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مجتمع االستهالك
عندما صدرت «بدايات» العام  ١٩٦٢أعلنت من خالل شعارها
«بدايــات لــكل فصــول التغيــر» أن أبــرز أهدافهــا هــو متابعــة
احلــركات الشــعبية يف لبنــان والعــامل العريب .كان الهـ ّـم ،وال يزال،
الـ ّ
ـزود بوســائل مهنجيــة ونظريــة لفهــم أســباب ومســارات تلــك
ّ
احلــركات قــدر مــا كان ،وال يــزال الهـ ّـم ،هــو التعلــم واســتخالص
ً
أعدادا عن انتفاضات
الــدروس من املمارســة العملية .أصدرنــا
العــام  ٢٠١١كمــا عــن املوجــة الثانيــة مــن االنتفاضات العــام .٢٠١٩
َ
وتابعنــا عــن قــرب انتفاضــة  ١٧ترشيــن /أكتوبــر يف لبنــان الــي
وضعــت االقتصــاد يف صلــب همــوم اللبنانيــات واللبنانيــن مــن
ً
ُ
خــال األزمــة املاليــة وأثــارت أســئلة ّ
تأجــل اخلــوض فهيــا طويــا
حــول طبيعــة النظــام االقتصــادي -االجمتــايع الرأمســايل الــذي
تأســس بعــد احلــرب األهليــة وحــول تركيــب الطبقــة احلاكمــة
وأمناط همينتها الفكرية والثقافية.
ً
ًّ
مســاهمة منــا يف سـ ّـد بعــض هــذه الثغــرات ،أصدرنــا ملفــا
ًّ
خاصا عن النيوليربالية -النظام االقتصادي املتعومل الذي نعيش
يف ّ
منوعــات مــن تطبيقاتــه منــذ المثانينيــات مــن القــرن املــايض.
ً
وهــو نظــام ليــس يقترص عــى االقتصــاد ،وإمنا يمشل حتــوال جذريًّا
يف النظرة إىل احلياة ويف الفكر والسياسة والثقافةّ ...
ولما كانت
النيوليرباليــة املهمينــة قــد ابتكــرت لغة عاملية قامئــة بذاهتا للحياة
العامــة وحنتــت مصطلحــات جديــدة ،وأعــادت تعريــف وحتويــر
مصطلحات قدمية ،قررنا أن تمشل متابعاتنا للنيوليربالية البحث
يف دالالت تلــك املفــردات وحتوالهتا وأثرها عىل الويع والســلوك.
أنشأنا «القاموس النقدي ملصطلحات النيوليربالية» وافتتحناه
بنبذات عن الفقر والشباب واملجمتع املدين.
ّ
ُ
وقــد شـ ّ
ـتقبال اإليجــايب لملــف النيوليرباليــة عىل
ـجعنا االسـ
ّ
الم ـيّ يف ســر مواضيــع تتعلــق بالنيوليرباليــة .نقــدم يف هــذا
4
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ًّ
العــدد ملفــا عــن مجتمــع االســتهالك ،وهــو مكـ ّـون أســايس مــن
مكونــات النيوليرباليــة .ومــا يقــال عــن النيوليرباليــة يقــال عــن
مجتمــع االســتهالك :إننــا نعيــش يف تطبيقــات هــذا النــوع مــن
المجتمعــات مــع أن حضــوره يــكاد ال يالحــظ يف الويع والبحث
والنقد .واالســتهالك -بمعىن االســتهالك الشــعيب الذي ندرسه
يف هذا العدد -منظومة من األفعال الغريزية والعادات األليفة
ً
ـاال واعيــة ،وهــذا رس ّ
قوتــه عــى كل حــال .تجــده
أكــر منهــا أفعـ
يمــارس تأثــره عــن طــرق الــكالم والصــورة مــن خــال اإلعــان
واإلعالم ووسائل االتصال االجتماعية ،أكرث من أي يشء آخر.
ّ
َ
الوجه األبرز
يف لبنان شكل نمو القطاع االستهاليك الشعيب
القتصاديات ما بعد الحرب األهلية زمن ّ
تحولها من الليربالية
إىل النيوليرباليــة (مــع زائــدة بريوقراطيــة توزيعيــة) .الــذي كان
لــه دوره يف اســتيعاب تدفقــات أمــوال االغــراب والعاملــن يف
الخارج وتحويلها إىل الشــبكة المالية-االســتريادية.
ولــم يقتــر األمــر عــى مجـ ّـرد نمــو .بــذل القطــاع المــايل
جهـ ً
ـودا حثيثــة لتنميــة الحاجات االســتهالكية من خالل تعميم
بطاقة االئتمان والقروض الشخصية .كان الشعار «اشرت اآلن
ً
وادفــع الحقا» :ســيارة خصوصية واحــدة عىل األقل (والموت
ّ
للنقل العام!)؛ تملك شــقة بالدين المدعوم من خزينة الدولة
(بعــد «تحريــر» اإليجــارات وتأكيــد مبــدأ الملكيــة الفرديــة
المقدســة يف الدســتور)؛ توافــر القــروض إلجــازات شــتوية أو
ً
صيفيــة يف تركيــا مثــا أو للجراحــة التجميليــة (لتنميــة «رأس
المــال الجمــايل» ولنــا إليــه عــودة)؛ حــى ال ننــى اســتخدام
العمالــة المزنليــة الوافــدة ،وفــق نظــام العبوديــة الجديــد
المســتورد مــن دول الخليــج ،والقيمــة التفاضليــة المعطاة فيه
لكلفة العاملة.

يبقى ّ
أن أبرز عنارص مجمتع االستهالك هو اإلنفاق التبذيري
قصد المتايز االجمتايع .يبدأ بالتفاخر بأرقام السيارات والهواتف
ّ
النقالة وتسـ ّـوق الســلع املســتوردة املوســومة بالعالمات التجارية
ّ
الهشــرة وال ينتهــي باألعراس الباذخة .وتشــكل هــذه االمتيازات
االجمتاعيــة الصغــرى لــدى قطاعــات واســعة مــن ذوي الدخــل
ّ
ّ
املحدود والطبقات املتوسطة الوجه اآلخر لرتكز الرثوة بيد القلة
وللمنو الشاهق يف الفوارق الطبقية واملناطقية .يف احلالة اللبنانية،
تضافــرت عوامــل نفســية ورمزيــة إضافيــة إلطــاق حالــة الهـ َـوس
االستهاليك لفرتة ما بعد احلرب :التعويض النفيس للخارجني من
ّ
 ١٥ســنة حرب؛ رصف األنظار عن تســوية طوائفية مختلة مل ترض
ِ
أحـ ًـدا؛ وتوفــر فــرص التشــاوف واســتعراض البــذخ لــدى حديــي
النعمــة ،نتــاج انتفاعــات احلــرب وعائــدات العمــل يف اخلــارج ،حتــدو
أفرادهــا الغريــزة إياهــا يف البنــاء احلجــري املمــز يف القريــة والمتايــز
االستهاليك يف اللباس واملأكل واملرشب واملركوب وسواها.
ً
باكرا التقط االقتصادي املرصي محمود عبد الفضيل ظاهرة
ُّ
التشاوف االجمتايع يف االستهالك ومتثل املواقع الطبقية املستعارة
«الصع الطبقي» ّ
َ َ
حيل
بواســطة الرمــز واملظهر؛ أطلق علهيــا امس
محـ ّ
ـل «الــراع الطبقــي» ،وإن يكــن أغفــل أن «الــرع» لــون
مــن ألــوان «الــراع» طاملا أنه مــن ديناميات االنتقال ،الفعيل أو
الرمزي ،من موقع طبقي إىل موقع طبقي آخر.
يتوىل الفيلسوف وعامل االجمتاع الفرنيس جان بودريار التقدمي
النظري ملجمتع االستهالك .وهو من ّ
رواد الباحثني يف هذا احلقل:
يتنــاول االســتهالك مبــا هــو احلافــز الرئيــس لإلنتــاج ،ويشــتغل عــى
الداللــة االجمتاعية للتسـ ّـوق ،وعىل دراســة تقنيــات إنتاج حاجات
جديدة لدى املستهلكني .ننرش بعده مقالتني عن املدينة العربية:
بريوت يف حتولها من الليربالية إىل النيوليربالية خالل عهد «إعادة
5
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اإلعمــار» يف نــص للجامــي اللبنــاين رواد شــاكر ،ودمشــق الــي
تستقبل االنفتاح النيوليربايل للنظام البعيث بتحويل املدينة القدمية
إىل ميــدان اســتهاليك يف نــص تأســييس لعاملــة االجمتــاع األمريكيــة
كريستا ساالماندرا .يف دراستها الوافية ،حتلل عاملة االجمتاع مىن
أباظة القاهرة يف ظل النيوليربالية ونشــوء مجمتع االســتهالك مع
تركــز خــاص عــى مراكــز التسـ ّـوق الضخمــة– املــوالت .ومــى اليت
غادرتنــا يف متــوز /يوليــو املنــرم وحنــن نعـ ّـد هــذا امللــف ،رائــدة يف
األحباث عن مجمتع االستهالك .وسوف ننرش املزيد من أعمالها يف
أعداد الحقة .ييل دراسة موالت القاهرة حبث ميداين عن املوالت
يف لبنــان للجامعيتــن مــى خنيــر وســارة محيو .وخنــم بنص عن
رمسلــة القــم يف مجمتــع االســتهالك ،هــو فصــل مــن كتــاب يصــدر
ً
قريبا لألستاذ اجلاميع والكاتب املغريب عبداإلله بلقزيز.
نواصــل نــر مفــردات مــن «القامــوس النقــدي ملصطلحات
النيوليرباليــة» مبادتــن عــن الثقافويــة والعدالــة االجمتاعيــة .ويف
الســياق ذاتــه ،ننــر مــادة للمفكــرة املاركســية األمريكيــة نانــي
فريــزر تبحــث يف إشــكالية احلــق يف املســاواة والتوزيــع االجمتــايع
مقابــل احلــق يف االعــراف باالختــاف .واألهميــة املمــزة لنــص
ّ
ً
فريــزر يه محاولهتــا تقــدمي تســوية بــن هذيــن احلقــن بديــا
مــن االســتقطاب وتكريــس التضـ ّ
ـاد بينهمــا .هــذا باإلضافــة إىل
مســاهمات يف أقســام املجلة عن الذاكرة وفلســطني واملوسيقى
والشعر وغريها.
ّ
وســنتناول يف العــدد املقبــل املزيــد مــن مكونــات مجمتــع
االســتهالك :الدعايــة واإلعــان ،الســكن املسـ ّـور ،ثقافــة الســيارة
اخلاصة ،األزياء ،مبا فهيا االســتيعاب االســتهاليك للزيّ اإلســامي
(«اإلسالم شيك») ،واجلراحة التجميلية وغريها.
ف.ط.
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8

مجمتع االستهالك
أقـ ّـدم هنــا قــراءة للزنعــة االســتهالكية كمــا رآها جــان بودريار .ال
ّ
أزعــم أن قــراءيت متثــل وجهــة النظــر الهنائيــة لبودريــار احلقيقــي.
ً
فضــا عــن ذلــك ،أظــن أن بودريــار نفســه ســيقول إن كلماتــه
ال متثــل وجهــة النظــر الهنائيــة لبودريــار احلقيقــي ،ومل حيــدث يف
ً
احلقيقــة أن كان هنــاك «بودريــار حقيقــي» .ال بأس إذا يف هذا.
تــويف بودريــار عــام  ،٢٠٠٧وتســتند قــراءيت هــذه إىل كتابه املجمتع
ّ
االســتهاليك الــذي ألفــه يف  ،١٩٧٠وأعتقــد أن حجتــه صحيحــة
اآلن كما كانت من قبل.
ًّ
ليــس مــن الهســل جــدا فهــم بودريــار ككاتــب .رمبــا هنــاك
ضي َعته الرتجمة ،لكنين أشــك يف ذلكُّ .
يشء ما ّ
اتم بالغموض
ّ
املتعمــد ،وهــذا يعــي حبســب ظــي «أنــه صعــب الفهــم عــى حنــو
ـت مهنــا يه أنــك إذا كتبـ َ
متعمــد» .إن الفرضيــة الــي انطلقـ ُ
ـت
ً
شـ ً
ّ
ومشو ًشــا ،فــإن كل مــن ال يفهمونــه أو يشــعرون
ـيئا غامضــا
ّ
ّ
بالتشوش منه جيب أن يلوموا أنفهسم عىل أهنم متبلدو الذهن
وغري قادرين عىل فهمه .لكن يف احلقيقة إن كل من يســتخدم
املتعمد» يف نقده هو أكرث من منافق ً
ّ
نوعا ما.
عبارة «الغموض
إن املناديــن بــرورة احلفــاظ عــى وضوح اللغــة اإلنكلزيية ميكن
أن يكرهــوا جرأتــه .وأغلــب ظين أنه ذهب إىل ما وراء رغبة رشح
األمور بطريقة ّ
مبسطة.
ً
إن محاولــة تلخيــص بودريــار يف نقــاط متريـ ٌ
ـن عقــم .عوضــا
عــن ذلــك ،مــن األمثــل أن نقــرأ كتاباتــه كمــا نقــرأ الشــعر :نــرك
الكلمــات تتدفــق فوقنــا ،ويف هنايــة األمــر نســأل :مــا الــذي َ
عنتــه
لنا؟ أو رمبا كنا متبلدي الذهن حبيث مل نقدر عىل فهمها( .وكان
ً
ً
ًّ
سياسيا خفيفا مل يكن هناك).
ميكن أن أضيف تأويال
مــا جذبــي إىل حتليــل بودريــار لالســتهالك وملــاذا أعتقــد أنــه
جديــد ،هــو أنــه ال يتحــدث عــن القــوة بــل عــن املعــى ،إذ ً
غالبــا
مــا تفــرض النظريــات االقتصاديــة التقليديــة أن جميــع البــر
عقالنيــون ومدفوعــون ًّ
ذاتيا ومولعون باالكتســاب وأن بوســعك
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نظامــا ّ
ً
يوجــه هــذه الدوافــع ويســتغلها يك يشــجعنا عىل
أن تبــي
العمل من أجل الصاحل العام.
ّ
يقــول بودريــار إن األنظمــة الــي تنشــأ تســتمر ألهنا مســتقرة
وتقــاوم التغيــر ،وأن مــا جيذبنــا للمشــاركة يف هــذه األنظمــة هــو
أهنــا تقـ ّـدم لنا فحســب طريقة هادفــة للتفاعل مع املجمتع .من
هــذا املنظــار ميكــن القــول إنه حىت أولئك الذيــن يف مواقع القوة
هم ضحايا للنظام.
استهالك جيل ّ

إن الفكــرة القائلــة بــأن الرأمساليــة تدفعنــا إىل اإلفــراط يف
االســتهالك تعــود عــى األقــل إىل ماركــس ،لكــن بودريــار واصـ َ
ـل
َ
طرح السؤال :ملاذا؟
ُ
حنــن محاطــون بأشــياء تنتــج بكميــات هائلــة ،ويبــدو كأنــه
ليــس لهــا فائــدة ّ
جليــة .يقــول بودريــار إن قميهتــا ال ُتســتمد مــن
وظيفيتهــا بــل مــن معناهــا الثقــايف .يصبــح فعــل االســتهالك
ً
ًّ
اجمتاعيــا .إن احلشــود األكــر واألكرث تكـ ّـر ًرا اليت نراها يه
حدثــا
متسـ ّـوقو صباح الســبت ،ونقوم مبحاكاة ســلوكهم ألن املحاكاة
تعـ ّـر عــن رغبتنــا باالنمتــاء إىل القطيــع .وحنــن ال نتــرف عىل حنو
متفـ ّـردّ ،
حبريــة وباســتقاللية وبأصالــة ،بــل نعـ ّـر عن رغبــة اجلميع
بأننــا جيــب أن نتســوق .إهنــا الراحــة املحببــة لذهنيــة القطيــع .ال
نــرى جمهــور األفــراد املنفصلــن الذيــن جيلســون يف املــزل وال
يشــرون .إن حقيقــة أن االســتهالك ج ـيّ هكــذا يه مــا جيعلنــا
نفكر أنه عادي ،لكنه ليس هكذا.
ال يعـ ّـر طقـ ُـس التســوق عــن نفســه يف الســلوك فقــط بــل
ً
أيضــا يف الهندســة املعماريــة .ذلــك أن مــوالت التســوق تصبــح
إقطاعيــات تديــر ذاهتــا بذاهتا ومتتلــك قوانينهــا اخلاصة وعمالهتا
اخلاصــة وثقافهتــا اخلاصــة ومناخهــا اخلــاص .إن كل مــا حتتــاج
إليــه هــذه املــوالت يك تنفصــل ًّ
كليــا عــن البــاد الــي تقــع فهيا أن
يكون لها أحياؤها اخلاصة باملســتهلكني .مث حنتاج إىل أن نضيف

ســلطات جــوازات الســفر عــى احلدود ،حينها يصبــح املول ً
كيانا
جيوسياسـ ًّـيا ممـ ً
ـزا .وعــى كوكــب تتفــوق فيــه الــركات عــى
احلكومات ،هذا ليس بعيد املنال.
المتايز االجمتايع
إن الحقيقــة األوىل الــي يجــب أن نضعهــا يف أذهاننــا حــول
اإلعــان يه أنــه يعمــل .إنــه صناعة ّ
تدر مليــارات الدوالرات ألن
َ
ْ
الــركات ذكيــة بمــا يكفــي يك تــدرك أنهــا إذا ّ
عرضتــك بصــورة
متكــررة إىل رمــوز مبنيــة بشــكل مخــادع ،ســزيد االحتمــاالت
اإلحصائية أن تشرتي تفاهاتها.
ّ
(إن التفاهة هنا مصطلح تقينّ يعب عن أي ســلعة ال تمتلك أي
قيمة استمرارية واضحة).
ُ
يعمــل اإلعــان مــن خــال التالعــب بالرمــوز .فهــو ال يهــدف
إىل أن يبيعنــا أشــياء ،بــل حاجــات .إن حاجتنــا لســيارة رياضيــة
أمــر تافــه بشــكل ج ـيّ لكــن حاجتنــا يك نصبــح جـ ً
ـزءا مــن رسد
اجتمــايع َّ
يصنــف فيه الناس وتضفى عليهم مرتبة عىل أســاس
مشــرياتهم يه حيويــة لنــا كاألوكســجني أو المــاءَ .ن َ
قبــل نظــام
األحكام هذا حىت حني ُيحكم علينا بصورة ســيئة بســببه ألننا
ّ
ونصنفهــم
نحتــاج إىل أن نعيــش يف عالــم ننظــر فيــه إىل النــاس
كأعــى أو أدىن منــا .نضيــف صدقيــة لنظــام كهــذا بالقــول فقــط:
«أريــد ســيارة ســباق» ،وعــى الرغــم من أن هذا يؤكــد أننا أدىن
مرتبة ،فإنه يجعلنا سعداء ألن العالم حولنا اآلن صار له معىن
أكرب .ورغبتنا بالمعىن تتفوق عىل رغبتنا بالنجاح.
ّ
ٌ
أزرار مــن الســهل الضغــط عليهــا .تعلمنــا
يف متناولنــا
ْ
اإلعالنــات أننــا نمتلــك الحــق بــأن نســتهلك بهــذا القــدر.
ً
ويســتهلك النــاس األقــل اســتحقاقا منــا بهــذا القــدر .ال تعمــل
اإلعالنــات مــن خــال إطــاق ترصيحــات حــول ملكيــة األشــياء
بل من خالل جعلك ترى رمزين يف الوقت نفســه وتعتمد عىل
دماغك لربط االثنني.
يتواصــل نظامنــا القائــم عــى اإلفــراط يف االســتهالك
القــري والمـ َـريض مــن خــال تقديــم حلــول مزيّفــة لمشــاكل
مزيفــة .وكمــا ال تشــبعك الرقائــق ال ُيــريض التلفزيــون فضولــك
صور المتعــة ّ
َ
لكنــه يــركك ً
الفعالة ما
راغبــا بالمزيــد .يعــرض لنا
ً
يجعلنا نشك بحيواتنا المستكينة ،وبدال من إطفائه والخروج
إىل العالــم ،نعــود يك نشــاهده يف األســبوع التــايل ًّ
ظنا منا أنه قد
يكــون هنــاك مفتــاح مــا حــول كيفيــة تغيــر حياتنــا لتصــر مثــل
الحيــوات المعروضــة علينــا عــى الشاشــة .يقـ ّـدم لنــا التلفزيون
ً
قصصــا عــن األبطــال ،عــن األشــخاص الذيــن حققــوا إنجــازات
ً
عظيمــة ألنهــم لــم ينتظــروا إذنــا يك يفعلــوا هــذا ،لكننــا ال نديــر
لــه ظهورنــا آلننــا نؤمــن بأنه من خالل مشــاهدة حيــوات أولئك
9
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ّ
الذيــن توقفــوا عــن كونهم مجرد مشــاهدين ،نســتطيع التوقف
ّ
مجرد مشــاهدين.
عن كوننا
كيــف يتعامــل منــط احليــاة هــذا مــع اخلطيئــة املتأصلــة الــي
ّ
املتجسد
تنشأ من السلبية ومذهب املتعة؟ ُيقال لنا إن اجلشع
هــو «دعــم لالقتصــاد» ،وإن عدم االهمتام بالسياســة «تواضع
وتســامح» .تســتخدم الزنعــة االســتهالكية لغــة التحريــر يك
تبيــع .لكــن هــذا التناقض واضــح ،فنحن ال نتحرر حاملا نشــري
ســلعتنا ،بــل نصبــح أقــل حتـ ً
ـررا ألن شــعورنا املســتقبيل باحلريــة
يرتبط بكم نستطيع أن نستهلك من األشياء املماثلة.
الهدر
َ
ُ
إذا كانــت الزنعــة االســتهالكية تدفــع عجلــة االقتصــاد ،فهــل
يجعــل هــذا األمــر النظـ َ
ـام أكــر فعاليــة؟ لألســف كال .تتطلــب
الزنعة االســتهالكية الهدر.
يــؤدي الهــدر وظيفــة اجتماعيــة .فهــو ليــس مجــرد عــدم
كفــاءة ســيكون النظـ ُ
ـام يف النهايــة قـ ً
ـادرا عــى تصحيحــه .ثمــة
ٍ
صلــة جوهريــة بــن الوفــرة والهــدر .يشــر الهــدر إىل الوفــرة .إن
الحســابات المرصفية ملكية خاصة لكن اليخوت والســيارات
الرياضيــة والقصــور عــروض العامــة .إن المــال المـ َ
ـودع يمتلــك
فقــط قيمــة محتملــة ،أي غــر مرئية ،فال قيمة لــه بالتايل ،عليك
ً
أن تبــدده يك تربهــن أنــك كنــت تملكــهُ .يضفــي اإلعــان قيمــة
عىل األشــياء اليت لم ُتشـ َ
ـر بعد ،عن طريق طرحها من األشــياء
المشــراة .يقــول لــك إن مــا تملكــه ال قيمــة لــه ويجــب أن يحـ ّ
ـل
ُ
ـيصبح بــدوره بــا قيمــةَ .تعتمــد قيمــة يشء
مكانــه يشء آخــر سـ
مــا بالتــايل عــى عــدم امتــاكك لــه .إذا توافــرت ســلعة بوفــرة،
تفقــد قيمتهــا كعالمة عىل المكانة .لكن الطلب البرشي لرموز
ً
المكانــة يقتــي منــا أن نبتكــر طرقا جديدة يك نســتعرضها .إن
«الجـ ّـدة» لــيء
الموضــة يه القيمــة المضافــة الــي تمنحهــا
ِ
مــاَ .تمتـ ّ
ـص الموضــة القيمــة مــن كل يشء تمتلكــه ،وتضفــي
قيمــة عــى مــا ال تملكــه .تصبــح األشــياء ضحايا نجاحهــاُ .تمنح
الســيارات القيمــة بقدرتهــا عــى نقلــك إىل أي مــكان .وتتجـ ّـرد
الســيارات مــن قيمتهــا ألن جميــع األشــخاص اآلخريــن اشــروا
ســيارات وهــم اآلن يف الطابــور أمامــك بانتظــار الخــروج مــن
التقاطــع الــذي ال يمكنــك عبــوره ،وهــذا يعــوق قدرتــك عــى
الذهاب إىل أي مكان .إن أسوأ عدو للسيارات هو المواصالت،
كمــا أن أســوأ عــدو للذيــن يقضــون العطــل هــو الســياح .يتدفق
السـ ُ
ـياح إىل األمكنــة الــي لــم يغزهــا الســياح بعــد ،ثــم بعــد أن
تتعــرض لغــزو الســياح ،يتوقف الســياح عن المــيء اليها ألنهم
جعلوهــا ســياحية جـ ًّـدا .تخضــع العطــل لـ«تأثــر هايزنــرغ» :ال
ملوثة ألن الذهاب إليها ّ
تســتطيع الذهاب إىل جنة غري ّ
يلوثها.

«بالك فرايدي» ،الربازيل،
 ،2017سيباستيو موريري
/ EFE/Newscom/MaxPP

10

بدايات • العدد 2021 | 32

11

بدايات • العدد 2021 | 32

َ
تـ ّ
وجودهــا فتكــون بذلــك ســبب وجودهــا
ـرر األشــياء
المســتقبيل .يشــري النــاس األشــياء ألنهــا ُصنعــت .ثــم َيصنع
أشــخاص آخــرون المزيــد مــن األشــياء ألن النــاس اشــروها.
ً
ّ
جيوشــا أخــرى تكــر .ال نســتطيع أن
تتوســع الجيــوش ألن
ً
نحـ ّ
ـل جيشــنا إذا لــم ُيـ ِّ
ـرح الجميــع جيوشــهم أوال ،لكــن كل
طــرف ينتظــر الطــرف اآلخــر .المنطــق دائــري هنــا ،لكــن هــذه
ّ
المقدمــة ثــم
يه طبيعــة أنظمــة كهــذه .إننــا نعيــد صياغــة
ّ
نجعلهــا نتيجــة ،فينخــدع المتلقــي ويظنهــا نتيجــة مختلفــة.
ْ
حددتهــا لنــا األنظمــة الــي توجــد ألنهــا
نلعــب األدوار الــي
تديــم نفســها مــن خــال جعلنــا نلعــب هــذه األدوار .إذا قلنــا
إن األنظمــة تلــي احتياجاتنــا وإننا نختار بويع منا أن نشــارك
فيهــا كجــزء مــن عقــد اجتمــايع عقــاين ،فإننــا نخلــط بــن
الوجــود والنفعيــة .إن حقيقــة وجــود يشء مــا ال تعين أنه نافع
أو أن وجــوده يجــب أن يتواصل.

إن المجتمع االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهالكي
هو سريورة دائريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،
يحتاج إىل أن يخلق وأن يـــــــــــــــــــــستهلك
وبعد ذلك أن يدمّر األشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياء
إن المجتمع االســتهاليك بالتايل هو ســرورة دائرية ،يحتاج
إىل أن يخلــق وأن يســتهلك وبعــد ذلــك أن ّ
يدمــر األشــياء .هــذا
ً
وقــود طريقتنــا يف الحيــاة وســيكون أيضــا ســبب هالكنــاَ .يمنــح
ُ
التدمري معىن لألشياء .ويشكل االستشهاد الرسالة السياسية
النهائيــة .يمتلــك فــن النفايــات قيمــة أعــى مــن الفــن الرقمــي
القابــل إلعــادة اإلنتــاج ،والــذي يســخر منه العالــم الفين .ولقد
َ
ُ
اآللهة أكرث مما ّ
ّ
رستها
أضحيات الطعام يف أوقات الجوع
رس ْت
يف أوقــات الوفــرة .إن نهائيــة زمننــا عــى األرض تضفــي حزنــاً
ً
عميقــا عــى كل لحظــة عابــرة ،ليــس ألن أي يشء ّ
جيــد حصــل
ْ
عربت .يفســح التدمري المجال لمزيد
يف تلــك اللحظــة بل ألنها
مــن اإلنتــاج ،والــذي يمكــن أن يدمــر يف النهايــة لفتــح طريــق يك
يــأيت مزيد من اإلنتاج.
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عواقب
ْ
إن علــم االقتصــاد علــم أعمتــه الزنعــة التجريبيــة .إن كل مــا
ُيىص ُيمنح قمية ،وكل ما ال ُ ْ
يىص ال وجود لهُ .ينظر إىل الوقت
الذي متضيه يف الذهاب إىل العمل كإنفاق استهاليك فهو بالتايل
أمــر جيــد .بيــد أنــه مــن الصعــب قيــاس وعثــاء الســفر ونوعيــة
الهــواء وتأثــره يف الصحــة وجــودة احليــاة ،بالتــايل هــذه أمــور ال
ـيئا ً
وجود لها .إن كل ما ُيصنع ُيعد شـ ً
جيدا ألنه ُصنع فحســب،
مسدســا ،أو ّ
ً
قبعــة طريفــة
ســواء كان جهــاز إنــذار ضــد الرسقــة،
ً
هدفــا محـ ً
ـددا .بيــد أن مــن األصعــب قيــاس رأس املــال
ال ختــدم
االجمتايع .إن قوة الثقافة والشــعور باجلدارة والقمية كمواطن
يف نظــام دميوقراطــي والكربيــاء املحلية ،والشــعور باألمان وأنت
تســر إىل مزنلــك يف الليــل ،والرغبــة يف رد اجلميــل للمجمتع ،كل
هــذه األمــور مــن الصعــب أن ترتجم إىل أرقام فــا متنحها الزنعة
االستهالكية بالتايل أي قمية.
إن ً
كثريا من مؤرشات المنو والرثوة يه يف حد ذاهتا أعراض
ّ
ّ
تورم اقتصادي خطري .حتلق مبيعات املياه املعدنية ألن الســبب
ّ
هــو تــدن جــودة ميــاه الصنبــور .ويزتايــد بنــاء املستشــفيات ألن
املرض الذي يســببه منط احلياة املرتف أو حوادث الســر يزتايد.
جيــب أال خنلــط بــن المنو والتقدم .إن المنو يعين املزيد ،والتقدم
يعــي األفضــل .ال تعــي كميــة الصفقــات والرســائل واملبيعــات
والصــادرات أن األمــور أفضــل اآلن .إن عاقبة الوفرة أننا نطلب
املزيد واملزيد من املوارد .تتحســن مســتويات احلياة ويصبح من
األهســل إجنــاب األطفــال ويــزداد عــدد الســكان .وعــى كوكــب
محــدود ،تقــود وفرتنــا إىل دمــار املوطــن الطبيــي واالعمتــاد
املفــرط عــى الوقــود األحفوري إىل درجــة أن االحتباس احلراري
َ
نقطة ت ّول جتعل
للكوكب الذي سببه البرش ميكن أن يصل إىل
ِ
املحيط احليوي غري قابل للسكىن .ستقتلنا الوفرة إذا مل نكبحها.
ًّ
طفيليــا .يتغــذى مــن المنو
وحــن يصبــح المنــو دائريًّــا يصبــح
املســتقبيل .يفقــد االســتدامة .يشء مــا جيــب أن يتقـ ّـوض .يف
نظــام محــدود ،يمنــو يشء واحــد ً
دومــا عــى حســاب يشء آخــر.
ُ
ّ
محصلـ ٍـة صفريــة ،ال راحب وال خارس فهيا.
إن كوكــب األرض لعبــة
حــن يمتــدد البــر ،تتقلص الطبيعة .لن حيــدث هذا إذا ُمنحت
االســتدامة أولويــة عــى المنــو .إن المنــو غــر املســتدام الــذي
يتطلبه املجمتع االستهاليك ّ
منو رسطاين.

بريوت أو دبـي ٢

تطبيق «اسرتاتيجية الصدمة»

رواد شاكر
جاميع من لبنان،
جامعة ليون  ،٢فرنسا
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انطالقة إمرباطورية «سوليدير»
يف نهايــة الحــرب األهليــة اللبنانيــة ( ،)1990-1975خرجــت
بــروت متأثــرة ماديًّــا بالرصاعــات الــي دارت فيهــا .باكـ ًـرا جـ ًـدا،
فتحــت بعــض األحيــاء شـ ّ
ـهية المصالــح الخاصــة .ونشــهد منــذ
ذلــك الحــن التفتيت التدريــي لهوية المدينة ،الذي نجم عن
جمــوح المقــاوالت يف ميــدان البناء الحرضي .وقد ســمح ّ
تفتت
الدولــة اللبنانيــة ،عــى المســتويني االقتصــادي والســيايس،
وضعــف المؤسســات المنهــي ،لرئيــس الــوزراء األســبق رفيــق
الحريــري بــأن يفــرض نفســه بمــا هــو الرجــل المنقــذ مــن خالل
مؤسسته «سوليدير».
لكــن المخططــات الهائلــة لـ«المؤسســة اللبنانيــة للتنميــة
ً
إطالقــا .لــم ّ
يتضــح فقــط أن
ـف بوعودهــا
وإعــادة اإلعمــار» لــم تـ ِ
ّ
إعادة التأهيل وإعادة اإلعمار تحوال بشــكل أســايس اىل إعدام
ُ
أحيــاء ســكانية تاريخيــة ،لكـ ّ
ـن هــذه األخرية اســتبدلت ببنايات
وبمبان تملكها مؤسســات أقامت فيها مكاتبها
ســكنية فخمة،
ٍ
ً
أو متاجرهــا .وهــؤالء جمهــور أكــر إدرارا للربــح مــن الســكان
الذيــن كانــوا يعيشــون فيهــا ،نظـ ًـرا إىل ارتفــاع اإليجــارات الــي
وضعها الذين صادروا تلك المباين.
ّ
وكمثــال معـ ّـر عــن ذلــك ،يذكرنــا جــورج قــرم بــأن الرشكــة
الــي يديرهــا الحريــري «كان يمكنهــا أن ّ
تحول المركز التارييخ
للعاصمــة ،بمزيجــه المعماري المتناســق من األســلوب العريب-
العثمــاين والفرنــي -اإليطــايل ،إىل منطقــة مشــاة فتتحــول
إىل منطقــة جــذب ســيايح كبــرة يف حــوض البحــر األبيــض
ً
المتوســط )...( .لكن المؤسســة نسفت تسعمائة مبن تارييخ،
بمــا فيهــا مبــى الرشطــة المركــزي القديــم يف ســاحة الشــهداء»
أو يحّ وادي أبــو جميــل الرائــع (الــذي ُنســف بكاملــه عــام )1996
( ،٢٠٠٥ ،Cormص.)254 .
ّ
تقليديًّــا ،لــم يكــن للدولــة أي دور حقيقــي يف إدارة األمــاك
ّ
الجمعية والتدخل بالشؤون العامة .يلخص ليونيل مطر ()2007
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ً
الموقــف بدقــة :رفــض إعطــاء الدولــة ً
واضحــا ومحـ ّـد ًدا يف
دورا
ً
وخصوصا ،االرتياب من الدولة كمؤسسة
إنشــاء المؤسســات،
يف وقــت كانــت البــاد فيــه بحاجــة إىل هيــكل دولــة لــي تتطــورّ
ُ
وترشك كل القطاعات وجميع السكان يف النهضة االقتصادية.
بصــدد هــذه احلقبــة «احلريريــة» ،يتحــدث جــورج قــرم
عــن قوميــة لبنانيــة جديــدة ليصــف أيديولوجيــة النجــاح
الفــردي هــذه ،عــى مثــال النجــاح الفــردي لرئيــس الــوزراء
األســبق« :هكــذا ســيغيب ً
متاما مفهوم املــال العام واألخالق
اجلماعيــة عــن إيديولوجيــة إعــادة البنــاء اجلديــدة املســجلة
مضــن أشـ ّـد تيــارات النيوليرباليــة رصامــة ،حيــث ُتعتــر الدولة
والعمــل اجلمــايع مصــادر تشــويه وتبذيــر اقتصاديــن،
تعرقــل فعاليــة الــركات اخلاصــة واملقاولــن العقاريــن،
وهــم الوجــه األســطوري اجلديــد لهنايــة القــرن تلــك»
( ،٢٠٠٥ ،Cormص.)٢٣٧-١٣٨ .
وقــد ســاهم تعميــم إيديولوجيــة النمــو يف التصــورات
الجماعيــة للبنــان مــا بعــد الحــرب ،دون أدىن شــك ،يف
تحويــل مؤسســة «ســوليدير» إىل رمــز إلعــادة اإلعمــار .لكنهــا
اســتطاعت ،بقــوة وضــع اجتمــايع واقتصــادي وإداري يعطــي
ّ
المعمــم ;(Corm, 2005
الحصــة األفضــل للزبائنيــة والفســاد
)Neal et Tansey, 2010; Salhab, 2003; Chaker, 2012
أن تتصــدى لـ ّ
إرادة مقاومــة لــدى منتقديهــا القالئــل بفضل
ـكل
ٍ
حجــج ال يمكــن دحضهــا .بهــذا ،أصبحــت المؤسســة رمــزاً
ٍ
ّ
َ
للتخطيــط الحــري الحديــث ،وتكفلــت بإعــادة إعمــار وســط
بــروت .لــكل هــذه األســباب ،احتـ ّ
ـل مــروع الرشكــة العقاريــة
هذا ّ
ّ
الحي السيايس عام  .1991فكان ينبيغ إزالة أي مظهر
كل
لبازار أو قصبة من «القلب التارييخ القديم للعاصمة ،لصالح
حداثة مدنية ،فاحشــة وعتيقة يف الوقت نفســه ،شــكلت لدى
الفريــق الجديــد يف الســلطة رمـ ًـزا إلعــادة إحيــاء لبنــان يفتخــر
بهــا» ( ،Cormص.)٢٤٠ .

أعمال بناء عىل أنقاض
مواقع أثرية يف بريوت خالل
التسعينيات ،دومينيك بريينغ
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اسرتاتيجية الصدمة
ً
أمال جديداً
ُ
إن حلظــة إعــادة اإلعمــار ،اليت يفرتض هبــا أن تعطي
ً
رسيعــا مــا ســتصبح ضحيــة
للبنانيــن بإقامــة دولــة القانــون،
ّ
ً
متطلبــات وأطمــاع الــدول املجــاورة ،وخصوصــا دول مجلــس
ّ
التعاون اخللييج ،اليت مل يكن ميثل مصاحلها يف لبنان سوى رفيق
احلريري ،الذي حيمل هو نفسه اجلنسية السعودية.
وإذا بإعــادة بنــاء بلــد مخـ ّـرب تصــر رضبــة حــظ لبعــض
ّ
ّ
المتنفذيــن المحليــن والخارجيــن تحمــل لهــم المكاســب
الماديــة الوفــرة .عندها أمكن تطبيق ما تسـ ّـميه ناومي كالين
«رأســمالية الكارثــة» ( ،)2008 ،Kleinأو «امتــداح الصفحــة
البيضــاء» :ويه عمليــة تتوالهــا مصالــح خاصــة تشــن غــارات
َ
منهجيــة عــى المجــال العــام غــداة الكــوارث وتســتغل األخــرة
َ
كفرصــة لتكديــس األربــاح .وحفــز الوضــع شــهية البعــض،
اعتمـ ً
ّ
يضمــد جراحــه:
ـادا عــى ســياق اقتصــادي وســيايس لبلــد
هيكليــة دولــة ضعيفــة ومسـ َ
ـتزنفة ،بعــد  15ســنة مــن الحــرب،
ذات طبيعــة تجتــذب المســتثمرين والمقاولــن مــن القطــاع
الخــاص .لــم يكــن باإلمــكان تطبيــق النموذج الــذي ُت ّ
فصل فيه
ُ
ّ
ّ
ًّ
متحرر من القيود
مخرب،
فعليا إال يف سياق اقتصادي
الكاتبة
اليت تمارسها دولة القانون .يه عقيدة مستوحاة من نظريات
ّ
ميلتــون فريدمــان الــذي كان يفكــر باعتمــاد عــاج الصدمــة
لـ«إعادة هيكلة المجتمعات وإعادة تطبيق رأســمالية صافية،
مجـ ّـردة مــن كل التدخــات -القــرارات الحكوميــة ،معوقــات
عــى التجــارة وعــى المجموعــات ذات المصالــح الخاصــة»
( ،2008 ،Kleinص .)80 .وتســمح باالنتقــال إىل مثــل هــذه
الحالــة أزمــة اقتصاديــة أو كارثــة بيئيــة أو حــرب عنيفــة ،بمــا
ّ
أن األوضــاع ســوف تجمــع ظــروف دولــة معطلــة ومجتمع واقع
ٍ
تحت الصدمة.
ُ
باالستفادة من ارتدادات حرب أهلية طويلة ومهنكة ،ميكن
ِ
عندئذ أن َّ
تطبق العنارص اليت تتكون مهنا «رأمسالية الكارثة»،
ٍ
ّ
كمــا ّ
ٌ
ـروات جماعيــة مســلمة للقطــاع اخلــاص؛
عددهتــا كاليــن :ثـ
خصخصــة اخلدمــات العامــة؛ تفكيــك مؤسســات الدولــة؛ حترير
ّ
األســواق؛ رضائــب مخفضــة للحــد األدىن؛ ختفيضات اســتثنائية
يف اإلنفــاق العــام؛ إخــاءات سـ ّ
ـكانية ملناطــق بأكملهــا وتركهــا
للمؤسسات اخلاصة (كما هو حال رشكة «سوليدير» يف وسط
املدينة) وتدشني عرص جديد من اإلثراء الرسيع.
يف هناية احلرب ،مل تكن هناك أي رؤية أو ختطيط اقتصادي،
ولكــن باألحــرى مقاربــة جتاريــة وماليــة ملــروع إعــادة اإلعمــار
ُ
( .)٢٠٠٥ ،Cormوأصبــح التعتيـ ُـم يف اســتدراج العروض ،ورصاع
َ
املصــاحل والفسـ ُ
ـاد املنتــر العالمــة التجاريــة لعــر احلريــري
( .)٢٠١٠ ،Neal et Tanseyإهنا رأمسالية كارثة محلية.
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بريوت مقابل ديب ّ

بعــد ســنوات طويلــة مــن األزمــات والصدمــات المؤلمــة،
بــارشت البــاد جهــود إعــادة اإلعمــار ،وكان العامل األســايس
تشــجيع االتحــاد المقـ ّـدس المتكـ ّـون حــول شــخص رفيــق
الحريــري .وبرغــم أن رئيــس الــوزراء لــم ُ
يحــز بالــرورة عــى
إجماع الشعب والطبقة السياسية ،إال أنه استأثر بمسؤولية
ْ
َ
وجهها
إعادة اإلعمار اليت كان وضع اليد عىل وسط المدينة
الحرضي والمعماري .كان رئيس الوزراء األسبق رجل سلطة
وبأس ،يتمتع بالهيبة (المالية والسياســية) الرضورية ليجمع
أغلبيــة القــوى السياســية حــول مرشوعــه؛ ولكــن ليــس مــن
دون مفاوضــات عســرة وتنــازالت بالمقابــل .وتحــت رعايــة
الجار الســوري القوي ،والذي كان يدير الشــؤون السياســية
اللبنانيــة فــرة مــا بعد الطائــفّ ،
تمتع رجل األعمــال اللبناين-
الســعودي بكامــل الصالحيــات لتنفيــذ مشــاريعه السياســية
والماليــة .للهــرب مــن مــايض بــروت ،رســموا لهــا ولســكانها
ً
ًّ
ترفيهيــا ،عــر مؤسســات مثــل «ســوليدير» ،أو
مســتقبال
مبــادرات أخــرى خاصة تهدف إىل بناء فنادق ،و«موالت» أو
مجمعات ســكنية فخمة عىل حســاب المواقع األثرية.
غــر بعيــد مــن حيــث حنــن ،كانــت ديبّ ،املدينــة -الدولــة،
ًّ
تدرجييا إىل القطب االقتصادي للرشق األوسط .وحتت
تتحول
ســلطة املليارديــر «رئيــس مجلــس اإلدارة» محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم ،تغـ ّـر مظهــر ديبّ جذريًّــا لتصبــح «األيقونــة العامليــة
اجلديدة للهندسات احلرضية احلديثة» ( ،٢٠٠٧ ،Davisص.)١٠ .
ًّ
إعالميــا عــر «ضخامة» منشــآهتا وغرابهتا.
نالــت ديبّ هشرهتــا
ّ
«متطرفــة»
ـات معماريــة
اســتوردت املدينــة -الدولــة هندسـ ٍ
ُُ
ومثــل نيوليرباليــة ذات أمنــاط حرضيــة خــارج الســياق ،مثــل
ّ
«املجمعــات الســكنية املسـ ّـورة»
«املــوالت» التجاريــة أو
ً
ً
ّ
ّ
املتجهــة حنــو «هندســة حرضيــة مجســة» انطالقــا مــن الصفر
( ،٢٠٠٧ ،Davisص .)١٠ .إن مفهــوم الذاكــرة املعماريــة معــدوم
ُ
يف اآللــة الدبيانيــة الــي تبتلــع الهندســات املعماريــة والطـ ُـرز،
ُ
( ،٢٠٠٧ ،Venturi et al.ص)٨ .وتولها إىل مسوخ كاريكاتورية.
ً
وبينمــا كانــت ديب تتكـ ّـون انطالقــا مــن الصفــر ،هــا حنــن
حنتــاج يف العامصــة اللبنانيــة إىل التدمــر مــن أجــل البنــاء.
وبعكــس «ديبّ [ ...الــي] تكمــن فرادهتــا يف أهنــا عامصــة نبتت
ً
كالفطــر ...انطالقــا مــن ال يشء» ( ،٢٠٠٧ ،Cussetص،)٥٥ .
ً
ًّ
فعليا .وعــى عكس املدينــة املرشقية،
فــإن بــروت متلــك تارخيــا
«كل ما تعرضه ديب هو من النوافل ...ال ينطلق من أي تارخي،
ٍ
وال مــن أي قاعــدة اجمتاعيــة ،وال مــن أي مرحلــة انتقاليــة
( ،٢٠٠٧ ،Cussetص .)٥٧ .لقــد مســحت «ســوليدير» مــن
الذاكــرة اجلمعيــة اللبنانيــة املتاهــات مــن األزقــة واألمنــاط

ً
احلرضية لألســواق التقليدية متجاهلة القمية المثينة للنســيج
العمــراين البــرويت وندرتــه .هــذه األســواق الــي اختفــت
وأصبحــت ذكــرى مهبمــة ،لــن يعــود بإمكان أحــد أن يتذكرها
ّ
ّ
عما قريب وســتغرق يف النســيان إىل األبد .وهكذا ،لن يتجل
الظهــور التلقــايئ للمدينــة الرتفهيية فقط وســط الصحراء كما
ّ
ً
يف ديبّ ،إهنــا تتشــكل أيضــا وســط املراكــز التارخييــة للنســيج
ّ
إن ّ
املعقــد ملدن حوض البحر األبيض املتوســطّ .
تنوع
احلــري
ً
هــذه التوليفــات املدنيــة هــو مثــرة تراكمــات يعــود أحيانا آلالف
السنني كما يه احلال يف بريوت.
ّ
وتؤكــد «ســوليدير» أنهــا تحمــي الذاكرة الجمعيــة بإبقاء
ّ
ً
ّ
امتصــت
بعــض اآلثــار ،متجاهلــة مــع ذلــك ســياق تشــكلها.
َ
الرشكــة الخاصــة األبنيــة المختــارة لتســتحوذ عليهــا ضمــن
بنيتها الحرضية الرتفيهية عىل أنها مشهد من الصور .أعادت
ُ
رؤيتهــا الحرضيــة بنـ َ
ـاء صــورة للمدينــة عرب تاريخ وطــي ُم ّ
كيف
ٍ
ّ
المدعوة
بشــكل مناســب .ولألســف ،إن المقاربــة المفهوميــة
«ضمــن الســياق» ،الــي تدعمها «ســوليدير» ،تميــل للعودة
ًّ
حرفيــا إىل عالمــات مثالية لمــوروث كولونيايل لبناين يرجع إىل
االمرباطورية العثمانية أو فرنسا.
ً
بناء عليه ،ال ميكننا إال استغراب هذه املفارقة اليت تفرهضا
رؤيــة جتاريــة خنبويــة وغــر شــخصية إلعــادة إعمــار بــروت بعــد
احلــرب ،عــى حســاب ختطيــط ّ
متفــق عليه مع مجمــل الرشكاء
االجمتاعيــن واملجمتــع املــدين .وعــى العكــس ً
متامــا مــن ذلك،
فــإن تلــك املواقــع واألنســجة العمرانيــة ،الــي كان ميكــن أن
تكــون جتسـ ً
ـيدا لهويــة مشــركة ملجمتــع ّ
مزقــه تعــدد الطوائف،
ٍ
يه اليوم ضحية اســتهتار رشكات البناء واملقاولني العقاريني
املهنــي بــاإلرث العمــراين .سـ ً
ـعيا وراء مراكمــة األربــاح ،لــن
يــردد البعــض يف إزالــة مجموعة من البيــوت القدمية ،أو حىت
نقــل معــامل أثريــة أو طمرهــا ،لتحـ ّ
ـل محلهــا مشــاريع مجمعات
فندقيــة ،أو جتاريــة أو ســكنيةً .
علمــا أن املدينة حتوي عىل ثروة
أثرية غنية ومتنوعة.
إن احلالــة العمرانيــة واالجمتاعيــة للمدينــة تشــبه اليــوم،
ًّ
ًّ
ًّ
ومكانيــا تنطلق منه
وزمانيــا
أخالقيــا
وعــى حنــو مزتايــدَ ،ع َد ًمــا
ّ
وحمــى االســتهالك ،وســط ال مبــاالة كاملــة
عبقريــة املقــاوالت
بالشــأن العــام .يســتعمل فرانســوا كوســيه هــذه املصطلحــات
( ،2007ص )55 .يف وصــف ديبّ .ونالحــظ لألســف أهنــا تنطبــق
بهسولــة يف الوقــت احلــايل عــى وضــع بــروت .إن كانــت
َ
ً
ًّ
جماليــا ،فهــذا
انقطاعــا حرضيًّــا أو
«الد ْبينــة» (منــوذج ديبّ)
ً
ينطبــق عــى الســكان أيضا .هـ ْـدم بريوت ،مثله مثــل «اغتيال
نيويــورك» الــذي وصفــه روبــرت فيتــش Robert Fitch
( ،)1996أو اغتيــال لــوس أجنلــوس الــذي ذكـ َـره مايــك ديفيــس
17

بدايات • العدد 2021 | 32

 ،)2003( Mike Daviesيســتظهر ً
متامــا املــرض القاتــل الــذي
ِ
ّ
ويذرر املـ�كان إىل معازل جديدة( (�Ben
جيتـ�اح املدينـ�ة الكبـيرة
 ،٢٠٠١ ،saidص .)120 .فهــل ينبــي لنــا أن نســتعري الكلمــات
االســترشافية لــي دوبــور  ،1999( Guy Debordص)178 .
«لنغادرهــا ً
قريبــا ،هــذه املدينــة الــي كانت بالنســبة لنــا وافرة
ّ
احلرية ولكهنا ستسقط بكاملها يف أيدي أعدائنا»؟
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ْ
َ
دخلـ َ
ورست
ـت مدينــة دمشــق القدميــة مــن بوابهتــا الرشقية،
إذا
َ
بضعــة يــاردات يف الشــارع املســتقمي ،مث انعطفــت يف أول زقــاق
ّ
ضيــق عــى الميني ،ستشــاهد يف تلــك املنطقة الســكنية الهادئة
ً
الفتــة بــارزة بــن منــازل عربيــة تطـ ّ
ـل عــى الداخــل ،حتمــل امس
«البيانــو بــار» .ادخـ ْ
ـل مــن البــاب اخلشــي املنحــوتْ ،
ورس عــى
ّ
َ
طــول الهبــو املبلــط ،حتــت قفص طائر مغـ ّـرد ،عابـ ًـرا خزانة عرض
ً
ً
معلقــة بقالئــد فضيــة مسيكــة ،واصعـ ْـد منصــة حجريــة إىل غرفة
الطعــام املرتفعــة .هنــاك جيلــس الســوريون املــورسون حــول
طــاوالت متجــاورة حيتســون العــرق وويســي الـ«بــاك ليبــل»
ويأكلــون الدجــاج املشــوي أو الســباغييتُ .زيّــن ّ
كل جــدار مــن
ّ
اجلدران حولهم بأسلوب مختلف :عىل أحدها ُعلقت مجموعة
ُ
من الصحون اخلزفية الهولندية مثبتة باجلص ،وعىل آخر ث ّبتت
رفوف من الرخام امللون ُوضعت فوقها سلســلة من الصناديق
الزجاجيــة املخططــة باملوزاييــك واليت حتتوي عــى آالت نفخية.
وعــى جــدار آخــر تظهــر نوافــذ بقضبــان حديديــة عــى شــكل
ًّ
محليــا ،فميــا ترقص عىل
أزهــار مكسـ ّـوة بقمــاش مخطــط منتــج
جــدار آخــر نوتــات موســيقية مشــغولة مــن احلديــد .ويف مقدمــة
ٌ
ّ
املقسة ،مرآة ضخمة مؤطرة بالصدف وفوقها
الغرفة الطويلة
لوحــة رقميــة تطفــو علهيــا بشــكل متكــرر الحئــة طعــام «البيانــو
ّ
ـان
بــار» وسـ
ـاعات العمــل .يغــي املالــك أغنيــة َ«طريقــي» وأغـ ٍ
ّ
أخــرى مفضلــة لفرانــك ســيناترا عــى رشيــط نســخ احتياطــي يف
آلة الكاريويك .وحني ينتهي ،تصدر عن شاشات فيديو مزروعة
يف الزوايــا أغــان مـ ّ
ًّ
جماعيــا أللتــون جــون .ويف بعــض الليــايل
ـؤداة
يعــزف عــازف بيانــو وعــازف كالرينيــت أغاين روســية بينمــا يقرع
الزبائن صنجات خشبية.
ً
تلعــب أشــكال الثقافــة العامــة كـ«البيانــو بــار» دورا يف بنــاء
الهويــات االجمتاعيــة يف دمشــق .فمــن ناحيــة ،ال يقــع «البيانــو
البــار» يف املدينــة القدميــة بــل هــو مــن دمشــق القدميــة ،مهمــا
كان األمــر مسـ ً
ُ
موقع األشــكال الثقافية العابرة
ـتبعدا .ويتمضــن
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ً
ً
للحدود الوطنية كاملطاعم وبرامج التلفزيون فكرة متخيلة عن
املدينــة وماضهيــا .وتتوفــر بعــض األشــكال الثقافيــة ،كاملطاعــم
والربامــج التلفزيونيــة ،للجميــع بهسولــة ،فميــا أشــكال أخــرى
كـ«البيانــو بــار» ال ُتتــاح إال ملجموعــة محددة مــن الناس .وصار
ً
ُ ّ
منطا ً
رئيسا من المتيزي
المسلع
االستهالك االنتقايئ لهذا املايض
الطبقي واالجمتايع.
تكتســب الروابــط بــن أهــل دمشــق ودمشــق القدميــة
ومتثيالهتــا أهميــة مزتايــدة يف ســياق تغــر اجمتــايع ودميوغــرايف
رسيــع وعميــق .وعــى غــرار كثــر مــن املــدن الــرق أوســطية،
اتّمســت دمشــق بازديــاد منتظــم وكبــر يف عــدد الســكان خــال
القــرن العرشيــن .وبعــد االســتقالل ،ويف أعقــاب احلــرب العامليــة
ً
مليونا
الثانيــة ،ارتفــع عــدد ســكان املدينــة أربعــة أضعــاف ،وبلــغ
ً
و 347ألفا يف أوائل مثانينيات القرن العرشين .وتقول التقديرات
غري الرمسية إن الرقم اآلن هو بني  ٣ماليني و ٤مالينيُ .
وبنيت
ّ
ّ
محل
الضــوايح الســكنية برسعــة وبتكلفــة منخفضــة ،أو حلــت
املوســعة واألقــدم ذات الطبقتــن مجمعـ ٌ
ّ
ـات ســكنية
األبنيــة
شــاهقة إلســكان أعــداد كبــرة مــن املهاجريــن مــن الريــف،
ُ
وهدمــت بعــض أجــزاء املدينــة القدميــة ،وتلــك املتبقيــة مهــددة.
ّ
وجيــد الدمشــقيون اآلن مدينتهــم قــد تغــرت وتغلــب علهيــم
عدديًّــا أشــخاص خيتلفون عهنــم يف الطبقة االجمتاعية واخللفية
املناطقية والطائفة الدينية.
استهالك املدينة القدمية
تشري «دمشق القدمية» ،يف االستخدام السوري ،إىل عدد من
الظواهــر املتداخلــة عــى حنو وثيق .وحتيل بصورة ملموســة أكرث
إىل املــكان املــادي للمدينــة القدميــة نفهســا ،يف املــايض واحلــارض.
ّ
للمجمعات
لقد ُهدمت أجزاء من دمشق القدمية لشق الطرق
ً
الشــاهقة واجلـ ّ
ـادات احلديثــة ،لكــن دمشــق القدميــة تشــر أيضــا
إىل منــط حيــاة مرتبــط باملدينــة كمــا كانــت (أو مــن املفــرض

أهنــا كانــت) قبــل حــدوث التحــوالت االجمتاعيــة والسياســية
ً
أخريا،
واالقتصاديــة الرئيســة الــي بــدأت يف أوائــل الســتينيات.
ّ
إن دمشــق القدمية فكرة متخيلة عن املايض ،مســلعة يف شــكل
ـاه وكتــب وبرامــج تلفزيونيــة وإعالنــات ومناســبات
مطاعــم ومقـ ٍ
َ
اجمتاعية وفن ومعارض صور فوتوغرافية وبوتيكات.
تظهر دمشق القدمية اآلن يف املعارض الفنية والفوتوغرافية
واملحــارضات واملهرجانــات الفولكلوريــة الــي ترعاهــا الدولــة
واملمصمــة للســوريني أكــر ممــا يه ممصمــة للســياح األجانــب.
ً
ويبدو كأن هناك رابطا بني صناعة الســياحة وانبعاث االهمتام
بدمشــق القدميــة .ففــي المثانينيــات ،انتقــل االهمتــام الرئيــس
لــوزارة الســياحة مــن اآلثــار القدميــة إىل املــايض األحــدث .جعــل
أميــن الدقــر ،الــذي ُعـ ّـن ً
وزيرا للســياحة مــن  1981إىل  ،1988من
أولوياتــه احلفــاظ عــى املدينــة القدميــة وإعــادة بناهئــا .وشـ ّ
ـجع
ّ
يتحدر من عائلة دمشقية قدمية واملتبايه َ
بنسبه،
الدقر ،الذي
ً
املناســبات اليت حتتفي باملدينة .فضال عن ذلك ،قيل إن غالبية
ّ
وتتحدر
موظفي وزارة الســياحة يتحدرون من أصل دمشــقي.
جنــاح العطــار ،الــي شــغلت منصــب وزيــرة الثقافــة منــذ أواخــر
ً
السبعينيات ،من عائلة دمشقية عريقة أيضاَ .ربطت السياحة
ُ
بــن املحـ ّـي والعاملــي بطــرق ال ّ
توســط فهيــا ،وقدمــت دمشـ ُـق
ّ
كمدينــة قدميــة ومســلعة خاليــة مــن العمــق .لكــن التعبــرات
األقــوى للمدافعــن عــن دمشــق القدميــة ُيعــر علهيــا يف مــكان
آخر ،يف األشكال الوسيطة للثقافة التعبريية ،كالكتب.
كانــت الوســيلة الرئيســة لتعزيــز اإلحســاس بالهويــة
الدمشــقية سلســلة مذكــرات كتبهــا دمشــقيون معظمهــم مــن
عائالت معتربة ،وتناولت املذكرات احلياة االجمتاعية يف دمشق
القدمية لشباهبمُ .نرشت املذكرات األوىل لهسام ترجمان ،يا مال
الشــام ،عــام ُ .1969
ونــرت مذكــرات أخــرى تعــود إىل منتصــف
ّ
المثانينيــات ومــا بعدهــا .ومتثــل هــذه األعمــال الــي َجمعــت بني
ً
الســرة الذاتيــة والتــارخي االجمتــايع منطــا غــر موجــود يف األدب
العــريب الكالســييك .وعــى عكــس الســر الذاتيــة (الرتاجــم) ،ال
ً
ـاة عــرت (عــادة حياة
تــروي هــذه الكتــب تفاصيــل وأحــداث حيـ ٍ
ّ
ً
َ ً
باحــث ديــي) والصــات الــي تشــكل تراثــا متناقــا مت تعلمــه
ً
ً
قصصــا
( .)Eickelman, 1991إهنــا تبــي ،عوضــا عــن ذلــك،
مبعرثة وخيالية ومشــحونة بالتوتر العاطفي عن املايض بصورة
أمشــل .وتســتحرض كتــب املذكــرات الشــخصية جتربــة مشــركة،
سـ ٌ
ـواء مبعرفــة أو خبــاف ذلــك .كمــا أن معظــم مؤلفــي املذكــرات
مهنيــون بــارزون (أطبــاء ومحامــون وصحافيــون) يعــرف بعهضم
ً
بعضــا جيـ ًـدا ،ويشــكلون دائــرة أدبيــة مــن الهــواة .عــى ســبيل
املثــال ،تمضنــت مقدمــة الطبعــة الثالثــة مــن كتــاب جنــاة قصــاب
حســن« ،حديــث دمشــقي» ،شـ ً
ـكرا وتقديـ ًـرا ورســائل ثنــاء
19
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مــن كثــر مــن ّ
كتــاب مذكــرات آخريــن .وحتتــوي ذكريات دمشــق
وصف يحّ متحرر من الزمان ظاهريًّا للمزنل املبين
القدمية عىل
ٍ
عىل الطراز الدمشقي ،ولطرق إعداد وتناول الطعام التقليدي
وعادات وتقاليد مرتبطة بالعطالت وحفالت الزفاف والوالدات
َ
انهتاء مــا رأته كطريقة
واجلنــازات .وتنــدب جميــع هــذه املذكرات
حيــاة صحيــة ومتكاملــة .ويف كتــاب «يــا مال الشــام» تتحدث
ترجمــان مبحبــة عــن األصــوات والــرواحئ واملذاقــات مــن شــباهبا
ُ
الــذي أمضتــه يف أحيــاء مختلفــة مــن املدينــة القدميــة ،وتصــف
ّ
احلمــام العــام واألغــاين
الزفافــات واجلنــازات والرحــات إىل
ّ
واحلكايات واألمثال بعاطفة وقادة مشحونة باحلنني:
«حين أعـود إىل األحيـاء القدميـة التي يقـع فهيـا
بيتنـا العريـق ،أو إىل أسـواق تفـوح مهنـا راحئـة الزمـن
القـدمي ،أكتشـف أن ارتباطـي باألشـياء القدميـة أقـوى
مـن ارتباطـي باحلديثـة مهنـا ،وأن احلقيقـة النقيـة
الوحيـدة يف رويح يه حقيقـة الطفولـة ،كمـا لـو أن
الطفولـة كائـن يعي مـا جيـري حولـه ،يمتسـك مبـا هـو
أ كثر أصالـة يك حيافـظ عليـه مـن عـوادي الزمـان.
إن هـذا التوقير للمـايض يطمئنني إىل أن طفولتي
العارفـة املتنهبـة والنقيـة سترفض أي يشء مزيّـف
ميكـن أن يقدمـه الغـد».
مــا ميــز هــذه املنشــورات األخــرة مــن كتابــات أدبية ســابقة
ً
عن الفخر وحب دمشــق ،وخاصة كتاب «يوميات شــامية»
البــن كنــان مــن القــرن الثامــن عــر وكتــاب محمــد كــرد عــي
«دمشــق مدينــة الســحر والشــعر» الصــادر عــام  ،١٩٤٤هــو
ّ
ً
متامــا هــذا الشــعور بالفقــدان .إن املثــال املؤثــر عــى حنــو خــاص
هو كتاب ناديا خوست «الهجرة من اجلنة» ،وهو مرثاة ليحّ
املدينة القدمية الذي ُم ّزق إىل نصفني بعد ّ
شق شارع الثورة:
«إن أكــر مــا أشــعر بــه اليــوم هــو األىس ألن ابنــي ال
ً
تعــرف مــا هــو االســتيقاظ يف مــزل عــريب ،فاحتــة عينهيــا
عــى زخارفــه .مــا حيزنــي هــو أهنا جتهل متعــة النظر من
وراء زخــارف حاجــز الرشفــة واليامســن إىل الفنــاء ،وال
تعرف تبدالت الضوء عىل شجرة ّ
الكباد .هناك أجيال
مــن عشــاق احلضــارة لــن يعرفــوا مــا الــذي ســقط حتــت
األنقاض يف دمشق» (.)١٠ ،١٩٨٩
يف كتابــه «دمشــق األرسار» ،ينــدب الصحــايف الدمشــقي
وعضــو مجلــس الشــعب الســابق نــر الديــن البحــرة فقــدان
ثقافتــه األصليــة ،بينما ترتفع األبنية اإلمسنتية العالية للمدينة
اجلديدة يك تغمر القدمية:

«دمشــقك تصبــح اثنتــن :األوىل ،األصيلــة ،تتقلــص
وتتدهــور .الثانيــة ،جــاءت إىل الوجــود كطفــل صغــر،
ًّ
بــدأت تنتــر كالرسطــان ،انتشـ ً
ـارا أعمــى ،منحطــا ومن
دون هوية» (.)١٤ ،١٩٩٢
إن املذكرات كتعبري عن الذاكرة الوطنية يه من بني األشكال
الثقافيــة األكــر توافـ ًـرا للعــامل خــارج ســورية .ومــن املثــر أهنــا تقع
يف دائــرة االهمتــام العاملــي املزتايــد بعــوامل أخــرى ،عــوامل ماضيــة،
أشــارت إلهيــا خوســت .وبــدأت الكتــب الــي تتنــاول احليــاة يف
دمشــق القدميــة جبــذب املرتجمــن ،ففــي  ١٩٩٤نــرت مطبعــة
جامعــة تكســاس ترجمــة إنكلزييــة لكتــاب ترجمــان «يــا مــال
الشــام» صــدرت بعنــوان ( Daughter of Damascusابنــة
دمشــق) .ويبيــع مؤلفــون مثــل ترجمــان جيـ ًـدا يف ســوق عاملــي
مزدهــر لنســاء العــامل الثالث ،لكن هسام ترجمان داخل ســورية
شــخصية مثــرة للجــدل ،فهنــاك أقســام كبــرة مــن املجمتــع
ً
ً
ً
الســوري ترفــض مــا تعتــره نزعــة خنبوبــة وإقصائيــة يف التجربــة
اليت تروهيا .وإذا أخرجنا كتاب «يا مال الشــام» من الســياق
يفقــد ّ
قوتــه السياســية .أمــا كتــاب «ابنــة دمشــق» فهــو بعيــد
جـ ًّـدا عــن الرصاعــات الثقافيــة املعقــدة الــي مت تصـ ّـور كتــاب «يا
ً
مال الشام» داخلها ،واليت جتعله كاشفا عىل حنو غين لبيئته.
ّ
ويسوق اإلعالم الغريب كتابات خنبوية كهذه عن الثقافة املحلية
ّ
عىل أهنا تتمس بأصالة ال تشوهبا شائبة.

يف كتابه «دمشق األرسار» ،يندب نرص الدين
البحرة فقدان ثقافته األصلية ،بينما ترتفع األبنيــــــــــــة
اإلسمنتية للمدينة الجديدة كي تغمر القديمـــــــــــــــــــة
جيــد ســكان دمشــق القدميــة ،مثــل ترجمــان وخوســت
ً
والبحــرة ،أنفهســم أقليــة يف «مدينتهــم» .وكمــا يقــول املــؤرخ
األمــريك ديفــد لوينثــال :إن األقليات ً
غالبــا ما «توظف الرتاث ال
يك تنســحب من الدولة الوطنية بل يك حتقق مكاســب داخلها»
َ
ّ
دمشق
ويقدم هؤالء املؤلفون
(.)David Lowenthal, 1996, 8
والهويــة الدمشــقية كرمــز للثقافــة الوطنية الســورية .وكان هذا
ّ
لكل من
أهســل ،مبــا أن املصطلــح األكــر عاطفية« -شــام» -رمـ َـز
املدينــة واإلقلــم الســوري العمثــاين ،بالطريقــة الــي أشــارت فهيــا
مــر إىل كل مــن القاهــرة ومــر .وكمــا يقــول ريتشــارد هاندلــر
( :)Richard, Handler, 1985, 207-8ينطــوي بنــاء الهويــة
الوطنية عىل تطويع موضوعات ثقافية منفصلة توظف يك ترمز
للثقافة الوطنية .ويف هذه احلالة ،إن دمشــق نفهسا والذكريات
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عهنــا أصبحــت مواضيــع لألمــة الســورية .تكتــب ترجمــان:
«دمشــق يه الشــعب الســوري وشــعيب» ( .)٦ ،١٩٩٤وعــى حنــو
مشابه تؤكد خوست أن الطراز املعماري الفريد للمدينة «ليس
من أجل جذب السياح فحسب ،وليس فقط األرض اليت جتمع
ً
أجيــاال مــن احلضــارات ،وليــس املــزل الــذي يريــد كل املنــازل
املتبقيــة إىل جانبــه… بــل باألحــرى إنــه ذاكــرة وطنيــة» (،١٩٨٩
ً
 .)١١وألن املدينــة القدميــة متثــل أجيــاال مــن احلضــارة ،كمــا تقــول
خوســت ،فــإن احلفــاظ علهيــا «مهمــة وطنيــة وثقافيــة رئيســة».
ً
ويه ختاطــب القــارئ الســوري بمضــر املخاطــب رابطــة اهمتامها
بدمشق القدمية بضياع أصاالت أخرى:
«تقــودك احلداثــة الــي حولــك إىل االعتقــاد أن املــايض
عــار وأن املدينــة القدميــة التارخييــة تشــكل إهانــة لــك
ٍ
إىل أن يتبــن لــك اخليــط األبيــض مــن األســود يف احليــاة،
فميــا اجلفــاف واإلمسنــت ينترش حولــك .هناك آخرون يف
ً
العــامل تركــوا ِجناهنــم للوهــم والــرد ،وهــم أيضا جيمعون
شــظايا الذاكــرة والقطــع املحطمــة حلدائقهــم املهجــورة
يف املــايض .لقــد فهمــوا قبلـ َ
ـك قميــة مــا ُد ّمــر ومــا تركــوه
خلفهم» (.)٢٦ ،١٩٨٩
السياق :مدينة وأرياف
ترتبــط ظاهــرة دمشــق القدميــة بالتحــوالت الــي طــرأت عــى
املجمتع السوري خالل األعوام الثالثني املاضية .فقد همين عدد
من العائالت النخبوية «املرموقة» ،اليت امتلكت روابط طويلة
مــع املدينــة ،عىل احلياة االجمتاعية واالقتصادية والسياســية يف
دمشق إىل أن جاء «حزب البعث االشرتايك» (Hourani, 1946,
 .)1968; Khouri 1983, 1987; Hinnebusch, 1991وجــاءت
الرضبــة األوىل لهــذا االحتــكار مــن محاولــة الوحــدة مــع مــر
( .)1961-١٩٥٨وبعــد تعزيــز حكومــة «حــزب البعــث» عام ،١٩٦٣
انتقلــت الســلطة السياســية إىل خنبــة عســكرية غــر دمشــقية
وغــر مدينيــة إىل حــد كبــر ،وصــارت أكــر قــوة بعــد النجاحــات
الــي حتققــت حلــرب  .١٩٧٣وهميــن عــى هــذه النخبة العســكرية
أعضـ ُ
ـاء الطائفــة الدينيــة العلويــة ،أكــر أقليــة دينيــة يف ســورية،
ّ
والــي يعتربهــا الســنة الدمشــقيون املتشــددون مهرطقــة [كــذا
يف األصــل]ّ .
وقوضــت عمليــات التأمــم يف أواســط الســتينيات
َ
ً
همينــة الوجهــاء أكــر .فضــا عــن ذلــك ،إن غــر الدمشــقيني
(كان معظمهــم فالحــن) ،الذيــن بنــوا ثــروات يف اخلليــج أثنــاء
االزدهــار النفطــي يف الســبعينيات ،مل يعــودوا إىل قراهــم بــل إىل
دمشق ،حيث شكلوا طبقة من محديث النعمة والذين جتاوزت
ُ
ثرواهتــم ثــروات العائــات املرموقــة القدمية .وأجرب الدمشــقيون
عــى االشــراك يف األعمــال مــع األغنيــاء اجلــدد واألقويــاء الذيــن

البيانو بار يف دمشق،
كريستا ساالماندرا
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ًّ
اجمتاعيــا ،وقدمــوا لهــم فــروض الطاعــة
اعتربوهــم أدىن مهنــم
ً
أحيانــا .بيــد أنــه يف احلقيقــة من غري الواضــح أي مجموعة هتمين
بالفعــل عــى أي مجــال يف احليــاة .وينظــر إلهيــم دمشــقيون مــن
الداعمــن لدمشــق القدميــة عــى أهنــم الربابــرة القادمــون مــن
الريــف والذين دمروا األشــكال الدمشــقية األقــدم من التجارة
عــر تطبيــق السياســات االشــراكية ،لكهنــم جمعــوا ألنفهســم
ثــروات مــن خــال ترخيــص التجــارة القانونيــة والســيطرة عــى
الهتريــب .وقالــوا إن املناصــب احلكوميــة األعــى حكــر عــى
العلويــن .وأضافــوا أن نظــام األســد ،الــذي عمــره  ٢٨ســنة ،جنح
ّ
يف محو احلياة االقتصادية واالجمتاعية والدينية السنية .وقال
مديــر التلفزيــون الدمشــقي يف هنايــة حفــل صــويفّ أقــم يف بيــت
داخــل املدينــة القدميــة يف ليلــة القــدر« :درجــت العــادة أن يقام
الكثــر مــن احلفــات كهذه لكن احلكومــة أوقفهتا .إهنم حياولون
ّ
ُ
تدمري ّ
سألته ملاذا أصبح الناس مهمتني
كل ما هو سن» .حني
ً
مؤخرا هبذه الطريقة ،أجاب:
بدمشق القدمية

أُجرب الدمشـقيون على االشرتاك يف األعمال
مع األغنياء الجدد واألقوياء الذين اعتربوهم
أدىن منهم اجتماعيًّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ،وقدموا
ً
أحيانا
لهم فروض الطاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
«ليس كل الناس ،الدمشقيون احلقيقيون فقط .ملاذا؟
ألهنم يشعرون بأهنم أقلية .إن دمشق بلدة غزاها أبناء
األريــاف .جــاء النــاس إىل هنــا ألن احليــاة االجمتاعيــة
يف الريــف كرهيــة .هيرعــون إىل دمشــق يك يعيشــوا حيــاة
أفضــل .يعتقــدون أهنــا أكــر حتـ ً
ـرا ممــا يف أراضهيــم…
ذهبت إىل بريوت جتدين نيو جرييس .دمشــق تشــبه
إذا
ِ
ـت يف
املــكان األول يف الــرق أمــام احلضــارة الغربيــة .أنـ ِ
بلــدة تديــر ظهرهــا جلميــع مظاهــر احلضــارة الغربيــة .مث
فجأة حتصل األحداث اليت تقيض عىل كل يشء».
ً
تابــع كالمــه واصفا ما اعتربه مؤامرة حاكها «حزب البعث» يك
يقــي عــى األقســام اإلســامية مــن املدينــة القدميــة ،وقــال إن
ُ
األحياء اليت استثنيت يه مسيحية وهيودية بصورة رئيسة.
لكن بالنسبة لغري الدمشقيني ،إن «األمراء هم جتار دمشق»
الذيــن مــا زالــوا يســيطرون عــى القطاع التجاري ،كما ّ َ
عب أســتاذ
جاميع علويّ عن األمر .وحبســب كاتب علويّ من الالذقية ،فإن
ّ
مفضلني ًّ
آليا للحكومة ومناصب أخرى:
أعضاء طائفته ليسوا
22
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«إن أهــم الوظائــف يه للدمشــقيني واملســيحيني.
إن وظائــف الرواتــب العاليــة يف الفنــادق الدوليــة
تذهــب إىل املســيحيني .كمــا أن معظــم الدبلوماســيني
دمشــقيون ومســيحيون ،ويــم إرســال املســيحيني إىل
الغــرب والدمشــقيني إىل البلــدان العربيــة .أمــا َ
املنــح
الدراســية يف الغــرب فتذهــب للمســيحيني .إن رئيــس
املكتــب املســؤول عــن إرســال الطــاب إىل اخلــارج
مسييح .يقولون إن النظام علوي ولكنين ال أظن هذا.
أو ميكنــك القــول إن هنــاك فئــة مــن العلويــن تســتفيد،
لكــن ليــس الباقــون .هنــاك قــرى علويــة ال تــزال مــن
دون كهربــاء .إذا ســألت دمشـ ًّ
ـقيا فســيجيب بطريقــة
ِ
تعكــس مســبقاته .ســيقول إهنــم (أي العلويــن) جــاؤوا
وهمينــوا عــى كل يشء ،وهلـ ّـم ّ
جرا .لكــن الذين جاؤوا
من مناطق أخرى يعيشون يف الضوايح ،يف عشوائيات
ومســاكن دون املســتوى ،بينمــا الذيــن يف املركــز هــم
دمشقيون ومسيحيون».
ً
كانــت اجلامعــة محميــة دمشــقية أيضــا ،وذكــر األســتاذ
ً
ـقيا شــكا مــن أن الغربــاء ّ
ـا دمشـ ًّ
دمــروا
اجلامــي العلــوي زميـ
اجلامعة« .هل تقصدين أنا؟» سأله األستاذ« .كال ،ليس أنت،
ُ
بــل جميــع اآلخريــن» ،أجــاب الزميــل .وسـ ْ
ـألتين زوجــة األســتاذ
اجلامــي« :مــا الــذي يقوله الدمشــقيون حــن تتحدثني معهم؟
ُ
أجبت أن هناك بعض االستياء .وروى الكاتب
هل يكرهوننا؟»
العلوي قصة مشاهبة:
«سـ ُ
ّ
ـألت أحــد الدمشــقيني :ملــاذا أنــم مهتمــون برتمــم
ً
مدينــة قدميــة بــدال مــن بنــاء مدينــة املســتقبل؟ شـ ُ
ـعرت
أن هنــاك شـ ً
ًّ
أيديولوجيــا يف جوابــه .قــال إنــه قبــل
ـيئا
املشــاريع الكثــرة الــي غـ ّـرت الشــخصية املعماريــة
لدمشــق عــاش النــاس حيــاة أكــر هـ ً
ـدوءا وطمأنينــة.
يظنــون أن مــا حــدث للناس يف دمشــق هــو أهنم ُج ّردوا
مــن إنســانيتهم ،وفقــدوا االنفتــاح والتواصــل والثقــة.
لكــن الدمشــقيني منغلقــون جـ ًّـدا وال يــزورون غــر
الدمشــقيني وال يدعــون غــر الدمشــقيني إىل منازلهم.
ليس بوسعك أن تصادق النساء ،ومع الرجال تستطيع
أن تبين صداقات فقط يه ليست صداقات يف الوقت
نفسه .هناك نزعة طائفية تدفع أولئك الذين ُيظهرون
ً
اهمتامــا بدمشــق القدمية .يعزلــون أنفهسم كمجموعة
خاصة من العائالت الربجوازية الدمشــقية ،ويعتربون
النــاس الذيــن يأتــون إىل دمشــق غــزاة أفســدوا جمــال
املدينة القدمية ّ
وغيوها».

لكــن مــن هــو الدمشــقي؟ وبصــورة أكــر تحديـ ًـدا ،مــن يه
العائــات النخبويــة القديمــة؟ مــن غــر الواضــح كــم يجــب أن
ّ
متأصلة يف المدينة وكم يجب أن تكون
تكون الجذور العائلية
عائلــة بــارزة يك ُتعتــر مرموقــة .إن مفهــوم «ابــن أو بنــت عائلة»
مرموقة من الصعب توضيحه .األكيد أن سلســلة من األســماء
ً
المعروفــة جيـ ًـدا يه ً
َّ
أحيانا
متضمنــة يف هذه الفئــة ،لكنها
دومــا
ّ
مطبقــة بشــكل فضفــاض أكرث .واألكرث إشــكالية هو ســؤال أين
عائــات النخبــة القديمــة اآلن ،ومــا عالقتهــا بمــا أدعــوه حركــة
دمشق القديمة؟ لقد تزوج كثري من أعضاء النخبة القديمة من
الطبقــات الرثيــة الجديــدة وغــادر كرث آخرون ســورية منذ عقود
مــع وصــول حكــم «حــزب البعــث» .ويشــر مايــكل هريزفيلــد
( )Herzfeld, 1991, 166إىل موقف مشــابه حصل يف اليونان
يف مدينــة ريزيمنــوس  Rethemnosالــي هاجــرت منهــا جميــع
العائالت اليت شكلت نخبتها التجارية عند منعطف القرن .أما
الذيــن بقــوا فكانــوا يندبون ضياع «القيم األرســتقراطية» عىل
ـادرا ما كان بوســعهم ّ
الرغــم مــن أنهــم أنفســهم نـ ً
ادعــاء المكانة
األرستقراطية.
عــى الرغــم مــن أن مســألة مــن هــو قــادر عــى االدعــاء،
بصــورة رشعيــة ،أن لــه مكانــة دمشــقية قديمــة ،تبــدو واضحة،
ًّ
ـيولوجيا،
فهــي يف النهايــة غــر مســاعدة .إن مــا هــو مهــم سوسـ
ليــس صالحيــة ّ
ادعــاء المكانــة ،بــل كيف ُيســتخدم هــذا الزعم
يف منافســات الهويــة المدنيــة .لقــد صــارت الروابــط مــع نخبــة
ًّ
ثقافيــا ،بالمعىن
دمشــقية قديمــة ،حقيقيــة أو زائفــة ،رأس مال
ـياق مــن
الــذي قصــده بيــر بورديــو ( ،)Bourdieu, 1984يف سـ ٍ
التحــول االجتمــايع الرسيــع والتأكيــد المزتايــد عــى المظهــر
العــام واالســتعراض .وتشــكل المدينــة القديمــة ُ
نفســها اآلن
مصـ َ
ـدر أصالــة غنيــة للدمشــقيني يف الوطــن ويف الخــارج ،يه
ً
الــي كانــت منــذ عرشيــن ً
عامــا منطقــة أدىن مرتبطــة بتخلــف
المــايض .ويف ســياق عالمــي ّ
يثمــن بصــورة مزتايــدة الثقافــات
المحليــة ،صــارت دمشــق القديمــة ،مــرة أخــرى ،عالمــة عــى
المكانــة .يتبــاىه الدمشــقيون بعظمــة المدينــة القديمــة أمــام
ً
األجانب وأمام ســوريني آخرين عىل حد ســواء .مثال ،تقوم رنا
قبــاين ،الكاتبــة الدمشــقية والشــخصية اإلعالميــة الــي تعيــش
اآلن يف لنــدن ،برتويــج ثــروة دمشــق القديمــة مــن منتجــات
الجمــال الطبيــي التقليديــة لقـ ّـراء مجلــة «فــوغ» الربيطانيــة
( -١٩٩٨العدد  - ١٣٤ص .)٣٥
إن الكثــر مــن داعمــي دمشــق القديمــة ليســوا بــن أغــى
ً
اقرتانــا جديـ ًـدا بــن الرثوة
المواطنــن يف المدينــة ،وال يمثلــون
والمكانــة القديمــة .كـ ٌ
ـر منهــم مهنيون من الطبقة الوســطى،
لهم توجهات فكرية (محامون وأطباء وصحافيون) يعيشــون
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حيــاة مريحــة لكنهــا ليســت باذخــة بــأي طريقــة مــن الطــرق.
ً
ً
جذورا عميقة يف المدينة ،وأســماؤهم
تمتلــك عائالتهــم عــادة
ً
غالبــا بالتمـ ّـز الدمشــقي ،لكنهــم
معروفــة جيـ ًـدا ومرتبطــة
ليســوا ً
دومــا «أوالد عائلــة» ،أي أبنــاء عائلــة قديمــة مرموقة.
وال يشــعر كثــرون بــأي إحســاس بالتمايه مع رجــال األعمال
(بعضهــم ذوو نســب قديــم ومرمــوق) ويلومونهــم عــى العمل
مــع الحكومــة لتدمــر المدينــة القديمــة .الهويــة الدمشــقية
بالنســبة لهــم شـ ٌ
ـكل مــن أشــكال المقاومــة للقيــم المهيمنــة
ً
الــي يرونهــا مادية ومصطنعة .ومن المثري لالهتمام أن بعضا
ً
مــن األكــر بـ ً
ـروزا بينهــم كانــوا يســاريني ســابقني آمنــوا مــرة
بالمرشوع القومي ،وخاب أملهم منذ ذلك الوقت .وبحسب
مرتجم شاب:
ُ
«الحظت يف األعوام الماضية أنين أصبحت أكرث فخراً
ً
بكــوين دمشـ ًّ
ـقيا .أرى هــذا أيضــا يف أيب ،الــذي كان أحــد
مؤســي حــزب البعــث .اعتــاد البعثيــون أن يعتقدوا أن
الســوريني هــم ســوريون فحســب .نــدم كثــرون منهــم
عــى ذلــك .يشــعرون اآلن أنهــم متمــزون عــن جميــع
ً
القرويني ،وخاصة عن العلويني .يعتقدون أن العلويني
ربما يمتلكون النقود والسلطة لكنهم بال تقاليد».
ً
أحيانــا ،تجــذب هيبــة هــذه التقاليــد غـ َ
ـر الدمشــقيني ذوي
االدعــاءات األرســتقراطية .كان وزيــر الدفــاع غــر الدمشــقي،
ّ
الســي ،مصطفــى طــاس مــن المعروفــن جـ ًّـدا بحماســتهم
لدمشق القديمة ،وأصدرت دار نرشه «دار طالس» أحد كتب
ً
مبيعــا .مــن المحتمــل
المذكــرات عــن دمشــق القديمــة األكــر
ً
أيضــا أن الدمشــقيني القدامــى الذيــن تحالفــت ثرواتهــم مــع
المــال الجديــد ال يحتاجــون إىل ترويــج مكانتهــم يف دمشــق
القديمة .ومهما كان الســبب ،يميل األثرياء ًّ
جدا إىل أن يكونوا
يف واجهــة الحركــة .وقــد خــاب أمــل بعــض الهــواة الجديني من
ّ
ً
وغالبا ما أشــار نقاد تيار دمشق القديمة إىل
يســاريني ســابقني،
التبــدل يف انتمائهــم الســيايس كدليــل عــى ضعــف الشــخصية
َ
الرتاث كبديل للمادية.
الدمشقية عادة .ويرى الداعمون
يتصاعــد االهتمــام بدمشــق القديمــة فيمــا الــروة الماديــة
ً
مقياســا للمكانــة يف ســورية .إن أحيــاء
تصبــح عــى نحــو مزتايــد
ّ
المدينــة محــددة إىل حــد كبــر بهذه الطريقة .ولم يعد الســؤال
المهــم لعــروس أو عريــس «مــن هــو والــدك؟» أو «مــا هــو
عملــك؟» بل «أين تســكن/ين؟» .ويتحــدث الناس بحزن عن
وقــت كان فيــه التعليــم والخلفيــة العائليــة َّ
مهمــن .وبحســب
ٍ
كاتــب شــاب مــن حلب« :كان الناس يف الســابق يحرتمون من
أنت وماذا فعلت ،لكن كل ما ّ
يهمهم اآلن هو االستهالك».

َ
نجــم منـ ُـح االمتيــاز لــرأس المــال االقتصــادي فــوق كل
ًّ
جزئيــا ،عــن سياســات «البعــث» االشــراكية .وارتبطــت
يشء،
ســلطة عائــات النخبة القديمــة بمزيج من الهيمنة االقتصادية
والسياســية ،والمدخــل إىل الغــرب عــر األســفار والتعليــم
عال
والبضائع االستهالكية ونمط حياة مديين مصقول بتعليم ً ٍ
وآداب راقيــة واالنتبــاه إىل مســائل الــذوق .وكان هــذا أحيانــا
ً
مرتبطــا بالتعلــم الديــيَ .
وحدد انتهاء هيمنــة العائالت القديمة
عــى الحيــاة االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة يف دمشــق
ً
انتقاال يف فهم ما ُ
اعترب نخبة.

نجم ُ
َ
منح االمتياز لرأس المال االقتصـــــــــــــادي
فوق كل يشء ،جزئيًّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا،
عن سياسات «البعث» االشرتاكيــــــــــــــــــــــــــــة
أصدقاء ومتطفلون
ُ
ينتمــي كثــر مــن ناشــطي املدينــة القدميــة إىل منظمــة تــدىع
«جمعيــة أصدقــاء دمشــق» اليت أســها عام « ١٩٧٧أشــخاص
حريصون ًّ
جدا عىل جعل املدينة كما ينبيغ أن تكون» ،كما ّ
عب
عن األمر رئيهسا برهان قصاب حســن (شــقيق جناة) .وأسســت
َ
متحف مدينة دمشق ،ويه ترىع محارضات َ
ومعارض.
املنظمة
ً
يبــدو هنــا أن الهــدف أيضــا هــو تــروجي هويــة دمشــقية عــى حنــو
ممزيّ .
يقدر قصاب حسن أن  ٪٣٠من أعضاء «جمعية أصدقاء
ً
قيودا (ضد غري الدمشقيني)
دمشق» هم دمشقيون« .ال نضع
ّ
لكننــا نفضــل عضويــة الدمشــقيني ألهنــم حيبــون دمشــق أكرث».
عمليــا ،العضويــة مرشوطــة :جيــب أن َّ
ًّ
يرشــح الشــخص للعضوية
ً
من ِقبل عضوين حاليني .ويضيف قصاب حسن أن قيودا كهذه
ّ
توجد «ألننا حنتاج إىل أشخاص يعملون ،ال يتسلون» .ويتباىه
جبهــود اجلمعيــة يف احلمايــة« :أوقفنــا هــدم املنــازل… وبذلنا ما يف
وسعنا لذلك .يتعاون معنا جميع مسؤويل احلكومةّ .
يود كثريون
ٌ
وسواء أحبوا هذا أو مل
أن يشاهدوا دمشق كما كانت من قبل.
ّ
حيبوه ،حني نقول هذا أو ذاك جيب أن يوافقوا».
ً
غالبــا مــا يرتبــط اســم «جمعيــة أصدقاء دمشــق» بحفالت
عشــاء باذخــة تقــام يف منــازل المدينة القديمــة ،لكنها تقام اآلن
يف فنادق المدينة الجديدة الفاخرة .وعىل غرار جمعية «بنات
الثــورة األمريكيــة» يف الواليــات المتحــدة ،إن هــدف الجمعيــة
الرئيــس كمــا يبــدو يل ،ليــس الحفــاظ عــى المدينــة القديمــة
واســتعادتها ،بــل الحفــاظ عــى النخبــة االجتماعيــة القديمــة
والرتويــج لهــا .إن ناشــطي دمشــق القديمة المتحمســنً ،
غالبا
مــا يعـ ّـرون عــن االســتياء واإلحبــاط من عدم نجــاح الجمعية يف
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تمرير قوانني لحماية مناطق كبرية من دمشق القديمة .ويشري
أعضــاء «جمعيــة أصدقــاء دمشــق» أنفســهم إىل ميــل لتفضيل
النشــاط االجتمــايع عــى الحــراك .يقــول أحدهــم« :يجــب أن
َ
ُتدىع الجمعية جمعية األصدقاء ،ال جمعية أصدقاء دمشق».
وبحسب عضو آخر ،وهو مؤرخ معماري:
«ال يفعلون أي يشءّ ،
يضيعون وقتهم فحسب يف إلقاء
المحــارضات .إن إلقــاء المحــارضات ال يعــي أي يشء،
نحــن بحاجــة إىل حركــة! يف رمضــان يفطــرون يف فنــدق
الشــام عــى ألحــان البيانــو .هــذا ســخيف! يجــب أن
يعملــوا بطريقــة مختلفــة جـ ًّـدا ،يجــب أن يثقفــوا الناس
حول دمشق ،حول الحفظ والصيانة ،يجب أن ينرشوا
المقــاالت ويغـ ّـروا أفكارهــم وطريقــة عملهــم مــن أجــل
أن يكونوا أفضل بكثري».
ويضيــف مهنــدس معمــاري« :مــا الــذي يريــده أعضــاء جمعيــة
أصدقــاء دمشــق؟ يريــدون مــا يمكــن أن تسـ ّـميه الحظــوة.
يريــدون أن يبنــوا عالقــات يف مــا بينهــم ومــع الــوزراء وأشــخاص
ِّ
وتوجــه عضــوة ســابقة،
آخريــن بارزيــن ،وأن يحافظــوا عليهــا».
ويه امــرأة مــن أصحــاب المهــن يف منتصــف الثالثينيــات ،نقــداً
ً
ـت مهتمة بجمعية أصدقاء
الذعــا للجمعيــة« :ال أعــرف لماذا أنـ ِ
دمشــق .لقد تحولت إىل رشكة وســطاء زواج أكرث منها جمعية.
إن معظم النساء فيها عوانس يبحنث عن أزواج».
يعيــش كثــر مــن الســوريني مــن أصــل غــر دمشــقي يف
ً
ً
دمشــق ويــرون «جمعيــة أصدقــاء دمشــق» جمعيــة رشيــرة
يهــدف أعضاؤها المتعصبون والكارهون لألجانب إىل تخليص
المدينــة مــن «الغربــاء» .وبحســب كاتب َعلــويّ ،هو يف األصل
مــن الســاحل الســوريّ :
«إن فكرتهــم غــر المعـ ّـر عنهــا بشــكل
مبــارش ّ
أن دمشــق تعرضــت للغــزو مــن كثــر مــن المهاجريــن
الذيــن شــوهوا هويتهــا القديمــة أو الموروثة .يعتــرون أن الذين
أتــوا إىل دمشــق قــد أفســدوا جمــال المدينــة القديمــة .يريدوننا
أن نغادر».
ّ
بناء الرتاث المحل
تتــاىق جميــع دالالت دمشــق القدميــة يف التحول احلــايل للمدينة
القدميــة إىل مركــز ترفهيــي .منــذ عقــود ،غــادر معظــم العائــات
املرموقــة القدميــة منازلهــا يف املدينــة القدميــة وانتقلــوا إىل شــقق
حديثــة يف أحيــاء النخبــة يف دمشــق .يعــود أوالدهــم وأحفادهــم
اآلن إىل دمشــق القدمية ال يك يعيشــوا كما عاش أســافهم أو يك
يتســوقوا أثناء الهنار كالفالحني والســياح ،بل يك ميضوا ســاعات
فراغهــم يف املســاء ،إمــا يف «البيانــو بــار» أو يف أحــد املطاعــم

ّ
ً
الكثــرة الــي فتحــت حديثــا .ختلــت هــذه املطاعــم ،الــي تقــع يف
ً
منــازل جتــار قدامــى ،عــن طــراز املطعــم الغــريب .وبــدال مــن ذلــك،
هدفــت إىل تقــدمي جتربــة مطعــم «رشقية» متعمــدة ،ووراء ذلك،
ً
إتقانا بينها هو مطعم «القرص
دمشقية عىل حنو ممتزي .إن األكرث
ُ
األمــوي» الــذي يقــع يف القبو َّ
املقبب ملــا يعتقد أنه القرص األموي
املدمــر منــذ وقــت طويــل« .يرحــب الكــرم والضيافة الدمشــقية
ُ
بكــم يف القــر األمــوي» ،كمــا كتــب عــى الكـ ّـراس الرتويــي
ّ
واللمــاع ،بالعربيــة واإلنكلزييــة .يــم إيصــال
للمطعــم املصقــول
العشــاء عىل درج مخطط بالســجاد إىل غرفة غائرة مزينة برتف
ـدد مــن الســجادات ونبــع مبقبــق ونباتــات تتــدىل مــن كــوى
بعـ ٍ
ٍ
ّ
وأرضيــة رخاميــة منقوشــة وكــراس منجــدة بالــروكار ومرصعــة
ّ
باألصــداف وطــاوالت حناســية منخفضــة وزجــاج محــي منفــوخ
ّ
وأوان حناسية وصناديق زجاجية مليئة بالفخار والصور القدمية.
يقــدم الــراب ُنـ ُـدل يف رشاويــل ســوداء فضفاضــة وقمصــان
مخططــة باللونــن األســود والفــي مصنوعــة مــن القمــاش
املحيل ،يعمترون طرابيش ،وينتعلون أحذية دوكسايدر مقلدة.
يبــدأ العــرض الرتفهيــي بفرقــة «فولكلوريــة» يرتــدي أعضاؤهــا
مالبــس ّ
لماعــة خــراء وســوداء مــن البولييســر ،يرقصــون عــى
موســيقى مســجلة .يتواصــل الرقــص لنصــف ســاعة ،بعدهــا
ً
تقريبــا .يقـ َّـدم يف
ُيــدىع الضيــوف إىل بوفيــه «رشيق» حــري
املطعــم الشــاي والقهــوة والرناجيــل بعــد الوجبــة ،فميــا تعــزف
فرقــة «تقليديــة» ترتــدي العبــاءات والطرابيــش وتــؤدي أغــاين
ُ
قدمية .تتتم الهسرة بالدراويش الذين يرقصون بشكل دائري،
وباملوسيقى الصوفية.
ّ
ال تقتــر التمثيــات المســلعة لدمشــق القديمــة عــى
المدينــة القديمــة نفســها .فقــد ظهــرت مطاعــم ومقــاه تســتلهم
فكــرة دمشــق القديمــة يف األحيــاء األغىن مــن المدينة الجديدة
خــال العقــد المايض .ما هو جدير بالمالحظة بينها ،اإلضافات
األخــرة إىل «شــراتون» دمشــق ،الفنــدق األرىق يف المدينــة،
ّ
نخب المدينة الرتدد عليه .إن مقهى َ
ُ
«النريبني»
والذي تفضل
ٌ
الــذي ُبــي عــى األرايض الخلفيــة للفنــدق ،نســخة راقيــة مــن
«النوفــرة» ،المقهــى المشــهور الذي يقــع خلف الجامع األموي
يف المدينــة القديمــة .يقــدم هــذا المقهى للعائــات ومجموعات
المراهقني القهوة والشاي وأطعمة بسيطة كانت خاصة لوقت
ّ
والفتة ،بأســعار باهظة .يف الصيف،
طويل بالفقراء ،مثل الفول
ينتقــل «النريبــن» إىل الخــارج ،يصبــح «النوافــر» (وهــو اســم
ّ
يذكر ثانية بمقهى النوفرة الشــعيب) .حذا فندق «المرييديان»
ً
مفتتحــا مقهــى «تريك تــراك» ،وهو
حــذو فنــدق «الشــراتون»
ّ
مطعــم بمســتويني داخــل فنــاء مزيــن بالموزاييــك والنباتــات
الخرضاء ،ومشــهور بتدخني الرناجيل ولعب الطاولة والورق يف
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ً
مساءات الصيف .يميض الزبائن ساعات طوال متأنقني ومزيّين
الشــعر وبالح ـيّ الذهبيــة المتأللئــة ،يتحدثــون ويلعبــون الــرد،
يشــاهدون ويشـ َ
ـاهدون .إن المطاعم أماكن اســتثنائية لمراقبة
ِ
الناس ،عىل عكس أنشطة ترفيهية أخرى كالسينما أو المرسح،
الــي تــرى فيهــا أعضاء الجمهور بشــكل رسيع ،يقدم الذهاب إىل
المطعــم نظــرة مطولــة إىل اآلخــر (،)Finkelstein, 1989, 17
كما أن الطاوالت تعج بالمسؤولني واألقوياء وذوي الصلة.
ً
غـ ّـر «الشــراتون» أيضــا مطعمــه الفرنــي المــرف
ً
وافتتــح مكانــه «مطعــم إشــبيلية» المــريق .هنــا أيضــا ،الجــو
«رشيق» بصــورة مدروســة ،ويتجــى هــذا حــى يف شــوارب
الخــدم المشـ ّـمعة الطويلــة .يف الليلــة الــي ُ
زرت فيهــا المطعــم
كان معظــم الطــاوالت يعــج بالرجــال الســوريني ،وكان كثــرون
منهــم يســتضيفون مــا بــدوا أنهــم رشكاء أعمــال .كان حــول
إحــدى الطــاوالت شــخصيات إعالميــة ســورية .عــام ١٩٨٦
ًّ
محليــا أسـ ًّ
ًّ
خاصــا بــه اســمه
ـبوعيا
ابتكــر «الشــراتون» تقليـ ًـدا
ّ
ّ
محل المناسبات
«ليالينا» ،وهو مناسبة ترفيهية كبرية حلت
األصغر واألعىل تكلفة اليت َّ
يقدم فيها طعام فرنيس أو عالمي.
تحصل هذه المناسبة الجديدة حول بركة السباحة الخاصة
بالفنــدق والــي صــارت ،بســبب درجهــا الطويــل المهيــب
ـكان األكــر نشـ ً
المصمــم لمواكــب الزفــاف ،المـ َ
ـدانا لحفــات
الزفــاف الصيفيــة .1تقــام مناســبة «ليالينــا» يف ليــايل االثنــن
ألن الحالقــن يف دمشــق يغلقــون يف هــذا اليــوم ،ممــا يحـ ّـد مــن
احتمــال أن يفقــد «الشــراتون» حجوزات الزفــاف .2باإلضافة
َ
إىل «بوفيــه مفتــوح» ينـ ّـم عــن بــذخ يف األطعمــة المحليــة ،يقوم
فيــه نــادل يرتــدي زيًّا تقليديًّــا بتوزيع الفالفل ،وهو طعام ســويقّ
ً
ً
خصوصــا يف مطعــم مــن عيــار
ال يــؤكل عــادة يف المطاعــم،
ُ
«الشــراتون»ّ ،
يوزعه من عربة كتلك اليت اســتخدمت مرة يف
المدينــة القديمــة .يقـ ّـدم نــادل آخــر الحلويــات كتلك الــي ُتباع
خــارج المــدارس .كانــت جميــع هــذه االبتكارات قــرارات مهنية
صائبــة ،بحســب مســاعد المديــر للمأكــوالت والمرشوبــات
ســامي فــرح الــذي يقــول« :مـ ّ
ـل النــاس الطعــام األورويب
الكالســييك .يريدون المازة واللحوم المشــوية والعرق».
لكن شــعبية المطاعم اليت تســتلهم فكرة دمشق القديمة
يجــب أن ال ُتــرى كرفــض للمطاعــم غــر الدمشــقية ،األجنبيــة
ً
والغربيــة .بــدال مــن ذلك ،إن الثقافة المحليــة تحتل موضعها،
بصــورة واعيــة ًّ
ذاتيــا ،بــن الثقافــات العالميــة ،ذلــك أن مقهــى
«تريــك تــراك» يتموضــع إىل جانــب المطعــم المكســييك
لـ«المرييديــان» و«النريبــن» ،وإىل جانــب مطعــم البيــزا يف
«الشــراتون» .وعــى الرغــم مــن أن المقارنــة بــن انتقائيــة
«البيانــو بــار» وصــورة المدينــة القديمــة تبــدو ســاخرة ،فــإن

إحــدى عالمــات التمــز االجتمــايع يف ســورية يه القــدرة عــى
إتقــان كل مــن المصطلحــات الكوزموبوليتية والمحلية.
يعكــس االنتشـ ُ
ـار المزتايــد لصــورة زائفــة عــن دمشــق
ً
أيضــا تطـ َ
ـور الحداثــة مــن خــال نمــو أنشــطة ترفيهيــة
القديمــة
جديــدة ،فبعدمــا كانــت األنشــطة الرتفيهيــة يف أوقــات الفــراغ
جـ ً
ـزءا ال يتجــزأ مــن الحيــاة االجتماعيــة ،صــارت اآلن منفصلــة
َّ
َ
عــن العمــل ومخصخصــة ومســلعة ( .)Rojek, 1995, 191إن
المطاعــم مثــال عــى ذلــك ،إذ أصبــح تنــاول العشــاء يف الخارج
َ
النشاط الرتفيهي األكرث شعبية بني النخبة الدمشقية لتمضية
الوقــت .منــذ عقديــن فقــط ،كان ارتيــاد المطاعــم يقتــر عــى
األجانــب والمســافرين والطــاب ،3فقــد درج الدمشــقيون عىل
الحــط مــن قــدر جــودة ونظافة مطاعمهــم .وكان تناول الطعام
ً
مزنليــا ومتمحـ ً
ًّ
ـورا حــول األرسة .صــارت المطاعــم اآلن
نشــاطا
محوريــة لتجربــة المــايض والحــارض ،القريــب والبعيــد ،أن
تشــاهد اآلخريــن وأن يشــاهدوك ،أن تكــون وأن ُت ْصبــح .إنهــا
موضــع الثقافة المحلية الجديدة.
ٌ
ًّ
وأشكال ثقافية أخرى جديدة نسبيا عىل
تشكل المطاعم
ِّ
َ
الــرق األوســط مواضــع تتــم فيهــا إعــادة ابتــكار الــراث .يقــدم
مفهـ ُ
ـوم «الثقافــة العامــة» ،كمــا ّ
طورتــه المجلــة الرائــدة الــي
ً
ً
إطارا مفيدا .تهتم دراسات الثقافة العامة
تحمل االسم نفسه،
ّ
باإلنتــاج والتلقــي المحــي لألشــكال الثقافيــة العابــرة للحــدود
وغالبا يف ســياقات مدينية غري غربية .وكما يشــر ّ
ً
كل
الوطنية،
ّ
مــن كارول بريكرييــدج وأرغــون أبــادوراي« :تبنــت أجــزاء كثــرة
مــن العالــم الالغــريب أشـ َ
ـكال التمثيــل التكنولــويج واالســتهالك
ُ
والتســليع الــي ك ّيفــت لتناســب خصائــص تقاليدهــا والطــرق
نخبهــا المحلية َ
الــي تعــاود بهــا ُ
بناء هــذه التقاليد» (.)1988 ,1
ّ
أود أن أضيف أن ما يحصل يف دمشق ليس مجرد دمج للرتاث
المحــي مــع شــكل غريب ،بل بنــاء للمحيل ً
تماما .وبينما ينطوي
بنــاء الهويــة عــى اســتهالك أشــكال ثقافيــة كوزموبوليتيــة ،فــإن
ّ
ًّ
ًّ
محليا.
وتحول
محليا
هذه ُتنتج
مسلسالت التلفزيون واألصالة
ً
إن التلفزيــون هــو الــيء األكــر واألســهل توافــرا مــن هــذه
األشــكال .ففــي النصــف األول مــن شــهر الصيــام رمضــان عــام
ً
ًّ
دراميــا مــن  ١٥حلقــة
 1993بــث التلفزيــون الســوري مسلســا
بعنــوان «أيــام شــامية» مــن إخــراج بســام المــا .قيــل إن هــذا
ُ
المسلســل الــذي اســتلهم مــن المسلســل المــري «ليــايل
نجاحــا ً
ً
الفتــا ،كان أول مسلســل يصــور
الحلميــة» الــذي حقــق
الحيــاة االجتماعيــة يف دمشــق يف أواخــر المرحلــة العثمانيــة
ً
( .4)١٩١٠قيــل أيضــا إنــه أول مسلســل مــن نوعــه يخلــو مــن
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مجمع سيك الند التجاري ،دمشق،
commons.wikimedia.org
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حبكــة قويــة وال يركــز عــى السياســة .حــاول مسلســل «أيــام
شامية» أن يصور الحياة اليومية يف يح غري ُم ّ
سمى يف المدينة
ّ
القديمة ،وركز عىل العالقات العائلية والمشــاكل بني الجريان
واإلدارة المحليــة ،وصـ ّـور بعنايــة العــادات والتقاليــد المرتبطــة
بالمناسبات االجتماعية المهمة.
كان مسلســل «أيــام شــامية» حــدث العــام اإلعالمــي.
مــن الصعــب المبالغــة يف تقديــر مــدى مشــاهدة المسلســل
ومناقشته .يتلقى معظم المنازل يف دمشق قناتني تلفزيونيتني
ّ
فقط« :القناة األوىل» اليت بثت المسلسل ،و«القناة الثانية»
الــي تبــث برامــج باللغــة األجنبيــة .5تنتــج ســورية الكثــر مــن
المسلســات الدراميــة التلفزيونيــة ذات المزيانيــة المنخفضــة
ّ
كل عــام ،لكــن العــروض المهمــة ذات التمويــل العــايل ُتبــث
أثنــاء شــهر رمضــانُ .6عــرض مسلســل «أيــام شــامية» أثنــاء مــا
يمكــن أن ُيـ ْـدىع وقــت الــذروة يف رمضــان ،الســاعة الــي تــي
بدايــة اإلفطــار ،وهــو الوقــت الــذي يســريخ فيــه معظــم النــاس
يف المنــازل مــع عائالتهــم بعــد تنــاول أول وجبــة طعــام يف اليــوم.
ُتفتــح أجهــزة التلفزيــون عــى المسلســل حــى يف حضــور أعــداد
ً
كبــرة مــن الضيــوف .ولقــد أثــار مسلســل «أيام شــامية» جدال
محتدمــا يف اإلعــام ويف األحاديــث .وبـ ّ
ً
ـث التلفزيــون الســوري
ً
ً
أيضا نقاشا استمر ساعتني تم تصويره يف مزنل دمشقي قديم
وشاركت فيه أرسة اإلنتاج كلها.

أثار «أيام شاميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة» جد ًال.
وبث التلفزيون السوري ً
ّ
نقاشا تم تصويره
يف مزنل دمشقي .وتركز معظم النقاشــــــــــــــــــــات
على مسألة األصالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ّ
بعامــة عــى طــول خطــوط
انقســمت تقييمــات المسلســل
ّ
متنبــأ بهــا :فاألشــخاص المتحـ ّـدرون مــن أصــل دمشــقي
كانــوا متحمســن ،بينمــا تسلســلت ردود غــر الدمشــقيني
مــن عــدم اهتمــام خفيــف إىل معارضــة شــديدة .وتركــز معظــم
النقاشــات عــى مســألة األصالــة .قــال النقــاد إن المسلســل
ّ
ً
طابعا
نقــى الحيــاة يف المدينــة القديمة من الشــوائب وأضفى
ً
رومانسـ ًّـيا عليهــاّ ،
ممو ًهــا أو مخففــا مــن الفــروق االقتصاديــة
واالجتماعيــة .يف مسلســل «أيــام شــامية» يمتلــك ّ
كل مــن
ً
أثاثــا ّ
ّ
مرصعــة بالصــدف ،ويتمتــع جميــع
الحمــص
التاجــر وبائــع
الشــخصيات بمواصفــات إيجابيــة ،باســتثناء الجنــود األتــراك
ّ
والمهرجــن .قيــل إن حــى الشــخصيات الرتكية،
المتوحشــن
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ً
هاربــا أو تغتصــب ابنــة
الــي تظهــر لوقــت وجــز فقــط يك تعتقــل
ّ
بائــع الســندويش ،كان يجــب أن ُتصــور بقســوة أكــر .وشــدد
الداعمــون عــى أصالــة الحــوار ،الــذي كان غن ًّيــا بالمفــردات
ً
ً
مرصعــا ومنتجــات
القديمــة ،وعــى الديكــور الــذي ضــم أثاثــا
محليــة أخــرى وعادات اجتماعية كتلــك المتصلة بالزواج .أما
ّ
محبو
بالنســبة لإلهمــال المفــرض للفــروق الطبقية ،فقد قال
المسلســل إن الفــروق االجتماعيــة يف ذلــك الوقــت كانت أقل
حـ ّـدة مما يه عليه اآلن.
احتلــت دمشــق القديمــة مــرة ثانيــة فــرة بــث التلفزيــون
الســوري بعد اإلفطار يف رمضان  ،١٩٩٤بمسلســل «عالء الدين
كوكــش» المؤلــف مــن  ٣٠حلقــة« ،أبــو كامــل  -الجــزء الثاين».
إن هذا المسلسل غري الناجح ،المتمم لمسلسل «أبو كامل»
المشــهور الــذي تــدور أحداثــه يف يح مــن المدينــة القديمة أثناء
ْ
انتقدتــه بشـ ّـدة أوســاط
األيــام األخــرة لالنتــداب الفرنــي،
ً
عديــدة ،خاصــة بــن الدمشــقيني .اعتقــد كثــرون أنــه ممطــوط
وغريــب وبليــد .وعــى عكــس مسلســل «أيــام دمشــقية» الذي
ً
قــدم ًّ
غاضبــا مــن األتــراك ،يصـ ّـور
حيــا مــن دمشــق القديمــة
َ
كخونــة
مسلســل «أبــو كامــل  -الجــزء الثــاين» الدمشــقيني
تعاونــوا مــع الفرنســيني وتقاتلــوا يف مــا بينهــمُ .بــث مسلســل
آخــر يف وقــت الحــق لنجــدت إســماعيل أنــزور هــو «نهايــة رجــل
شــجاع» صـ ّـو َر شــعب بانيــاس ،ويه مدينــة ســاحلية قاتــل
أبناؤها ً
معا ضد القوات الفرنســية .اســتمد المسلســل أحداثه
مــن روايــة للكاتــب الســوري حنــا مينــة بعنــوان «نهايــة رجــل
شــجاع» ،وحظــي بمديــح كبــر يف دوائــر كثــرة بســبب حبكتــه
ً
المحكمــة وكلفــة إنتاجــه العالية وتصويره أيضا لماض شــجاع
ٍ
ونبيل ّ
توحد فيه الجميع.
تمايزات اجتماعية جديدة
َ
اختفــى كثــر مــن األشــكال األقــدم للتميــز االجتمــايع وحــل
محلهــا االســتهالك فحســب .لــم يعــد ُينظــر إىل التعليــم العــايل
كعالمة مهمة يف التمزي االجتمايع بالنسبة للنخبة ،أو كوسيلة
ُيعتمــد عليهــا مــن أجــل االرتقــاء نحــو األعــى بالنســبة للفقــراء.
ّ
لقــد أثــر فتـ ُـح الجامعــات الســورية يف جــودة التعليــم ،فمعظــم
الطــاب المتخرجــن ال يتمتعــون بالخــرة .ويف الوقــت نفســه،
إن أجــور التعليــم المنخفضــة ومعايــر القبــول األقــل رصامــة
جعلــت التعليــم العــايل أكــر توافـ ًـرا ،ممــا أنهــى المكانــة الــي
ً
ارتبطــت مــرة بالشــهادة الجامعيــة .ينطبــق األمــر نفســه عــى
الشهادات من الجامعات الغربية ،بعد أن صار أوالد الطبقات
الماليــة الجديــدة اآلخــذة يف االتســاع قادريــن عــى الحصــول
ّ
ويشج ُع بعض العائالت من الطبقة المتوسطة
عليها بسهولة.

ً
العليــا أبناءهــا عــى تجنــب الجامعــة والذهــاب مبــارشة إىل
أعمال العائلة .ولم ْ
يعد للقب دكتور الرنني العميق نفســه.
إن مواصفات ثقافة النخبة الغربية (معرفة احلركات احلالية
يف األداء والفنــون البرصيــة ،املــرح واألوبــرا وارتيــاد الســينما،
زيــارة املتحــف وصاالت الفن التشــكييل ،قــراءة الروايات الفنية
ًّ
ثقافيا يف املناطق العليا من
رفيعة املستوى) ال تشكل رأس مال
املجمتــع الدمشــقي ،كمــا تفعــل يف فرنســا زمــن بورديــو (.)١٩٨٤
إن األجانــب (الدبلوماســيون وموظفــو رشكات النفــط) هــم يف
ُ
اجلزء األكرث ً
ً
فقرا
وغالبا ما يشكل
احلقيقة رعاة الفن الوحيدون.
َ
َ
اجلمهور وجمهور القراء لإلنتاج املحيل الثقايف
من اجلماعة الفنية
الرفيــع .وتتكــرر الوجوه نفهسا يف جميع املناســبات الفنية رفيعة
املســتوى :يف احلفــات واملرسحيــات واألفــام وافتتــاح املعــارض.
ومــن املفارقــات أن اإلعــام اجلماهــري كالتلفزيــون يربــط أوســع
اجلماهــر ببضعــة منتجــن يرفعهــم جناحهــم إىل عضوية رشف يف
النخبة االجمتاعية.
جيري اســتعراض الرثوة يف فنادق النخبة واملطاعم الفاخرة
وحفــات اخلطوبــة والزفــاف واجلنازات ومناســبات أخرى مهمة.
غالبا ما ّ
إن املمارسات االستهالكية للنخبة ً
متي متثيالت دمشق
القدميــة ،أو عــى األقــل التلميحــات إىل أشــكال أقــدم مــن احلياة
االجمتاعيــة :املقــايه الــي تســتلهم فكــرة دمشــق القدميــة،
وعربــات الزفــاف عتيقــة الطــراز الــي ّ
جترهــا اخليــول واإلفطــارات
والســحورات يف املطاعــم الفاخــرة .وكان حفــل الزفــاف الــذي
ّ
حظــي باحلديــث األكــر يف مــومس  ١٩٩٥هــو الــذي نظمــه جنــدت
إمساعيــل أنــزور ،مخرج «هناية رجل شــجاع» ،والذي ّ
صور فيه
العروس ويه تدخل «الشرياتون» عىل ظهر جمل.
إن إعــادة البنــاء يف دمشــق القدميــة كعالمــات عــى املكانــة
وكرمــز للثقافــة الوطنيــة صــارت محوريــة لتجربــة احلداثــة يف
ســورية .وكمــا يشــر دانييــل ميلــر ( )Miller, 1995, 4بلغــة أكرث
ّ
ً
مشوال ،إن ً
كثريا من الفئات االجمتاعية حول العامل تتشكل اآلن
ّ
ليس من خالل أنظمة قمية تقليدية بل من خالل تبن أو رفض
األشــكال العامليــة .إن إنتــاج واســتهالك ورفــض الصــورة الزائفــة
لدمشق يه بالنسبة للسوريني املواد األساسية لبناء الهوية.
ّ
متثل دمشــق األصلية القدمية اليت يصورها مسلســل «أيام
ً
ً
ً
ًّ
متاحا للجميــع ومرفوضا
حقيقيــا
شــامية» اســتهالكا جماهرييًّــا

مــن البعــض .لكــن أولئــك الذيــن ينتجــون األصالــة للجماهــر
ميكــن أن يكونــوا أنفهســم قنــوات حرصيــة مثــل «البيانــو بــار»،
حيــث يكلــف كأس املــروب  ٥دوالرات والديكور خليط غرائيب
ً
وغالبــا مــا تتجاهــل
مــن املــايض واحلــارض ،املحــي واألجنــي.7
النقاشــات الــي تتنــاول االســتخدامات املحليــة لألشــكال
ً
الثقافيــة العامليــة فروقــا كهــذه .وعــى مســتوى الصــور ،صحيــح
أن البحــث عــن عــودة األصالــة الدمشــقية القدمية هــو رحلة إىل
جتربــة احلداثــة املدينيــة الــرق أوســطية :فمــن املدينــة القدميــة
نفهســا (الــي ســيرتكها معظــم ســكاهنا الذيــن هــم مــن الطبقــة
الوســطى أو الدنيــا إن اســتطاعوا) ،إىل مفكريــن وشــخصيات
إعالميــة تزعــم أهنــا متثــل الــراث املحــي وتشــكو مــن الالمبــاالة
واإلحبــاط ،إىل َمعــارض وحفــات عشــاء ،ومكتبــات وعــروض
ّ
تلفزيونيــة ،إىل ذلــك املكان املفضل لدى الدمشــقيني القدامى،
فنــدق «الشــراتون» ،وأخـ ً
ـرا إىل الالمركزيــة املطلقــة لـ«البيانــو
ً
إطالقا أي هوية» كما ّ
عب أمني مكتبة.
بار» ،الذي« ،ال ميلك
«اســتوعب الشــخص الــذي نفــذ الديكــور ثقافــات
كثــرة .لدينــا مثــل معـ ّـر« :مــن ّ
كل بســتان زهــرة» .إن
تلــك الصحــون الــي عــى الجــدار هولنديــة لكنهــا غــر
ًّ
مرتّبــة بطريقــة هولنديــة .إنهــا للشــباب األصغــر ســنا.
ال تســتطيع أن تضعهــا يف أي مــكان .يقدمــون قائمــة
طعــام محــدودة :الشــيش طــاووق الــذي هــو تــريك
والســباغييت اإليطاليــة .لديهــم قطعــة أثرية خلــف البار
ً
كانــت جـ ً
مزيجــا كهــذا ال
ـزءا مــن القــر األمــوي .إن
ً
ُيعقل .والســتائر! لم َأر إطالقا هذا النســيج ،الذي كان
ُيســتخدم للوســائدُ ،يســتخدم للســتائر .إنهــم يرتّبــون
األشــياء األقدم بطريقة فنية حديثة .لدينا هذه الرغبة
بــأن نعيــش بطريقــة حديثــة ،ألنــه عــى األقــل يف األثــاث
غالبــا ّ
ً
مقيــدون
نســتطيع أن نفعلهــا .يف أفكارنــا نحــن
بأفكار قديمة».
والمفارقــة األخــرة أن «األفــكار القديمــة» يه ذاتهــا الصــورة
الممــزة للحداثــة ،وأن الســي وراء «دمشــق القديمــة»
ظاهرة معارصة.

الهوامش
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ُ
1ك ِسف جنم «الشرياتون» يف العام  ١٩٩٥بعد افتتاح مطعم «قرص النبالء» الباذخ.
ّ
2إن زيارة مصفف الشعر يف يوم حفلة الزفاف أمر جوهريّ بالنسبة لنساء النخبة الدمشقية

ً
صحيحا يف العام  ،١٩٩٣لكن يف هناية العام التايل توافرت الصحون الالقطة يف
5كان هذا

4ملناقشة «ليايل احللمية» انظر .١٩٩٥ ،AbuLughud

مبا أن حفالت الزفاف من أهم مناسبات االستعراض االجمتايع .من أجل املزيد عن حفالت

منازل الطبقة الوسطى.

الزفاف الدمشقية ،انظر .٨٩-١٩٨٨ Tapper
ًّ
تارخييا ،يفتقر معظم مدن الرشق األوسط إىل تقاليد مطاعم قوية (.)Hattox, 1985, 89
3

6للمزيد حول املسلسالت الرمضانية السورية ،انظر .١٩٩٧ ،Salamandra
7يتقاىض خرجي ٌ جاميع موظف يف احلكومة من  ٨٠إىل  ١٠٠دوالر يف الهشر.
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المراكز التجارية ،الثقافة االستهالكية
وإعادة صياغة الفضاء العام يف مرص
مىن أباظة
( -١٩٥٩متوز/يوليو )٢٠٢١
عاملة اجمتاع
وأنرثوبولوجيا وأستاذة
جامعية ،مرص .لها
أحباث ومؤلفات عدة
عن اإلسالم يف جنوب
رشق آسيا ،وثقافة
االستهالك يف مرص،
وفن اجلداريات خالل
الثورة املرصية ٢٠١١
رتجمة عمر ذوابه
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اجتذبــت املســاحات الكربى مثل املحطــات واملطارات ومراكز
التسـ ّـوق اهمتــام علمــاء االجمتــاع احلرضيــن خــال الســنوات
املاضية (شيلدز١٩٨٩ ،؛ جوزيف .)١٩٩٦ ،ألهمت هذه املساحات
العامــة– كالــي ّ
عرفهــا عــامل االجمتاع الفرنيس إســحق جوزيف
( )١٩٩٦بأهنــا «مســاحات مــرور» ) (espaces de passageأو
«أماكــن -حركــة» ) – (lieux-movementsعلمـ َ
ـاء االجمتــاع
احلرضيني إلعادة التفكري يف مفهوم املساحة كفضاء للتواصل
واللقاء .يدعونا إسحق جوزيف إىل دراسة هذه املساحات من
منظور اجمتايع دقيق أو منظور علم االجمتاع التفاعيل .تنظر
دراســة مدهشــة أخــرى بعنــوان «التسـ ّـوق واملــكان والهويــة»
(ميلــر وآخــرون )١٩٩٨ ،إىل مراكــز التســوق الربيطانيــة .جيــادل
ميلــر ومــن معــه بــأن التســوق ال يعيــد إنتــاج الهويات فحســب،
فعــال ومسـ ّ
بــل يقـ ّـدم عنــر بنــاء هويــة ّ
ـتقل .وتقــدم الدراســة
تصـ ّـورات جديــدة حــول كيفيــة التفســر والربــط بــن اإلثنيــة
واالســتهالك مــن خــال االســتعمال املختلــف للمســاحة
ّ
العامــة ،كمــا تقـ ّـدم نظــرة محفــزة لتــارخي دراســة االســتهالك،
ً
ً
عالمــا حبــد ذاتــه،
مشــرة إىل حقيقــة أن االســتهالك قــد أصبــح
إضافــة إىل أهنــا تــيء عــى أهميــة املســاحة واملــكان لهويــات
املســتهلكني وملمارســات التســوق الثقافيــة .عــاوة عــى ذلــك،
ّ
تذكرنــا الدراســة كيــف أن هذه اجلغرافيــات اجلديدة ختلق عىل
ً
الدوام أشــكاال جديدة من التسـ ّـوق ومن أســاليب احلياة ،كما
ّ
التسوق من منظور العاملني
أهنا تؤكد حاجة النظر إىل مراكز
يف املتاجــر وكيــف يؤثــر التســوق عــى اجلنســانية والعالقــات
االجمتاعية (موريس.1)١٩٩١ ،
ّ
مفصلــة،
أنتــج ريــكاردو فريــرا فريتــاس ( )١٩٩٦دراســة
مسـ ً
ـتلهما أعمــال عــامل االجمتــاع الفرنــي ميشــال مافيســويل،
ّ
يقــارن فهيــا مراكــز تســوق متعــددة يف الربازيــل مــع «فــوروم
دي هــال» الباريــيُ .يكــر فريتــاس مــن اســتخدام مفهــوم
املخيــال ) (imaginaireخبصــوص إعــادة الصياغــة الداخليــة
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للمســاحة .ويرمز مركز التســوق ،حبســب فريتاس ،إىل املدنية
ّ
التلوث والطبيعة .وبصفهتا
املثالية ،هذه املساحة محمية من
محاكاة ،فإن مفاهمي «املنســوخ» و«املعاد تدويره»
مســاحة
ٍ
و«االفــرايض» تصبــح ذات أهميــة .ازدادت مراكــز التســوق
يف الربازيــل بالتــوازي مــع زيــادة العنف خــال آخر عقدين ،من
مركــز واحــد عــام  ١٩٨٠إىل  ١٩يف  ،١٩٩٥كســبيل لتوفري مســاحة
ال عنــف قيــد املراقبــة .جيــري احلديــث يف ريــو عن «باراشــوبنغ»
( 73,906أمتــار مربعــة) كأكــر مركز تســوق يف أمريكا الالتينية،
ً
ً
مكانــا مرتبطــا بـ«أنســنة» املســاحة ضــد العنــف
بصفتــه
(فريتاس.)٩٥ :١٩٩٦ ،
ّ
ّ
والتسوق
التسكع
ّ
يذكرنــا زيغمونــد بومــان ( )١٩٩٦بــأن فالــر بنيامــن هــو مــن
اخــرع املتســكع ) (flâneurبصفتــه الشــخصية الرمزيــة
للمدينــة احلديثــة .وخيربنــا بومــان ( )٩٥ :١٩٩٦مــن خــال الربــط
بــن املســاحة اجلديــدة ملراكــز التســوق وبــن التســكع ،بــأن
ّ
ًّ
ً
إلكرتونيــا،
مراقبــا
مراكــز التســوق جتعــل العــامل– «مسـ ّـو ًرا بدقــة،
ً
ً
ً
«آمنــا للحيــاة بصفهتــا جتـ ّـوال».
وخاضعــا حلراســة عــن كثــب»–
يعــود امســا فالــر بنيامــن وغيورغ ســيميل إىل الظهور باســتمرار
يف أدبيــات املدينــة ،مشـ ّـد َدين عــى أن الغريــب والوحــدة همــا
ملهمــا إعــادة اخــراع املســاحات؛ فقــد بدأ الرجالن حـ ً
ـوارا حول
التجــول يف الكاتدرائيــات احلديثــة وإمرباطوريــات االســتهالك.
يعيــد مايــك فيذرســتون ( )٩١٠ :١٩٩٨صياغــة مفهــوم التســكع
) (flâneurieلــدى بنيامــن من خالل أبعــاده املتعددة ،وجيادل
ً
بــأن املتســكع ليــس جائــا يف املدينــة فحســب ،بــل إن تســكعه
ً
ميثــل أيضــا «طريقة لقــراءة النصوص» و«لقراءة آثار املدينة».
ٌ
خيربنــا بنيامــن أن آثــار املدينــة الــي حتتــاج إىل التحــري حــروف
هريوغليفيــة ،وعالمــات وصــور متكـ ّ
ـرة جتــذب االهمتــام إىل
ْ
مجنــدرة مثــل املخــازن الكــرى الــي تســيطر علهيــا
مســاحات

النســاء (فيرثســتون١٩٩٨ ،؛ بيتــش .)1999 ،وهكــذا ميكــن النظــر
إىل التسـ ّـوق عــى أنــه شــكل آخــر مــن أشــكال التســكع ،أو هــو
حتديــق سـ ّـيار وثيــق الصلــة بالنســاء ،يف مقابــل اإلشــارة إىل أن
ً
حرصا (باولــي١٩٨٥ ،؛ فريدبرغ١٩٩٣ ،؛
موضــوع املدينــة ذكوري
بيتش .)1999 ،وميكن ربط عملية تأنيث املتسكع بنشوء املخازن
الكربى اليت يه محاولة لنقل الشارع إىل داخل األبنية.
مساحة عامة جديدة؟
تســببت مراكــز التســوق األمريكيــة بإشــغال علمــاء االجتمــاع
بـ ً
ـدءا مــن منتصــف ثمانينيــات القــرن المــايض .قــد يجــادل
ً
ً
كثــرون بــأن هــذا الموضــوع قــد أصبــح بائــدا ،خاصــة أن مراكــز
التســوق األمريكيــة تعــاين مــن تراجــع ملحــوظ .توصــف مراكــز
التســوق الخاليــة اليــوم بأنهــا ُتلـ ّـوث المشـ َ
ـهد الطبيــي؛ بنهايــة
ّ
العام المقبل ،سيتوقف عن العمل قرابة واحد من كل خمسة
ً
مراكــز تســوق أمريكيــة قائمــة يف التســعينيات .نذكــر أيضــا بأنــه
كان يوجــد  ٣،٠٠٠مركــز تســوق يف الواليــات المتحــدة عــام ،١٩٦٠
ً
بينما هناك اآلن حوايل  ٤٠ألفا (إنرتناشونال هريالد تريبيون٣ ،
كانون الثاين /يناير  .)٢٠٠٠وكما الحظت ميغان موريس ()١٩٩٣
ّ
التغي يف المدينة،
يف دراســتها لمراكز التســوق األســرالية ،فإن
وإدارة التغــر بحـ ّـد ذاتهــا ،والدور المتغري لمراكز التســوق ،كلها
جوانب جديرة باالهتمام.
ختربنــا حــاالت جنــوب رشق آســيا ومــر بــأن مراكز التســوق
ّ
وتتوســع باســتمرار .رمبــا علينــا يف هــذا الســياق أن
تزدهــر اليــوم
نتذكــر أن حكومــة [مهاتــر] محمــد يف مالزييــا قــد تفاخــرت
َ
بنت أكرب مراكز تســوق يف جنوب رشق آســياّ .
أود
لســنوات بأهنا
أن أحاجج بأن مراكز التســوق يف مرص ســتصبح حقل الدراســة
اجلديد يف علم االجمتاع .حيصل يف مراكز التسوق هتجني الفت
لــأذواق ،وبــروز مفاهــم للمســاحة مختلفــة بالكامــل ،ولطــرق
قضــاء أوقــات الفــراغ .عــى الرغــم مــن كــون املراكــز التجاريــة
ً
ًّ
أمريكيــا ،فهــي ال تــؤدي بالــرورة نفــس الوظائــف يف
اخرتاعــا
الــرق األوســط أو يف جنــوب رشق آســيا .خيربنــا فيذرســتون
بــأن التســوق يتمضــن العديــد مــن العمليــات «الــي تتنـ ّـوع بــن
رشاء الرضوريــات ،والتجــول بــن املتاجــر والنظــر إىل واجهاهتــا،
ً
إضافــة إىل التســوق الرتفهيــي (قضــاء وقــت يف املدينــة ،املــي
ّ
يف الشــوارع ملشــاهدة املعــامل ،والتنقــل بــن املتاجــر واملحــات يف
املســاحات العامــة)» (فيذرســتون .)٩١٦ :١٩٩٨ ،يف مــر عــى
ّ
ســبيل املثــال ،وبســبب قلــة احلدائــق العامة ،قــد ال تكون املراكز
ً
ّ
املبنية حديثا مساحات تسوق ،بقدر ما يه مساحات
التجارية
ّ
للشــباب لالختــاط واالندمــاج مضــن مجموعــات .شــجعت
ً
حديثــا إنشــاء احلدائــق العامة ،لكهنــا ّ
خيبت اآلمال إذ
احلكومــة
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إن جميع هذه املســاحات اخلرضاء مسـ ّـورة وممنوعة عن العامة
ّ
حبجــة أن املرصيــن عاجــزون عــن التــرف بلباقــة يف العلــن وال
ّ
يتوقفون عن التلويث .بإمكان مراكز التســوق أن متثل مســاحة
جديــدة لدراســة ثقافــة الشــباب يف القاهرة .ففــي بلد حيث ٦٥
يف املئة من سكانه حتت سن الثالثني ،أصبح الشباب وثقافهتم
وضوحــا يف احليــاة العامــةُ .2
ً
وتعتــر مراكــز التســوق بصفهتا
أكــر
ً
ً
مســاحات مجنــدرة موضوعــا متكــررا يف دراســات املســتهلكني،
ُ
ّ
إتاحتا للحراك
لكن فكرة النظر إىل مراكز التســوق من حيث
االجمتــايع وحصــول البائعــات الشــابّات مــن الطبقــات الدنيــا
عــى النقــود ،عــر نــر صــورة البائعــة «العرصيــة» الالئقــة
واألنيقة ،حباجة إىل املزيد من البحث .عىل أن التباين/التعايش
ً
ّ
ًّ
وحتول
غربيا أصال
واالندماج بني الزي اإلســامي (والذي صار
ّ
يستحق االهمتام.
إىل موضة) واألزياء الغربية هو ما
الشباب واجلنسانية واملساحات اجلديدة
يبــدو أن موضــوع الشــباب و«االحنرافــات اجلنســية» امللحوظــة
لــدى األجيــال الشــابة يشــغل حـ ّ ً
ـزا كبـ ً
ـرا يف اخلطــاب الرمســي.
خيربنــا املســؤولون والدعــاة الدينيــون بــأن االحنــراف اجلنــي قــد
انترش يف الســنوات املاضية من خالل أفالم البورنو املتاحة اآلن
عــر محطــات التلفزيــون الفضائيــة .ويقــال لنــا مجـ ً
ـددا إن غــزو
قــم «الثقافــة الغربيــة» ُيفســد الشــباب .يمتــاىش هــذا اخلطــاب
مــع التشــدد األخــايق املزتايــد املرتبــط بالســلوك العــام .ال شــك
بــأن ذلــك مرتبــط باألســلمة املتناميــة للمجمتــع منــذ ســبعينيات
القــرن العرشيــن .وإن الصحافــة ماضيــة يف مــا يشــبه مطــاردة
الســاحرات ،حبيــث ُتعامــل النســاء والشــباب معاملــة األطفــال،
بهسولة انقيادهم لالحنراف ما يستوجب مراقبتهم
الذين ُيعتقد
ِ
باســتمرارُ .يقـ ّـر املرصيــون بأهنــم يواجهــون أزمــة حقيقيــة ختـ ّ
ـص
عاداهتم اجلنسية ومؤسسة الزواج ،إذ إن انتشار الزواج العريف
بــن الطــاب يف املرحلــة اإلعداديــة واملرحلة الثانويــة واجلامعية
ً
صــار شــاغل للصحافة الوطنيــة (أباظة .٣)٢٠٠١ ،ويبدو أن القلق
بســبب التحـ ّـرش اجلنــي ،باإلضافة إىل الزجيات غــر القانونية،
ّ
مضخمة يف الصحافةّ .
حتولت ترصفات الشباب،
حيظى بأهمية
باإلضافــة إىل الترصفــات اجلنســية غــر املكبوتــة يف املســاحات
العامــة ،إىل حالــة مــن الهـ َـوس .لكــن حــى لــو كان اخلطــاب
الرمســي مييــل إىل عــدم التســامح وإىل شــن حمــات التهشــر
عــى نســق مطــاردة الســاحرات ،فاملمارســات اليوميــة للشــباب
ً
«تراخيا يف القــم والعادات» داخل حدود
تكشــف بــأن هنالــك
مجمتــع متأســلم .جيــد العشــاق الشــباب يف القاهــرة أن احلجاب
ال يعيــق التقبيــل أو مســك األيــدي فميــا يتزنهــون عــى ضفــاف
النيــل .وأصبــح املــزج بــن الثقافــة اجلماهرييــة وإعــادة تصــور

ً
مهمــا لتقـ ّ
ـاال ًّ
ـي هتجــن جديــد يف ســلوك
الفضــاء العــام مجـ
الشباب وثقافته.
والواقــع أن الشــاغل األكــر ملوظفــي األمــن يف جميــع مراكــز
التسوق يف القاهرة يكمن يف تقرير ما إذا كان الشبان والبائعون
الواقفــون عــى أطــراف املركــز يشــكلون أي هتديــد لألمــن .إن
ازدهــار مراكــز البولينــغ والبليــاردو ،واملقــايه الشــعبية مضــن
ًّ
ّ
ً
أساسيا للجيل الشاب
متنفســا
ومكيفة يوفر
مســاحات نظيفة
املائــل حنــو االســتهالك .جتــاوز تلــوث الهــواء يف القاهــرة حــدود
املعايــر املقبولــة يف الغــرب وهــو عائــق جـ ّـدي للمشــاة .ولكــن يف
حــال كان مركــز التســوق ظاهرة جديدة ،فالزنعة االســتهالكية
أقــدم بكثــر ونشـ ُ
ـأتا مرتبطــة باملتاجــر الكــرى املرصيــة .ليــس
مدعــاة للدهشــة أن نقــول بــأن أســلوب حيــاة الطبقــة العليــا
ّ
بشدة مبؤثرات أوروبية.
املرصية تأثر

يُقرّ المرصيون بأنهم يواجهون أزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
حقيقية تخص عاداتهم الجنسية ومؤسســــــــــــــــــــــة
الزواج ،وانتشار الزواج العريف بني الطالب
صار شاغ ًال للصحافة الوطنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
«املتاجر الكربى» املرصية املنسية
تميــل النظريــات الحديثــة يف العولمــة إىل النظــر للثقافــة
ّ
االستهالكية كظاهرة جديدة .وقد ركزت دراسات االستهالك
ً
عمومــا عــى تأثــر الثقافــة الجماهرييــة عــى الطبقــات العاملــة
يف ســتينيات وســبعينيات القــرن المــايض يف أوروبــا والواليــات
ّ
واهتمــت الدراســات الثقافيــة بمواضيــع وســائل
المتحــدة.
اإلعــام وتأثــر الثقافــة الجماهرييــة األمريكيــة يف الطبقــات
العاملــة األوروبيــة مــن منظــور نيــو -ماركــي .وربمــا يفيــد أن
ّ
نطبق نظريات الدراســات الثقافية عىل أســاليب حياة الطبقة
ً
وغالبــا
العليــا الكولونياليــة الســابقة .قليلــة يه الدراســات،
مــا ُينــى أن أســاليب الحيــاة واألزيــاء األوروبيــة قــد دخلــت
ّ
مــر يف منتصــف القــرن التاســع عــر .يذكرنا ماكــس رودنبك
بجوانــب المــزج والتفاعــل يف ثقافــة الخواجــات يف القاهــرة،٤
ً
قائــا إن  ٨/١ســكان المدينــة يف  ،١٩١٠والبالــغ عددهــم
ســبعة ماليــن نســمة ،كانــوا مــن األجانــب (رودنبــك:١٩٩٩ ،
 .)١٧٦وقيــل إن «ثــريّ القاهــرة» يف ذلــك الوقــت كان يعيــش
مثــل أحــد ســكان باريــس .ليســت مصادفــة أن يزتامــن ظهــور
أساليب الحياة الجديدة هذه مع والدة المتاجر الكربى اليت
ّ
«لبــت األذواق الجديــدة بواســطة أحدث األزيــاء القادمة من
32
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باريــس وكتالوغــات كريســتوفل ولــوي ڤيتــون ومابــان وويــب»
(رودنبك.)١٨٤ :١٩٩٩ ،
إن املتاجــر الكــرى– بنظــر الكثــر مــن ســكان القاهــرة مــن
اجليــل القــدمي– ّ
تؤجــج احلنــن للــذوق الرفيع وصور نســاء النخبة
األنيقــات اللــوايت خيدمهـ ّ
ـن بائعــون وبائعات ماهــرون ،حىت صار
املوظفــون مــرب مثــل حبســن خلقهــم ،فتجربــة التســوق يف
ً
هــذه املتاجــر كانــت حبــد ذاهتــا شــكال مــن أشــكال الــريقّ .ومــن
املدهــش أن نشــأة املتاجــر الكــرى يف مــر تزامنــت مــع نشــأهتا
يف أوروبــا يف آخــر فــرة مــن القــرن التاســع عــر .ومــع أن املتاجــر
ُ
ـرات يف نظــام اإلنتــاج ،حيث
الكــرى يف مــر وجــدت بفعــل تغيـ ٍ
صــارت املصانــع تنتــج املزيد من الســلع وبكفــاءة أعىل ،عىل حد
قــول ســينيت (املقتبــس يف كوريغــان ،)٥٠ :١٩٩٧ ،إال أن والدهتــا
مرتبطــة بشــكل وثيــق بازدهــار الرأمساليــة الهيوديــة املرصيــة.
كان بعــض هــذه املتاجــر موجـ ً
ـودا يف القاهــرة منــذ مثانينيــات
القــرن التاســع عــر .حملــت هــذه املتاجــر الكــرى واملؤسســات
التجاريــة أمسـ ً
ـاء مثــل مشــا وهانــو وليفاي-بزنيــون وشــيكوريل
وعمــر أفنــدي وســيمون-أرزت وشــالونس وكوهينــكا ،وريفــويل.
ً
ً
تقريبــا ملــكا لكبــار الربجوازيــن الهيــود ،إال أن
وكانــت كلهــا
َ
االســتثناء الوحيــد كان األخويــن صيدنــاوي الســوريي .اســتقر
مسعــان وســلمي صيدنــاوي يف مــر يف هنايــة القرن التاســع عرش،
قادمــن إىل القاهــرة عــن طريــق دمشــق ،لكهنمــا كانــا باألصــل
أسســا متجرهمــاً ،
مــن صيدنايــا ومعلــوال .يقــال إهنمــا ّ
بعيدا عن
ً
وســط املدينــة يف شــارع اخلزنــدار ،خالفــا للمتاجــر األخــرى الــي
كانــت يف وســط البلــد .كانــت غاية املتجر أن يكون نســخة طبق
األصــل عــن غالــري الفاييــت الباريــي ،أمــا متاجــر شــيكوريل
فقــد متــزت بالطابــع األورويب وبالعــدد الكبــر مــن املوظفــن
الهيــود الذيــن يتكلمــون بالفرنســية (بينــن ،)٢٢ :١٩٩٨ ،ومــا
زال باإلمــكان العثــور عــى الالفتــات الفرنســية يف املصاعــد ويف
ّ
املؤســس مورينــو شــيكوريل مــن إزمــر يف
اإلعالنــات .هاجــر
منتصــف القــرن التاســع عــر ،وكانــت عائلتــه حتمــل جــوازات
سفر إيطالية ،وافتتح املتجر عام  ١٩٠٩وسط اليحّ األورويب الذي
ّ
صــار اليــوم شــارع  ٢٦يوليــو .ي ـ ّ
ر بينــن يف كتابــه تشــتت هيــود
مــر  )١٩٩٨( The Dispersion of Egyptian Jewryعــى أن
ّ
كوزموبوليتهم
الربجوازيــن املرصيــن الهيــود ،وعــى الرغم مــن
ً
قد أحسنوا التأقلم مع اخلطاب القومي املرصي ،مؤكدا النظرة
إلهيــم بأهنــم «مختلفون» عن املســلمني واملســيحيني ،ولكهنم
«ممتاثلــون» مــع جرياهنــم غــر الهيــود .ويف مــا خيــص متاجــر
شيكوريل يقول جويل بينني:
دعــا حــزب الوفــد املرصيــن إىل الرشاء فقط مــن «املتاجر
ً
الوطنية» َ
احتجاجا عىل إعادة اعتقال
عامي ١٩٢٢-١٩٢١

33

بدايات • العدد 2021 | 32

ُ
ســعد زغلــول وترحيلــه إىل سيشــيل ،ولكــن ذكــر امس
متجــر شــيكوريل القريــب مــن ميــدان األوبــرا يف القاهــرة
كأحــد املحـ ّ
ـال املعفاة من املقاطعــة .وقد َوصف القامئون
عــى شــيكوريل متجرهــم بأنــه «أحــد أعمــدة اســتقاللنا
االقتصادي الوطين املرصي» يف مذكرة ّ
مقدمة إىل وزارة
التجارة عام ( ١٩٤٨بينني.)٢١ :١٩٩٨ ،

مع أن المتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجر الكربى يف مرص
تغيريات يف نظام اإلنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج،
وُجدت بفعل
ٍ
إال أن والدتها مرتبطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
بازدهار الرأسمالية اليهودية المرصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
حدثــت هجــرة جماعيــة لليهــود بعــد الحــرب العربيــة-
اإلرسائيلية عام  ١٩٤٨وسياســات التأميم اليت اعتمدها جمال
ً
ْ
ـادرت جاليــات أجنبيــة عـ ّـدة ،معلنــة نهايــة عرص
عبــد النــارص .غـ
ُ
ّ
الكوزموبوليتيــة الميالــة نحــو الثقافــة األوروبيــة .افتتــح شــمال
عام  ،١٩٥١آخر متجر خاص يتم تأسيســه قبل ثورة  .١٩٥٢وتم
تمصــر المتاجــر الكــرى مثــل هانــو والصالــون األخــر .وقــد
بقــي اليــوم مــن المتاجــر المرصيــة الكــرى يف وســط البلــد عمر
ْ
بوضع ّ
جيــد ويقدمان
أفنــدي والصالــون األخــر ،ويبــدو أنهما
خدماتهمــا لجــزء كبــر مــن الطبقــة الوســطى .وتــم مؤخــراً
تجديــد متجــر صيدنــاوي يف العتبة ومتجر شــمال بذوق رفيع.
ّ
أصبحــت العولمــة اليــوم كلمــة الــر ،وحلت محــل مفهوم
الكوزموبوليتيــة القديــم .ومــن مظاهرهــا انتشــار المطاعــم
الصينيــة والهنديــة واألرجنتينيــة ،فيمــا أصبحــت األطعمــة
العالميــة واآلســيوية والســلع المســتوردة مــن جميــع أنحــاء
العالــم متوافــرة يف المتاجر ومحالت الســوبرماركت المرصية.
وال شك بأن سلسلة سيزنبري ٥يف القاهرة قد ّ
هجنت األذواق
عــن طريــق تعريــف المرصيــن بأســاليب اســتهالك جديــدة يف
الســوبرماركت ،إال أن كـ ً
ـرا شــككوا بفــرص نجاح ســيزنبري يف
ّ
مجمعــات
التأقلــم مــع الــذوق المــري .بعــد عــام عــى افتتــاح
ســوبرماركت ضخمــة ،قــررت الرشكــة أن تنســحب مــن مــر
نتيجــة احتجاجــات كثــرة بفعــل انتشــار شــائعات ّ
تتهــم مالــي
ســيزنبري بأنهــم صهاينــة ،أطلقهــا تجــار صغــار خشــوا احتــكار
ســيزنبري .وقــد فـ ّ
ـر البعــض الحادثــة بأنهــا تعكــس رصاع
مــر ضــد قــوى العولمــة الرشيــرة ،إال أن المتشــائمني رأوا يف
انســحاب ســيزنبري مــن الســوق المرصيــة خطــوة حكيمــة ،إذ
ّ
إنهــم قــد توقعوا الركود االقتصادي.
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القاهرة عن طريق كواالملبور
يف أواخــر التســعينيات خضعــت مــر لعمليــة إعــادة هيكلــة
أدارتهــا منظمــات ماليــة دوليــة أفضــت إىل المزيــد مــن
الخصخصــة وتحريــر االقتصــاد .تزامــن ذلــك مــع والدة طبقــة
جديــدة مــن رجــال األعمــال وحيتــان المــال الذيــن يعيــدون
هيكلــة االقتصــاد المــري .فهــل ّ
يتجــه الــرق األوســط نحــو
نمــوذج تنميــة آســيوي وهــل سـ ّ
ـيتوج بأزمــة مالية مماثلــة؟ يبدو
اإلعجــاب بالنمــوذج اآلســيوي محوريًّــا يف خطــاب التنميــة
المــري .ويتســاءل المفكــرون المرصيــون ّ
عمــا إذا كان الرشق
تنمويــا شـ ً
ً
ً
األوســط قـ ً
ـبيها بنمــوذج
نموذجــا
ـادرا عــى أن يتبــع
النمــور اآلســيوية ،إال أن العالــم الســيايس الماركــي المــري
محمد السيد سعيد يف غاية التشاؤم ،وقد ّ
عب عن ذلك خالل
ً
تعليقــه عــى التغيري الحكومي األخري قائل:
ّ
نريــد أن نقلــد المنــوذج اآلســيوي ،لكننــا نفتقــر إىل
اخلصــال اآلســيوية التقليديــة ،مثــل االنضبــاط الــذايت،
ّ
والدقــة التامــة ،والتقشــف الشــديد .إننــا ُنكــر مــن
تباهينــا بإرثنــا وأصالتنــا ،إال أن التــوق للعلــم ،والرغبــة
يف البنــاء ،وتقديــر العمــل اجلمــايع ،كلهــا صفــات بــدأت
تتالىش (سعيد.)١٩9٩ ،
ال هيم ما إذا كانت مرص ستحايك المنور اآلسيوية أم ال ،فالالفت
حتديـ ًـدا هــو التشــبيه واملقارنات املســتمرة مع الهنضة اآلســيوية
املزعومة واليت يناقهشا املفكرون اليساريون واإلسالميون عىل
حــد ســواء ،كمــا أن التســاؤل الطــايغ عــى النقــاش يف مــر هــو
«لم لن نكون مثلهم ً
َ
أبدا».
حاجـ َـج بعــض علمــاء االقتصــاد بــأن دول العــامل الثالــث اليت
متــر بإعــادة هيكلــة بنيويــة تعــاين مــن زيــادة يف اإلفقــار (فرغــي،
 .)١٩٩٨والتقاريــر األخــرة مؤرقــة بالفعــل ،ال ســيما أن انتصــار
النيوليرباليــة يتحقــق عىل حســاب الفقراء .منــذ انطالق برنامج
ّ
التكيــف الهيــكيل الــذي ينفــذه صنــدوق النقــد الــدويل يف مــر،
ّ
يذكرنــا آصــف بيــات ( )٣ :١٩٩٧بأن الفقــر يف املناطق الريفية قد
تضاعــف وبــأن الفقــر يف املناطــق احلرضية قد ازداد أكرث من مرة
ونصــف املــرة بــن َ
عامــي  ١٩٨١و ،١٩٩١أي منــذ انطــاق برنامــج
ّ
التكيــف الهيــكيل املذكــور .وحياجــج تميــويث ميتشــل ( )١٩٩٩بــأن
األجور احلقيقية يف القطاع العام قد اخنفضت بنســبة  ٨يف املئة
وبأن إحصاءات اإلنفاق َ
األسي قد كشفت عن اخنفاض كبري يف
االســتهالك احلقيقــي للفرد بــن  ١٩٩١-١٩٩٠و .١٩٩٦-١٩٩٥ويشــر
ميتشــل إىل أن عودة املطاعم اليت ّ
تقدم األكل باملجان للفقراء
ً
ّ
متثــل عالمــة عــى الفقــر املزتايــد ،مضيفا أن «نســبة األشــخاص
الذيــن يعيشــون حتــت خط الفقــر قد ارتفعت خــال هذه الفرتة

مــن حــوايل  ٤٠يف املئــة (يف املناطــق احلرضيــة والريفيــة) إىل ٤٥
يف املئــة يف املناطــق احلرضيــة وأكــر مــن  ٥٠يف املئــة يف الريــف»
(ميتشل .)٣٢ :١٩٩٩ ،من ناحية أخرى ،يقول بيات إن أكرث من
َ
نصف سكان القاهرة واجلزية قد ُصنفوا يف خانت الفقر والفقر
املدقــع .ويبــدو أن املجمتع املــري ّ
يقدم ظاهرة متناقضة ،فمن
ً
ابتداء
ناحيــة يــدرس مراقبون األســلمة املزتايــدة للمجمتع ككل
القمــة مــن أجــل التصــدي حلــركات االحتجــاج اإلســامية،
مــن ِ
ّ
فميــا يتــوازى مــع هــذه الظاهــرة تأســيس عــامل متســع مــن
االســتهالكية ومــن أمركــة املجمتــع والثقافــة .إذا ارتبطت مراكز
التســوق يف الغرب بانتشــار املداخيل املرتفعة ،فإن غالبية دول
الــرق األوســط ال تــزال متتاز باألرس منخفضــة الدخل .وتصدم
القاهــرة اجلميــع بكثافهتا الســكانية املذهلة ،وتلوث الســيارات،
ّ
املهمشــن مــن القطــاع احلديــث .تشــر
وبــروز جتمعــات الفقــراء
اإلحصائيــات إىل وجــود  ٤٠ألــف شــخص لــكل كيلومــر مربــع يف
منطقــة القاهــرة الكــرى (بيــات .)٣ :١٩٩٧ ،وتنفــرد القاهرة بأن
مقابرها تستضيف نسبة كبرية من السكان الفقراء املهمشني،
حيث احلرمان خيلط احلياة مع املوت.

تنفرد القاهرة بأن مقابرها تستضيف نسبـــــــــــــــــــــــــــة
كبرية من السكان الفقراء المهمشــــــــــــــــــني،
حيث الحرمان يخلط الحيــــــــــــــــــــاة مع الموت
املوالت
المفارقــة الثانيــة أن القاهــرة ،وعــى الرغــم مــن األزمــة
ً
االقتصاديــة الحـ ّ
انتعاشــا يف بنــاء المــوالت .أدى
ـادة ،تشــهد
٦
احتــكار الــروة يف أيــدي القلــة إىل بنــاء عمــارات ســكنية
ً
ومســابح يف األرايض الصحراويــة المســتملكة حديثــا ،يف حــن
أن المنتجعــات البحريــة و«األحيــاء الســكنية المسـ ّـورة»،
المســتوحاة مــن النمــوذج األمــريك أو اآلســيوي أو الــي تتمــز
َ
مختلقــة ،قــد اجتذبــت الكثــر مــن ّ
مدخــرات
بعمــارة إســامية
ُ
الطبقــات الوســطى .ويعــد مرشوعــا بيفــريل هيلــز ودريــم
النــد نموذجــن عــن هــذه «األحيــاء الســكنية المسـ ّـورة».
وينشــأ نــوع مــن التجانــس بــن القاهــرة وكوااللمبــور أو
جاكرتــا يف إعــادة صياغــة المشــهد الحــري تحــت تأثــرات
العولمــة .وقــد ُسـ ّ
ـجلت هــذه المالحظــات قبــل كل مــن األزمة
اآلســيوية والركــود الــذي رضب االقتصــاد المــري يف األعــوام
َ .٢٠٠٠ - ١٩٩٨
وتمثلــت النتيجــة األوضــح للتعديالت الهيكلية يف
المضاربــة العقاريــة ،مــا أدى إىل إثــراء أصحــاب العقــارات مــع
تزايــد الفــوارق االجتماعيــة والفقــر .تكشــف اإلحصائيــات أنــه
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يف عام  ،١٩٩١عاش  ٣٥يف المئة من سكان القاهرة تحت خط
ً
جنيهــا ســنويًّا لعائلــة مكونــة مــن  ٤٫٦أفــراد
الفقــر البالــغ ١،١١٤
(دينيس.)٨ :١٩٩٦ ،
أعيد تشــكيل املســاحات العامة لتدمج التسوق مع الرتفيه
ُ
(دور السينما ،صاالت البلياردو ،صاالت الرقص ،حلبات الزتجل
عــى اجلليــد)ً .
غالبــا مــا تمشــل هــذه املســاحات مكاتــب حديثــة
ًّ
يوميــا طبقــة واســعة مــن املهنيــن .وقــد تسـ ّـبب أسـ ُ
ـلوب
تــم
احليــاة اجلديــد يف األزيــاء ،وظاهــرة حمــل الهواتــف النقالــة يف
تغيــر مفاهــم الفضــاء العــام .تغــرت العمــارة بشــكل ملحــوظ،
ودرجــت األمنــاط املعماريــة الــي تدمــج ،عــى ســبيل املثــال ،بني
العمــارة «الرشقيــة» و«اإلســامية» و«اآلســيوية» والعمــارة
الغربيــة احلديثــة .يـ ّ
ـم مركــز التســوق الشــبيه بالكاتدرائيــة
العديـ َـد مــن االســتخدامات ،ومزيتــه األساســية يه الشــفافية
ّ
العامــة .ازدادت أناقــة اإلعالنــات يف الصحــف
واالنفتــاح عــى
ّ
اإلنكلزييــة والعربيــة تروج ألمناط احلياة اجلديدة .ميكن للمرء أن
جيد ً
نوعا من التجانس بني مراكز التسوق يف جميع أحناء العامل،
فهــي متشــاهبة املظهــر ،سـ ٌ
ـواء كانــت يف ســنغافورة أو مالزييــا أو
إندونيســيا أو القاهــرة .هــذا االنطبــاع صحيــح عىل الســطح ،إال
أن التنويعات املحلية بني كل حالة فردية ،والوضع االقتصادي
ً
ً
إطارا مختلفا.
لكل دولة ،يرمس
بصــدد املــوالت ،مثــة حالــة «مركــز التجــارة العاملــي» يف
القاهــرة الــذي ُبــي مــن خــال تنظيــف أو إقصــاء الــي الشــعيب
والتخلــص مــن العشــوائيات املحيطــة بــه .ميكــن تت ّبــع هــذا
ً
املنطــق أيضــا يف الطريقــة اليت قىض هبا فندق هيلتون رمســيس
ّ
ومجمعه التجاري عىل اليح الشعيب من أجل بناء مول ملحق
بــه ،كمــا أن األرض الــي أنــئ علهيــا «مركــز التجــارة العاملي»
قــد بيعــت بمثــن خبــس مــن ِقبــل الدولــة واشــراها حيتــان املــال
اجلدد ،ألهنا تقع يف منطقة شــعبية .تســر هذه العملية جن ًبا إىل
جنــب مــع إعــادة هيكلــة واســعة للقاهــرة بأكملها ،مضــن عملية
إحــال عمــراين طبقي ) (gentrificationشــبيهة بالعملية اليت
خضعــت لهــا العديــد مــن البلــدات األوروبيــة يف فــرات ســابقة.
وقــد أطلــق وزيــر الثقافــة فــاروق حســي حملــة لرتمــم املعــامل
القدميــة َ
وب ْرجــزة األحياء الشــعبية .يرى مؤيــدو هذه احلملة أهنا
ّ
ّ
وجتمــل املدينــة ،فميــا ينظــر املتشــامئون
حتســن مســتوى النظافــة
إلهيــا بصفهتــا خطــوة خنبويــة عىل حســاب إخفاء الفقــراء الذين
ّ
مطليــة
يســكنون هــذه املناطــق وترشيدهــم مهنــا .إن الواجهــات
باللــون األبيــض لكـ ّ
ـن نظــام الــرف الصــي القــدمي مــا زال عىل
حاله فميا يستمر ّ
شح املياه .باختصار ،مل يتغري يشء داخل هذه
ُ ّ
املناطــق املجــددة .أزيلــت أو ُر ّممــت الورش القدمية ،فميا شــلت
األنشطة االقتصادية املرتبطة هبا .يرى كرث يف مثل هذا اإلجراء

ّ
طريقــة متكــن احلكومــة مــن احتــواء املنشــآت التجاريــة الصغرية
والســيطرة علهيــا ،كمــا هــو احلال يف يح الدرب األصفر الشــعيب
يف منطقة األسواق يف القاهرة القدمية.
موالت فاخرة وأخرى شعبية
جتــذب مــوالت القاهــرة املختلفــة زبائن يف غايــة االختالف .ففي
حــن ُيعــى «مركــز التجــارة العاملــي» بشــكل أســايس بربّــات
البيــوت مــن الطبقــة الوســطى والطــاب وحديــي النعمــة مــن
رجــال األعمــال الشــباب ممــن يســتعرضون هواتفهــم النقالــة،
فــإن «مركــز البســتان التجــاري»– والــذي كان مــن املفــرض
ً
أن يكــون موقــف ســيارات لوســط املدينــة ،فتحـ ّـول أيضــا إىل
ً
مركــز تســوق– يســتقبل إجمــاال الشــباب مــن الطبقــة الوســطى
الدنيــا .ويــم املــول مجموعــة متنوعــة مــن املقــايه ذات الطراز
املــري ،حيــث املوســيقى املرصيــة الصاخبــة والزوايــا املظلمــة
ّ
للقــاءات الرسيــة بــن العشــاق ،كمــا تقــي مجموعــات مــن
الفتيــان والفتيــات أوقاهتــا بانتظــام يف مثــل هــذه املراكــز .إن
املقــايه الرخيصــة والشــعبية ،ومقــايه اإلنرتنــت ،وصــاالت
البولينــغ أو البليــاردو الكبــرة ،أصبحــت متاحة لشــباب الطبقة
املتوســطة الدنيــا ممــن يتســكعون يف العصاري والعشــايا .ليس
صدفــة أن معظــم هــذه «املــوالت» قــد أقميــت بالقــرب مــن
ســوق شــعيب ،كما هو حال «مركز البســتان التجاري» املجاور
لســوق اخلضار الشــعيب يف باب اللوق ،فميا يقع «مركز التجارة
العاملي» بالقرب من سوق بوالق الشعيب« .خان ّ
عزام» مركز
تســوق جديد أقحم يف قلب ســوق خان اخللييل الشــعيب ،فلهذا
اإلقحــام أثــر مـ ّ
ـؤرق عــى الســوق املتواجــد يف منطقــة إســامية
مــن القاهــرة عمرهــا قــرون .يشــبه «خــان عــزام» مــن الداخــل
متجـ ًـرا كبـ ً
ـرا مــن المنط البارييس ،وهذا التباين ميسء بالفعل،
بالنظــر إىل شــوارع الســوق الواقــع عــى بعــد أمتــار قليلــة منــه.

يضم المول مجموعة متنوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
من المقــــــــــــــــــــــــــــــــــاهي ذات الطراز المرصي،
حيث الموسيقى المرصية الصاخبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
والزوايا المظلمة للّقاءات الرسية بني العشاق
مل ُيفتتــح «خــان عــزام» بعــد ،ويتســاءل الكثــرون عــن فــرص
جناحــه يف ظــل األزمــة االقتصاديــة احلالية .مت بناء مركز التســوق
هــذا عــى الطــراز الغــريب للســوق املســقوف ،مبرشبيــات خشــبية
وأعمدة عىل الطراز اإلسالميُ ،م ً
ظهرا ملرة أخرى مزجي األذواق
36
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الــدارج .هــل ميكــن احلديــث عــن تفاعــل محمتــل بــن هذيــن
الســوقني املختلفــن؟ هــل ميكــن حلــوار أن جيري بــن القطاعات
ّ
مجرد
أو املســاحات احلديثــة والتقليديــة؟ يبــدو أن مــا حيدث هو
وضــع مجموعتــن مختلفتــن من الســكان جن ًبــا إىل جنب ،وأن
مــا يــم متثيلــه ًّ
فعليــا هو انعــدام التبادل أو الطالق ،بني شــبكات
األقمشــة واملنتجــات املســتعملة يف الســوق التقليــدي ،عــى
ســبيل املثال ،وبني الســلع احلديثة اليت تنتجها الرشكات وتباع
يف «مركز التجارة العاملي».
ّ
ميكن احلديث عن خصوصية ثقافية معينة يف مفهوم سكان
القاهرة للمول .من املؤكد أن الشكوك سرتاود أي أورويب عند
ً
اعتبار «مركز البستان» موال أو مجرد ملحق ألكرب موقف
سيارات يف وسط املدينةُ .يعترب «الميامة سنرت» يف يح الزمالك
 الذي ميلكه األمري بندر ،العضو يف العائلة املالكة السعودية -ً ّ
صنفا كل االختالف عن سائر املوالت .مت تشييده عام ،١٩٨٩
وكان أول مول ينشأ يف القاهرة ورمز حضور املال السعودي.
يتكون املركز ذو اإلدارة املرصية من تسع طبقات بأدراج كهربائية،
ويغطي مساحة  ٤،٠٠٠مرت مربعُ .يعترب موقع «الميامة سنرت»
ًّ
مثاليا لطالب كليات الفنون التطبيقية واملوسيقى
يف الزمالك
اليت تقع عىل مقربة منه .قبل بضع سنوات ،كان هناك مقهى
عىل الطريق بني «الميامة سنرت» واملبىن الذي يليه ،ومت إغالقه
لقاء للطالب الذين جيمتعون بعد احلصص
بعدما أصبح مكان ٍ
ّ
ليدخنوا الرنجيلة ويتعاطوا احلشيشة ،عىل ما يقال .خالل
ً
ً
مزدحما للطالب بني الظهر
فصل الشتاء يصبح املركز ملتقى
ّ
ً
مشددة ،كما هو احلال يف
عرصا .اإلجراءات األمنية
والرابعة
ّ
جميع موالت القاهرة .الكامريات الرسية يف كل مكان ،واحلراس
موجودون يف كل طابق .يقول مدير املركز إن املشاكل الرئيسية
اليت يواجهها يه النشل ورسقة املعروضات ،والتحرش اجلنيس،
ّ
ويه مشاكل تزداد يف الصيف مع تدفق الزوار السعوديني إىل
القاهرة .ويبدو أن التحرش اجلنيس ميثل الهتديد األكرب يف حال
استهداف النساء السعوديات ،إذ ذكر املدير أن ذلك قد يؤدي
إىل مشاكل خطرية مع املالك السعودي .يف فصل الشتاء،
يصبح معظم زوار مركز التسوق متفرجني عىل املعروضات،
َ
هوس اإلداريني يف هذا
مما جيعل أخطار الرسقات الصغرية
املكان .تقام خالل هشر رمضان عروض للموسيقى العربية يف
ً
جمهورا ً
كبريا ،إذ يقيض سكان القاهرة ليايل
الهبو وتستقطب
طويلة خالل هشر الصيام يف الشوارع واألماكن العامة ،وتزدحم
مراكز التسوق حىت ساعات الليل املتأخرة .يتخصص «الميامة
سنرت» بأذواق محددة ،مثل األحذية ذات الكعاب العالية،
ُ
واملالبس ّ
ً
مستقطبا السعوديني بشكل
الرباقة ،ولعب األطفال،
أسايس .تبدو جودة املنتجات ّ
ملبية الحتياجات زوار اخلليج
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الذين يصطافون يف القاهرة ،أي أن معايري الذوق تعكس ما
يعتربه سكان الزمالك من الطبقة العليا «بلدي» أو «بيئة»
(أي شعيب وسويق مضن ًّيا) .أكرث ما يلفت االنتباه أن «الميامة
سنرت» يستقطب النساء املرصيات اللوايت يتبعن األسلوب
ّ
لهجهتن أهنن
السعودي يف اللباس واحلجاب .ويبدو من خالل
مزتوجات من سعوديني أو خليجيني ،شأهنن شأن الكثري من
ّ
«تبيعهن» عائالهتن عرائس
النساء املرصيات الفقريات اللوايت
رخيصات .جيذب كل واحد من هذه املوالت زبائن مختلفني
من حيث طبقاهتم ومتطلباهتم كمستهلكني .ففي حني ُيعترب
َّ
ّ
بالعامة و«السوقيني» من
مختصني
«البستان» و«الميامة»
اجلمهور الذين يقال عهنم «بيئة» ،فإن «فريست مول» ،الذي
ً
ُ
افتتح حديثا يف اجلزية يف أحد أغىل وأفخر مباين القاهرةُ ،يظهر
كيف تبذل املوالت الراقية قصارى جهدها إلبعاد اجلماهري ،من
خالل تضييق إجراءات األمن وافتتاح املطاعم واملقايه الغالية
واليت ُتقيص الفقراء.

تبدو جودة المنتجات ملبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
الحتياجات زوار الخليج المصطافني يف القاهرة،
فمعايري الذوق تعكس ما يعتربه ســـــــــــــــــكان
الزمالك من الطبقــــــــــــــــــــــــــــــــة العليا «بلدي»
«القهاوي البلدي» يف مراكز التسوق
«إن مؤسســة واحدة فقط يف القاهرة ُتعد أكرث شــيوعاً
ّ
مــن املســجد :املقهــى .اإلحصائيات اليــوم أقل دقة مما
كانــت عليــه عندمــا أحــى جيــش نابليــون  ١٣٥٠مقهــى
يف مدينــة األلــف مئذنــة ،إال أن نســبة  ٢٠٠مواطــن لــكل
ً
مقهــى مل تنخفــض كثـ ً
ـرا .وفقــا لهــذا التقديــر ،جيــب أن
يصــل عــدد مقــايه القاهرة احلديثــة أىل أكرث من ثالثني
ً
ألفا (رودنبيك.»)٢٦٣ :١٩٩٩ ،
ّ
يذكرنا تعليق ماكس رودنبيك بأهمية املقهى كمؤسسة تقليدية
تتيح للناس اللقاء واالختالط والمنمية ولعب الطاولة وتصنيف
ً
األشــخاص حســب املهنــة ،لكهنــا كانــت أيضا مســاحة بــارزة ويف
ّ
غايــة األهميــة يف األحيــاء الشــعبية ،حيــث جيلس النــاس يعلقون
عــى املــارة ،ويتبادلــون أخبــار الــي .كان املقهى لســنوات عديدة
ً
ً
ً
موقعا للتعليق
مقترصا عىل الذكور فقط ،حىت غدا بصفته
مكانا
ً
ً
عــى أشــكال النســاء املــارات ثميــة متكــررة يف الروايــات واألفــام
املرصيــة .يزهــو عشــاق القاهــرة بالوســط الثقايف املمــز باملفكرين
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ً
ّ
انتعاشا خالل
والكتاب يف وســط البلد ،والذي هشد
والرســامني
التسعينيات .جيمتع هؤالء األشخاص يف األماكن نفهسا (املقايه
ً
تقريبا للرشب واملرح وتبادل األخبار واألفكار
واحلانات) كل ليلة
واملعلومات والمنمية ،يف السياسة أو الفن أو يف أحدث الفضاحئ.
ً
متثلت أهشر معامل هذا املهشد يف «قهوة البستان» ،املعروفة أيضا
بقهــوة املثقفــن والفنانــن ،و«النــادي اليونــاين» الــذي يقــع فوق
«مقهــى جــرويپ» التاريــي ،و«بــار اجلريــون» و«بــار أوديــون»،
ومطعم «إســتوريل» ،وبار فندق «وندســور» ،و«كافيه ريش»
الهشــر الــذي أعيــد افتتاحــه مؤخـ ًـرا .هــل ميكــن االســتنتاج بــأن
املقايه يف موالت اليوم أصبحت النظري الثقايف للحانات القدمية
يف وســط البلــد؟ هــل متثــل هــذه احلانــات واملقايه يف وســط البلد
ّ
مضادة جديدة تواجه ثقافة االستهالك العدوانية
ملتقى لثقافة
ً
يف املــوالت؟ ليــس مرجحــا أن حيــل أحدهمــا محــل اآلخــر ،إال أن
هــذه املالحظــات حباجــة إىل املزيــد مــن التفكري والبلــورةُ .يدهش
دارسو الظاهرة االستهالكية ملهشد دمج املقايه املرصية احلديثة
مضن املوالت ،واليت قام العديد مهنا– مثل ملحق «رمسيس»
و«الميامــة ســنرت»– بإنشــاء قهــوة مرصيــة حيــث ميكــن تدخــن
ّ
املكيف .٧توجد يف كثــر من األحيان عربة
الرنجيلــة داخــل املــول
ّ
تقليدية لبائع متجول يف اجلوار تقدم مأكوالت شعبية مثل الفول
واحلمــص والســلطات الرشقيــة .لبعــض املقايه طموحــات فنية،
مثل املقهى يف الطابق األريض من «الميامة ســنرت» يف الزمالك
ّ
للكتــاب
الــذي يــم صالــة عــرض فنيــة ،حبيــث أصبــح ملتقــى
والرســامني الشــباب .هنــاك يلتقــي الفتيان والفتيــات للمغازلة.
ً
مكانــا ميكــن فيــه تدخــن الرنجيلــة والنقــاش حــول
صــار املقهــى
الفن واستعراض اللوحات املعروضة للبيع .إن ازدهار السياحة
يف هــذه األماكــن العامــة أدى إىل خلــق نزعــة تدفــع بالثقافــة حنــو
الفولكلــور ،مثــل تقــدمي اخلــز البلــدي يف فنــادق «املاريــوت»
و«الشــراتون»ْ ،
ونصــب اخلــم الــي تــم راقصــات ومطربــن
شــعبيني يف محــاكاة مبتذلــة للحيــاة البدوية .مــع إحياء التقاليد
الشــعبية واالحتفــاء هبــا و«هتذيهبــا» ،راج تدخــن الرنجيلــة،
وعــرض عربــات الطعــام ،وبيع الفول والطعميــة ،اآلتيني باألصل
مــن النظــام الغــذايئ للفقــراء والطبقــات الدنيــا .يقــدم مطعــم يف
خميــة داخــل «جنينــه مــول» يف مدينــة نــر الفطـ َ
ـر والكــري،
ذاك الطبــق الشــعيب املكــون مــن األرز واملعكرونــة املمزوجــن
بصلصة الطماطم الغنية بالبصل ،فميا يستقطب «طيبه مول»
ً
أيضــا يف مدينــة نــر – الشـ َ
ـباب مــن الــي الشــعيب يف
– املوجــود
منشــية نــارص ،الــذي يعتــر اليــوم مــن العشــوائيات ،حبيــث أصبح
هــذا املــول مقصـ ًـدا للعــب ألعــاب الكمبيوتر .أما «معــادي غراند
مــول» ،فهــو مكان مدهش لدراســة اجلنســيات املختلفة .تلتقي
العامــات املزنليــات مــن الفيليبني خالل عطالت هناية األســبوع

ّ
يف صالة البولينغ للعب والدردشــة ،٨فباإلضافة إىل األمريكيني،
تقصــد اجلاليــات الكوريــة واليابانيــة وجاليــات جنــوب رشق آســيا
ًّ
حاليا يف مرص.
هذا املركز ألنه يبيع السلع اآلسيوية املتوافرة
«مركز التجارة العاملي» يف القاهرة
ّ
أود أن أناقــش قضيــة «مركــز التجــارة العاملــي» يف القاهــرة،
الــذي أنشــأته عائلــة ســاويرسُ ،
ويعتــر اليــوم قصــة جنــاح ،ويرمــز
إىل انتصار الطبقة اجلديدة من حيتان املال يف مرص .برزت عائلة
ً
ســاويرس يف عهــد نظــام مبــارك ،معيــدة إىل األذهــان رأمساليــة
َ
العائــات األمريكيــة مثــل عائليت روكفلر أو فورد .حتيط القصص
ّ
ّ
وتؤججها الشــائعات القائلة
املضخمــة بأصــول العائلة وجناحها،
ً
بــأن آل ســاويرس قــد جمعــوا ثروهتــم مــن خــال حتصيــل قروضــا
مــن البنــك الــدويل ومســاعدات أمريكيــة .متتلــك العائلــة «رشكة
أوراســكوم لالســتثمار القابضة» ،كما أهنا تســيطر عىل  ١١رشكة
تابعــة (ميتشــل« ،)٣١ :١٩٩٩ ،مــن مضهنــا أكــر رشكات البنــاء
اخلاصــة يف مــر ،وصناعة اإلمسنت وتوريد الغاز الطبييع ،وأكرب
مشــاريع التطويــر الســيايح يف البــاد (بمتويــل جــزيئ مــن البنــك
الــدويل) ،ورشكــة لتجــارة األســلحة ،واحلقــوق املحليــة احلرصيــة
للهواتف النقالة ،ومايكروسوفت ،وماكدونالدز ،والكثري غريها»
ّ
(ميتشــلُ .)٣١ :١٩٩٩ ،يعـ ّـد تركــز الــروات يف أيــدي عــدد قليل من
منطقيا لسياســة الباب املفتوح اليت ّ
ً
ًّ
مهد لها
ـتمرارا
العائالت اسـ
[أنور] السادات .منت مؤسسة «مركز التجارة العاملي» لتصبح
ً
عضوا من مراكز التجارة العاملية يف أكرث
شبكة تمض أكرث من ٢٢٠
من  ١٩٠مدينة حول العامل ،ويه اليت تأسست يف نيو أورليزن عام
 ١٩٦٨لتشــجيع ّ
توســع التجــارة العامليــة مــن خــال مفهــوم مركــز
التجارة العاملي .تأسس «مركز التجارة العاملي» يف القاهرة عام
 ١٩٩٠عــر مــروع مشــرك بإرشاف املهندســن املعماريــن أوينغز
ومرييل سكيدمور من شيكاغو وعيل نور الدين من مرص .يعلن
الكت ّيــب اإلنكلــزي– الــذي يدعــو الطبقات الوســطى املرصية إىل
عامل االستهالك اجلديد– عن املرشوع عىل النحو اآليت:

«مركز التجارة العالمي» يف القاهرة أنشأتــــــــــــــــــــــــه
عائلة ساويرس ،ويرمز إىل انتصار الطبقــــــــــــــة
الجديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة من حيتان المال يف مرص
ً
«أهال بكم يف مركز التسوق مبركز التجارة العاملي
العمالء األعزاء،
ً
مرحبــا بكــم يف مركــز التســوق مبركــز التجــارة العاملــي
يف القاهــرة .إن التمصــم املعمــاري االســتثنايئ لبيئــة
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التسوق هذه الفريدة من نوعها يف مرص يعكس وجيمع
بني اللمســة القدمية لألســواق اإلســامية املرصية وبني
أحــدث صــاالت العــرض األوروبيةُ .صــم مركز التجارة
العاملي يف القاهرة لمضان راحة املتسوقني ورفاهيتهم،
مــن خــال توفــر مجموعــة واســعة مــن اخلدمــات
واملرافــق ،مثــل األدراج الكهربائية ،واملصاعد ،وتكييف
الهــواء ،ومواقــف الســيارات ،إخل .يــم املــول التابــع
ملركــز التجــارة العاملــي يف القاهــرة أكــر مــن  ٧٥متجـ ًـرا
تقـ ّـدم مجموعــة متنوعــة مــن أفضل املنتجــات واملرافق
الرتفهييــة ،مــن املالبــس ،واإلكسســوار ،واألثــاث،
واملعــارض الفنيــة ،واملقــايه ،واملطاعــم ،والنــوادي
الليلية ،وصاالت الرقص ،إخل.
ّ
يوفــر مركــز التجــارة العاملــي يف القاهــرة مســاحات
ملكاتــب ،وشــقق ســكنية ،ومتجــر بيــع بالتجزئــة،
ً
مقدمــا لألعضــاء واملســتأجرين
ومســاحات ترفهييــة،
مجموعــة واســعة مــن املرافــق واخلدمــات ،مبــا فهيــا
خدمات املعلومات اليت تتمضّن االتصاالت املحوســبة،
وقاعــدة بيانــات واســعة وتهسيــات مكتبيــة تغطــي
األســواق العامليــة ،والفــرص التجاريــة ،والقوانــن
احلكوميــة ،والتعرفــات اجلمركيــة ،واملواضيــع التجاريــة،
وخدمــات البحــوث التجاريــة ،والبعثــات التجاريــة،
ومرافــق االجمتاعــات أو املؤمتــرات ،ومســاحة للعروض.
ينقــم مركــز التجــارة العاملــي إىل ثالثــة أقســام رئيســة:
ّ
واملجمــع
املنطقــة الســكنية والرتفهييــة ،واملكاتــب،
التجاري».
مت تأســيس «مركــز التجــارة العاملــي» يف يح بــوالق الشــعيب يف
القاهــرة عــام  -١٩٩٠باإلضافــة إىل أبــراج أخــرى (فنــادق كونــراد
وهيلتــون) -عــى حســاب القضــاء بشــكل قاطــع عىل أحــد أقدم
أحيــاء القاهــرة وأكرثهــا ثـ ً
ـراء مــن اجلانــب املعمــاري .خضع اليح
لتحـ ّـول رسيــع جـ ًّـدا بشــكل ال يصــدق .بــرز بــوالق خــال القــرن
راق ،وهــو اليــوم أحــد أكــر األحيــاء
املــايض ً كــي برجــوازي ٍ
ّ
ُ
اكتظاظــا بالســكان يف القاهــرة ،ويعــرف مبحال البيــع بالتجزئة،
واملنســوجات ،وتصليح الســيارات ،وأســواق املواد املستعملة يف
ً
أيضــا بـ ّ
ـأول مطابعــه ويه املطبعــة
وكالــة البلــح .واشــتهر بــوالق
ً
مأهوال باملحالّ
األمريية اليت اندثرت .صار شارع املطبعة اليوم
الكبــرة الــي تبيــع املالبــس واملنســوجات املرصيــة واملســتوردة.
ممــا يلفــت االنتبــاه ،أن عـ ً
ـددا كبـ ً
ـرا مــن هــذه املحــال ميلكــه
ً
وصورا ملــرمي العذراء ،فقد
أقبــاط يعرضــون أيقونــات وفسيفســاء
ّ
اكتســبت هــذه العالمــات أهميــة مــع تزايــد األســلمة والتوتــرات

سييت ستارز مول ،القاهرة،
shefalitayal.com
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الطائفية اليت أثّرت عىل املجمتع املرصي بني َ
عامي  ١٩٨٠و.٢٠٠٠
ّ
تبيــع املتاجــر الصغــرة الــي ميلكهــا األقبــاط مخلفــات اجليــوش
مثــل اخلــم واملظــات واألزيــاء العســكرية .وقــد جنا ّ
حمام شــعيب
قــدمي يف شــارع الســنية ،عــى مقربــة مــن املســجد الــذي حيمــل
االمس ذاتــه .ويــا للمفارقــة :عــى بعــد أمتــار قليلــة مــن املركــز
التجــاري الفخــم واحلديــث ،يقع ســوق اجلمعة يف بــوالقّ ،
مقد ًما
ّ
مشــاهد مفعمــة باحليويــة للحشــود املكتظــة ،واملســاومة عــى
األســعار ،والنســاء البلديــات القويــات (اللــوايت يرتديــن ماليــات
ســوداء طويلة يف أغلب األحيان) .يشــتهر الســوق الشــعيب ببيع
املالبس املستعملة يف سوق الكانتو ،وبعد مسافة قصرية يصل
املتجول إىل سوق السبتية الكبري واملتخصص باحلديد واخلردة.
مدهــش هــو مهشــد املواجهــة بــن هذيــن العاملــن والســوقني
املختلفــن ،إال أن طبقــة الرأمساليــن املرصيني تســارع يف إقصاء
األحيــاء الشــعبية .لقــد جنــت املقــايه وحيــاة الشــوارع الشــعبية
مــن التغيــر ،لكــن إىل مــى؟ ُشـ ّـيد فنــدق «رمســيس هيلتــون»
ً
عىل نفس ضفة النيل ويف موقع قريب من مول آخر ،وهو أيضا
يف طــور التوســع عــى حســاب اليح الشــعيب يف الشــارع اخللفي.
ّ
ُ
سكان اليح الذين حتدثت معهم عن سخطهم وخوفهم
عب يل
من احلكومة .ويعلم اجلميع أن أيام اليح الشعيب باتت معدودة
وأن اإلخالء قادم .يبدو السكان مستسلمني خليار قبول املبالغ
الضئيلــة الــي متنحهــا احلكومة مقابل ترشيدهــم ،وهم يدركون
أن هذيــن الربجــن يأخــذان حصــة األســد مــن املــاء والكهربــاء،
مما يساهم يف نقص التغذية عن اليح.
ترفيه الطبقات الوسطى
ُ
عدت إىل القاهرة شــعرت بأن جتربيت يف كواالملبور تتكرر
عندما
فهيــا بشــكل أو آخــر .ميكــن بهسولــة تطبيــق أوصــاف الزنعــة
االســتهالكية والعمــارة يف جنــوب رشق آســيا عــى القاهــرة.
ً
ّ
مفهومــا
جيســد «مركــز التجــارة العاملــي» ،عــى ســبيل املثــال،
ً
جديــدا للمســاحة املخصصــة للرتفيــه (دور الســينما واملراقــص
واملتاجــر ومراكــز اللياقــة البدنيــة وألعــاب الكمبيوتــر ،يف مرافــق
االتصــال والشــقق الســكنية) .ونهشــد نشــوء طريقــة جديــدة
للطبقــات الوســطى يف شــغل املســاحة وقضــاء الوقــت .هيــدف
املجمــع الضخــم ،الــذي يــم بعــض مئــات مــن املحـ ّ
ّ
ـال
هــذا
التجاريــة ،واملطاعــم ،والكافترييــا ،إىل دمــج اجلانــب الســكين
باجلانــب الرتفهيــي ،ودمــج األعمــال والتجارة مع التســكع .يمض
املركــز مكاتــب منظمــات دوليــة مثــل األمــم املتحــدة ،وبرنامــج
األمم املتحدة اإلمنايئ ،وبرنامج األغذية العاملي لألمم املتحدة،
ومكتــب الهجــرة الــدويل ،ومجموعــة تومــاس كــوك ،وبنــك
االســترياد والتصديــر األفريقــي ،وغريهــا الكثــر .يتكـ ّـون برجــا
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«كونراد» و«هيلتون» السكنيان واملحيطان بـ«مركز التجارة
العاملــي» مــن  ٢٦طبقــة لـ ّ
ـكل مهنمــا ،وحيتــوي كل بــرج عــى هبــو
كبري ،وتمض كل طبقة أربع شقق من غرفتني إىل أربع غرف نوم،
ّ
تكلف  ١٥٠٠دوالر أمرييك هشريًّا ملساحة  ٢٠٠مرت مربّع.
يتغــر الزبائــن طــوال اليــوم ،مــن نســاء أنيقــات ،بحجاب أو
مــن دون حجــاب ،وعائــات تتجول وتتفرج عــى المعروضات،
ومجموعــات مــن الشــباب الذيــن يلعبــون ألعــاب الكمبيوتــر،
واألزواج الشــباب الذيــن يتماســكون باأليــدي ،ونــزالء الفنــادق
مــن دول الخليــج ،والشــباب المرصيــن المرتفــن ،وزبائــن
النــوادي الليليــة وصــاالت البليــاردو المعتاديــن ،واألجانــب
العاملــن يف المنظمــات الدوليــة .كمــا يقــع مقـ ّـر «موبينيــل»
هنــاك ،ويه إحــدى أكــر رشكات الهواتــف النقالــة .يســتأجر
ً
زوار الصيــف القادمــون مــن الخليــج والســعودية شــققا
َ
واســتوديوهات يف فنــدق «كونــراد» و«هيلتــون» .يبــدو أنهــم
ً
جميعــا يكــرون الــردد عــى هــذه األماكــن .اإلجــراءات األمنية
مشــددة للغايــة لدرجــة أن التقــاط الصــور ،عىل ســبيل المثال،
ممنــوع ً
منعــا باتًّــا .الردهــة مــكان مفتــوح ومركــزي يقــع ضمــن
مجــال رؤيــة الجمهــور ،تــم تصميمهــا بشــكل يرمــز إىل ســوق
«وكالــة» إســامي (مســقوف) ،بمنحوتــات خشــبية تشــبه
ّ
المرشبيــات ،ومدخــل «فرعــوين» وبــاط أورويب عــري،
ً
مانحة شــعور التواجد يف مركز تسـ ّـوق يف أوروبا أو آســيا .تقول
الشــائعات إن البنــاء كان مــن المفــرض أن يكــون ســوق أوراق
ماليــة ،لكــن المــروع لــم يتبلــور .يعــرض «الهيلتــون» يف عيــد
الميــاد األشـ َ
ـجار المزينــة ،وتقــام يف شــهر رمضــان مآدب كبرية
يف خيم ُتنصب يف المســاحة المفتوحة للمدخل ،بحيث تشــبه
موائــد الرحمــن .لــو أمكننــا التغــايض عــن تكلفة اإلفطــار للفرد
يف «مركــز التجــارة العالمــي» ،لــكان مــن الرائــع أن يجتمــع
الفقــراء واألغنيــاء يف فــرح المأدبــة .ال شــك أن التفـ ّـرد أصبــح
ً
مرغوبــا يف القاهــرة ،ذلــك أن مــآدب اإلفطــار كهــذه باهظــة
ّ
الثمــن .أصبــح يتمثــل هاجـ ُـس أثريــاء القاهــرة اليــوم بإقصــاء
الفقــراء غــر المرغوبــن أبعــد مــا يمكــن عنهــم .تحافــظ هــذه
المراكــز التجاريــة  -ســواء «اليمامة ســنرت» أو «مركــز التجارة
العالمــي» أو الملحــق التجــاري لـ«رمســيس هيلتــون» -عــى
ّ
العامة بكامريات الفيديو.
إجراءات أمنية مشــددة ومراقبة
الثقافة االستهالكية والهتجني
ّ
محاجــة تقــول إن العولمة تعين «نرش أو اخرتاع االختالف
ثمــة
والتنــوع» (روبرتســون وكوندكــر .)١٩٩٨ ،وأثــار روبرتســون
وكوندكــر النقطــة الــي تقــول بــأن العولمــة يف نظــر العديــد مــن
مفكــري العالــم الثالــث مرادفــة لألمركــة .صــدرت منــذ أواخــر

ّ
المهتمــة بالمعرفــة
الثمانينيــات مجموعــة كبــرة مــن األدبيــات
العالميــة مقابــل المعرفــة المحليــة ،وبالتفاعــل والعالقــة
ّ
الجدلية والمعقدة بني العالمي والمحيل (ألربو وكينغ١٩٩٩ ،؛
فيذرســتون١٩٩٠ ،؛ روبرتســون .)١٩٩٢ ،طـ ّـور روالنــد روبرتســون
مواضيــع تتســاءل عمــا إذا كان الفــردي ينبثــق ضــد العالمــي أو
وعما إذا كان وزن «الحقيقة المحلية» ً
يكملهّ ،
ّ
جزءا ال يتجزأ
من الحالة الثقافية العالمية .ورأى بايرتس ،من ناحية أخرى،
أن العولمــة ً
غالبــا مــا ُينظــر إليهــا كعمليــة تهجــن تحتــاج إىل أن
ً
تفـ ّ
ـر عوضــا عن أن تكــون موضوع تبجيل (مقتبس يف كاغالر،
ُ
 .)١٩٩٧تخربنــا حالــة مــر أن مــا نشــهده هــو عمليــة تهجــن
للزنعة االســتهالكية ،بحيث يعاد تدوير مطعم ماكدونالدز ،أو
أحد الموالت ،أو عالمة تجارية لتتماىش مع األذواق المحلية.
يتــم إضفــاء صبغــة آســيوية عــى مطعــم ويمــي أو ماكدونالــدز
ً
يف ســنغافورة وتكييفهمــا وفقــا ألذواق الطعــام المحليــة ،فيمــا
يتــم تمصريهمــا يف القاهــرة .ذلك هــو ابتكار يشء جديد مرتبط
ّ
متخيــل لثقافــة أمريكيــة تندمــج مــع المصنوعــات
بتمثيــل
ً
المرصيــة .ليــس هــذا النقــاش جديــدا ،إال أن مــا يثــر اهتمامنــا
هــو كيفيــة التســويق المحــي لتهجــن األذواق وتشــيئة الرمــوز
الثقافية المرصية .فعىل ســبيل المثالً ،
غالبا ما نشــهد ظاهرة
التهجئة الخاطئة لألســماء والســلع األمريكية .إن إعادة تدوير
ســلعة اســتهالكية تعــي تكييفهــا مــع األذواق المحليــة .يحــر
هنــا مثــال «باســكن روبــز» يف «مركــز التجــارة العالمــي» يف
القاهــرة ،والــذي يبيــع سـ ً
ـلعا مختلفــة بالكامــل تحــت هــذه
ّ
العالمة التجاريةً .
غالبا ما يؤدي ذلك إىل جعجعة من األذواق.
يرجــع أســلوب اســتخدام األســماء الغربيــة الــي يعــاد تعريبهــا
وتهجئتها بشــكل خاطئ إىل أواخر الســبعينيات والثمانينيات.

هاجس أثريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء القاهرة
يتمثّل
ُ
اليوم بإقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الفقراء غري المرغوبني
أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعد ما يمكن عنهم
ً
مفهومــا مثـ ً
ـرا لالهمتــام عنــد
ميكــن للهتجــن أن يصبــح
تطبيقــه عــى الثقافــة االســتهالكية ،ذلــك أن مــن الالفــت النظر
إىل االســتهالك مــن منظــور متعـ ّـدد الثقافــات (كاغــار:١٩٩٧ ،
 .)١٨٢يف هــذه احلالــة تصبــح مراكــز التســوق يف مــر أو جنــوب
ً
رشق آســيا مختـ ً
ًّ
مدهشــا .هنــا يعــاد تدويــر
أنرثوبولوجيــا
ـرا
َّ
وتكديــس وحتويــل كل يشء ،مث يقــدم بشــكل جديــد .ميكــن
ً
القول إن جنوب رشق آسيا ومرص قد هشدتا شكال من أشكال
الهتجــن يف الثقافــة اجلماهرييــة والعــادات اليوميــة للطبقــات
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الوســطى الصاعــدة ،بالزتامــن مــع خطــاب حــول النقــاء .األكــر
إثــارة لالهمتــام يه دراســات علم االجمتــاع األخرية اليت أجراها
علماء من جنوب رشق آسيا حول هتجني الطعام يف سنغافورة،
مثل الدراســة املشـ ّـوقة لبنغ هوات وراجا اليت تبحث يف هتجني
ً
الطعــام الــذي «قــد ينظر إليه خطأ عىل أنه طعام نقيّ» (:١٩٩٦
 .)٤تلتفت الدراسة إىل التصورات املتغرية جتاه ما ُيعترب إما ًّ
نقيا
ً
هجينــا يف األكل مــن فوجيــان وغواندونــغ وبريانيكان واألكل
أو
الهنــدي ،كمــا تنظــر إىل الدمــج بــن الطعــام الصيــي والطعــام
املالــزي ،رابطــن إيــاه بأســلمة الطعــام الصيــي .صــارت عمليــة
«فنــون الطهــي املتخيلة» مرتبطة بالهويــات اإلثنية والعالمات
الــي تتمضّهنــا اللغــة وامللبــس والطعــام .عــى الرغــم مــن أن
اخــراع فنــون الطهــي يف احلالــة الســنغافورية عائــد يف معظمــه
إىل التأثري اخلاريج للســياحة والرتوجي للصورة العاملية والودودة
للجزيــرة ،حيــث إهنــا قــد طـ ّـورت ديناميتهــا اخلاصــة (بنــغ هــوات
وراجا.)١٩٩٦ ،
إضافــة إىل ذلــك ،فــإن تأمالت كيوا بنغ هــوات الذكية حول
الثقافــة االســتهالكية يف آســيا تســاعد عــى إعــادة النظر يف تأثري
الثقافــة االســتهالكية مــن منظــور جديــد .جيــادل بنــغ هــوات بأن
ً
االســتهالكية لدى الشــباب يف آســيا قد تكون شكال من أشكال
ً
مقاومــة هــذا اجليــل مقارنــة بآباهئم الذين نشــأوا عىل التقشــف
ّ
واالدخار .حتفز كتابات بنغ هوات عن الثقافة االستهالكية عىل
اعمتاد املنظور املقارن.
حبثـ ُ
ـت كنــوع مــن المتريــن الفكــري عــن كتابــات مشــاهبة
ُ
فوجدت أهنــا ال تزال متأثرة
حــول الثقافــة االســتهالكية يف مــر
بالنظريــات املاركســية ونظريــة التبعيــة ،والــي ميكــن أن تكــون
ً
مفيــدة لــرح التغيــر عــى املســتوى الــكيل ،عوضــا عــن تأثريات
العوملــة املحليــة ( )glocalismأو احلــاالت يف العــامل الثالــث .إن
كتــاب جــال أمــن األخــر« ،ماذا حــدث للمرصيني؟» الذي
نــال جائــزة الدولــة عــام  ،١٩٩٨ينتمي إىل الســياق نفســه .حياول
أمــن ،وهــو خبــر اقتصــادي ،أن يــرح التغيــرات األخــرة منــذ
عهــد االنفتــاح الــي ّ
أدت إىل انقــاب مــر مــن الــوالء لالحتــاد
الســوفيييت إىل الــوالء للنظــام الرأمســايل العاملــي .إن الدراســات
املتداخلــة االختصاصــات ،يف الواقــع ،يه أكــر مــا ينقــص مــر.
وإن دراســة أمني ّ
تقدم ســرة شبه ذاتية ورواية مشبعة باحلنني
عــن طفولتــه وشــبابه باملقارنــة مع احلارض املتدهــور .يتذكر أمني
التغيــرات الــي طــرأت عــى منــط احليــاة ،والتغيــرات الــي مـ ّـرت
هبــا العامــات واملدبــرات يف املنــازل ،والنســاء ،وأفــراد عائلتــه،
ً
وغالبــا تفســر التغيــرات الهيكليــة الكبــرة
هبــدف التعمــم
الــي حدثــت يف المثانينيــات والتســعينيات .أســلوب أمــن ذيك
وطريــف ومالحظاتــه بــا شــك متبـ ّ
ـرة للغايــة يف فهــم التحــول

يف مــر اليــوم .إال أن مــا يزعــج يف حتليلــه هــو نربتــه األخالقيــة،
ً
وخاصــة حنينــه إىل عــر ذهــي قــد انقــى .يبــدو أن أمــن
قلــق بدرجــة أوىل مــن احلــراك االجمتــايع «املرعــب» والتحــول
َ
الناجتني عن سياســات االنفتاح والهجرة .ال يســعين إال
الطبقي
ُ
أن أتّفــق معــه يف ذلــك ،إال أن مــا يزعــج إىل حــد مــا طريقتــه يف
إطــاق األحــكام القاســية عــى الطبقــات الصاعــدة .يفرس أمني
ظاهــرة االســتهالك التفاخــري لدى الطبقات الوســطى املرصية
عــى أهنــا محــاوالت إلخفاء أصلهــم الطبقي «احلقيقــي» .يبدو
ً
يف ذلــك متوافقــا مــع خطــاب الطبقــات العليــا الســابقة املهنــار،
والــي مسّــت الطبقــات الــي صعــدت خــال نظــام عبــد النــارص
بـ«حديــي النعمــة» .والالفــت أن إدانــة حديــي النعمــة قــد
نفذت وأصبحت مقولة راجئة .اجلميع يف مرص مهووسون هبؤالء
الذيــن ال امس لهــم ممــن رسقــوا االمتيــازات .مــن جانــب آخــر،
صــارت هوايــة األثريــاء اجلــدد أن يشــروا ويســتولوا عــى منــازل
ًّ
اجمتاعيــا ،وأن يرتــدوا
وأثــاث الطبقــة الرثيــة القدميــة املهنــارة
املالبــس ويؤثّثــوا املنــازل ً
تبعا ألســلوب ما قبل ثــورة عبد النارص،
ّ
مدعــن أهنــم ينتمــون إىل عائــات عريقــة ،ويهتمــون اآلخريــن
ً
دارجــا يف مــر أن يتحــدث أحدهــم
بأهنــم حديثــو نعمــة .أصبــح
ً
عــن هجــوم «حثالــة القــوم» عــى اعتبــاره مســؤوال عــن تدهــور
مستواه االقتصادي وكآلية للدفاع عن النفس .إن هذا االهتام
ضــد حديــي النعمــة– وهــو ج ـيّ احلضــور يف نــرة أمــن– شــديد
ّ
وتفجعهــا عــى
الشــبه خبطــاب األرســتقراطية املزعومــة الباليــة
فردوهســا املفقــود .يبــدو أن أمــن قلــق مــن التســلق االجمتايع،
وانتشار الفن الهابط ،واحنالل األعراف األخالقية واالجمتاعية،

إن إدانة حدييث النعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قد نفذت
وأصبحت مقولة رائجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
الجميع يف مرص مهووســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون
بمن ال اسم لهم ورسقوا االمتيــــــــــــــــــــــــــــــــازات
وهــو هبــذا يشــرك مــع الدعــاة الدينيــن يف إدانــة الشــبابّ .
أدت
ّ
هــذه الثقافــة املنحلــة حبســب أمــن إىل ازدهــار االســتثمار غــر
املنتــج ،مثــل انتشــار منازل الطوب القبيحــة ذات إمدادات املاء
والــرف الصــي الرديئة ،وســيارات األجــرة يف الريف (بصفهتا
ًّ
ـا فرديًّــا للبطالــة ال يفعــل شـ ً
ـيئا لتحســن اإلنتاجيــة) .ينــى
حـ
أمــن أن إحــدى مفارقــات االنفتــاح وهجــرة الفالحــن أهنــا
مسحــت للفالحــن ألول مــرة يف التــارخي باحلصــول عــى جــوازات
ســفر ،وبالتــايل امتــاك بطاقــات هويــة وجــوازات ســفر رمسيــة.
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تمــت يف ظــل ظــروف ّ
صحيــح أن الهجــرة ّ
مروعــة ،لكهنــا أعطت
الفالحــن القــدرة عىل التنقل والوصــول إىل االقتصاد النقدي،
ْ
وحررتم من الروابط القدمية لنظام العزبة .وال ميكن للمرء إال
أن يتفــق مــع توقعــات أمني ّ
املؤرقة حــول الثقافة ،ونقده للزنعة
الفردية ولألمركة ،إال أن رؤيته يشوهبا ّ
حتي قوي ضد الطبقات
حديثــة الصعــود بأهنــم أثريــاء جــدد ،ويه تســتديع املزيــد مــن
ّ
ّ
المتعــن عــى الرغم من صحهتا .يعلق أمني عىل انتشــار مفهوم
املوضــة واألســلوب الغــريب مــن خــال اقتصــاد الســوق ،إلدانــة
ً
سياسات الباب املفتوح ،متجاهال حقيقة أن األزياء الغربية قد
دخلــت إىل مــر منــذ أكــر مــن قــرن .إن نربتــه املنــددة مزعجة،
ال ســيما أهنــا تنطــوي عــى نســخة مشــبعة باحلنــن مــن املــايض
ً
ً
ومنظمــا ،قبالــة احلــارض الهابــط الــذي يغــزوه
الــذي كان جميــا
املتســلقون االجمتاعيــون .كانــت الطبقــات العليــا القدميــة،
حبســب أمــن ،أكــر رفعــة وإنســانية .مرة أخرى ،قــد يكون ذلك
ً
ً
لعالم اجمتاع حياول– عوضا
صحيحا ،لكنه ترصحي يثري املشاكل ِ
عــن إدانــة احنطــاط الفن ،أو األفــام ،أو الثقافــة اجلماهريية– أن
ّ
املؤممــة أو املخرتعــة.
يســتوعب مــا هــو شــعيب ومــا يه التقاليــد
ّ
وال يسع املرء إال أن يتساءل ملاذا يتبن أمني مثل هذه املواقف،
وهو األستاذ يف اجلامعة األمريكية بالقاهرة ،املؤسسة األجنبية
«املزروعــة»؟ أهــو نــوع مــن تربيــر الــذات نظـ ًـرا ملكانتــه املمتــزة
كمفكر «مأجور للخارج»؟
الواقع أنه جيوز النظر إىل ظاهرة بيوت الطوب يف الريف عىل
أهنــا شــكل مــن أشــكال «عمليــات متدين» الفالحــن املرصيني،
حبســب تعبــر عــامل االجمتــاع األملــاين نوربــرت إليــاس .لــو رصفنــا
النظــر عــن الطريقــة شــديدة القبــح ٩وغــر الصحيــة الــي يــم هبا
تشــييد بيــوت الطــوب األحمــر ،مــن ناحيــة مياه الــرف الصيح
وامليــاه اجلاريــة ،فــإن لها ،عىل الرغم من ذلــكً ،
آثارا «حتديثية»
غــر مقصــودة .إن نــرة أمــن الصوابيــة خبصــوص االســتهالكية
مخرجا لشباب الطبقة العاملة يك ّ
ً
يعبوا
تتناىس أهنا قد تشكل
عــن اعرتاهضــم .ميكن القــول إن الزنعة االســتهالكية ،باإلضافة
إىل التـ ّ
ـزه يف مســاحات نظيفــة وحديثــة ومكيفــة الهــواء ،توفــر
ً
إحساســا بالمسـ ّـو .يبــدو أن اخلبري االقتصادي جالل أمني حياول
أن يصبح متداخل االختصاصات ،إال أنه يزدري مجال البحث
السوســيولويج يف مجــال الدراســات الثقافيــة ،عــى الرغــم
مــن الرؤيــة الغنيــة لهــذا املجــال حــول الثقافــات االســتهالكية
واجلماهريية والشعبية.
مالحظات ختامية
أعــرب املفكــرون الغربيــون عــن قلقهــم مــن أن مراكــز التســوق
ليــس لهــا ارتبــاط ُيذكــر مــع عــودة «املدينــة اإلنســانية»

الــي دعــا إلهيــا ريتشــارد ســينيت يف كتابــه «ويع املدينــة»
ّ
تتطور بذلك االجتاه.
 The Conscience of the Cityوال يه
ّ
لقد أصبحت مدن العامل الثالث اليوم أماكن جهنمية ،مع تزايد
مشــاكل التلــوث والفقــر واالكتظــاظ الســكاين .حتمــل القاهــرة
ً
رقمــا قياسـ ًّـيا كإحــدى أكــر مــدن العــامل كثافة ســكانية .أنــا أبعد
مــا يكــون عــن الدفــاع عــن أمنــاط احليــاة االســتهالكية املحمومــة
لدى الربجوازية اجلديدة يف العامل الثالث ،لكن يبدو أن مقاومة
ً
الفقــراء تأخــذ أشــكاال يصعــب فهمهــا يف جو من القمع الشــديد
حلقــوق اإلنســان وهمينة الصوابية السياســية بــن املفكرين من
جهة ،وتراجع املاركسية من جهة أخرى .أصبح املركز التجاري
مســاحة جديــدة للتفاعــل االجمتــايع وصياغــة أمنــاط احليــاة
واحتياجــات االســتهالك ،ومســاحة للشــباب واملهنيــن اجلــدد.

باإلمكان تفســــــــــــــــــــري ظاهرة الزواج العريف
بني الشــــــــــــــــــباب على أنه التفاف على القانون
ينجح يف تذليل التوتّر الجنيس بني الشبــــــــــــــــــــــــــاب
اســتوعبت املطاعــم واملحــات وقطاع اخلدمات رشاحئ كبرية من
ّ
الشــباب .ال شــك بــأن ذلــك يؤثــر يف طــرق «اللبــس» والظهــور
ً
مهشدا لطاملا
مبظهر عرصي من أجل الذهاب إىل العمل .أتذكر
ُ
ّ
أحجبتهن عندما يزاولن
هشدته يف مراكز التسوق .ختلع النساء
وظائفهــن كأمينــات صنــدوق ،أو نــادالت أو بائعــات ،ويعــاودن
ارتداءها لدى عودهتن إىل منازلهن .خيربنا هذا النوع من التنكر
بالكثــر عــن اضطــرار الشــابّات للمســاومة بــن أســاليب احليــاة
املختلفــة .ميكــن مالحظــة نفــس اليشء بني الفتيــات الصغريات
اللــوايت يغـ ّـرن لباهسن أو زهين املدريس حســب املكان .إن هذه
ّ
التكيــف مــع
االزدواجيــة والتغيــر املســتمر يف املالبــس هبــدف
َ
العالمــن -الداخــل /اخلــارج :األحياء الشــعبية الفقرية ،الكثيفة
سـ ًّ
ـكانيا ،اخلاضعــة لســيطرة اجمتاعيــة مشــددة ،قبالة املجاالت
العامــة احلديثــة املرتبطــة بالعمــل يف مراكــز التســوق– حتتــاج
إىل املزيــد مــن الدراســة .وبالتــايل ،ميكننــا أن نقــول إن مــا جيعــل
مراكز التسوق يف القاهرة مثرية لالهمتام ليس التسوق نفسه،
ً
َ
ـاء ملجموعــات الصبايــاُ .تعتــر مراكــز
بــل كوهنــا حــزا ومــكان لقـ ٍ
التســوق أماكـ َ
ـن مثاليــة لالختــاط ،وللمغازلــة بــن اجلنســن،
ـزهُ ،
وللتـ ّ
ّ
ً
متنفســا جيــد فيــه العامــة الــدفء واملــودة .إن
وتوفــر
مركــز التســوق هــو املــكان الــذي تتشــكل فيــه احلشــود ،وهــو
مــكان للرتفيــه حيــل محــل احلدائــق واملســاحات العامــة النــادرة
يف القاهــرة .ميكننــا حــى أن نناقــش آثارهــا الدميوقراطيــة ،حبيث
إهنــا تتيــح الوصــول إىل جميــع الطبقات ،عــى الرغم من قضاهئا
45

بدايات • العدد 2021 | 32

الفـ ّـج عــى األحيــاء الشــعبية واقتصــاد االكتفــاء الــذايت املمتثــل
يف القطــاع غــر الرمســي .أشــار علمــاء االجمتــاع إىل حقيقــة أن
املجمتــع املــري قــد هشــد يف الســنوات األخــرة أســلمة مزتايدة
يف مجــاالت احليــاة السياســية واليوميــة .وحاجــج مراقبــون بــأن
ِّ
ً
وضوحــا مزتايـ ًـدا يف مــر كمــا يف
«الديــن العــام» قــد اكتســب
الــرق األوســط يف العقــود األخــرة مــن القــرن العرشيــن .هــذا
ً
خاطئــا ،لكنــه يقــدم وجهــة نظــر أحاديــة اجلانــب.
االدعــاء ليــس
قادتــي مالحظــايت إىل االعتقــاد بــأن أســلمة الفضــاء العــام يف
التســعينيات قــد تزامنــت مــع اســراتيجيات البقــاء الــي تتخــذ
شــكل «التســاهل يف العــادات» بــن الشــباب ،مضــن إطــار
مرجــي إســامي .باإلمــكان تفســر ظاهــرة الــزواج العــريف بــن
الشــباب عــى أنــه التفــاف عــى القانــون ينجــح يف تذليــل التوتّــر
اجلنــي بــن الشــباب .وميكــن للمالبــس املمســاة «إســامية»
أن تصبــح آليــة وقائيــة تمســح مبزيــد من االختالط بني اجلنســن،
وتتيــح للشــابات أن ُيرتكــن بســام .تصبــح املالبــس اإلســامية
هنــا آليــة وقائيــة ،تمسح للشــباب بتدخني الســجائر أو الرنجيلة
يف األماكــن العامــة ،وتمســح باملغازلــة يف املســاحات احلمميــة
للمقــايه .يبــدو يف الواقــع أن جيــل الشــباب قــد اكتســب مــن
َ
خــال االجمتــاع يف املقــايه بعــض احلريــات الــي مل تكــن معروفة
مــن قبــل .فميــا هشــدت الســبعينيات تزايــد ســيطرة الرشطــة
وسياســات الفصــل يف األماكــن العامــة ،والــي تزامنــت مــع
ً
مزتايدا
صعــود اإلســام الســيايس ،هشــدت التســعينيات توافـ ًـرا
ً
ً
ملثل هذه املســاحات اليت أعيدت صياغهتا ،وشــكل جديدا من
«اختالط» القوانني واألذواق.
ُ
أود أن أنهــي هــذا المقــال بمشــهد عشــته يف ملحــق غرفــة
البليــاردو يف فنــدق «هيلتــون رمســيس» .ذهبـ ُ
ـت إىل هنــاك
العــام المــايض مــع مصـ ّـورة لمبــارشة مــرويع حــول المــوالت.
كانــت هنــاك امرأتــان فقــط يف غرفــة البليــاردو الكبــرة ،وكانتــا
تدخنــان وتلعبــان البليــاردو مرتديتــن الجيــز ،إال أن إحداهمــا
كانــت ترتــدي الحجــاب .أثــارت هاتــان االمرأتــان اهتمامــي أنــا
وصديقــي ألنهمــا بدتــا واثقتــن مــن أدائهمــا ،كمــا أنهمــا كانتــا
العبتــن ّ
جيدتــن .عندمــا اقرتبنــا منهمــا ورشحنــا اهتمامــي
بالموالت ،لم تمانعا يف تصويرهما .كانتا سعيدتني ألن أربعتنا
ّ
فهمنــا بعضنــا البعــض وبأننــا ســلطنا الضــوء عــى دور النســاء
ّ
المتغــر يف الحـ ّـز العــام ضمن المقــال الذي كنا نحضه .اتضح
أن إحداهمــا طبيبــة ،فيمــا كانــت مرتديــة الــزي اإلســامي يه
ســيدة أعمال مســتقلة ومتاجرة يف البورصة .كانتا تجيئان إىل
«الهيلتــون» مــرة يف األســبوع لالســرخاء ،ويبــدو أنهمــا وجدتا
رشاكــة ممتعــة خــال اللعــب ً
معــا .إن اســتقاللهما وثقتهمــا
بنفســيهما ّ
يعبان بشــكل ما عن النســاء اليوم يف مرص .يبدو يل

برجا برتوناس التوأم ،كواالملبور،
 ،2016ناظ أمري /فليكر
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ـاء
ٍ اليومــي يخربنــا عــن الوجــود المســتمر الســراتيجيات بقـ
 ويمكــن لفــن التحايــل أن يخربنــا الكثــر عن.اخرتعتهــا النســاء
.اســتمرار النســاء بالظهور يف المجال العام

أن النســاء يغــزون المســاحات العامــة بشــكل مزتايــد مــن دون
 ال شــك بــأن اإلســام.الحاجــة إىل وجــود ذكــوري لحمايتهــن
 لكــن الواقــع،الســيايس ال يخــدم القضيــة النســوية بــأي شــكل
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الهوامش
ّ
املتجولة،
1لالطالع عىل منظور مجندر يأخذ املساحة بعني االعتبار ،مع الرتكزي عىل مبدأ املرأة
انظر ميغان موريس (.)١٩٩٣

جريدة احلياة ١٤ ،نيسان /أبريل .)٢٠٠١

2حسب إحصاء اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لعام  ،١٩٩٦ميثل الشباب الذين ترتاوح

ّ
املكون
6أفضل مثال عىل ذلك هو منتجع شاطئ اجلونة والفندق اجلديد من فئة اخلمس جنوم
من  ٢٥٠غرفة والذي مصّمه مايكل غريفز .مت تكليف مكتب غريفز املعماري من ِقبل جتمع
الرشكات املرصي أوراسكوم لبناء أكرب منتجع سيايح يف مرص اليوم .أجرت مجلة اجلونة
ّ
تصوره املعماري اجلدير باالهمتام،
(متوز /يوليو-آب /أغسطس  )١٩٩٦مقابلة مع غريفز حول

للدولة القومية احلديثة من خالل البقاء عىل هامش قانون األحوال الشخصية .يتطلب
ً
ً
الزواج العريف الذي تعرتف به الرشيعة اإلسالمية شاهدين وطرفا ثالثا لإلرشاف عىل عقد
ً
باطال ً
متاما من وجهة نظر قانونية طاملا مل تظهر أي مشاكل ،إال
الزواج .ال ُيعترب الزواج العريف
ّ
أنه يولد مشاكل اجمتاعية وقانونية يف حلظة نشوب اخلالفات ،إذ ال ميكن ألي من الزوجني

فطرح وجهة نظره حول هتجني األذواق :إن تركزي غريفز عىل القباب واألقواس ذات الطراز

أعمارهم بني  ١٩-٠سنة  ٤٩باملئة من السكان والذين يف فئة  ٢٩-٢٠سنة نسبة  ١٦باملئة.
ً
3تبدو التغطية الصحافية املوسعة ملا ُسّي خطا بالزواج «العريف» شاهدة عىل تطور األعراف
اجلنسية يف املجمتع املرصي اليوم .قاومت مؤسسة الزواج العريف سياسات التسجيل املركزية

العريب الكالسييك ،واليت أعاد لها شعبيهتا املهندس املعماري املرصي حسن فتيح ،يعطي
«فندق اجلونة  »٣نكهة إقلميية واضحة .وختدم القباب واألقواس مبثابة أنظمة تربيد طبيعية
يف املناخات الصحراوية.

رفع دعوى قضائية إلثبات الزواج إذا رفض اآلخر االعرتاف بالعالقة ،وال ميكن للمرأة طلب

7وينطبق اليشء نفسه عىل «جنينه مول» يف مدينة نرص حيث تكرث مشاهد الفتيات
ّ
يدخن الرنجيلة.
الصغريات

4يستخدم املرصيون مصطلح «اخلواجات» مع ملسة سخرية للتعريف باألجانب الذين

8ذكرين هذا مبالحظة مشاهبة يف سنغافورة ،حيث تلتقي العامالت الفيليبينيات يوم األحد يف

مؤخرا االنسحاب من البالد بعدما ّ
ً
تعرض حلملة
5افتتح سيزنبري يف مرص عام  ،٢٠٠٠وأعلن

مراكز التسوق يف شارع أورشارد رود ،أهم شارع للتسوق.
ٌ
ّ
ً
تقليدا ً
ّ
املبنية من الطني آخذ يف
قائما حبد ذاته ميثل مساكن الفالحني
9ميكن أن نستنتج أن

قوية ضد وجوده هناك .انترشت شائعات بأن املالكني هيود ،كما قيل إن هذه الشائعات
ُنرشت من قبل الرشكات األصغر اليت شعرت بالهتديد .تزامن ذلك مع التظاهرات املتضامنة

االختفاء يف الريف لصاحل مباين الطوب األحمر «احلديثة» متعددة الطوابق وغري املكمتلة،
واليت ّ
تدمر األرايض الزراعية.

الطالق أو املطالبة بالنفقة أو بأي من حقوقها الزوجية.
يعيشون يف مرص .املقصودون هم القادمون من بالد الشام واليونانيون واإليطاليون.
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مع االنتفاضة الفلسطينية ،حيث مت تصوير سيزنبري كرمز «للغزو» الهصيوين الغريب (انظر
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صعود االستهالك المُق ّدس
يف لبنان ما بعد الحرب
مىن خنيرص
وسارة محيو
مىن خنيرص ،أستاذة
مساعدة يف كلية
اآلداب والعلوم يف
جامعة إلينوي يف أوربانا
شامبني ،الواليات
املتحدة األمريكية،
حيث تكمل حبهثا
لهشادة الدكتوراه يف
علم االجمتاع .ترتكز
اهمتاماهتا البحثية عىل
احلركات االجمتاعية
واالقتصاد السيايس يف
العامل العريب
سارة محيو ،باحثة
يف التارخي والعلوم
االجمتاعية ،لبنان ،كندا
ورقة حبثية لدرس
«الالمساواة
االجمتاعية»،
اجلامعة األمريكية
ببريوت،
ربيع ٢٠١٥
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بعد االستقالل ،وخالل الفرتة املمتدة من  1943إىل ّ ،1952
أسس
ُ
لبنــان دوره االقتصــادي «الوســيط» ،حيــث أعطيــت مصــاحل
«األوليغارشــية التجاريــة -املاليــة» األولويــة يف ظــل ازدهــار
اقتصــادات النفــط العربيــة يف العــراق واخلليــج واململكــة العربيــة
السعودية ( ،2007 ،Traboulsiص « .)118كانت بريوت تتحول
برسعــة إىل مركــز للمواصــات الدوليــة» (حركــة املطــارات،
املناطــق احلــرة ،املصــايف ،خطــوط األنابيــب ،إخل) بينمــا اســتوعب
عــدد مزتايــد مــن التجــار والوســطاء هذا الــدور االنتقــايلّ ،
وحتول
تركزيهــم مــن اإلنتــاج (الصنــايع والــزرايع) إىل «التجــارة واملال
واالســترياد الهائــل للســلع االســتهالكية والكماليــة» .منــذ ذلك
الوقــت ،والــرر يلحق بالقطاعات اإلنتاجية لالقتصاد اللبناين،
برغــم حتذيــر الكثرييــن مــن «التفــاؤل الســائد» ،ومــن بينهــم
نعــم أمينــوين ،مســاعد املديــر العــام لــوزارة االقتصــاد الوطــي،
ً
ّ
الــذي حــذر اســتباقا مــن أن «التجــارة يه محـ ّـرك االقتصــاد ال
االقتصــاد نفســه» ( ،2007 ،Traboulsiص  .)120-١١٨اليــوم يبلــغ
ّ
والتجار ،حبسب تقارير وزارة
العدد اإلجمايل للرشكات التجارية
االقتصــاد والتجــارة .324.508 :مــن األفــراد  116.544يف بــروت
و 116.579يف جبل لبنان ،والغالبية العظمى مهنم جتار 152.489
(مهنــم 35,105 :يف االســترياد والتصديــر 34,498 ،يف التجــارة
العامــة 11,174 ،يف الــوكاالت ،و 7,570يف العقــارات ،إخل) (مارلــن
نعمــة ،تقريــر واتصــاالت شــخصية 28 ،نيســان /أبريــل .)2015
ّ
ويشــكل قطاع اخلدمات أعىل نســبة من الناجت املحيل اإلجمايل
بني قطاعات االقتصاد اللبناين ،إذ بلغت  ٪33.5عام  ،2010تلهيا
التجارة  ٪27.5والبناء  ٪15.2والصناعة  ٪7.2والزراعة والرثوة
احليوانية ( ٪4.7وزارة املالية ،ملف املقاطعة  ،2013ص .)4-33
طفرة االستهالك
مل يمت جتاهل النصاحئ اجليدة فحســب ،بل تكررت أخطاء املايض
ّ
ً
دروســا ّ
ً
معينــة،
أيضــا الــي ال بـ ّـد أن اللبنانيــن تعلمــوا مهنــا
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ّ
«اجلنة الرضيبية» (حســب
تصاحهبــا دعــوات حنني للعــودة إىل
ّ
تعبــر رئيــس الــوزراء األســبق رفيــق احلريــري) الــي تتحمــل يف
الواقــع جـ ً
ـزءا مــن املســؤولية عــن انــدالع احلــرب األهليــة (-1975
ً
 ،1994 ،Traboulsi( )1990ص  .)16-15بــدال مــن الدعــوة إىل
الكبح وضبط النفس والتأمل الذايت ،ما يقود إىل السيطرة عىل
ّ
نزعــة المتلك “ ”acquisitivenessواإلرساف اليت ســادت قبل
احلرب ،تكمن املفارقة يف أن فرتة ما بعد احلرب «أطلقت العنان
لهشيــات ،وأيقظــت رغبــة المتلــك الــي ال تشــبع لــدى النــاس،
ومعهــا الرفاهيــة املظهريــة والزنعــة االســتهالكية واخلــروج عــى
القوانني من دون أي شعور بالذنب» ( ،2012 ،Khalafص .)15
الواقــع ،أن البلــد املتــرر ،كمــا يــرى مســر خلــف ،يــزداد ت ـ ّ
ر ًرا
بســبب «عقليــة مــا بعــد احلــرب الهنمــة» لــدى الضحايــا الذيــن
عانــوا مــن الدمــار والفظائــع العنيفــة وطويلــة األمــد ،ويبحثــون
اآلن عن «املالذ والراحة املؤقتة يف الدعوات املغرية لالستهالك
اجلماهــري وتأليــف الصور ومتثيل الذات» ( ،2012 ،Khalafص
 .)18نتيجــة لذلــك ،ومتاشـ ًـيا مــع اســتنتاجات فــواز طرابلــي،
«تمتثل المسة املمزية لفرتة ما بعد احلرب يف ّ
أن املجمتع اللبناين
يبــدو أكــر فأكــر انقسـ ً
ـاما بــن أغنيــاء وفقــراء مــع هــذا التحـ ّـول
اإلضايف :اإلفقار املتســارع للطبقات املتوســطة» (،Traboulsi
 ،1994ص  .)16وبعد عرش سنوات من انهتاء احلرب ،ما زال أفراد
هــذه الطبقــات «يعيشــون فــوق إمكاناهتــم ويعمتــدون بشــكل
مزتايــد عــى قــروض القطــاع املــريف أو األمــوال الــي يرســلها
األقــارب الذيــن يعيشــون ويعملــون يف اخلــارج» (،Traboulsi
 ،2014ص .)54
يف كتابــه لبنــان عــى غــر هــدى :مــن ســاحة املعركة إىل
َ
ً
ً
ســاحة اللعــب ( ،)2012يقـ ّـدم مســر خلــف حتليــا مســتفيضا
للمسات املحددة للبنان املعارص ،واليت ً
غالبا ما تكون منحرفة،
ّ
ويه الطفــرة يف االســتهالك والمتلــك واالســتعراض .يبــدأ خلف
باإلشــارة إىل أن فــرات مــا بعــد احلــرب كان لهــا تأثــر معاكــس

عــى املجمتــع اللبنــاين ،حيــث األشــكال املنتظــرة مــن التحكــم
وضبــط النفــس أفســحت املجــال أمــام نزعة قرسية لالســتهالك
ّ
واالســتعراض مفرطــة ومبــذرة .عــاوة عــى ذلــك ،يــم ،بشــكل
مزتايــد ،حتويــل الزنعــة االســتهالكية إىل تســليع ال رادع لــه.
بعبــارات ملموســة« ،حتــل الســلع واخلدمــات الســوقية محــل
العالقــات الشــخصية والتعبــرات الثقافيــة والفنيــة وغريها من
مصادر الرفاه والهوية» ( ،2012 ،Khalafص .)27
يتجــى تأثــر وســائل اإلعــام اجلديــدة وتقنيــات املعلومــات
ُ
والمعيقــة ويف
بوضــوح أكــر يف حمــات التســويق العدوانيــة
َ
االســراتيجيات اإلعالنية اليت تطلق عىل هواها يف طول البالد
وعرهضــا .لبنــان اليــوم مغطــى بلوحــات إعالنيــة تقتحــم املهشــد
البرصي ،ما يدل عىل أن قطاع اإلعالن اللبناين «ال يزال القوة
ً
إبداعــا وديناميكية يف العامل العريب» ( ،2012 ،Khalafص
األكــر
َ
 .)116نتيجــة لذلــك ،ال يســلم يشء مــن التســليع ،إذ يتحــول كل
احتفال حممي أو اعتيادي إىل عرض «مبتذل وتلفيقي» للهالة
والهوية .تعكس وفرة االســتعراضات «تقاليد االقتصاد ّ
احلر يف
البــاد ،ومنــاخ املنافســة يف الســوق احلــرة ،وترايخ قيــود الرقابة،
وتعكــس قبــل كل يشء آخــر براعة وتطلعــات اللبنانيني ليكونوا
أحــد أكــر مراكــز البيــع بالتجزئــة حيويــة يف الــرق األوســط»
( ،2012 ،Khalafص .)116
ويرى خلف أن تصاعد نزعة االستهالك والسيع وراء املتعة
ّ
احلســية املفرطــن همــا انعكاس «ملخاوف وشــكوك الربجوازية
ّ
واملهمشــة»
الصغــرة اجلديــدة وغريهــا مــن الفئــات املســتبعدة
( ،2012 ،Khalafص  .)117يف لبنــان ،تــم هــذه املجموعة أفراداً
مــن فئــات األجراء الدنيا ،وأنصاف املهنيــن وأصحاب األعمال
ً
الصغــرة ،فضــا عــن الشــباب العاطلــن مــن العمــل .ومــن مث،
يكون الســي وراء التســوق ،إىل جانب أشــكال الرتفيه والثقافة
اجلماهريية األخرى – الذي يزتايد يف أوقات الضيق العام وحتت
تأثــر اإلعــان اجلماهــري  -محاولــة لهتدئــة الشــكوك ،وإجيــاد
معــى للحيــاة وهويــة ذاتيــة ممتاســكة .إن اختيــارات املســتهلك
ليســت بالــرورة قــرارات عقالنيــة ومعزولــة ،لكهنــا باألحــرى
مشــبعة باملعــى والهويــة واملكانــة .وجيــري تســليع محــاوالت
تأســيس الهوية يف أفعال مسـ ّ
ـتمدة من منط احلياة املنشــود ومن
البضائــع االســتهالكية املشــتهاة .باختصــار« ،حيـ ّ
ـل املظهــر محل
اجلوهــر» بينمــا «تنقلــب الليرباليــة اجلامحــة بيــر إىل تسـ ّـيب
أخــايق بــا وازع» ( ،2012 ،Khalafص  .)118فتصبــح الزنعــة
االســتهالكية آليــة تســتخدمها ،بشــكل مفــرط ،مجموعــات
يائســة ومصدومــة لتعزيــز «رأس مالهــا االجمتــايع» مــن خالل
«لفت األنظار» إىل استعراض باذخ للرفاهية املظهرية والسلع
باهظة المثن والتسلية الفارغة واملناسبات «اخلاصة» املرسفة
51
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ّ
واملبــذرة .إىل حــد أن خلــف يـ ّـديع أن «كل القضايــا احليويــة
املتعلقــة بالهويــة اجلماعيــة ،والفــوارق االجمتاعيــة والثقافيــة،
وعــدم املســاواة يف منــط احليــاة واالســتبعاد (عــى أســاس اجلنس
والعــرق والــوالءات اجلماعيــة والطائفيــة واملوقــع االجمتــايع)
تتشــكل وتتعـ ّـزز إىل حــد بعيــد مــن خــال الزنعــة االســتهالكية»
(ص  .)119عندهــا يصبــح اســتعراض االســتهالك املــرف عالمــة
عــى الوضــع املــايل يف «ثقافــة اســتهالك» حيــث يــم اســتبدال
القميــة اإلنتاجيــة بـ«القميــة االجمتاعيــة» الــي تقــوم ،إشـ ًّ
ـكاليا،
ّ
عــى الــروة االســتعراضية ،و«الطبقــة املرفهــة» الــي حتتقــر
العمــل اليــدوي ( ،2012 ،Khalafص « .)4 - 123إن االســتهالك
ً
قــد طــى فعــا عىل اإلنتــاج باعتباره القوة الدافعــة يف املجمتع»
وأصبــح ،كمــا يف تعبــر بورديــو« ،جـ ً
ـزءا ال يتجــزأ من إعــادة إنتاج
عــدم املســاواة» ( ،2012 ، Khalafص  .)1-130هكــذا يــم دفــع
الطبقــات الدنيــا ملحــاكاة الطبقــات العليــا ،ال بســبب الرغبــة يف
ً
احلصــول عــى مكانــة اجمتاعيــة وحســب ،ولكــن أيضــا بســبب
حاجهتا إىل مهرب واىل الغرائبية وإغراء الكيتش [الفن الهابط]
واملهشديــة كمنافــذ «لتعزيــز هوية مدمرة أو ّ
هشــة» (،Khalaf
 ،2012ص .)124
«املوالت» والشعور باالرتقاء االجمتايع
ّ
أبرز مثال عىل ذلك «موالت» بريوت حيث يتســكع الشــباب
المحرومــون يف هــذه المســاحات مــن دون نيــة للــراء،
بــل لمجـ ّـرد الرغبــة بالظهــور بــن أصحــاب القــوة الرشائيــة
ومـ ّ
ـزوري الهويــات .وتحاجــج مــى أباظــة ( )2006أن «الزنعــة
ّ
االســتهالكية ،وكذلــك التــزه يف مســاحات نظيفــة وحديثــة
ّ
ً
إحساســا باالرتقــاء االجتمــايع» (ص
ومكيفــة الهــواء ،توفــر
ّ
 .)52ومع ذلك ،وتماشـ ًـيا مع دوركهايم ،يحذرنا خلف ()2012
مــن العواقــب المقلقــة لــ«غيــاب المعياريــة االجتماعيــة» يف
مجتمــع يفشــل يف كبــح أو ترويــض رغبــات النــاس المفرطــة
كاف «فيحبــس اإلنســان يف حالــة مــن الســي الدائــم
بشــكل ٍ
دون تحقــق» (ص  .)164تنبــع الرغبــة يف المحــاكاة مــن البعــد
العالئقــي للبنيــة الطبقيــة ،حيــث تكــون الطبقــات االجتماعية
ّ
مكدســة الواحــدة فــوق األخــرى
أكــر بكثــر مــن مجـ ّـرد فئــات
ً
ّ
يف شــكل هرمــي .بــدال مــن ذلــك ،تمثــل الطبقــات االجتماعية
يف واقــع األمــر عالقــات اجتماعيــة والصــات بــن أفــراد يف
المجتمــع ،و«يه المفتــاح لفهــم عــدم المســاواة الموجــودة
بينهــم» ( ،2014 ،Traboulsiص  .)11يــرح طرابلــي هــذا
الجانــب العالئقــي مــن خــال اقتبــاس منســوب إىل اإلمــام
عــي بــن أيب طالــب الــذي يشــر بشـ ّـدة إىل أنــه« :مــا ُم ّتــع غ ـيّ
إال بمــا ُحــرم منــه فقــر» ( ،2014 ،Traboulsiص  .)11وبالتايل،

ال تكــون الســلع االســتهالكية والكماليــات نافعــة إال بقـ ْـدر مــا
تخــدم يف تجســيد وعــرض هــذا التفاعــل الرمــزي مــن خــال
تزييفهــا للهويــات يف العالقــات االجتماعيــة .يف مقابلــة مــع
خلــف (مقابلــة شــخصية 27 ،نيســان /أبريــل )2015 ،عـ ّـدد لنــا
أعــراض «االســتهالك الســليب» الــذي ينقــل رســائل األمــل
الزائــف و«الســحر» ،ومشــاعر الرفاهية «المخادعة وســهلة
المنــال» .مــن خــال «شــحذ الشــهية» ويف حالــة مــن غيــاب
القيــود ،يصبــح حــى ذوو المــوارد المتواضعــة والشــحيحة
َ
محاصيــن يف االســتهالك المــرف وغــر المنتــج ،عالقــن يف
االغــراب واليــأس جـ ّـراء «الســي الدائــم دون تحقــق» .إن
الهـ َـوس باالســتهالك المظهــري واختــاق الصــور والمظاهــر
أمــور تــروق للجماهــر المصابــة بصدمــات نفســية ،وتصبــح
َ
ّ
يجســد خلــف الواقــع
منافــذ «إلهــاء عــام» و«ويع زائــف».
الراكد ً
جيدا بقوله« :الجماهري المملوءة بالمرارة والمقتلعة
جذورهــا ،والمدفوعــة بالرغبــة يف تعويــض الوقــت الضائــع،
يتــم إغراؤهــا بســهولة عرب محــاكاة زائفة وكليشــيهات مبتذلة
وعواطــف رخيصــة» ( ،2012 ،Khalafص  .)15ولكــن،
يــأيت هــذا بتكلفــة عاليــة للغايــة ،إذ نشــهد تدهــور الرفاهيــة
ً
الشــخصية واالهتمامات والتدابري البيئية ،فضال عن الثقافة
الشــعبية والسياســية الحاليــة .يتعامــل طرابلــي ()2014
بــذكاء مــع هــذه النقطــة بقولــه« :ربمــا نجحــت النقاشــات
والرصاعــات يف أواخــر التســعينيات حــول تقليــص /انهيــار
الطبقــات الوســطى يف إخفــاء ظاهرة أطلــق عليها اقتصاديون
َ َ
«الصع الطبقي» (عبــد الفضيل ،)2011 ،ويه
مرصيــون اســم
بعبــارة أخــرى ،نــوع مــن الجنــون االســتهاليك أصــاب الطبقــة
ً
عامــا الماضيــة واســتزنف
الوســطى عــى مــدى العرشيــن
الكثــر مــن دخلهــا» ( ،2014 ،Traboulsiص  .)52يف الواقــع،

«الصع الطـــــــــــــــــــــــــــــــــبقي» نوع من الجنون
ََ
االستهالكي أصاب الطبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
الوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــطى على مدى العرشين عامًا
الماضيـــــــــــــــــــــــة واستزنف الكثري من دخلها
«تعيــش الطبقــات الوســطى اللبنانيــة بمــا يتجــاوز إمكاناتهــا
وتعتمــد بشــكل مزتايــد عــى قــروض القطــاع المــريف أو
األمــوال الــي يرســلها األقــارب الذيــن يعيشــون ويعملــون يف
الخــارج» ( ،2014 ،Traboulsiص  .)54عــاوة عــى ذلــك،
فــإن الربجوازيــة الصغــرة ،الــي تتألــف يف الغالــب مــن فئــات
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األجــراء الدنيــا ،تظهــر وتحقــق ذاتهــا مــن خــال االســتهالك
المظهــري ،وأســلوب الحيــاة المتحــرر ُ
والمــرف يف كثــر مــن
األحيان ( ،2012 ،Khalafص  .)133وهكذا يصبح االســتهالك
وســيلة متكاملــة ورمزيــة أكــر مــن كونهــا وظيفيــة ،يعـ ّـر بهــا
ً
األفــراد والجماعــات عــن هوياتهــم :أنــت مــا تســتهلكه (بــدال
مما تنتجه)« .لم ُيعرض عىل الناس ما يحتاجون إليه فقط،
ً
ولكــن أيضــا مــا يرغبــون فيــه ،بينمــا أصبحــت «الرغبــات»،
يف الوقــت نفســه« ،حاجــات» فاعلــة ( ،2006 ،Abazaص
ً
أخريا ،يســود الشــعور بعدم المســاواة بني المســتهلكني
.)44
حســب تعبري باومان ( ،1990 ،Khalafص .)132

إن رشوط المشاركــــــــــــــــــــــة يف المجتمع االستهالكي
غري متكافئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بشكل عميق
ليس فقط ألسباب اقتصاديـــــــــــــــــــــــــــــــــة ،ولكن نظ ًرا
إىل الوقائع الثقافيـــــــــــــــــــة اليت تجسد عدم المساواة
إن رشوط المشاركة يف المجتمع االستهاليك غري متكافئة
بشــكل عميــق ،كمــا يــرى خلــف ( ،)2012ليــس فقــط ألســباب
اقتصاديــة ،ولكــن نظـ ًـرا إىل الوقائع الثقافية اليت تجســد عدم
ً
َ
المساواة من خالل المثل القائل «أنا أملك إذا أنا موجود»
(ص  .)3 - 132يف كتابهــا تغيــر ثقافات املســتهلكني يف مرص
احلديثــة ،تعيدنــا مــى أباظــة ( )2006إىل تعريــف «المــوالت»:
تشــر «المــوالت» بمعناهــا األصــي إىل مســارات للزنهــة.
اآلن وقــد ّ
تحولــت معظــم مســارات الزنهة إىل موالت تسـ ّـوق،
ّ
صــارت «المــوالت» مســارات للتــزه أثناء التسـ ّـوق وللتســوق
أثنــاء التــزه ...إن «المــوالت» تجعــل العالــم (أو ذلــك الجــزء
َ
ًّ
إلكرتونيــا والمحــروس عــن
منــه المسـ ّـور بعنايــة والمراقــب
كثــب) ً
آمنــا للحيــاة بمــا يه حيــاة للتــزه (،1996 ،Bauman
أباظــة ،ص  .)81وتمــايش أباظــة ( )2006تحليــل باومان ()1996
ً
لتقــول إنــه يمكــن اعتبــار التســوق شــكال آخــر مــن أشــكال
ّ
التســكع ( flâneurieفالرت بنيامني) .ولكن ،يف حالة التســوق
ً
المسـ ّـور ،لــم ُ
يعــد موضــوع المدينــة يقترص عىل الذكــور ،فبدال
مــن ذلــك ،صــارت «النظــرة المتنقلــة» ترتبــط يف الغالــب
بالنســاء ( ،2006 ،Abazaص  .)2-81وعــى الرغــم مــن هــذا،
ً
بــدال مــن أن يســهما يف التمكــن ،يعمــل التســليع واالســتهالك
ّ
المقيديــن عــى فــرض النســيان داخــل مجتمــع مصــاب
غــر
ّ
ً
بالصدمــة يســى إىل التماســك أو غالبــا مــا يهــرب نحــو تملــك
زائف ومرسف.
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حتالف رأس املال والسياسة
عنــد الدخــول إىل متاجــر  ABCالهشــرة يف بــروت ،يالحــظ
ً
ً
ـاء يف منتصــف العمــر ،أنيقــات امللبس،
املــرء عــددا كبــرا مــن ن ّسـ ٍ
رسحــات الشــعر ،مدلــات ،ويـ ّ
م ّ
ـرددن عــى املتاجــر واملقــايه
الراقيــة .تأسســت «متاجــر حقبــة االنتــداب» التابعــة لعائلــة
فاضــل ( ،2014 ،Traboulsiص  )52عــام  ،1936وتتبــاىه بكوهنا
ًّ
تارخييــا (حــواء ،محمــد،
أول متاجــر مــن هــذا النــوع يف لبنــان
ّ
ّ
مقابلة شــخصية 17 ،نيســان /أبريل .)2015 ،اليوم توســع مجمع
 ABCالعريــق (املصنــف بدرجــة «ممتــاز» يف الغرفــة التجاريــة)
ليمشــل ســتة فــروع حتــت إرشاف روبــر فاضــل ،أكربهــا املتجــر
متعـ ّـدد األقســام يف ضب ّيــه ( ،)1979واملتوقــع أن يســتقبل 5
ماليــن زبــون ســنويًّا بعــد التجديــدات األخــرة (رحــال،)2013 ،
ومركــز  ABCاألرشفيــة ( )2003مبســاحة تبلــغ ( 37,000مرت مربع)
يف قلــب ســاحة ساســن املزدحمــة واألحياء املكتظة بالســكان.
وتســتهدف متاجــر  ،ABCحبســب تانيــا عــز الديــن ،رئيســة قمس
البيــع بالتجزئــة والتســويق ،العائــات الــي يــراوح عمــر آباهئــا
بــن  35و 45ســنة ،والنســاء املتسـ ّـوقات مــن ذوات الدخــل
املتوســط واملتوســط املرتفــعّ .
«يتضــح هذا من اختيــار العالمات
التجاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املتوافــرة يف املتجــر ،مبــا فهيــا  SandroوMage
للسـ ّـيدات ،و Ralph Laurenو Tommy Hilfigerللرجــال،
و Tartine Au Chocolatو Kenzoلألطفال» (رحال ،مارس
« .)2013عىل مســتوى العملياتُ ،يعترب متجر  ABCبائع جتزئة،
ً
ـام عدة ،وهــو أيضا مالك
لكونــه اشــرى عالمــات جتاريــة يف أقسـ ٍ
ّ
عقاري ،كونه ّ
يؤجر أجزاء من املتجر متعدد األقسام لقاء نسبة
ُ
مئويــة مــن املبيعــات أو رســوم هشريــة ثابتة» .يف الواقــع« ،تعترب
رســوم اإلجيــار يف  ABCمضــن األعــى كلفــة ،لكــن عــز الديــن
تؤكــد أهنــا تمتــاىش مــع اإلقبال الــذي توفــره  ABCواألرباح اليت
ّ
يولدهــا امسهــا» (رحــال ،مــارس  .)2013لذلــك تســتهدف ABC
كبــار السـ ّ
ـن واألثريــاء يف املجمتــع (فئة  )A -مــن خالل العالمات
التجاريــة الفخمــة الــي ّ
تلب تطلعــات األثرياء اجلــدد والطبقات
العليا ،واليت ّ
شجع والؤها للرشكة عىل تمصمي «بطاقات والء»
ّ
ّ
التسوق بنسبة تراكم
لتوفر املزيد من التشجيع ومن امتيازات
عدد نقاط الرشاء.
 ،ABCمجموعــة متاجــر كــرى أســها موريــس فاضل عام
 ،1936متلــك عائلــة فاضــل  80يف املائة من أهسمها .كان موريس
ً
أيضــا النائــب األرثوذكــي عــن طرابلــس يف عــدد مــن املجالــس
النيابيــة« ،وقــد أورث ابنــه روبــر الزبنــس كمــا املقعــد الربملاين»
( ،2014 ،Traboulsiص  .)107يشــر طرابلــي ( )2014إىل ّ
أن
ّ
لبنــان مــا بعــد احلــرب هشــد «توثــق التحالــف بــن السياســة
ورأس املال وتشــكيل طبقة حاكمة تتحالف فهيا األوليغارشــية

t

مــع الســلطة السياســية التنفيذيــة» (ص  .)77تلتقــي القــوة
السياســية والقــوة االقتصاديــة باســتمرار وتعـ ّـزز الواحدة مهنما
األخــرى ،بينمــا تتــوىل الطبقــة احلاكمــة الســيطرة عــى الدولــة
ُ
وتضع سياســاهتا وقوانينهــا ملصاحلها املالية -التجارية اخلاصة،
وتتدحــرج عــى طــول الطريــق مصــاحل غالبيــة الســكان الذيــن
ميثلوهنــم ظاهريًّــا .واملحــزن ،أن الســلطة السياســية واملشــاركة
السياســية تنفصــان بشــكل مزتايــد عــن االهمتــام بمتثيــل
ً
ـدال مــن ذلــكً ،
غالبــا مــا يكــون
احتياجــات النــاس وأصواهتــم .بـ
الســي وراء املناصــب الوزاريــة والربملانيــة (وكذلــك الرئاســية)
مــن أجــل احلصــول عىل الســلطة واحلصانة الــي توفرها لرجال
األعمــال السياســيني املزتايديــن الذيــن يســعون إىل «حمايــة أو
تطويــر املصــاحل االقتصاديــة القامئــة ،وإنشــاء مصــاحل اقتصاديــة
جديــدة ،واالســتفادة مــن النفــوذ الســيايس لغــرض االســتثمار
االقتصــادي يف القطاعــن العــام واخلــاص» (،2014 ،Traboulsi
ص  .)88أخـ ً
ـرا ،يف مواجهــة الزيــادة الهائلــة يف املنافســة مــع
ظهــور «املــوالت» الضخمــة اجلديــدة ،ال ميكن لـ ـ ABCأن «تنام
عــى أمجادهــا» ،يلــوح يف األفــق مرشوع بقميــة  200مليون دوالر
الفتتــاح «مــول»  ABCجديــد مبســاحة  170ألــف مــر مربّــع يف
فــردان حبلــول عــام  ،2017يف تطويــر مشــرك مــع رشكــة «فــردان
 »1544القابضة ( ،Rahhalمارس .)2013
بعد هذا النشــاط الصاخب ّ
األويل ،تزايدت مراكز التســوق
بإنشــاء أكرب مركز تســوق إىل حني كتابة النص« ،ســييت مول»
عــى طريــق الــدورة الرسيــع ،عــام ( 2006التصنيــف :ممتــاز يف
الغرفــة التجاريــة) .تديــر املركــز التجــاري ،الــذي ميلكــه ميشــيل
ُ
وغابرييــل أبــي ،مجموعــة  ADMICاخلاصــة هبمــا ،وميتلــك
ً
املركــز أيضــا االمتيــاز التجاري لـ ـ  Galeries LafayetteوBHV
و« .Monoprixيغطــي ســييت مــول» « 200.000مــر مربــع ،مهنا
 75.000مــر مربــع لألغــراض التجاريــة ،ويمشــل ســوبرماركت
ّ
ّ
ومجم ًعــا لتســع دور ســينما وموقــف ســيارات يتســع
و«مــول»
أللفــي ســيارة وفســحة أللعــاب األطفــال» ( ،2006 ،Abazaص
 .)36 -35مــن املفــرض أن يســتهدف املركـ ُـز التجــاري املشــرين
مــن الفئــة  C -بأســعار معقولــة وعالمات جتاريــة هشرية (محلية
وأجنبيــة) .بعــد افتتاحــه ،كان «ســييت مــول» ،كمــا نتذكــر
َ
ًّ
ـخصيا ،الوجهــة الرئيســية واألوىل مــن نوعهــا للشــباب الذين
شـ
ّ
ســيتباهون بأهنــم كانــوا يف «اجليــان» (اجلبــار) « .»Geantيف
ّ
الواقــع ،شــكل التســكع والتفـ ّـرج عــى الواجهات مجمل نشــاط
العــدد الكبــر مــن الشــباب .وكانــت فئة كبرية مهنــم ّ
ترتدد عىل
«املــول» ،وكان الشــباب يغرقونــه بأعدادهــم خــال عطــات
هناية األسبوع والعطالت ،كما كانوا معروفني عىل نطاق واسع
ّ
التعرف
بامس «الهيبيني من جيان» أو «وزاويز جيان» ،وجيري
55
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علهيم من مالبهسم الرباقة والفضفاضة وترسحيات الشعر غري
التقليدية.
«سوليدير» وأخواهتا
أعقــب هــذا االنفجار البديئ للنشــاط يف «ســييت مــول» ،افتتاحُ
ّ
والمجمعــات التجاريــة الجديدة .بعد
العديــد مــن «المــوالت»
َ
عقــود مــن االضطرابــات ،واجهــت الحكومــة عــام  1990رضورة
إعــادة بنــاء وتطويــر قلب المدينة ،الذي ّ
تعرض ألرضار جســيمة
تاريخيــاُ ،تعتــر منطقــة بــروت المركزيــة «مركــزَ
ًّ
أثنــاء الحــرب.
المصــارف والتجــارة يف لبنــان» .وعــام  ،1991وضــع الربلمــان
اإلطــار القانــوين الــذي مــن شــأنه أن يســمح للــركات العقاريــة
الخاصــة بإعــادة تطويــر المناطــق بموافقــة الحكومــة ،وأن
ترتســمل عن طريق مســاهمات المســتثمرين النقدية من جهة
وإصدار األسهم مقابل المساهمة اإلجبارية يف حقوق التملك
للمالكــن والمســتأجرين األصليــن مــن جهــة أخــرى (مــع خيار
لهــؤالء المالكــن باســتعادة ملكيــة بعــض العقــارات) (وزارة
المالية ،ملف مقاطعة  ،2013ص .)32
تأسســت الرشكــة اللبنانيــة لتطويــر وإعــادة إعمــار منطقــة
وســط بريوت ش.م.ل( .ســوليدير) ،رشكة مســاهمة لبنانية ،يف
 5أيــار /مايــو  .2009شــهد مركــز بــروت التجــاري افتتــاح أســواق
بريوت؛ «مرشوع التجزئة الرائد» الذي َي ِعد «بالتسوق الممزي
والضيافــة والرتفيــه ونقطــة االلتقــاء الحضــاري» ممــا يعـ ّـزز
«النشــاط االقتصــادي والحيويــة االجتماعيــة لمركــز المدينة»
(تقرير سوليدير السنوي.)2012 ،
وهشــد عــام  2011افتتــاح «زيتونــة بــاي» بسلســلة مطاعمــه
ّ
اجلذابــة ،وافتتــاح شــارع أوروغــواي كوجهــة للحيــاة الليليــة
الراقية .تبلغ املساحة بالكامل حوايل  1.8مليون مرت مربع مبا يف
ذلــك  100,000مــر مربــع مــن املــروع الضخــم لألســواق املعروفة
َ
ًّ
ّ
ومقسة عــى النحو اآليت:
تارخييــا بــامس ســوق الطويلــة وأيّــاس،
ّ
« 12,000مرت مربع مقابل متجر متعدد األقسام 5,000 ،مرت مربع
ّ
ومجمــع ترفهيــي مبســاحة  18,000مــر مربــع
لســوق املجوهــرات
لمثــاين دور ســينما ،وســوبر ماركــت مبســاحة  7,000مــر مربــع
ّ
ومركــز جتــاري مبســاحة  30.000مــر مربــع يتســع ملئــي متجــر»
( ،2006 ،Abazaص .)33
تقـ ّـدر نايلــة أبــو عزيز ،رئيســة وحــدة اإلعــام يف الرشكة ،أن
ومتنوعــة حبيث ّ
ّ
تلب
األســواق لدهيــا إمكانــات وأنشــطة فريــدة
ً
جميع الفئات واألعمار واالهمتاماتُ ،
وتوفر األسواق مجموعة
ً
واسعة من العالمات التجارية اليت تناسب مختلف املزيانيات
والزبائــن( .مقابلــة شــخصية 17 ،نيســان /أبريــل .)2015 ،وتتيــح
املســاحات املفتوحــة للمشــاة التـ ّ
ـزه بعيـ ًـدا مــن الســيارات،

والتفـ ّـرج عــى الواجهــات ،والوصــول إىل ســوبر ماركــت TSC
الضخــم وإىل مقاصــد الطــاب ،مثــل مكتبــة أنطــوان متعـ ّـددة

الطوابــق ،وســتاربكس ،ومشــاهدة املعــامل األثريــة والتارخييــة،
وجتربــة احليــاة الليليــة ومشــاهدة ســينمائية فخمــة بأســعار
تنافســية ،وارتيــاد صــاالت وجبــات رسيعــة ،ومطاعــم ،ومقــاه،
وزيارة مرىس «زيتونة باي» ،وبرنامج «بريوت عىل الدراجة»
(جبهــود جــواد ســبييت) ،و«ســوق الطيــب» األســبويع (جبهــود
كمــال ّ
مزوق) ،وســوق اليامسني ،وســوق الذهــب وغريها .ومع
ذلــك ،فــإن االنهتــاكات والتجــاوزات الصارخــة عــى املمتلــكات
العامــة مســتمرة بــا رادع .فعــى ســبيل املثــالُ ،منحــت رشكــة
«ســوليدير» اإلذن «هبــدم مــا يقـ ّـدر بـ ـ  291.800مــر مربــع مــن
الواجهــة البحريــة لبــروت مــن مينــاء احلصــن إىل املرفــأ ،كمــا
منحــت احلــق يف االســتثمار يف «مينــاء ســيايح» (زيتونــة بــاي)
لقــاء مــا ال يزيــد عــن  2000لــرة لبنانيــة للمــر املربــع ســنويًّا»
( ،2014 ،Traboulsiص  .)93ويســاهم آل الفطــم وروبــر
ً
فاضــل أيضــا يف جتــاوزات عــى األمــاك العامــة بســبب هــدم
ماليني األمتار املربعة يف ضب ّيه وطرابلس لصاحل جتارة التجزئة
واملكاســب االقتصاديــة ،وعــى حســاب املســاواة يف الوصــول
إىل الشــاطئ والســاحات العامــة يف مــدن مزدحمــة فــوق ذلــك
بالتلــوث وقلــة التخطيط احلرضي .ميكن ربط لبنان بهسولة مع
القلــق الــذي تعـ ّـر عنــه مــى أباظــة حــن تقــول« :هــل سينشـ ّـق
الرشق األوسط بأكمله بني مناطق نزاع وعشوائيات من جهة،
ومــدن الـ«مــوالت» الطوباويــة الضخمــة مــن جهــة ثانيــة؟»
( ،2006 ،Abazaص .)28

مُنحت «ســــــــــــــــــــــوليدير» اإلذن بهدم ما يق ّدر
بـ  291.800مرت مربع من الواجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
البحريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لبريوت
من مينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الحصن إىل المرفأ
ّ
ضبيه البحرية
واجهة
ْ
ْ
«بــروت ســييت ســنرت» معلــم جتــاري رئيــي آخــر افتتحتــه
مجموعــة ماجــد الفطــم ( )MAFيف نيســان /أبريــل  .2013وقــد
ً
هشــدت املجموعــة منـ ًّـوا مذهال من خالل نشــاط مراكز التســوق
والبيــع بالتجزئــة ،الــذي بــدأ بافتتاح «ديب مــول» أكرب «مول»
يف العامل( ،عام  .)2009وقد أضاف «بريوت ســييت ســنرت» 62,000
مــر مربــع من املســاحة اإلجماليــة القابلة للتأجــر ،ويه إضافة
رئيسية لسوق العقارات التجارية يف لبنان ( ،Schellenكانون
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الثاين /يناير  .)2013بصفته صاحب االمتياز احلرصي لـ«كارفور»
 Carrefourالفرنــي يف اخلليــج ،ميتلــك «بريوت ســييت ســنرت»
اآلن أكرب سوبر ماركت يف الرشق األوسط ملجموعة «كارفور»
( 13,000مــر مربــع ،أي ربــع مســاحة «املــول») ،ويه أكرب عملية
ً
تشغيل وأكرب مصدر لإليرادات يف «املول» وفقا لسلميان مالط،
ّ
مجمع جتاري لرشكة .MAF Properties Lebanon
مدير أول
ّ
يف مقابلــة مــع مجلــة  Executiveيــديع مــاط أن «اخلدمــات
التســويقية يف لبنــان دون املطلــوب» .تشــر جميــع الدراســات
إىل أنــه ميكننــا تطويــر املزيــد مــن مراكز التســوق يف لبنــان ولدينا
مــروع آخــر  Water Front City Centerيف ضب ّيــه (كانــون
الثــاين /ينايــر ( )Schellen, 2013وقــد ُن ّفــذ املــروع)ُ .ي ّ
عرف هذا
املــروع عــى أنــه يلـ ّـي احتياجــات عمــاء الفئــة ،B -مــن خــال
قاعــدة واســعة مــن العالمــات التجاريــة الهشــرة ذات األســعار
املعقولة و«املتاجر الرئيسة» مثل  .Marks & Spencerتقول
ســوزان خــوري ،مديــرة التســويق يف املركــز التجاري إن «ســييت
ســنرت» ّ
موجــه إىل حــد كبري للشــباب ،ويســتهدف رشحيــة عمرية
واســعة ،ولكهنا متتد يف غالهبا من ســن  18إىل  ،35مع مالحظة
العدد الكبري من طالب املدارس وكذلك العائالت الشابّة اليت
ترتاد «املول» (مقابلة شخصية 16 ،نيسان /أبريل .)2015
تعتــر أماكــن الرتفيــه مثــل «ماجيــك بالنيــت» لألطفــال،
وكذلــك ُدور ســينما «ڤوكــس» ،مــن عوامــل اجلــذب الرئيســية
الــي تنــدرج مضــن مشــاريع  MAFاخلاصــة .يف الواقــع ،تقــول
ً
خوري إن الناس يتصورون أن «ســييت ســنرت» ،بدال من ســييت
مول الدورة ،األكرب يف لبنان بسبب هندسته املعمارية املبتكرة
ومســاحاته املشــغولة واملنظمــة .وتقــول مســؤولة التســويق إن
ً
«املــول» واجــه شــكوكا طفيفــة خــال العامــن األولــن مــن
ً
عملياتــه ،أوال بســبب موقعــه الــذي كان ُيفرتض شــعب ًّيا عىل أنه
«بعيد» ،والثاين بســبب أصوله «اخلليجية» .ومع ذلك ،تشــر
خوري إىل اخنفاض الشكوك حني أدرك الناس هسولة الوصول
إىل موقعــه ،وتقديــر عــدد كبــر مــن الســكان المســه املألــوف-
«ســييت ســنرت»  -وعالمتــه التجاريــة «خليــي» وعالمــات
البيــع بالتجزئــة الــي تتخــذ مــن ديب مقـ ًـرا لهــا («الشــايع»
و«الندمارك» ،وكذلك «كارفور» بالطبع).
يف الواقــع ،يالحــظ املــرء مــن تقاريــر «إجمــايل الوافديــن
حســب اجلنســية» الصــادرة عــن وزارة الســياحة أن غالبيــة
السـ ّـياح الذيــن يصلــون إىل مطــار احلريــري الــدويل ،قادمــون
مــن دول عربيــة ،وقــد اعتــادوا بالتــايل عــى هــذه «العالمــات
التجارية الثابتة» اليت تظهر يف كربيات «موالت» اخلليج وديب
(رواد العــام 894،724 :2010؛ العــام 581،597 :2011؛ العــام :2012
458،069؛ العــام 402،080 :2013؛ والعــام  .)460،822 :2014وبنـ ً
ـاء

عــى مــا يقولــه نقوال مشّاس ،رئيس جمعية جتار بريوت ،من أنه
«يف بعــض القطاعــات التجاريــة املتعلقــة باإلنفــاق االســتهاليك
مثــل املجوهــرات واملالبــس والعطــور والســلع اجللديــة ومــا إىل
ً
خصوصــا ،إىل
ذلــك ،تصــل مســاهمة السـ ّـياح ،العــرب مهنــم
حــوايل  45يف املائــة مــن إجمــايل املشــريات املعفــاة من الرســوم
ّ
نتكبد خســائر فادحة»
اجلمركيــة .عندمــا يغيــب هؤالء الناس،
( ،Brophyمتــوز /يوليــو  .)2013وعنــد ســؤالها عن تأثري «املول»
عــى املتاجــر املحليــة ،تشــر خــوري إىل أن املنطقــة الــي بــي
علهيــا «املــول» كانــت منطقــة «ميتــة» إىل حــد مــا وكان
ً
اإلقبــال علهيــا خفيفــا قبــل افتتــاح «املــول» فهيــا .عــاوة عــى
ّ
ً
مجمتعا
ذلــك ،وفــر «املــول» العديــد من فــرص العمل ،وخلــق
ًّ
محليا ،ومســاحات للبيع بالتجزئة للعالمات التجارية املحلية
ً
أيضــا .ومتتــد منطقــة التجــارة األساســية لـ«ســييت ســنرت»
اليــوم لتمشــل احلازميــة ،املنصوريــة ،احلــدث ،وبعبــدا؛ وتصــل
منطقــة التجــارة الثانويــة ( )STAإىل أنطلياس ،وشــارع احلمرا،
واجلناح ،واألرشفية (مقابلة شخصية 16 ،نيسان /أبريل .)2015
ويوضــح مــاط أن إجمــايل االســتثمار يف املركــز التجــاري يبلــغ
أكــر مــن  350مليــون دوالر (مهنــا إنفــاق  ٢،٥مليــون دوالر عــى
ّ
البنيــة التحتيــة للطــرق البلديــة) وهــو يوفــر  1500وظيفــة دامئــة
(حــوايل  30مديـ ًـرا و 160مقـ ّـدم خدمــات و 1300فرصــة عمــل يف
جتــارة التجزئــة) ( ،Schellenكانــون الثــاين /ينايــر  .)2013ومــع
ذلــك« ،يشــكل انتشــار هــذه املتاجــر الكــرى و«املــوالت»
ً
خطريا لألســواق التقليدية وملســتقبل التجــارة واملتاجر
هتديـ ًـدا
الصغــرة ومتوســطة احلجــم» ،كمــا يقــول طرابلــي ( ،2014ص
ً
مؤكدا أن
 .)52وقــد أعــرب نقــوال مشــاس عن مخاوف مماثلــة،
ً
حجمــا يواجهــون «نقــص
جتّــار التجزئــة التقليديــن واألصغــر
العمليات التجارية اليت ابتليت هبا ّ
األمة بأكملها من جهة ويف
نفــس الوقــت اســتحواذ «املــوالت» عــى املزيــد مــن العمليــات
التجاريــة» مــن جهــة أخــرى .رئيــس جمعيــة جتــار بريوت نفســه
هــو حامــي مصــاحل حيتــان املــال املمتثلــة مبــروع «ســوليدير»
وخصخصــة الوســط التجــاري ومــا تبعــه مــن هتجــر قــري
ّ
والتجــار املحليــن الذيــن شــكلوا عــى مــدى
واقتــاع لألســواق
َ
القلب النابض للعامصة.
عصور
آثار النيوليربالية
أخـ ً
ً
غالبــا مــا تقــرن العوملــة باأليديولوجيــا النيوليرباليــة
ـرا،
املعــارصة ،مــع عواقــب بعيــدة املــدى عــى منــط احليــاة
والتوجهــات والتوقعــات املحليــة .من هنا تأيت رضورة تشــجيع
املســايع الوطنيــة واملحليــة واحلفــاظ علهيــا ودعمهــا .ومــع
ذلــك ،ومتاشـ ًـيا مــع خلــف« ،يف حــن أن العديــد مــن اجليــوب
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املكانيــة الناشــئة واعيــة لهوياهتــا األصليــة وغيــورة علهيــا ،إال
أهنــا ال تنفــر مــن جتربة املزيد من اللقاءات واملنتجات الثقافية
العامليــة العابــرة» ( ،2012 ،Khalafص  .)9 -268والواقــع أن
العالمات التجارية املحليةً ،
غالبا ما «تتعومل» ليك تتالءم مع
ّ
التوغــات العامليــة ،يف حــن جيــري تكييــف التحـ ّـوالت العامليــة
األخــرى وتوطينهــا لتتناســب بشــكل أفضــل مــع املتطلبــات
املحلية املتغرية.
االســتهالك ال حيقــق الرضــا ألنــه «يمتكــن مــن جعــل عــدم
ً
دائمــة» ،مــا يعــزز االجنــراف وعــدم االســتقرار يف
الرضــا حالــة
ً
مجمتــع ّ
يتلمــس طريقــه حبثــا عــن معــى عــى الرغــم مــن أنــه
ّ
فقد الســيطرة عىل مقدراته منذ فرتة طويلة .يقع «اإلنســان
املســتهلك» ضحيـ َـة ْ
وهــم الســعادة ،بينمــا يعــاين مــن دون أن
ِ
يــي مــن ضجــره وســلبيته ...فيصبــح إشــباع اجلشــع هــو معىن
احليــاة ،ويصــر الســي وراء الســعادة ديانــة جديــدة وتصبــح
حريــة االســتهالك يه جوهــر حريــة اإلنســان» (،Abaza
 ،2006ص  .)43تتفاقــم الالمســاواة االجمتاعيــة يف إطــار
ٍ
نيوليــرايل «يؤكــد «احلــق يف االختــاف» ويعطيــه هــذا احلــق
األولويــة عــى حــق اجلماهــر يف املســاواة» ( 2003 ،Cormيف
ً
مدفوعا
 ،Traboulsiص  .)17واألســوأ عندما يكون املجمتع
ـوق للبحــث عــن مهــرب ومــاذ مــن التوقعــات االجمتاعيــة
بتـ ٍ
واالقتصاديــة القامتــة ،ومــن احلكومــة والدولــة املهنارتــن،
ومــن عــدم االســتقرار املســتمر ...حنــو مخارج تعيــد إنتاج عدم
املســاواة واالغــراب االجمتاعيــن :أي االســتهالك اجلماهــري
والطائفيــة ( ،2012 ،Khalafص .)18
إن حبثنا املحدود( )2015الذي طاول أربعة مشاريع جتارية يف
لبنان :مجموعة « ،ABCسييت مول» (مجموعة ،)ADMIC
«بــروت ســييت ســنرت» (مجموعــة الفطــم) ،و«أســواق
بــروت») ،وأغفــل عـ ً
ـددا مــن املشــاريع املزدهــرة األخــرى
) ،Le Mall by Azadea Groupمجموعة «إيكرز القابضة»
 Acresوغريهــا) ،يعطــي الدليل الوايف بشــأن االزدهار الكبري
للنشــاطات االســتهالكية والبيــع بالتجزئــة والتجــارة .عــى
أن التوقعــات تنــذر باخلطــر ،ويه وقامتــة ً
ّ
نوعــا مــا ،فميــا يهشــد
ّ
املــرء بقلــق المنــو املطــرد لعــدد «املــوالت» واملراكــز التجاريــة
ٍ
يقابلــه التقلــص الشــامل للممتلــكات العامــة ،والرفاهيــة
البيئيــة واملســؤولية اجلماعيــة ،وللعدالــة االجمتاعيــة والرفــاه
ً
خصوصــا .إن اجلشــع واالرتيــاب ونزعــة المتلــك واالســتعراض
َ
تــأرس ثقافــة االســتهالك بســحر وهــروب وهميــن ،إذ تظــل
احمتــاالت الرفاهيــة ضئيلــة يف بلد عالق يف حالة من التقلقل
ٍ
ومرهتــن ملصــاحل األوليغارشــية الرثية وتوابعها من مســتثمرين
ٍ
ورجــال أعمال وم ّ
رشعني.
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ْ
ّ
وتمده بخرياتها،
يقــال إن الطبيعــة ملك لإلنســان ،يغتذي منهــا
ســواء مــا هــو ناجــز منهــا أو مــا يســتخرجه بالعمــل .والحــق أنــه
إذا جــاز أن يقــال ذلــك يف مــا مــى ،أي قبــل العــر الصنــايع،
يعــد باإلمــكان أن يقــال ذلــك اليــوم .نعــم ،الطبيعــة لم ُ
فلــم ُ
تعد
ً
ملكا لإلنسان .يه ملك للرأسمال باألحرى .وحده ُينيخ عليها
َْ َ
بِكلكلــه ،ويعتــر مواردهــا لتعظيــم األربــاح ،ووحــده يحتكــر
َ
ـرون خلــت يف حكــم المشــاع بــن
التــرف يف مــا كان قبــل قـ ٍ
الناس من أشياء.
مــن ذا الــذي يملــك أن يقــول اليوم إن المــاء والغذاء ،وربما
المتاحــات الطبيعيــة للبــر الــي ّ
الهــواء (غـ ًـدا) ،مــن ُ
تقدمهــا
الطبيعة إىل من ينتمون إليها من الكائنات الحية ومنها الكائن
ٌ
اإلنســاين؟ لــم ُ
يشء مــن ذلــك يف الحــوزة العموميــة بعدمــا
يعــد
ّ
َ
َح ّولت الرأسمالية موارد الطبيعة من مواد لالستهالك البرشي
المبارش إىل سلع تخضع لقوانني السوق .ما من يشء من أشياء
الطبيعة ،يف عرص الرأســمال ،خارج ر ْبقة الرأســمال واالســتثمار
ِ
والتسليع .حىت اإلنسان نفسه خضع لسلطان الرأسمال الذي
اشــرى قـ ّـوة عملــه واســتحوذ عــى فائــض القيمــةً ،
تمامــا مثلمــا
ّ
ملكيتهــا مــن مؤسســة إىل
خضــع للتســليع فبــات ســلعة تنتقــل
أخــرى ومــن رشكــة إىل رشكة ،كما يحدث اليوم يف انتقال العيب
ناد ريايض إىل آخر بعقود بيع ورشاء!
الكرة من ٍ
ّ
يف كل تاريــخ اإلنســان ،ككائــن يح طبيــي ثــم اجتمــايع،
كانــت حاجاتــه طبيعيــة وموضوعيــة ألنّهــا يف جملــة الــرورات
الحيويــة الــي ال غــى عنهــا للبقــاء .وكان يســتطيع ،باســتمرار،
أن يشــبع حاجاتــه تلــك مــن مجالــه الحيــوي المبــارش :الطبيعة.
ُ
وجودهــا يف الطبيعــة ،كان يوجدهــا
وحــن كان يعـ ُـر عليــه
الفاعليــة الفــذة الــي ّ
ّ
َ
عنارص
يحول بهــا
مــن خــال العمــل؛ تلــك
ًّ
ّ
الطبيعــة لمصلحتــه .والحــق أن العمــل المبــارش -فرديــا كان أو
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ْ
ًّ
المنتج يف التاريخ؛
المص َهر الذي أنجب اإلنســان
جماعيا -كان
ِ
ً
ً
بعد أن عاش طويال عالة عىل الطبيعة وخرياتها أسوة بغريه من
كائناتها الحية.
ُ
ًّ
لكـ ّ
ـن العمــل اإلنســاين لــم يعــد حــرا منــذ ميــاد الرأســمالية
ُ
ّ
وفشوها يف أصقاع األرض ،وال حاجاته الموضوعية بات يمكنه
ً
إشــباعها بالقدر الذي كان يســتطيعه قبال ،من غري أن نقول إن
ً
ً
ً
وثمنــا إنسـ ًّ
ـانيا باهظــا.
إشــباعها ،اليــوم ،يقتــي جهـ ًـدا مضاعفــا
وهكذا ،من استالبه إىل استغالل قوة عمله وتكديحه يف أقىس
منتــج إىل كائــن مســتهلك ،فإىل
الــروط ،إىل تحويلــه مــن كائــن ِ
1
االســتغناء عــن قــوة عملــه اليدويــة واالعتيــاض عنــه باآللــة  ،إىل
ّ
ً
إعــدام وجــود العمــل اإلنســاين ُر ّمــة بإحالل الروبــوت محله ،بل
إىل موجة زحف الذكاء االصطنايع .كان العمل اإلنساين -وهو
وســيلة اإلنســان الوحيــدة إلجابــة حاجاتــه -يتلقــى الرضبــة تلــو
ً
الرضبــة ويضمحـ ّ
ـل وصــوال إىل لحظــة االختفــاء ،ومعهــا كانــت
قــدرة اإلنســان عــى االســتهالك ُ
نفســها ترتاجع برتاجع مســاحة
ّ
العمــل ،بــل ويتقلــص نطــاق االســتهالك عنــده  -الــذي تفننــت
الرأســمالية يف توســعة مســاحة معروضاته  -إىل الحدود الدنيا
اليت ُي ّ
سد بها الرمق.
ال شك يف ّ
ّ
مفصلية يف التطور اإلنساين .إنه
أن للعمل مكانة
فاعليتني إنسـ ّ
ّ
ـانيتني
اللحظــة االنعطافيــة األعــى يف التعبــر عن
َ
وجتســيدهما؛ همــا العقــل واإلرادة .إذا كان هــذان ســابقني
للعمل ،أسبقية أنطولوجية ومنطقية ،ورشطني َ
الزمني له ،فهو،
جيسدهما فقط ،بل ّ
(= العمل) ال ّ
ينمي طاقهتما فيه كفعاليتني.
ّ
وكلما وقع منو يف اإلدراك العقيل أو يف اإلرادة اإلنسانية ،انعكس
ذلك -بالتبعة -عىل العمل نفسه َ َ
ً
أطوارا جديدة من التطور
فول
والتقــدم بفعــل تلــك الديناميــة اإلبداعيــة املتولــدة مــن امــزاج
فاعليات العقل واإلرادة والعمل.
ّ
َ
َ
كان فالســفة اإلغريــق يف جملــة مــن عــدوا العقــل خاصيــة
تفـ ّـرد بهــا اإلنســان يف النــوع الحيــواين ،وبهــا انفصــل عــن محيط

ُ
إنسانية جنسه .ثم أتت ّ
ّ
مادية القرن التاسع عرش
وتكونت
نوعه
تشـ ّـدد عــى مركزيــة العمــل يف صنــع إنســانية اإلنســان وتميــزه
َ
ّ
عاقليته من النظر إىل
عــن الدائــرة الحيوانية؛ ألنــه بالعمل َنقل
الفعــل ،وامتلــك مصريه االجتمايع بيده .وهكذا مقابل تعريف
ثان وبديل
دارج لإلنسان بما هو حيوان عاقل ،انتصب تعريف ٍ
لــه بمــا هــو حيــوان عامــل ومنتــج .غــر ّ
أن هــذا الــروح العمــي-
اإلنتــايج لــدى اإلنســان بــات يتعـ ّـرض ّ
للســلب والمصــادرة منــذ
ُ
ـتيالء الرأســمايل عليــه ،يف القــرن الثامــن عــر ،ومنــذ
بــدأ االسـ
ُشع يف تسليعه ،وبالتايل ،يف تشييء اإلنسان.
ِ
والحــق أن الفكــر اإلنســاين الحــر والنقــدي لــم يتوقــف،
منــذ أربعينيــات القــرن التاســع عــر ،عــن التنبيــه مــن المخاطر
الــي تقــود إليهــا عمليــات االســتالب ثــم االســتغالل والتشــيء
والتســليع لعمــل اإلنســان ومنتوجــه ،الــي تصنعها الرأســمالية،
وإدخالــه يف قمقــم األرباح والمصالــح الخاصة لفئات محدودة
مــن المجتمعــات ،ولــو عــى حســاب الــروح اإلنســاين .وهــا يه
عقيــدة الســيطرة عــى الطبيعــة وإخضاعهــا بالقــوة العميــاء،
ِّ
المؤسســة
وتســخريها لحاجــات االســتهالك -ويه العقيــدة
ِ
ً
للرأســمالية -تنتهــي باإلنســان السـ ّـيد إىل الصــرورة عبــدا لآللــة
المنتج إىل حيوان مستهلك!
والتقنية ،2وبالحيوان العاقل
ِ

2
ما من نظام اقتصادي وإنتايج يف التارخي جنح يف إشباع احلاجات
املاديــة للنــاس مثــل النظــام الرأمســايل .جنــح يف ذلــك ألنــه حقــق
ً
أحيانــا ،حـ ً
ـدودا
وفــرة يف الســلع واملنتوجــات؛ ويه وفــرة بلغــت،
ً
ارتـ ّـدت عليــه جبســيم اخلســائر ،خاصــة حينمــا يزيــد العــرض
ً
عــن الطلــب زيــادة مل يكــن ميكــن الســيطرة علهيــا بالنظــر إىل
َ
نظــام املنافســة الســائد وقوانينهــا الــي كثـ ً
ـرا مــا كبحــت منــازع
االستثمار إىل تعظمي األرباح.
ٌ
ولقــد هتيــأت لنظــام الرأمساليــة رشوط تارخييــة موضوعيــة
ّ
ُ
اغتنامهــا بــأن حيقــق تلك الوفــرة الهائلــة يف املنتوجات،
مســح لــه
َ
ُ
اليت هبا أشبع تلك احلاجات .أظهر تلك الرشوط الثورة العلمية
الكــرى ،الــي انطلقــت بــن القرنــن الســادس عــر والثامــن
ّ
عــر ،والــي تولــدت مهنــا مخرتعــات كانــت الرأمساليــة نفهســا
ً
ُ
ً
ـكا ً
وغالبــا ما اســتدخلت يف
رئيســا يف إخراجهــا إىل الوجــود،
رشيـ
ّ
جملــة أدوات اإلنتــاج الــي ســخرهتا .ويه ثــورة ل ــم تفتــأ تهشــد
عــى منعطفــات كــرى يف تارخيهــاُ ،تســاوقها انتقــاالت نوعيــة يف
التكنولوجيــا -اخلارجــة مــن رحــم العلــوم؛ هــذه الــي مــا تلبــث
يه األخــرى أن تصــر مــن عـ ّـدة اإلنتــاج الرأمسايل وعتــاده ،ومن
60
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الديناميــات الدافعــة حنــو مزيــد مــن حتقيــق الوفــرة يف الســلع
واملنتوجات.
إنتاج حاجات جديدة
ومــا مــن نظــام إنتــايج جنــح يف مخاطبــة املــادي والغرائــزي يف
اإلنسان مثل النظام الرأمسايل .وما كانت مخاطبته لهً ،
دائما،
ُ
يطفر مهنا ويفصح عن نفســه فحســب ،بل
مــن بــاب إشــباع مــا
ً
كثريا ما جنح فهيا من باب توليده حاجات جديدة لدى اإلنسان
مل يكــن َ
ليعهيــا كحاجــات ،أو مل تكــن يف حكــم احلاجات لديه ،وال
كان يبحث لنفســه عن طريقة ما إلشــباعها ،لكن توليد اإلنتاج
الرأمســايل لهــا ،وتوفــر العـ ْـرض لهــا ّ
حولهــا إىل حاجــة جديــدة
لديــه ،وبالتــايل ،دفعه إىل الســي إىل إشــباعها ّ
ممــا َيعرضه عليه
ُ
منتوجها ّ
املهيأ لهذا الغرض.
هكــذا جنــح النظــام الرأمســايل يف وضــع البرشيــة ّ
برمهتــا أمام
نوعني من احلاجات الذاتية؛ نوع مألوف هو احلاجات الطبيعية،
املرتبطــة بــرورات المنــو والبقــاء؛ وقــد فاقــت الرأمسالية َ
غريها
ّ
ُ
منتوجاتــا مــن خصــاص فهيــا؛
يف إجابهتــا وإشــباعها مبــا غطتــه
ْ
اصطنعتــا للنــاس وأقنعهتم،
وحاجــات صناعيــة ،غــر طبيعيــة،
مــع الزمــن ،بطبيعيتهــا وبــرورة إشــباعها .مث مــا لبــث املعــروض
ً
علهيــم مــن املنتوجــات املشـ ِـبعة لتلــك احلاجــات أن بــات مألوفــا
ومرغوبــا ،وبالتــايل جـ ً
ً
ـزءا من عادات االســتهالك اجلميع،
لدهيــم
ـاق مــا يفتــأ يتعاظــم مــع تعاظــم احلاجــات
ومــن يوميــات إنفـ ٍ
ّ
االصطناعية إياها ،وتزايد قوهتا اإلغرائية .هكذا أتت الصناعة-
تزاحــم الطبيعــة يف إنتــاج احلاجات
ويه مــن مثــرات الرأمساليــة ِ -
ً
اإلنسانية ،بل تتفوق علهيا ،أحيانا ،مبعروضاهتا لتخلق لإلنسان
ُ
ً
طبيعة ثانية تاور طبيعته األوىل.
ُ
ّ
ترســخت ،يف االمتــداد ،نزعــة االســتهالك ومتكنــت مــن
النفوس واألذواق ،وقام عىل أســاهسا اقتصاد اســتهاليك يوازي
مطالهبا وجييبها ،يف الوقت عينه الذي خيلق لها حاجات جديدة
ّ
تســتنفرها وتســتدرج طلهبــا ،أو يتفــن يف إغراهئــا مبزيــد مــن
ّ
ّ
ـاد حيتــاج إىل تســويق
املعــروض اجلديــد اجلــذاب .ومثــل أي اقتصـ ٍ
جيــد وجــذب للزبائــن لتحقيــق الــدورة االســتهالكية ،3كان
عــى االقتصــاد االســتهاليك أن يوفــر ملنتوجاتــه األقنيــة املناســبة
الســتدراج جمهور املســتهلكني لإلقبال عىل اقتناهئا .وكان عىل
صناعة أخرى رديفة أن تقوم لهذه الغاية يه صناعة اإلعالنات
ّ
واإلهشــار ،فتولــت رشكاهتــا ومؤسســاهتا دور إغــراء جمهــور
ّ
املســتهلكني مبنتوجــات االقتصــاد االســتهاليكُ .ســخرت لذلــك
وســائط إعــام متنوعــة؛ مــن صحيفــة وإذاعــة وتلفــاز ومواقــع
ّ
ومنصــات تعليق امللصقات وكل وســيلة قابلة لتوزيع
إلكرتونيــة
املــادة اإلهشاريــة البرصيــة باملصاحبــة الكالميــة ذات احلبكــة

ً
ُ
الســينمائية الفرجويّــة ،أو بالبيانــات املكتوبــة تعريفــا بـ«فوائد»
املادة املعروضة.
هكــذا بــات لالســتهالك اقتصــاده ومؤسســاته ومهندســوه
وألسنته الالهجة جبودة وسالمة منتوجاته .وحتولت املجمتعات
إىل قطعان تنســاق خلف من يأخذها إىل املرايع وخيتار لها نوع
مــا تقتــات منــه ،مــع فارق هــو ّ
أن عىل هذه القطعــان البرشية أن
ٍ
تدفع مثن ما منه تقتات .يف املقابل كان عىل الذين ّ
رسخوا نزعة
ّ
يطمئنــوا إىل عائــدات صنائعهــم
االســتهالك يف ماليــر البــر أن
ّ
وجزيل فوائدها؛ فلقد متكن فريوس االستهالك من املجمتعات
كافــةّ ،
وكيــف أذواقهــا مــع أنــواع املعروضــات علهيــا منــذ َربِ َيــت
أجيـ ٌ
ـال متعاقبــة من أطفالهــا علهيا ،فصار الصنايع مهنا قاعدة
ّ
ً
والطبييع شذوذا! ومل يكن ذلك كله سوى مثرة َ
رشه دورة إنتاج
َ
َْ
ـرة تقديــس المنــو والصناعــة.4
رأمساليــة مهولــة مبناهــا عــى فكـ ِ
ـيئا فشـ ً
شـ ً
ـيئا مل ُ
يعــد االســتهالك عــادة جمعيــة فحســب ،بل بات
ثقافــة ِّ
موجهــة للتفكري والويع والفعل ،فانتقلت البرشية بذلك
مــن ثقافــة اإلنتــاج إىل ثق ــافة االســتهالك .5وكمــا ميكــن للمرء أن
ً
ً
ُيشــبع حاجــة ماديــة (التغذيــة مثــا) باســتهالك منتــوج غــذايئ،
ـرا عليــه -بدافعيــة االســتهالك -أن ُ
أصبــح يسـ ً
«يشــبع» حاجــة
«فكريــة» باقتنــاص معلومــات ســائبة يف الشــبكة العنكبوتيــة
ّ
ً
ّ
فكل يشء جاهز ومعلب يف عرص اقتصاد االستهالك!
مثال؛

3
ينظــر الكثــرون إىل االقتصــاد االســتهاليك الســائد ،وإىل تزايــد
وتائره ووفرة معروضه ،واتساع نطاق امليادين االجمتاعية اليت
ّ
يمشلهــا حبســبان ذلــك كلــه مــن اآلثــار العاديّــة واملتوقعــة لعملية
ّ
التنميــة الرأمساليــة ،ولتعاظــم حركــة اإلنتــاج الــي تتولــد مهنــا.
الرأمسال ،يف هذه النظرة ،يتعاظم كلما اتسع نطاق االستثمار،
َ
ُ
وتعاظمــه يدفــع عجلــة اإلنتاج يف ميدان احلاجيــات االجمتاعية،
َ
ِّ
ـيئا فشـ ً
وبالتــايل ينشــط دورة اقتصــاد يمتـ ّـز ،شـ ً
ـيئا ،بانرصافه إىل
إشــباع حاجــات مزتايدة ملســتهلكني مزتايديــن .والنتيجة ّ
أن ما
ُ
نعاينــه مــن رســوخ لثقافــة اجمتاعيــة اســتهالكية يف مجمتعــات
األرض ويف املجمتعــات الغربيــة عــى حنــو خــاص ،ليــس أكــر من
تعبــر عــن دورة إنتاجيــة واقتصاديــة موضوعية وحمتية يفرهضا
التطور :من منظور رسدية إيديولوجية َ
ّ
حت ّيد االســتهالك والمنط
ّ
احليــايت االســتهاليك مــن أيّ ّ
غائيــة أخــرى غــر تلــك الــي يدعهيــا
ّ
منظرو هذا االقتصاد :إشباع احلاجات!
َ
ولقــد ميكــن أن ُينظــر ،بعــن احليــاد ،إىل االســتهالك بوصفــه
ً
ًّ
طبيعيــا يأتيه الناس إلشــباع حاجــات حيوية موضوعية
مســلكا
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ُ
بالتبعــة ،مبــا هــو تلك
لدهيــم .وباملعــى هــذا ،ســينظر إىل اإلنتــاجِ ،
ّ
ً
الفاعليــة التحويليــة الــي جتعــل ذلــك اإلشــباع ممكنــا وتوفــر لــه
مادتــه /مـ ّ
ّ
ـواده .حينهــا ،قــد ال ُيشــت َبه يف االســتهالك وال يف نــوع
مــن االقتصــاد خيلقــه .ولكـ ّ
ـن هــذه النظــرة ،وإن كانــت تقــول
َ
مبادئ أولية يف الطبيعة البرشية ،ختفي الوجه اآلخر للمســألة؛
أي ذلــك الــذي يتحــول فيــه االســتهالك مــن وســيلة حيويــة ،أو
وسيلة حلفظ البقاء ،إىل هدف بعينه ُيسىع إىل تمنيته وتكريسه
وبرمجــة اإلنتــاج واالقتصــاد واملجمتــع واإلنســان عليــه! واألنــى
مــن ذلــك حني ُيســى إىل توليد معياريــة اجمتاعية جديدة منه،
ترتاتــب هبــا املقامــات ،قامئـ ٍـة عــى معـ ّـدالت االســتهالك .حنن هنا
ـوم مجـ ّـرد هــو االســتهالك ،بــل أمــام واقــع مادي
لســنا أمــام مفهـ ٍ
جديــد ّ
يمســى االقتصــاد االســتهاليك أو منـ ٍـط من العمــل اإلنتايج
يتغذى من تمنية قمي االستهالك يف املجمتع.
االقتصاد االستهاليك املعومل
هــذا هــو اليــوم ،مــن غــر زيــادة أو نقصــان ،االقتصــاد الســائد يف
ُ
العــامل .بــدأ يف مجمتعــات الغــرب َ
ً
حجما ،مث انتقلت
وتعزز وعظــم
منــاذج منــه إىل مجمتعــات الرأمساليــة التبعيــة يف بلــدان اجلنــوب.
إنــه اقتصــاد غــر إنتــايج ،يف املقــام األول ،والرأمســال فيــه مييــل،
ً
حثيثــا ،إىل أن يعيــش داخــل بيئــات االقتصــاد الطفيــي رسيــع
العوائــد واألربــاح .ورمبــا كان ذلــك يــامئ مجمتعــات مــا بعــد
االقتصــاد الصنــايع اجلاحنــة حنــو الرأمساليــة املاليــة واالقتصــاد
االفــرايض (عــى مــا فهيمــا مــن كلفــة باهظــة تب ّينــت يف األزمــة
ِّ
ً
ً
تراكما هائال من مرحلة التصنيع،
املالية للعام  ،)2008واملحققة
لكنــه ال يــامئً -
قطعــا -مجمتعــات مل َتلــج العهــد الصنــايع بعــد ،أو
يه َو ْ
جلتــه يف حــدود نســبية رمزيــة .األهــم مــن هــذا ومــن ذاك،
ّ
يولــد ،حيثمــا حـ ّ
َّ
ـل هنــا
املعمــم
أن هــذا االقتصــاد االســتهاليك
ً
وهنــاكً ،
قيمــا اجمتاعيــة اســتهالكية (أحيانــا حيوانيــة) تســتعبد
َ
ِّ
اإلنسان ،وتعطل فيه ملكات العقل واإلنتاج والعمل ،والتوازن
ّ
ليتحول ،من حيث ال يدري ،إىل حيوان مستهلك!
يف اإلنفاق،
لهــذا االقتصــاد االســتهاليك بيئــة يمنــو فهيــا ويتكاثــر ،وال
ميكنــه أن ينشــأ إال يف وجودهــا ،ويه البيئــة املدينيــة .والمتديــن
االجمتــايع ال ُيقصــد بــه الفضــاء اجلغرايف-الســكاين (= املدينــة)
حـ ً
ـرا ،وإمنــا مــا يقرتن بــه من عالقات ونظــم اجمتاعية وحياتية
ّ
وقمي وعوائد ال تتكون إال يف العامل املديين .ولقد تكفلت احلداثة
املاديــة -االجمتاعيــة واالقتصاديــة -بإجنــاب هــذه البيئــة عــى
ُ
مـ ًـدى مــن الزمــان طويــل ْ
أع َ
التحديث أدواتــه ،جن ًبا إىل
مل فيــه
جنب مع الرمسلة الشــاملة للعالقات اإلنتاجية .وحني انعطف
االســتثمار الرأمســايل حنــو إنتــاج اقتصــاد اســتهاليك ،كانــت بيئتــه
ً
ـلفا ّ
املناســبة قد ّ
لتؤمن له ُي ْس االخرتاق والنجاح ،ويف
هتيأت سـ
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الوقــت عينــه ،اإلمـ َ
ـكان الفعــي إلعــادة إنتــاج نفســه ولدميومته.
ولعــل اتســاع النطــاق االجمتــايع للطبقــة الوســطى ،يف بلــدان
ّ
ْ
الغرب ،مكن االقتصاد االســتهاليك من أن َيف ُشـ َـو أكرث ،ومن أن
ً
ّ
الضيــق للطبقات
طابعــا جماهرييًّــا أخرجه مــن النطاق
يكتــي
العليــا ذات القــدرة العاليــة عــى االســتهالك ،وفتــح البــاب أمــام
ً
منطا ّ
معم ًما عىل الصعيد املديين.
صريورته
ّ
وليــس معــى ذلــك أن قــم االقتصــاد االســتهاليك مل تطــأ
الفضــاءات االجمتاعيــة غــر املدينيــة ،مثــل العــامل القــروي ،ذلــك
أن هــذا األخــر مل َيســلم مــن اجتيــاح تلــك القــم لــه ومزاحمــة
ً
أساســا -بنظــام
النظــم احلياتيــة والعوائــد ،املوروثــة واملرتبطــة-
ُ
االقتصــاد الــزرايع .وزاد مــن تيســر االخرتاق التدمــر الرأمسايل
ألمنــاط احليــاة القروية والقرتان االســتهالك فهيا باإلنتاج املبارش،
والنجـ ُ
ـاح يف اإلدمــاج التدريــي للمجــال القــروي يف النظــام
ّ
املعمــم .مــع ذلــك،
االجمتــايع العــام ،مبــا فيــه نظــام االســتهالك
ً
دائمــا مالحظــة الفــوارق الكبــرة بــن أمنــاط االســتهالك
ميكــن
احلـ ّ
ـادة يف املــدن ونظريهتــا يف القــرى يف قــم كبري مــن مجمتعات
الغــرب .ولكهنــا ترتجــم حلظــة انتقالية يف مســار جــارف أكرث مما
تعـ ّـر عــن «مقاومــات» ريفيــة النتصــار قــم املدينــة واقتصادهــا
وطبقاهتا االجمتاعية.
عــى كل حــال ،يعكــس االقتصــاد االســتهاليك مفعــول
ديناميــة موضوعيــة محايثــة ملنطــق رأس املــال ومنطــق الــرحب:
يعيــش الرأمســال مــن اإلنتــاج -بتســخري قــوة العمــل أو اآللــة-
ّ
ويعظم أرباحه ،لكن دورة اإلنتاج ال تســتمر من دون اســتهالك
يســتوعب معروضاتــه .لذلــك ليــس أمــام اإلنتــاج -ومــن ورائــه
الرأمســال -غــر تمنيــة معـ ّـدالت االســتهالك؛ ليــس مــن طريــق
جتويــد املنتوجــات فحســب ،بــل مــن طريــق اصطنــاع حاجــات
ُ
َ
عوائد استهالكية جديدة .كان يقال،
جديدة ختلق ،مع الزمن،
يف مــا مــى ،إن احلاجــة يه ّ
أم االخرتاعــات ،وبِلغتنــا :يه الــي
تفــرض اإلنتــاج لتلبيهتــا وإشــباعها .وهكــذا كان االســتهالك
َ
واحلاجــة املســتهلكة الطاقــة الدافعــة لتحريــك فاعليــة اإلنتــاج.
ُ
اليوم ،مل ُ
خيلق اإلنتاج ّ
ويربره ،بل أضىح
يعد االســتهالك هو من
ُ
اإلنتاج هو ما خيلق االستهالك ّ
وينوع من أشكاله!

4
وسائل مخاطبة الغرائزي
حتــرز اســراتيجية «تمنية املزنع االســتهاليك» لــدى الناس جناحاً
ِ
ّ
ْ
ـتدرجته ،بوســائل
كلمــا جنحــت يف مخاطبــة الغرائزي فهيم واسـ

اإلغــراء املختلفــة ،إىل الــزوع حنو اإلفصاح عن الرغبة يف إشــباع
ّ
ًّ
همة كبرية متسلحة خبربة علمية
حاجاته .يف هذا الباب ،تبدي
(مندمجة فهيا) :عضوية وسيكولوجية حول الكائن املستهلك
أو الــذي يــراد تعظــم نوازع االســتهالك فيه .ال َج َر َم أن مهنديس
االســتهالك ومـ ّ
ـرويض الغرائــزي عليه جيــدون أنفهسم مدفوعني
إىل اســتثمار كل خــرة تتيــح لهــم اكتنــاه مكنونــات النفســيات
اإلنســانية (الفرديــة واجلماعيــة) ،وتســخري الوســائل الرتغيبيــة
جميعها الستثارة تلك املنازع .حنن نتحدث هنا عن اسرتاتيجية؛
َ
أي عــن مــروع متكامــل ابتــى هندســته مــن معــارف علميــة
َّ
ً
وتوســل إىل اســتدراجه بــأدوات
ونفســا-6
عــن اإلنســان -جسـ ًـدا
ّ
اإلغــراء املختلفــة :املكتوبــة واملمسوعــة واملرئيــة ،ووفــر لنفســه
اجلــم الــروري مــن خــراء الهندســة اإلنتاجيــة ومــن خــراء
ُ
التســويق .حنــن إذن بــإزاء صناعــة كاملة ت َّند فهيــا املوارد املالية
الهائلــة واملــوارد البرشيــة عاليــة الكفاءة قصــد إنتاج ما هو رشط
ابتــدايئ لــكل منتــوج :هتيئــة املســتهلك وتمنيــة روح االســتهالك
فيه .ويه حتتاج ّ
منا إىل حتليل عميق آللية املخادعة واالستدراج
يتجاوز أدوات الوصف.7
َّ
ال عجب ،إذن ،أن يسخر العلم يف خدمة اسرتاتيجية تمنية
االســتهالك .وال عجــب يف أن تنخــرط يف صناعــة االســتهالك
جيــوش هائلــة مــن اخلــراء ّ
جيندهــا الرأمســال لهذا الغــرض ،وأن
تتدخــل مؤسســات عـ ّـدة ومتنوعــة يف هذه الورشــة الضخمة يف
شــكل من الرشاكة التعاقدية اليت قد تصل ،يف بعض األحيان،
ّ
إىل حــد االندمــاج .يتعلــق األمــر ،يف هــذا ،بشــبكة متناســقة مــن
وحــدات اإلنتــاج واملختــرات العلميــة ومؤسســات اإلعالنــات
ومؤسســات التســويق وفـ َـرق عمــل متخصصــة مــن مهنــديس
اإلنتــاج ،ومــن اخلــراء يف مجــاالت متخصصــة ،ناهيك بشــبكات
َ
إعالمية خاصة أو متعاقد معها عىل برامج خلدمة املرشوع .وقد
تكون املؤسســات املنرصفة إىل تمنية االســتهالك تابعة لرشكات
ّ
بعينهــا ،أو ملجموعــة اســتثمارية مندمجــة ،وقــد تكــون مســتقلة
عهنا يف شخصيتها القانونية واإلدارية ،ومرتبطة هبا بعقود عمل
مشرتكةّ ،
لكن وظائفها باتت حامسة وال غىن عهنا بالنسبة إىل
أي مرشوع استثماري يف مجاالت االقتصاد االستهاليك.
عىل أن النجاح يف مخاطبة الغرائزي يف اإلنسان واستثارته
ً
وحتريكــه بوســائل اإلغــراء ال يتحقــق عــى مبــى افــرايض،
أي مبجــرد الرتغيــب يف االســتهالك (الغــذايئ أو االقتنــايئ أو
ّ
ً
رضورة ُ -
دفعه
االستمتايع واالستجمامي ،إخل) ،وال يتولد منه-
إىل اإلفصــاح عــن الرغبــة يف إشــباع حاجــة مــا ،بــل هــو يكمتــل
ُ
ّ
فقــط بالتفــن يف تقــدمي املعــروض املغــري إليه عىل حنــو ي ّيد فيه
ـتهلك بأنه
املنافس ،مبا
القدرة التنافســية لشــبيهه
«يقنع» املسـ ِ
ِ
ِ
ً
ً
أمــام املعــروض املناســب ،قميــة وســعرا ،الــذي يرغــب فيــه ويرى
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فيــه مــا ُ
سيشــبع حاجتــه .لذلــك تســى مؤسســات اإلنتــاج إىل
جتويد منتوجاهتا االستهالكية يك تظفر بالطلب املناسب علهيا،
وتســاعدها مؤسسات تمنية االســتهالك عىل مطابقة إنتاجيتها
لرغائب املستهلك.
حدود يف أسواق االستهالك
ّ
غــر أن مشــكلتني كبريتــن تظــان تالزمــان كل ســي مــن تلــك
ّ
المؤسســات إىل التفــن يف تصنيــع منتوجاتهــا االســتهالكية
واحتــكار مجــال االســتهالك :أوالهمــا؛ المنافســة المحتدمــة
بــن الــركات والمجموعــات اإلنتاجيــة داخــل البلــد الواحــد
ويف العالــم .ويه منافســة تحـ ّـد مــن القــدرة عــى الســيطرة
ً
عــى مجتمــع المســتهلكني مــن ِقبــل واحــدة منهــا منفــردة ولــو
ارتفــع سـ ُ
ـهمها يف مجــال تجويد المنتوجــات .لذلك تميل كربى
ّ
المجموعــات اإلنتاجيــة ،لفــك قيــود هــذه المنافســة ،إىل ابتالع
ً
ً
رشاء أو رشاكــة أو
الــركات األصغــر وإدماجهــا يف مجموعاتهــا؛
مــا شــاكل .وتجربــة االندماج بني رشكات الســيارات ،ورشكات
المنتوجــات التكنولوجيــة والمجموعــات العقاريــة مثـ ٌ
ـال لهــذا
َ
يغالــب المنافســة ويحتكــر اإلنتــاج
المنــى االحتــكاري الــذي ِ
واالســتهالك .وثانيهمــا؛ مســتويات القــدرة الرشائيــة العامــة
المنخفضة اليت تكبح مزنع االستهالك ،لتدنّيها ،واليت ال يجد
ًّ ِ
ّ
الحل ذاك بتطور
المنتجــون الكبــار حــا لهــا حىت اآلن (لعالقــة
ً
برامــج التنميــة) ،مــا خــا العمــل بنظــام أقســاط الدفــع بدال من
القروض البنكية.
جيـ ٌ
ـش جـ ّـر ٌ
ار هــو ،إذن ،ذلــك الجيــش الــذي ينخــرط يف
معركــة تصيــر االســتهالك هاجـ َـس البرشيــة اليومــي الــذي
َ
ـر ّ
ُ
ُيفــي ماليـ ُ
قواهــم يف ســبيله .مــع الرأســمالية ُربطــت
النــاس
كل قيمــة اجتماعيــة باالســتهالك! حــى التحصيــل المــدريس
والعلمــي والعمــل لــم تعد لهما من وظيفة ســوى تنمية الموارد
الماديــة لتحصيــل القــدرة عــى االســتهالك .يف المــايض كان
النــاس يســتهلكون مــا ينتجــه عملهــم مــن أجــل أن يعيشــوا،
ً
وأصبحوا يستهلكون -يف ما بعد ما ال ينتجونه (أيضا من أجل
أن يعيشــوا) ،ثــم أمســوا اليــوم -مــع نجــاح الرأســمالية يف تغيــر
كل القيم -مدفوعني إىل أن يعيشــوا من أجل أن َيســتهلكوا!

5

ً
ً
واضحــا بذاته ،للوهلة
قــد يبــدو معــى مفهوم االســتهالك معن
األوىل ،حبيــث ال حيتــاج إىل بيــان .وهــذا هــو االنطبــاع الســائد
عنــد النــاس حــن يتحدثــون عنــه ،فتجدهــم يســتبدهون معنــاه
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َ
الــذي َوقــر يف نفوهســم؛ وهــو املعــى الطبيــي ،أي االســتهالك مبا
ً
هــو معطــى طبيــي ،عضوي تدعو إليه احلاجــات احليوية للكائن
دائمــا ،أو – ُقـ ْ
الــي .واحلــق أن األمــر ليــس كذلــكً ،
ـل -إنــه مل يعــد
كذلــك منــذ خضــع االســتهالك لتالعبــات اجمتاعيــة والســتثمار
ً
ّ
للتكســب الفائــض،
وتســخري مــن ِق َبــل مــن تــراءى لهــم فرصــة
ْ
ومغ ً
نمــا لتعظــم األربــاح .هكــذا صــار شــأنه يف املجمتعــات
الصناعيــة ،احلديثــة واملعــارصة ،املحكومــة بســلطان النظــام
االقتصــادي الرأمســايل؛ وهكــذا بــات يرمــز إىل حاجــات مل ُ
تعــد
ُ
جميعها موضوعية وال حيوية.
اقتصاد احلاجات الكمالية
َ
ً
جانبــا حقيقــة ارتبــاط بعــض ذلــك االســتهالك
إذا مــا تركنــا
بحاجــات افرتاضيــة ،غــر طبيعيــة ،جــرى تصنيعهــا ودمجهــا
ضمــن منظومــة الحاجــات الــي تنتظــر إشـ ً
ـباعا ،فــإن العالقــة
الطردية المألوفة بني االستهالك والحاجات -ويه اليت ّ
بررت
َ
ُ ْ
هندســة اقتصــاد خــاص مطابِــق هــو اقتصــاد الحاجــات -تخيل
مقامهــا ،أو عــى األقـ ّ
َ
ـل،
المــكان ،اليــوم ،لعالقــة أخــرى تقــوم
ُتزاحمهــا يه العالقــة بــن االســتهالك والكماليــات .إن انتقــال
اإلنتــاج مــن إنتــاج َ
قيــم اقتصاديــة ُتشــبع الحاجــات والرضورات
الحيويــة إىل إنتــاج ســلع كماليــة وتنميــة روح إشــباعها عنــد
ً
المســتهلكني ينعطــف بمعــى االســتهالك انعطافــة كــرى غــر
مســبوقة يف تاريخ ما قبل الرأســمالية.
مــا مــن شــك يف ّ
أن إنتــاج الكماليــات ينتمــي إىل ذلك النوع
مــن اإلنتــاج القيرصي للحاجات االفرتاضيــة .إنه يصطنعها من
دون أن يكــون لهــا أســاس أو مـ ّ
ـرر يف الطبيعــة العضوية .ولكن
األهــم مــن تصنيعهــا ّ
أن قــواه تنجــح يف أن ّ
ترســخ النظــر إليهــا ال
بمــا يه كماليــات فائضــة عــن الحاجــات ّ
(ألن مــن شــأن النظــر
إليهــا بمــا يه كذلــك أن يــزع عنهــا مــرر الوجــود) ،بــل بمــا يه
حاجــات -وحاجــات حيويــة -ال ســبيل أمــام النــاس إال إشـ ُ
ـباعها
واإلقبــال عــى اســتهالك معروضاتهــا .وتقــوم لتحقيــق غــرض
تطبيــع العالقــة النفســية بهــذه الكماليــات مؤسسـ ٌ
ـات عــدة
شديدة االرتباط بوحدات اإلنتاج ورشكاته .وال ّ
تعول قوى هذا
االقتصــاد الكمــايل عــى «إقنــاع» المســتهلكني -عــر وســائل
ترويــض النفــوس واألذواق -فحســب ،بــل تعـ ّـول -يف المقــام
األول -عــى المفاعيــل النفســية لتعميــم ســلعها وصريورتهــا،
يف بيئــات عــدة ،مــن المقتنيــات المألوفــة الــي ُيقبــل عليهــا
المســتهلكون إقبالهم عىل الحاجيات والرضوريات.
ّ
لعـ ّ
ـل حــال الرفــاه الــي تتقلــب فيهــا مجتمعــات غربيــة عدة
ّ
تفس لماذا استطاع اقتصاد الكماليات أن يفرض نفسه ،جن ًبا
ً
ًّ
اجتماعيا عاديًّا
إىل جنب مع اقتصاد الحاجات ،بوصفه معطى

ًّ
وبديهيــا؛ إذ المجتمعــات هــذه حققــت من الوفــرة اإلنتاجية ما
ّ
ّ
غطــت بــه الحاجــات واألساســيات ويمكنهــا ،بالتــايل ،أن ترتفــه
يف االقتنــاء واالســتهالك .ثــم ّ
إن اقتصاداتهــا القويــة وبرامجهــا
ّ
ً
التنموية الناجحة حققت دخوال قومية وفردية عالية ،ومكنت
ّ
التكيف
القــدرة الرشائيــة لقســم عريــض من المســتهلكني مــن
ّ
مــع تدفــق الســلع والمعروضــات وإلغراءاتهــا .األهـ ّـم مــن ذلــك
ُ ْ ّ
ينتــج تلــك الكماليــات
أنهــا -أو قــل إن بعضهــا األقــوى -يه مــن ِ
وال تســتوردها إال يف الحــدود الــي يتــوازن فيهــا االســترياد مــع
قدرتها التصديرية.
َ
مــع ذلــك ،يصطــدم هــذا المعطــى بحقيقتــن ال مجــال
لتجاهلهمــا ،وال لتجاهــل محدوديــة اقتصــاد الكماليــات حــى
داخل المجتمعات الغربية نفســها:
أوالهمــا ،أن البلــدان المنتجــة للســلع الكماليــة -أي الــي
ً
تفيــض عــن الحاجــات الحيويــة األســاس -محــدودة نســبة إىل
البلــدان المنتميــة إىل المنظومــة الرأســمالية الغربيــة .فمــا ّ
كل
ٌ
بلدان الغرب منتجة لها ،وإن ُوجد يف أكرثها إنتاج ،فهو عاجز
عــن منافســة منتوجــات البلــدان الكــرى ،وبالتــايل ،معـ ّـرض
للخســارة يف ضــوء أحكام التجــارة العالمية الحرة من القيود.
ً
لذلــك كثـ ً
ـرا مــا تكــون كلفــة اقتصــاد الكماليــات باهظــة عــى
َ
الكــرة الكاثــرة مــن بلــدان الغــرب الــي تنفــق فيها اســتثمارات
كبرية من دون عوائد مناســبة.
وثانيهمــاّ ،
أن ســعة انتشــار المنتوجــات والســلع الكماليــة
ً
تصنيعــا لها -مثــل الواليات
حــى يف مجتمعــات الغــرب األكــر
المتحــدة وألمانيــا وبريطانيــا وفرنســا وكنــدا وإيطاليــا-
ليســت شــاملة البيئــات االجتماعيــة كافــة .إنهــا تمـ ّ
ـس فئــات
برجوازيــة عليــا وبعــض الرشائــح العليــا مــن الطبقة الوســطى؛
ُ
ّ
وهــذه ،يف مجموعهــا ،تمثــل قلة ســكانية قد ال تتجاوز خمس
الســكان .ومــع ّ
أن أربــاح الــركات المتخصصة يف إنتاج هذه
ًّ
الكماليــات عاليــة جــدا ،إال ّ
أن االســتثمارات فيهــا تكــون عــى
حســاب االســتثمار يف القطــاع اإلنتــايج الــذي يوفــر السـ َ
ـلع
الحيويــة لتغطيــة الحاجــات ،ويعــود عــى المجتمعات بأجزل
ً
المنافــع .والنتيجــة ّ
أن خلــا يف بنية االقتصاد الوطين يحصل
عــى نحــو حـ ّ
وآي ذلــك ّ
ُ
أن البلــدان الــي تقــوى
ـاد ومفــارق.
ِ
ً
أحيانــا ،عــن توفــر
عــى بنــاء اقتصــاد كماليــات قــوي تعجــز،
مــواد لالســتهالك الغــذايئ لمواطنيهــا ،فيضطرهــا ذلــك إىل
ً
وأحيانــا مــن بلــدان الجنــوب! هــذا
اســتريادها مــن الخــارج،
ّ
ُ
مــن غــر أن ننــى أنهــا يه نفســها تخلــت ،بالتدريــج ،عــن
َ
االقتصــاد الصنــايع ،األمــر الــذي يفـ ّ
ـر لماذا تجتاح أســواقها
المنتوجــات الصناعيــة الصينيــة والكوريــة الجنوبية والهندية
والربازيلية وغريها.
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ّ
بيد ّ
األطم يف املجمتعات غري الصناعية ،وداخل
أن الطامة
الفئات والطبقات الوسطى فهيا ذات املداخيل املحدودةّ ،
أن
ً
ّ
جاذبية استهالك الكماليات تفشو فهيا وتتسع نطاقا ،يف امتداد
ّ
فشو املزنع االستهاليك ورسوخ قميه ،عىل الرغم ّ
مما يرتّبه علهيا
ِ
ذلك من فادح األمثان االجمتاعية .ولقد يكون إثقال الظهر
ً
ّ
واحدا من تلك األمثان الثقيلة
السامة
وأقساطها
بالقروض
ِ
ّ
ُ
ملجرد أنّ
ّ
املرهقة اليت يسرتخصا الصىع بزنعة االستهالك
ِ
األخري بات َ ْ
صعة .وهكذا؛ هؤالء املستهلكون يستبعدهم
ّ
ْ
منتجي خيطون مبأساهتم
االستهالك يف مجمتع واقتصاد غري
ْ
كأ َ
باء ملجمتع أشد كآبة!
مالمح صورة

6

مــا مــن قيمــة مــن َ
القيــم المادية والرمزيــة يف الحياة اإلنســانية
ُ
ً
ْ
ًّ
خاصــا بهــا .لقــد ّ
حولتهــا إىل
لــم ُت ِقــم الرأســمالية اقتصــادا
موضــوع لالســتثمار وإلنتــاج ســلع أو خدمــات ُتشــبع الحاجــات
االجتماعيــة مــن القيــم لــدى النــاس ،بمــا فيهــا االفرتاضيــة .ال
يتعلــق األمــر هنــا بالقيــم الــي مــن النــوع الذي يدخــل يف نطاق
ً
المــواد الحيويــة كالغــذاء والــدواء ،مثــا ،بــل يتعلــق بأخــرى
ً
فائضــة عــن الحيــوي يف الوجــود اإلنســاين ،لكنهــا تغطــي بعضــا
ً
مــن الرغائــب والمتــع الــي يسـ ْ
ـروح بهــا النــاس ،أو بعضــا مــن
الحاجــات الرمزيــة :الثقافيــة والجماليــة والروحيــة العميقــة
تخاطــب بهــا الرأســمالية
لديهــم .إنهــا اقتصــادات متخصصــة
ِ
ً
بعضــا مــن األبعــاد الغرائزيــة وغري المادية يف الوجود اإلنســاين،
فتسـ ُ
ـتثريها وتوفــر لهــا العــروض للتحقــق أو للتعبــر عن نفســها
ً
ً
أرباحا خرافية.
حاصــدة ،من وراء ذلك،
اقتصاديات الرضا واالستمتاع
واالقتصاديات الرمزية
يمكننــا أن ُنطلــق عــى االقتصــادات الماديــة الــي مــن هــذا
الــرب اســم اقتصــادات الرضا واالســتمتاع .ويه مادية ألنها
تنــرف إىل إشــباع مطالــب ماديــة لــدى النــاس ،مــن دون أن
تكــون حيويــة يف الغالــب منهــا ،أي مــن غــر تلــك الــي يتوقــف
عليــه البقـ ُ
ـاء الحيــوي .لنأخــذ مــن هــذه االقتصــادات مثالـ ْـن
ّ
ومعممــن يف العالــم :االقتصــاد الســيايح واالقتصــاد
شــائعني
الريــايض .ويمكننــا أن نطلــق عــى االقتصــادات غــر الماديــة
اســم االقتصــادات الرمزيــة؛ ألنهــا تشــبع حاجــات غــر ماديــة:
ثقافيــة يف العمــوم ،ولنأخــذ نموذجـ ْـن لهــا :االقتصــاد الســميع
واالقتصــاد البــري .والتقســيم هــذا اصطــايح ومنهــي

أن صـ ً
فحســب؛ ذلــك ّ
ـورا مــن التداخــل توجــد يف كل اقتصــاد
مــن هــذه االقتصــادات بني القيم الماديــة والقيم غري المادية.
َمبــى االقتصــاد الســيايح عــى اإلمتــاع وتحقيــق الشــعور
ّ
بالرضــا ،عــى اســتثمار الفــراغ بمــا يولد الشــعور بتعبئته بوســائل
تجديــد الطاقــة .لذلــك هــو اقتصــاد يقــوم عىل إمرباطوريــة هائلة
مــن الوســائل 8والمرافــق :فنــادق وإقامــات ومنتجعات ومســابح
ومالعــب ومــاه ومطاعــم وبرامــج رحــات استكشــاف لمعالــم
مــدن اإلقامــة ،وصــاالت رياضــة ،وخدمــات أخــرى ســياحية ال
حــر لهــا .إنــه صناعــة قائمــة بذاتهــا تبــدأ بأســاطيل الطائــرات
المدنيــة وال تنتهــي بخدمــة التوصيــل إىل المطــار ،وتقــوم
دول ووزارات ورشكات كــرىُ ،
ٌ
وتضــخ فيهــا مئــات ماليــر
عليهــا
ًّ
الــدوالرات ،ســنويا ،يف بلــدان العالــم الرأســمايل خاصــة .ومــزة
هذا االقتصاد أنه ال يعيش فقط من مستهلكني محليني بل هو
مفتــوح عــى العالــم وعابــر للحــدود .وهكــذا َصنعــت الرأســمالية
َ
صناعتها الخاصة واســتدرجت ماليري البرش لها ،حىت أن
للمتعة
ّ
السياحة تنوعت :من سياحة استجمام وسياحة استكشاف إىل
سياحة جنسية ،وأخرى ثقافية ،وثالثة دينية ،إلخ.
االقتصــاد الريــايض ،مثــل ســابقهْ ،
مبنــاه عــى صناعــة املتعة
ّ
ولكــن ،هــذه املــرة ،تلك اليت تتولد من مشــاهدة عبقرية اجلمس،
ً
وطاقتــه املتفجــرة يف األلعــاب الرياضيــة .وهــو أيضــا اقتصــاد
إمرباطــوري 9تبلــغ فيــه معدالت اإلنفاق مســتويات خرافية؛ عىل
ُبنـ ُ
ـاه التحتيــة :مــن مالعــب وجتهــزات ،وعــى موازنــات جامعاتــه
ونواديــه ،وعــى رواتــب العبيــه ومــا خيضعــون لــه مــن صفقــات
ـواد متلــك مــن املــال ما متلكه
بيــع ورشاء ،إخل .وتقــوم عليــه دول ونـ ٍ
ّ
الــدول ،ناهيــك بالــركات الكــرى املتبنيــة لألنديــة واملغدقــة
علهيــا ألــوان مــن اإلنفاق شـ ّـى .وال ّ
تقل مداخيــل هذا االقتصاد
ُْ
ً
ـرة عــن مداخيــل االقتصــاد الســيايح ْ
إن مل تفقــه؛
الريــايض وفـ

ُ
فمــوارده ليســت تـ ّـد :مــن تذاكــر الفرجــة ملاليــر النــاس ،إىل
مداخيــل اإلعالنــات والبــث التلفــزي ،إىل الدعــم املرصــود مــن
رشكات القطــاع اخلــاص ،إىل املوازنــات احلكوميــة املرصــودة ،إخل.
وهــو اليــوم أضخــم اقتصــاد جاذب للمســتهلكني بعــد االقتصاد
الغذايئ واالقتنايئ.
ّ
ً
لالقتصاد الرمزي أيضا جمهور مستهلك عظمي ،وتتولد منه
أرباح خرافية عائدة إىل من يقومون عليه .املوسيقى والغناء من
أهــم مــواد االقتصــاد الثقــايف المسيع .وتقوم عــى هذا االقتصاد
مؤسسات ال حرص لها :رشكات لتصنيع اآلالت املوسيقية ،وأخرى
لتصنيع الصوتيات ،ومعاهد موســيقية عامة وخاصة ،وصاالت
عرض واستوديوهات تسجيل ،ورشكات إنتاج ،ورشكات توزيع،
وأســواق ،وعقــود بــث إذايع وتلفزيــوين ،ومهرجانــات ،ناهيــك
مبــوارد الدعــم اخلــاص ،إخل .واألفالم واملسلســات مــن أهم مواد
االقتصــاد البــري والــي تقوم علهيا مؤسسـ ٌ
ـات ّ
خاصة شــبيهة:
رشكات إنتــاج ،وتســويق ،ومــدن ســينمائية ،وعقــود ب ــث تلفزي،
وصاالت عرض ،واستوديوهات ،ناهيك مبا تعيش به من موارد
اإلهشــار ،أو مــن الدعــم الرمســي واخلــاص .واالقتصــادان هــذان
ُ
مثاالن فقط ِلما قامت عليه صناعات من مواد ثقافية ال تىص
ً
ْ
املثالي األوسع جماهريية للصناعات
يف العامل املعارص ،وإن كانا
عام األخرية.
الثقافية يف املائة ٍ
يه ،إذن ،قــم اجمتاعيــة إنســانية -ماديــة ورمزيــة -تعــرّ
عــن حاجــات حممييــة لــدى النــاس يف االســتمتاع واالســتجمام
ْ
والفرجــة والتخييــل إخل ،مل يلبــث التصنيع واالســتثمار والتســليع
ّ
فحولها إىل مادة مجزية لالستغالل وتعظمي األرباح.
أن اقتنهصا
ّ
ً
هبــذا املعــى ،مل تــرك الرمسلــة ميدانــا مل حتتلــه وحتتكــره يف حيــاة
البرشيــة .لقــد صــارت الكــرة األرضيــة مبا علهيا َ
ً
ملعبا
ومــن علهيا
ً
ومادة جلشعه الذي ال ّ
حد له.
لرأس املال

الهوامش
1بدأت هذه السريورة منذ وقت مبكر من القرن العرشين ،وأخذت ً
منح تصاعديًّا منذ ما بعد
ً
احلرب العاملية الثانية .انظر مطالعة نقدية لهذا التحول الدراماتييك يف:
Herbert Marcuse, L’Homme unidimensionnel. Traduction de Monique Wittig.

Revue par l’auteur. Paris : Les Editions de Minuit, 2015.
ً
2انظر ً
نقدا عميقا للتقنية يف دراسة مارتن هايدغر لها واملعنونة بـ:

(ses mythes, ses structures). Paris : Gallimard, 1986.

6انظر يف هذا:

Michael R. Solomon, Compartement du consommateur,

» .«La question de la techniqueاملنشورة يف:

direction de l’édition française et adaptation, Elisabeth Tissier- Desbordes

Martin Heidegger, Essais et conférences. Traduit par André Préau,

et Benoît Heilbrunn. Paris : Pearson Education, 2005.
ً
7انظر مثاال لذلك يف:

3انظر حتليل ماركس لعالقات الرتابط بني اإلنتاج والتوزيع واالستهالك يف:

Jean- Marie Floch, Sémiotique, Marketing et communication. Paris : PUF, 2002.
ً
8انظر يف هذا مثال:

préface de Jean Beaufret. Paris : Gallimard, 1980.

Marx, Contribution à la critique de l’économie politique. Traduit de l’allemand par

Maurice Husson et Gilbert Badia. Paris : Editions sociales, 1972, pp. 154-164.
ً
نقدا ًّ
4انظر ً
مقرونا بدفاع عن اقتصاد بديل وفضاء لعيش كرمي،
حادا لهذه الزنعة التدمريية،
ٍ
ْ
أو ِمضيايف ،يف.Ivan Illich, La convivialité. Paris : Seuil, 2014 :
ً
ّ
5مل تكن ثقافة االستهالك قد عمت العامل حني كتب بودريار ،قبل خمسني عاما ،كتابه عن مجمتع
َّ
ُ
َ
توقع أن ِّ
قواعد الوجود اإلنساين .وهذا ،بالذات،
تدمر أخالق االستهالك
االستهالك .مع ذلك،
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ما حيدث اليوم .انظر:
Jean Baudrillard, La société de consommation
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Joël Raboteur, Introduction à l’économie du tourisme.

Paris : L’Harmattan, 2000.

9انظر يف هذا:
Jean-François Bourg, Jean-Jacques Gouget, Economie du sport.

Paris : La Découverte, 2001.
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إعداد وحدة
الدراسات يف مجلة
«بدايات»

القاموس النقدي
لمصطلحات النيوليربالية 2

العدالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
االجتماعي ــة
تعــود فكــرة العدالــة االجمتاعيــة إىل
العدالــة التوزيعيــة اليت دعا إلهيا أرســطو
يف مفهومــه للمجمتــع العــادل .ولعـ ّ
ـل
الفيلســوف اإلغريقــي أول مــن أثــار
موضــوع توزيع ما مسّــاه املوارد املجمتعية
بواسطة هيئات عامة ،مع أنه اشرتط أن
يمت حسب الكفاءة واالستحقاق.
ّ
مـ ــذاك ،ارتبطـ ــت العدالـ ــة التوزيعيـ ــة
باملسـ ــاواة مـ ــن خـ ــال مبـ ــدأ احلقـ ــوق
الطبيعيـ ــة الـ ــي تقـ ــول بأن البـ ــر يولدون
أحـ ـ ً
ـرارا ومتسـ ــاوين ومـ ــن خـ ــال العقـ ــد
االجمتـ ــايع الـ ــذي يؤسـ ــس لالجمتـ ــاع
َ
السـ ــيايس عـ ــى هاتني القاعدتني .ت ّسـ ــد
املفهـ ــوم يف الثورات الربيطانيـ ــة ١٦٦٠-١٦٤٠
والفرنسـ ــية  ١٧٩٤ -١٧٨٩وقـ ــد زاوجتـ ــا بني
احلرية واملسـ ــاواة .واختذ الظلم االجمتايع
والالمسـ ــاواة االجمتاعيـ ــة أبعـ ـ ً
ـادا جديدة
مـ ــع تطـ ــور الرأمسالية وحـ ــركات املعارضة
ضـ ــد االسـ ــتغالل الرأمسـ ــايل وترسـ ــيخ
مبـ ــدأ املسـ ــاواة السياسـ ــية والقانونيـ ــة
70
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واالجمتاعيـ ــة وأبـ ــرز جتلياهتـ ــا الثـ ــورات
الشـ ــعبية والعماليـ ــة األوروبيـ ــة يف ١٨٤٨
ّ
وعامية باريس .١٨٧١
رسعان ما نشأت احلركات واألحزاب
العماليـ ــة واالشـ ــراكية عـ ــى مبـ ــدأي
املسـ ــاواة والعدالـ ــة االجمتاعيـ ــة .عـ ـ ّـر
الربنامـ ــج املرحـ ــي الـ ــذي ّ
قدمـ ــه «البيـ ــان
الشـ ــيويع» لـ ــكارل ماركـ ــس وفريدريـ ــك
إنغلـ ــز ( )١٨٤٨خـ ـ َ
ـر تعبـ ــر عـ ــن أهـ ــداف
ووسـ ــائل التنميـ ــة وإعـ ــادة توزيـ ــع الـ ــروة:
ّ
مصادرة أمـ ــاك املـ ــاك العقاريني وتوزيع
األرايض عـ ــى الفالحـ ــن ،واسـ ــتصالح
األرايض ،رضائـ ــب تصاعديـ ــة ،مـ ــرف
مركـ ــزي ،نقل عام ،عمالـ ــة كاملة ،تصنيع
الزراعة ،مجانية التعلمي ،إخل.

العرص الذهيب

ورد البحـ ــث يف العدالـ ــة االجمتاعيـ ــة
يف مؤمتـ ــر الصلـ ــح بباريـ ــس عـ ــام  ١٩١٩مـ ــع
هنايـ ــة احلـ ــرب العامليـ ــة األوىل .وقـ ــد اتفـ ــق
حتالـ ــف املنترصين عىل تأسـ ــيس «منظمة
العمـ ــل الدوليـ ــة» كـ ـ ّ
ـرد وقايئ عـ ــى الثورة
البلشـ ــفية يف روسـ ــيا وارتداداهتـ ــا املبارشة
يف االنتفاضات العمالية يف أملانيا وإيطاليا
ّ
وهنغاريا ،وغريها .خلصت املنظمة هدفها
بأنـ ــه «ال ميكـ ــن تأسـ ــيس السـ ــام إال إذا
ًّ
مبنيـ ــا عـ ــى العدالـ ــة االجمتاعيـ ــة».
كان
ّ
وعـ ــى املفهـ ــوم يف حـ ــده األدىن اسـ ــتخدام
الترشيعـ ــات والسياسـ ــات احلكومية للحد

من اسـ ــتغالل العمال يف األمم الصناعية،
مهنـ ــا حتديد سـ ــاعات العمـ ــل ،وتعيني حد
أدىن لألجور ،إخل.
عرفـ ــت فكـ ــرة العدالـ ــة االجمتاعيـ ــة
َ
عرصها الذهيب بعد احلرب العاملية الثانية
بسـ ــبب ظاهرتـ ــن :قيـ ــام أنظمـ ــة الرعايـ ــة
االجمتاعيـ ــة يف العـ ــدد األكـ ــر مـ ــن بلـ ــدان
أوروبـ ــا من جهة ،وقيـ ــام األنظمة الوطنية
الصـ ــادرة عـ ــن حـ ــركات التحـ ــرر الوطـ ــي
يف القـ ـ ّ
ـارات الثـ ــاث ،مـ ــن جهـ ــة أخـ ــرى.
ُ
ـض هـ ــذه األخـ ــرة حتقيـ ــقَ
وقـ ــد تعهـ ــد بعـ ـ
االشرتاكية.
خـ ــال تلـ ــك احلقبـ ــة اكتسـ ــب مفهـ ــوم
العدالـ ــة االجمتاعيـ ــة معـ ــى النضـ ــال ضد
الظلـ ــم االجمتـ ــايع والفـ ــوارق االجمتاعية
عـ ــن طريق إعـ ــادة توزيـ ــع الـ ــروة والدخل
وإجـ ــراء حتويـ ــات بنيويـ ــة يف األنظمـ ــة
االقتصادية ،مهنا تأممي التجارة اخلارجية
وسياسـ ــات توزيـ ــع اجمتاعيـ ــة واسـ ــعة
النطـ ــاق يف حقـ ــول التعلـ ــم والرعايـ ــة
الصحية والنقل العام والسكن الرخيص
وغريها .مـ ــن العالمات الفارقة عىل ذلك
ُ
تكريس احلقوق االقتصادية
التيار العاملي
واالجمتاعية يف «رشعة حقوق اإلنسان»
الـ ــي ّ
أقرهتـ ــا األمـ ــم املتحـ ــدة عـ ــام .١٩٤٨
ويف ذروة نفوذ املعسـ ــكر االشـ ــرايك ودول
عـ ــدم االحنيـ ــاز يف املؤسسـ ــة الدوليـ ــة ،يف
السـ ــتينيات والسـ ــبعينيات ،أقـ ـ ّـرت عـ ــدة
مواثيق عن التنمية والعدالة االجمتاعية،
مهنـ ــا «إعـ ــان التقـ ــدم االجمتـ ــايع

العدالة االجمتاعية

تعدد التفسريات

انقالبات وحتوالت

والتنميـ ــة» عـ ــام  ١٩٦٩الـ ــذي يؤكـ ــد أن
«العدالة االجمتاعية ليست ممكنة دون
سياسـ ــات قويـ ــة وممتاسـ ــكة ختطـ ــط لهـ ــا
ّ
وتنفذهـ ــا هيئـ ــات عامـ ــة» ،يف تأكيـ ــد عىل
دور الدولـ ــة احلـ ــامس يف إعـ ــادة توزيع «مثار
المنو االقتصادي».

إذا كان التوزيـ ــع غـ ــر املتسـ ــاوي لصـ ــاحل
اجلميـ ــع» .ويه معادلـ ــة ملتبسـ ــة تقـ ــم
عالقة غري متكافئة بني العدالة التوزيعية
واحلريـ ــة الفرديـ ــة .يقـ ــول رولـ ــز إن العدالة
ترفـ ــض أن يتحقـ ــق املزيـ ــد مـ ــن اخلـ ــر
الـ ــذي يتشـ ــارك فيه آخرون عىل حسـ ــاب
خسـ ــارة البعـ ــض حلريتـ ــه .والبعـ ــض ً
دومـ ــا
أفـ ــراد .ويدعو إىل إخضـ ــاع العدالة للعقد
ً
اجلمايع ،أي للتفاوض بديال من اعتبارها
نظـ ــرة موضوعيـ ــة مبنية عـ ــى القوانني أو
عىل قاعدة أيديولوجية.
ومثة رواية أقل ً
غوصا يف الفلسـ ــفة أو
التـ ــارخي ،تلـ ــزم مبنطق السـ ــوق التنافسـ ــية
بـ ــا قيـ ــد أو رشط ،ومتثـ ــل املوقـ ــف الليربايل
ً
الصـ ــايف ويه األكرث تداوال .ليسـ ــت حتتاج
هذا الرواية إىل اللجوء للعقد االجمتايع.
ً
موجها
مبدؤهـ ــا وجوب أن يكـ ــون التوزيع
للفرد مبا هو الوحدة األساسية يف املجمتع.
والعدالـ ــة هنـ ــا يه املعـ ــادل لـ«تكافـ ــؤ
الفـ ــرص» .املهشد مهشد مبـ ــاراة .ويمتثل
تكافـ ــؤ الفـ ــرص يف اصطفـ ــاف املتباريـ ــن
بالتسـ ــاوي عند خط االنطالق .أما اجلائزة
فلـ ــأرسع ،أي االكفـ ــأ واألجـ ــدر يف احلقـ ــل
املجمتـ ــي .لكـ ــن هـ ــذا الفكـ ــر يقـ ــع ضحية
اسـ ــتعارته .فتكافـ ــؤ الفـ ــرص هـ ــذا ينطوي
عىل اعرتاف رصحي بأن مآل املنافسة احلرة
هو االحتكار!
ّ
ومـ ــن محـ ــاوالت الـ ــرد عىل الشـ ــيوعية
واالشرتاكية يف العالم العريب توطني ّ
الرد
يف الديـ ــن .أبـ ــرز األمثلة عـ ــى ذلك كتاب
سـ ـ ّـيد قطـ ــب« ،العدالـ ــة االجتماعيـ ــة
يف اإلسـ ــام»  ،١٩٤٩الـ ــذي َيعتـ ــر أن
ً
العدالـ ــة االجتماعيـ ــة موجـ ــودة أصـ ــا يف
اإلسـ ــام ويه التكافـ ــل المجتمـ ــي عـ ــن
طريـ ــق الزكاة واإلحسـ ــان .ومع أن قطب
ّ
ألـ ــف كتابـ ــه لـ ــدى عودتـ ــه مـ ــن أمـ ــركا،
إال أنـ ــه سـ ــوف يخـ ــدم طويال يف الـ ـ ّ
ـرد عىل
االشـ ــراكية والشيوعية وعىل اإلجراءات
االقتصاديـ ــة واالجتماعيـ ــة للنارصيـ ــة
ً
خصوصا.
والبعث

كثرية يه الردود الفلسفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
واالقتصاديـ ــة عـ ــى النيوليرباليـ ــة .جيـ ــب
لفـ ــت النظـ ــر إىل مفهوم ممزي للفيلسـ ــوف
املاركـ ــي الفرنـ ــي إتيـ ــان باليبـ ــار الـ ــذي
يتصـ ــدى لرفـ ــض التضـ ـ ّ
ـاد بـ ــن احلريـ ــة
واملسـ ــاواة بنحت مصطلح «املساحرية»
 égalibertéوفق معادلة تقول «ال توجد
قيـ ــود عىل احلريـ ــات أو قمع للحريات دون
أن تواكهبـ ــا المسـ ــاواة اجمتاعيـ ــة متعددة
الوجـ ــوه؛ وال توجـ ــد المسـ ــاواة اجمتاعيـ ــة
متعـ ــددة الوجـ ــود دون أن تصاحهبـ ــا قيود
عىل احلريات أو قمع للحريات».

تعدد التفسريات

ُ
مل تـ ــرم العدالـ ــة االجمتاعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة طـ ــوال
حقبـ ــة احلـ ــرب البـ ــاردة مـ ــن تفسـ ــرات
وسـ ــجاالت .األبـ ــرز مـ ــن حيـ ــث املرجعيـ ــة
هـ ــو فريدريـ ــش فـ ــون هايـ ــك («رساب
العدالة االجمتاعية»  )١٩٧٦االقتصادي
المنساوي-الربيطاين الذي ُه ّمش يف حقبة
دولـ ــة الرفـ ــاه ،وأحيـ ــاه ميلتـ ــون فريدمـ ــان
و«صبيـ ــان شـ ــيكاغو» ،وهـ ــم فريـ ــق مـ ــن
أسـ ــاتذة االقتصـ ــاد يف جامعـ ــة شـ ــيكاغو
رعـ ــوا أول جتربـ ــة يف النيوليرباليـ ــة يف ظـ ــل
دكتاتوريـ ــة بينوشـ ــيه الدمويـ ــة يف تشـ ــييل.
خالصـ ــة فلسـ ــفة فـ ــون هايـ ــك يه وضـ ــع
احلرية يف وجه املسـ ــاواة ،والتوكيد عىل أن
الفـ ــارق بينهمـ ــا هـ ــو الفارق بـ ــن احلضارة،
أي الرأمسالية اليت أنتجت السـ ــوق ّ
احلرة،
والرببريـ ــة القامئـ ــة عـ ــى ما ّ
يمسيـ ــه العدالة
التوزيعيـ ــة الـ ــي متـ ـ َ
ـارس داخـ ــل اجلماعات
البدائيـ ــة( .عـ ــن فكـ ــر فـ ــون هايـ ــك ،راجـ ــع
«بدايـ ــات» العـ ــدد  .)٢٠٢١/ ٣٠أما العدالة
االجمتاعية فمفهوم «مشبوه من الناحية
الفكريـ ــة» وال معىن له السـ ــتحالة تعريف
الظلـ ــم االجمتـ ــايع أو ألهنـ ــا حتـ ـ ّـول التظلـ ــم
االجمتـ ــايع إىل حتميل الذنب ً
دوما لآلخر،
أي لألنظمة القامئة.
يثري جـ ــون رولـ ــز«( ،نظرية يف العدالة»،
 )١٩٧١موضـ ــوع العالقـ ــة بـ ــن العدالـ ــة
واملسـ ــاواة ولكـ ــن مـ ــن زاويـ ــة احلريـ ــة
والليربالية السياسية .طرح معادلة تقول
«يقـ ــع الظلم عندما ال تكون الالمسـ ــاواة
ملصلحـ ــة اجلميـ ــع .جيـ ــب توزيـ ــع كل القـ ــم
االجمتاعيـ ــة مبسـ ــاواة بـ ــن اجلميـ ــع ،إال
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يف عالـ ــم األسـ ــواق التنافسـ ــية الحـ ـ ّـرة يف
ظـ ــل العولمة النيوليرباليـ ــة اليت انطلقت
بوترية زاخمة بـ ــن نهاية الحرب الباردة،
ٍ
ّ
تمـ ــت شـ ــيطنة الدولـ ــة ،واإلدغـ ــام بـ ــن
دورهـ ــا يف التخطيـ ــط والتنميـ ــة والتوزيـ ــع
االجتمـ ــايع مـ ــن جهـ ــة واالسـ ــتبداد مـ ــن
جهـ ــة أخـ ــرى .تصاعـ ــدت المعارضـ ــة
للتخطيـ ــط االقتصـ ــادي ،ولمشـ ــاريع
التنميـ ــة يف البلـ ــدان النامية ،واسـ ــتعيض
ًّ
تلقائيـ ــا عـ ــن
عنهـ ــا بـ«النمـ ــو» ينجـ ــم
اعتمـ ــاد آليـ ــات السـ ــوق التنافسـ ــية وعن
«تدفقـ ــات االسـ ــتثمارات الخارجيـ ــة
المبـ ــارشة» ،ويف حـ ــال وقـ ــوع اختـ ــاالت
يف التطبيقـ ــات ناجمـ ــة عن «عدم انتظام
آليـ ــات السـ ــوق» أو عـ ــن «نواقـ ــص يف
المنافسـ ــة الحـ ـ ّـرة» ،يجـ ــري تصحيحهـ ــا
بـ«شـ ــبكات األمـ ــن» أو بـ«الحمايـ ــة
االجتماعيـ ــة» .أي تنفيـ ــذ مشـ ــاريع لمنـ ــع
تدهـ ــور األوضـ ــاع المعيشـ ــية لمـ ــن باتـ ــوا
يسـ ـ ّـمون فقـ ــراء أو مهمشـ ــن .وتضمنـ ــت
التحـ ــوالت واالنقالبـ ــات الـ ــي فرضتهـ ــا
«التعديـ ــات الهيكلية» وسـ ــيادة مبادئ
«السـ ــوق الحـ ــرة التنافسـ ــية» ،الفصـ ــل
بني العمل والفقر من جهة والالمسـ ــاواة
االجتماعية من جهة أخرى.
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مهمـا يكـن ،عـاد احلديـث عن الالمسـاواة
ً
خصوصـا بعـد انكشـاف الفـوارق
االجمتاعيـة الضخمـة التي أحدثهتـا
ً
وخصوصـا بعـد األزمـة
النيوليرباليـة
املاليـة التي رضبـت القطاع املايل األمرييك
العـام  ٢٠٠٨وارتداداهتـا العامليـة .وكان
لكتـاب االقتصـادي الفرنسي طومـا
بيكتي («رأس مـال القـرن العرشين»،
 )٢٠١٨األثـر الواضـح يف كشـف تفاقـم
معـدالت الالمسـاواة االقتصاديـة
واالجمتاعيـة يف أوروبـا وأميركا بالـذات،
وكوهنـا مل تتحسـن منـذ القـرن التاسـع
عشر .هكـذا عـادت الالمسـاواة إىل
التـداول ،ال باملفـرد إمنـا باجلمـع مبـا يه
المسـاواة متعددة  inequalitiesومعها
عـادت العدالـة االجمتاعيـة لكهنـا باتـت
عدالـة اجمتاعيـة أخـرى.
ّ
ظلـ ــت «املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاواة» equality
ّ
محرمة يف قامـ ــوس النيوليربالية،
مفـ ــردة
ً
يف العـ ــامل األنكلو-سكسـ ــوين خصوصـ ــا،
ً
ُ
تسـ ــتبدل عـ ــادة بـ«اإلنصـ ــاف»equity
ً
املفـ ــردة الـ ــي تعـ ــي أيضا قميـ ــة األهسم يف
الـ ــركات أو حقـ ــوق مالـ ــي األهسـ ــم .أما
ّ
بالنسـ ــبة للمسـ ــاواة املتعـ ــددة فيكـ ــون
التـ ــدايع فهيا باملناقصـ ــة :اجلواب علهيا ال
يكـ ــون باملسـ ــاواة .والعدالـ ــة ليسـ ــت تعين
ً
املسـ ــاواة .ومثـ ــة بديـ ــل أصـ ــا عـ ــن العدالة

هـ ــو تكافـ ــؤ الفـ ــرص .ومل يقتـ ــر األمر عىل
ما يتعلق باملسـ ــاواة والعدالة يف االقتصاد
واالجمتـ ــاع .طـ ــاول األمـ ــر الدميوقراطيـ ــة
السياسـ ــية والقانونية ذاهتا ،إذ مت حتريرها
مـ ــن قاعدهتـ ــا يف املسـ ــاواة السياسـ ــية
والقانونيـ ــة بـ ــن املواطنني ،واالسـ ــتعاضة
عـ ــن ذلـ ــك بمتـ ــامئ «التعدديـ ــة» و«دولـ ــة
القانون» و«املواطنة».

إخل .ويف مقاربـ ــة فلسـ ــفية لألمـ ــر ،يعلمنـ ــا
الفيلسـ ــوف األمـ ــريك هـ ــاري فرنكفـ ــورت
ً
أن «املسـ ــاواة االقتصاديـ ــة ليسـ ــت مثـ ــاال
ً
ًّ
أخالقيـ ــا» وأن الهـ ــدف الهنـ ــايئ
ملزمـ ــا
للعدالة هـ ــو القضاء عىل الفقر ال القضاء
عـ ــى الالمسـ ــاواة («عـ ــن الالمسـ ــاواة»،
ً
ّ
عالما يهشد
نتخيل
 .)٢٠١٥يبقـ ــى علينا أن
ً
ارتفاعـ ــا يف مداخيـ ــل الفقـ ــراء (أو قدراهتم
عىل اإلنفاق واالستهالك) -بانتقالهم من
الفقـ ــر إىل مصاف «الطبقات الوسـ ــطى»
مبجـ ـ ّـرد أن يتعـ ـ ّـدى إنفاقهـ ــم  ٤دوالرات يف
ٌ
اليوم -من دون أن يقابل ذلك اخنفاض يف
معدالت الالمساواة اإلجمالية.
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قبـ ــل سـ ــيادة النيوليربالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،كانـ ــت
مؤسسـ ــات األمـ ــم املتحـ ــدة املاليـ ــة
والتنمويـ ــة ُت ْصـ ــدر تقاريـ ــر سـ ــنوية عـ ــن
توزيـ ــع الدخـ ــل والـ ــروة داخـ ــل البلـ ــدان
ّ
وعـ ــى النطـ ــاق العاملـ ــي .تلخـ ــص األمر يف
احلقبـ ــة النيوليرباليـ ــة حبالـ ــة واحـ ــدة مـ ــن
حـ ــاالت الرتاتب االجمتايع – الفقر ،الذي
يقـ ــاس مببلـ ــغ اإلنفـ ــاق عىل االسـ ــتهالك يف
السـ ــوق .هكـ ــذا جـ ــرى ختليـ ــص الفقر من
اإلفقـ ــار ،أي مـ ــن العوامـ ــل الـ ــي تسـ ـ ّـببه،
وإخراج األجـ ــر والدخل وامللكية كعوامل
لقيـ ــاس الفقر .وهكذا انفصـ ــل الفقر عن
الـ ــروة والفقـ ــراء عـ ــن األثريـ ــاء .وعزلـ ــت
معاجلـ ــة الفقـ ــر عن إعـ ــادة توزيـ ــع الرثوة أو
تقريـ ــب الفوارق بني الطبقـ ــات أو التنمية
املناطقيـ ــة أو تطبيـ ــق العدالـ ــة الرضيبيـ ــة،
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ّ
عىل الغرار نفسـ ــه ،تولـ ــت منظمة العمل
الدوليـ ــة فـ ــك االرتبـ ــاط بـ ــن العمـ ــل
َ
والفقـ ــر والالمسـ ــاواة .أسـ ــقطت العدالة
ّ
االجمتاعيـ ــة مـ ــن أهدافهـ ــا وختلـ ــت عـ ــن
أي دور إلعـ ــادة التوزيـ ــع االجمتـ ــايع
واسـ ــتعاضت عهنـ ــا مبـ ــروع «احلمايـ ــة
االجمتاعيـ ــة والعمـ ــل الالئـ ــق» ويتمضـ ــن
األخـ ــر :احلق يف العمل؛ التكافؤ يف فرص
العمـ ــل؛ احلـ ــوار املجمتـ ــي (بـ ــن النقابات
العمـ ــال وأربـ ــاب العمـ ــل والدولـ ــة)؛
ّ
واحلمايـ ــة االجمتاعيـ ــة .أمـ ــا مـ ــا تبقى من
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احلمايـ ــة االجمتاعية فيشـ ــبه إىل حد كبري
اإلحسـ ــان لكنـ ــه إحسـ ــان ّ
متولـ ــه الدولـ ــة
ومبسـ ــاعدات أجنبيـ ــة .الدولـ ــة نفهسـ ــا
 املمنوعـ ــة مـ ــن التدخـ ــل يف االقتصـ ــادومـ ــن امتـ ــاك مؤسسـ ــات عامـ ــة ومـ ــن
التوزيـ ــع االجمتـ ــايع -أعطيـ ــت دور توزيـ ــع
تقدميـ ــات مالية نقدية عـ ــى الفقراء .هذا
عندمـ ــا ال يمت تسـ ــلمي أمر مكافحـ ــة الفقر
إىل املنظمـ ــات غـ ــر احلكوميـ ــة الدوليـ ــة
واملحليـ ــة الـ ــي تتناولـ ــه مـ ــن خـ ــال ثالثة
أوجه عىل األقل:
 -١اعتبـ ــاره مناسـ ــبة دعايـ ــة للنيوليربالية
ً
عمومـ ــا :العـ ــداء للدولـ ــة ،وتنصيـ ــب
«املجمتـ ــع املـ ــدين» يف وجهها ،والرتوجي
للفسـ ــاد الـ ــذي يغطـ ــي االسـ ــتغالل
وحلقـ ــوق اإلنسـ ــان املخزتلـ ــة باحلقـ ــوق
الفردية والشخصية.
 -2الـ ــروجي للروايـ ــة النيوليرباليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
املخصوصـ ــة عـ ــن الفقـ ــر مبـ ــا هـ ــو وبـ ــاء
وعزلـ ــه عـ ــن الفـ ــوارق االجمتاعيـ ــة
(«منظمـ ــة أوكسـ ــفام» الـ ــي تنفـ ــرد
بتوزيـ ــع إحصائيـ ــات سـ ــنوية عـ ــن
الفـ ــوارق الفلكيـ ــة بـ ــن عـ ــدة عرشات
مـ ــن أثرى أثرياء العـ ــامل وعدة مليارات
من سـ ــكان املعمورة ،تدرس الفقر يف
ّ
مجر ًدا عن الرثاء وعن الفوارق
بالدنا
االجمتاعية.
 -3جتزئة القضايا املجمتعية إىل قطاعات
منفصلة (بيئة ،شـ ــباب ،نساء ،حقوق
إنسـ ــان ،رفع الـ ــويع ،بنـ ــاء الكفاءات،
إخل ).حيث القطاعات املتعلقة مبعيشة
النـ ــاس تقـ ــوم عـ ــى الـ ــروجي للريادة يف
األعمـ ــال (بنـ ــاء الكائـ ــن التنافـ ــي يف
السـ ــوق) ،والرتوجي حللول للبطالة من
منط ابتكار الشباب لعملهم بأنفهسم،
والتسليف امليكروي ،وما شابه.
وهكـ ــذا ،مثـ ــة معارضـ ــة لالمسـ ــاواة
َ
املتعـ ــددة ال تعـ ــال باملسـ ــاواة .وليـ ــس
يقتـ ــر األمـ ــر عـ ــى ذلـ ــك .جيـ ــري الزتليق
مـ ــن مسـ ــاواة إىل عدالـ ــة ،ومـ ــن عدالـ ــة

إىل تكافـ ــؤ فـ ــرص ،ومن تكافـ ــؤ فرص إىل
حمايـ ــة اجمتاعية حسـ ــب برنامج البنك
الـ ــدويل «احلماية للفقراء والعمل الالئق
للباقـ ــن» .وهنـ ــا ختتلـ ــط األمـ ــور ،فبعـ ــد
ً
وجهـ ــا
أن كانـ ــت احلمايـ ــة االجمتاعيـ ــة
مـ ــن أوجـ ــه سياسـ ــات ترمـ ــي إىل حتقيـ ــق
مقاديـ ــر مـ ــن العدالـ ــة االجمتاعيـ ــة ،أخذ
البنك الـ ــدويل يدعو إىل إدخـ ــال العدالة
االجمتاعيـ ــة يف احلمايـ ــة االجمتاعيـ ــة.
ومعروف أن ال غرض لسياسات احلماية
االجمتاعيـ ــة إال منـ ــع تدهـ ــور معيشـ ــة
الفقـ ــراء وارتفاع نسـ ــب الفقـ ــرً ،
بناء عىل
نظرية لدى صندوق النقد الدويل تقول
بأن هذا ييسء إىل «توازن االقتصاد»!
لكـ ــن احلديـ ــث هنا بـ ــات عـ ــن عدالة
اجمتاعيـ ــة أخرى .يعدد االحتـ ــاد األورويب
عنارصهـ ــا عىل النحو اآليت :دعم مجلس
النـ ــواب ،متكـ ــن املـ ــرأة ،حمايـ ــة حقـ ــوق
اإلنسـ ــان ،تشـ ــجيع احلـ ــوار املجمتـ ــي،
منـ ــارصة الشـ ــباب ،وتعزيـ ــز حمـ ــات منع
املخـ ــدرات ومعاجلـ ــة آثارهـ ــا .وال خيتلـ ــف
هذا التعريف ً
كثريا عن املبادىء اخلمسة
للعدالـ ــة االجمتاعية كمـ ــا حيددها معهد
أمرييك لألحباث املالية :الوصول للموارد،
اإلنصـ ــاف  ،equityاملشـ ــاركة ،التنـ ـ ّـوع،
حقوق اإلنسان.
أما آخر منقلـ ــب للعدالة االجمتاعية
فهـ ــو الـ ــرد علهيـ ــا بنقيهضـ ــا .فقـ ــد زحـ ــل
املصطلـ ــح إىل معاجلـ ــة أمـ ــور املهمشـ ــن
ّ
واملقصيـ ــن نظـ ـ ًـرا إىل العمـ ــر واإلثنيـ ــة
واجلنس واجلنسانية والدين .فميا العدالة
ً
االجمتاعيـ ــة تفرتض أصـ ــا حتقيق مقادير
مـ ــن املسـ ــاواة يف احلقلـ ــن االقتصـ ــادي
واالجمتايع ،ها يه تتحول إىل سياسات
هويـ ــة وتنقلب إىل نقيهضا فيصري اجلواب
عـ ــى اإلقصـ ــاء والهتميـ ــش هـ ــو االعرتاف
ّ
املوسـ ــع يف
باالختـ ــاف( .أنظـ ــر البحـ ــث
مقالة نانيس فريزر «العدالة االجمتاعية
بـ ــن املسـ ــاواة واحلـ ــق يف االختـ ــاف» ،يف
هذا العدد من «بدايات» .)٣٢
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الثقافويـــــــــــة
نشـ ــأ التيـ ــار الثقافـ ــوي مـ ــع هنايـ ــة احلـ ــرب
البـ ــاردة ،وقـ ــد أعلـ ــن فوكويامـ ــا «هنايـ ــة
التـ ــارخي» واالنتصـ ــار الهنـ ــايئ للرأمسالية.
وطـ ــرح مصوئيـ ــل هانتنغتـ ــون نظريته عن
ّ
مبحاجة
«نـ ــزاع احلضـ ــارات» وقـ ـ ّـدم لهـ ــا
تقول إن هناية الكتلة السوفياتية حملت
معهـ ــا هنايـ ــة التفسـ ــر االقتصـ ــادي للعـ ــامل
واحليـ ــاة ،وإن فكـ ــر التحـ ــرر الوطـ ــي قـ ــد
َ
املستعمرة،
انهتى مع استقالل الشعوب
فلم َ
يبق مـ ــن نظرة ُمجدية للعامل واحلياة
يف العـ ــر اجلديد إال الثقافة.
ّ
نمسـ ــي هـ ــذه الزنعـ ــة «الثقافويـ ــة»،
ويه تفسـ ــر للحياة والظواهـ ــر املجمتعية
وسـ ــلوك البـ ــر بنـ ـ ً
ـاء عـ ــى جواهـ ــر ثابتـ ــة
ً
ّ
متفردة عـ ــادة ما تكون
وهويـ ــات راسـ ــخة
ّ
منبثـ ــة يف الديـ ــن واللغـ ــة .وتسـ ــتديع
الثقافويـ ــة ً
دوما تراتبات ومتايزات وفوارق
كما يف حالة فرادة الغرب عند هانتنغتون.
وباختصار ،إن ما تمتزي به جماعة أو هوية
ُ
من صفات يرم مهنا اآلخرون.
قـ ـ ّ
ـم هانتنغتـ ــون العـ ــامل إىل حضارات
ً
ّ
مبنيـ ــة عـ ــى الثقافـ ــة -بـ ــدال مـ ــن األنظمـ ــة
ّ
السياسـ ــية واالقتصاديـ ــة .وقد جتل ذلك
يف انعطـ ــاف قـ ــى بـ ــأن كل يشء يف حيـ ــاة
البرش إمنا هو ثقايف ،وأن الثقافة يه القوة
الدافعـ ــة أو الديناميـ ــة الـ ــي تعـ ـ ّـرف احلياة
البرشيـ ــة والعالقـ ــات بني البـ ــر ،وتتحكم
بـ ــكل ما نفعـ ــل ونقول ونفكـ ــر ،مبا يف ذلك
بطرائق نظرتنا إىل العامل وفهمنا له .ووضع
صاحـ ــب نظريـ ــة «رصاع احلضـ ــارات»
َ
ً
الثقافـ ــة يف قلـ ــب الزناعـ ــات الدوليـ ــة بدال
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مـ ــن احلروب االقتصاديـ ــةّ .
وعرف احلروب
مبا يه منظومة ممارسـ ــات ّ
موحدة ُع ّينت
ً
مصدرا للقمي
واعتبت
لها وظيفة حتويلية
ِ
املسـ ــيطرة .هكذا ميكن حتقيـ ــق التغيري ،أو
ّ
مجرد إهنـ ــاء الزناعات ،بالتكثيف التلقايئ
ّ
للتبادل الثقايف .وقد سقط كثري من نقاد
هانتنغتـ ــون يف هـ ــذا الفـ ــخ -وكثـ ــر مهنـ ــم
إسـ ــاموي وقوموي -عندمـ ــا قبلوا بنظرية
«رصاع احلضارات» -وممضرها الثقافوي
 وحـ ــروا اعرتاهضـ ــم بطابـ ــع «الرصاع»بينهـ ــا ،داعـ ــن إىل اسـ ــتبداله بـ«حـ ــوار
احلضارات»!
هكذا يف عـ ــر إعالن هنايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
األيديولوجيـ ــات والرسديـ ــات العظمـ ــى
حتولـ ــت الثقافـ ــة إىل الرسديـ ــة العظمـ ــى
الوحيـ ــدة عـ ــى حـ ــد قـ ــول تـ ــري إيغلتـ ــون
( .)٢٠٠٢لكـ ــن العقيـ ــدة اليت ُيفـ ــرض هبا أن
َ
«جتعل من الثقافة القمية الكونية املطلقة
بِ َيـ ــد ،وتعيـ ــد تزخـ ــم العـ ــامل باليـ ــد األخرى»
ً
دومـ ــا بتغذيـ ــة األشـ ــكال
كانـ ــت تنتهـ ــي
ًّ
األكـ ــر جمـ ـ ً
ـودا وتطرفـ ــا مـ ــن االنفصاليـ ــة
واالستعالئية ومن األصوليات الدينية عىل
أنواعها .وال غىن عن القول هنا إن تقسـ ــيم
هانتنغتـ ــون العالـ ـ َـم إىل حضـ ــارات ّ
معرضـ ــة
ٌ
للـ ــزاع ملـ ــا بينهـ ــا مـ ــن «فوالق» ،بعيـ ــد كل
البعـ ــد من أن يكون نظـ ــرة كونية .فرسعان
مـ ــا يتبـ ـ ّـدى أن «رصاع احلضـ ــارات» نظرية
جيو-سياسية حتتسب املخاطر والتحديات
الـ ــي سـ ــوف تواجههـ ــا الواليـ ــات املتحـ ــدة
املنتـ ــرة يف احلـ ــرب البـ ــاردة وقـ ــد حتولـ ــت
إىل القطـ ــب الوحيـ ــد املهميـ ــن عـ ــى احليـ ــاة
الدوليـ ــة .ويتبـ ـ ّـدى ذلـ ــك يف تعيينـ ــه لتلـ ــك
احلضـ ــارات :احلضـ ــارة الكونفوشـ ــية ،تعبـ ــر
عن خطر املنافسـ ــة االقتصاديـ ــة الصينية؛
احلضـ ــارة األرثوذكسـ ــية ،تمسيـ ــة للخطـ ــر
اجليواسـ ــراتييج والعسـ ــكري الـ ــرويس؛
واحلضـ ــارة اإلسـ ــاميةُ ،يرى إلهيـ ــا عىل أهنا
احلاضنـ ــة املفرتضـ ــة لإلرهـ ــاب اجلهـ ــادي؛
والطريـ ــف يف احلضـ ــارة الكاثوليكيـ ــة أهنا ال
ُتنسب إىل دول أوروبا الغربية الكاثوليكية،

الـ ــي يه جـ ــزء مـ ــن «الغـ ــرب» ،وإمنـ ــا إىل
أمـ ــركا الالتينية ،مصدر الهجرات البرشية
غري الرشعية إىل الواليات املتحدة.
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ً
بناء عىل النظرة الثقافوية ،تصري الثقافة –
ّ
ً
ّ
والتنوع
ويه اليت تتعلـ ــق ،تعريفا ،باإلنتاج
ّ
واالبتـ ــكار والتخييـ ــل– كيانـ ــات مسـ ــطحة
وجوهرانيـ ــة .فـ ــإذا للجماعـ ــات البرشيـ ــة
كليات قامئة بذاهتا
جواهر أساسية تشكل ً ٍ
ً
ومتساوقة ميكن ربطها ربطا وثيقا مبناطق
جغرافيـ ــة محـ ــددة وممتايـ ــزة مـ ــن العـ ــامل.
وحقيقة األمر أن األفكار اليت تقول بوجود
ثقافات «مرسـ ــومة احلدود» و«ممتايزة»
و«مسـ ـ ّـورة» يف املـ ــكان ،تتـ ــىء عىل أفكار
قدميـ ــة مـ ــن متثـ ــات كولونيالية عـ ــن املكان
ّ
َ
«صور قطع وبرت وختلع».
تعمتد عىل
ُ
إن هذه المسـ ــبقات اجلغرافيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
َ
التخييلية ّ
تصنف التنوع البرشي بواسطة
إثنيـ ــات ممتايـ ــزة حتتـ ــل بطريقـ ــة طبيعيـ ــة
أمكنة ممتايزة بدورها.
وتعـ ــود اجلـ ــذور احلديثـ ــة لأليديولوجيا
الثقافوية إىل حقبة الكولونيالية األوروبية،
عندمـ ــا جـ ــرى حشـ ــد نظريـ ــة المتايـ ــز
َ
ـتعمرين
الثقـ ــايف بـ ــن املسـ ــتعمرين واملسـ ـ ِ
و«النقصـ ــان» الثقـ ــايف عنـ ــد املسـ ـ َ
ـتعمرين
لتربيـ ــر السـ ــيطرة الكولونياليـ ــة .وقـ ــد
اسـ ــتمرت نظرية المتايز الثقـ ــايف هذه زمن
حـ ــركات التحـ ــرر املعاديـ ــة لالسـ ــتعمار أو
املقاومـ ــة السياسـ ــية عندما أعيـ ــد تأطريها
مـ ــن قبـ ــل أيديولوجـ ــي الكولونياليـ ــة عىل
أهنـ ــا مقاومة تقليدية ثقافيـ ــة ضد احلداثة.
فـ ــا عجـ ــب أن يكـ ــون هانتنغتـ ــون قـ ــد
اسـ ــتعار نظريـ ــة «رصاع احلضـ ــارات» مـ ــن
املسـ ــترشق الربيطـ ــاين -األمـ ــريك الهصيوين
برنارد لويس ،صاحب خرائط إعادة جتزئة
املـ ــرق العريب عىل أسـ ــاس إثين ومذهيب،
ً
تصحيحـ ــا خلرائـ ــط «سـ ــايكس -بيكـ ــو»،
ومستشـ ــار الرئيسـ ــن األمريكيـ ــن بـ ــوش،

ًّ
عربيا
الثقافوية

ّ
يف شـ ــؤون اإلسـ ــام والعـ ــرب ،ومنظـ ــر غزو
العراق.
ختدم األيديولوجيا الثقافويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الكولونياليـ ــة يف أهنـ ــا تليغ الطابـ ــع التارييخ
لبنـ ــاء الهويـ ــة السياسـ ــية ومتحـ ــو نظـ ــرة إىل
السياسـ ــة والثقافـ ــة مبـ ــا همـ ــا مجموعـ ــة
ظـ ــروف وعالقات ونزاعـ ــات معارصة جنمت
عـ ــن الفعـ ــل االسـ ــتعماري .ويه إذ تـ ــرى إىل
ّ
مجمدين يف
البـ ــر مبا هـ ــم نتـ ــاج ثقافهتـ ــم،
تقاليـ ــد فاقـ ــدة للحياة ،سـ ــوف ميكـ ــن تقدمي
ّ
تدخـ ــل القـ ــوى االسـ ــتعمارية -يف الغـ ــزوات
واالحتـ ــاالت العسـ ــكرية -عـ ــى أنـ ــه تلبيـ ــة
حلاجة ّ
ملحة إىل التغيري والتقدم .إن افرتاض
ّ
للحييـ ــن االجمتـ ــايع
االسـ ــتقالل الـ ــذايت
ّ
والثقايف مكن «قوة الطوبوغرافيا» من أن
تنجح يف حجب «طوبوغرافيا القوة».
وملـ ــا كانـ ــت الثقافويـ ــة يه املذهـ ــب
التأسـ ــييس لفهـ ــم املجمتـ ــع والسياسـ ــة
واالقتصـ ــاد ،فإهنا تنظـ ــر إىل البرش عىل أهنم
ً
نتـ ــاج ثقافاهتم بدال مـ ــن أن تكون الثقافات
يه نتاج البرش.
ومـ ــن جهـ ــة أخرى ،تنظـ ــر الثقافوية إىل
األفراد من خـ ــال معايري األصالة والفرادة
كأن هوياهتم ّ
تكونت ًّ
كليا بواسطة ثقافة ال
تتغري ولدوا فهيا.
ً
ً
أخريا وليس آخرا ،إن تقسيم أي نظرة
للعامل إىل فضاءات ثقافية متقطعة ال يساعد
فقط عـ ــى تكريس «الغرييـ ــة» بينها ،لكنه
ً
يسـ ــاعد أيضا يف حجب التقاطع والتواشج
بـ ــن املحـ ــي والكوين .فـ ــإذا كان تطور العامل
ً
العـ ــريب ،مثـ ــا ،يتغـ ــذى مبنطـ ــق ثقـ ــايف ،فهذا
ألن مفهـ ــوم الثقافـ ــة يـ ــرى إلهيـ ــا عـ ــى أهنـ ــا
محصـ ــورة ومسـ ـ ّـورة يف موقـ ــع محـ ــدد ،ال
تتغـ ــذى بسياسـ ــات اقتصاديـ ــة واجمتاعيـ ــة
ومبظامل بنيوية َ
متارس عىل املستوى الكوين.

الثقافوية عربيًّا

ً
مهمينـ ــا
إن الثقافويـ ــة إطـ ــار حتليـ ــي بـ ــات
يف صياغـ ــة التفسـ ــرات يف العـ ــامل العـ ــريب
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وعنـ ــه ،ليس فقط بـ ــن املحللني الغربيني
ً
أيضاً .
بناء عىل
وإمنـ ــا بني النخب العربيـ ــة
هـ ــذا التحليـ ــل ،يوجـ ــد عطـ ــب أسـ ــايس يف
ّ
يشد
«الثقافة العربية» هو عطب مميت
املنطقـ ــة إىل اخللف ويفـ ـ ّ
ـر تأخرها .لذا ال
بـ ــد من «معاجلـ ــة» هذا العطـ ــب إذا كان
للمنطقة أن تسـ ــر ً
قدما وتواكب مسـ ــرة
األمم املتطورة واملتقدمة.
ميكـ ــن متابعـ ــة هذه النظـ ــرة الثقافوية
يف تقاريـ ــر البنك الـ ــدويل و«تقارير التنمية
البرشيـ ــة العربيـ ــة» وتقريـ ــر «مؤسسـ ــة
محمـ ــد بـ ــن راشـ ــد آل املكتـ ــوم ملجمتـ ــع
املعرفـ ــة» بالتعـ ــاون مـ ــع «وكالـ ــة األمـ ــم
املتحـ ــدة للتنميـ ــة» ،ويف كتابـ ــات العديـ ــد
من املثقفني العربَ .
وتفتتح األيديولوجيا
َ
ُ
الثقافويـ ــة حقبـ ــة الكولونياليـ ــة اجلديـ ــدة
يف املنطقـ ــة .وميكـ ــن ربطهـ ــا بطريقـ ــة أعـ ـ ّـم
باملرشوع النخبوي املحيل والكوين إلعادة
تركيـ ــب املنطقـ ــة وفـ ــق المنـ ــط النيوليربايل
ًّ
ًّ
وسياسيا.
واجمتاعيا
اقتصاديًّا
لتـ ــدارك النقصـ ــان يف كافـ ــة مجاالت
احليـ ــاة العربيـ ــة ،دعـ ــت عـ ــدة مؤسسـ ــات
ً
اقتصاديـ ــة وتمنويـ ــة دولية حنـ ــو  ٢٥٠مثقفا
ًّ
عربيـ ــا إىل مؤمتـ ــر يف اإلسـ ــكندرية يف
آذار /مـ ــارس  ٢٠٠٤صـ ــدرت عنـ ــه وثيقـ ــة
«إصالحيـ ــة» شـ ــاملة ُعرفـ ــت بـ«وثيقـ ــة
اإلسـ ــكندرية» .ومع أن الوثيقة مل تمتحور

ًّ
كليـ ــا حـ ــول كيفيـ ــة جتسـ ــر الفجـ ــوات بني
العـ ــرب و«مجمتع املعرفة» ،إال أن معظم
املقرتحـ ــات والوصفـ ــات الـ ــي تقدمـ ــت
هبـ ــا لسـ ـ ّـد النقصـ ــان الثقايف العـ ــريب ّ
صبت
ًّ
ّ
عربيـ ــا مـ ــع النيوليرباليـ ــة
التكيـ ــف
باجتـ ــاه
الزاحفـ ــة .بـ ــن «اإلصالحـ ــات» املقرتحـ ــة
جعـ ــل القطـ ــاع املـ ــايل املحـ ـ ّـر َك األسـ ــايس
لالقتصاديـ ــات العربيـ ــة ،ورضورة فتحـ ــه
لالسـ ــتثمارات اخلارجيـ ــة؛ والدعـ ــوة إىل
اخلصخصة؛ وإلغاء «احتكارات الدولة»
(ال مكافحـ ــة االحتـ ــكارات اخلاصة)ً ،
علما
أن املقـ ــررات مل متـ ـ ّـس النفـ ــط -املوضـ ــوع
ـرا لقطـ ـ َ
املحـ ـ ّـرم -وال يه اكرتثـ ــت كثـ ـ ً
ـاع
الصناعـ ــة والزراعـ ــة .وتأكيـ ـ ًـدا للمزاوجـ ــة
بـ ــن الثقافـ ــة والديـ ــن ،دعـ ــا املؤمتـ ــر إىل
تشجيع اإلسـ ــام املعتدل ،وحترير «ثقافة
املـ ــرأة» ،ال حتريـ ــر املـ ــرأة ذاهتـ ــا -واملقصـ ــود
ً
طبعا املرأة املسـ ــلمة -عىل اعتبار أن املرأة
ثقافـ ــة بذاهتـ ــا أو ّ
أن لهـ ــا ثقافة مخصوصة
مبـ ــا يه ...مرأة .أما الدعـ ــوة الدميوقراطية
فغلـ ــب علهيـ ــا تـ ــروجي التعدديـ ــة وحقـ ــوق
اإلنسـ ــان (الفرديـ ــة مـ ــن دون االقتصادية
واالجمتاعيـ ــة) عـ ــى حسـ ــاب املسـ ــاواة
السياسية والقانونية واملواطنة.
ً
ّ
ولمـ ــا كان النقـ ــص الثقـ ــايف نقصـ ــا
بالقيـ ــاس إىل «ثقافـ ــة اآلخـ ــر» ،احتلـ ــت
الرتجمـ ــة عـ ــن الثقافـ ــة الغربيـ ــة املرتبـ ــة

األوىل يف مهمـ ــات تـ ــدارك النقـ ــص الثقايف
العـ ــريب .مل ترتدد «تقاريـ ــر التنمية البرشية
العربيـ ــة» يف تقريع العرب املعارصين عىل
هـ ــزال مـ ــا يرتجمـ ــون وتذكريهـ ــم مباضهيم
التليـ ــد إذ ترجمـ ــوا يف عهد اخلليفة املأمون
وحـ ــده ال أقـ ـ ّ
ـل مـ ــن  ١٠٠ألـ ــف مؤلـ ــف .وقد
وضـ ــع الرقـ ــم ُ
المهبر مبواجهـ ــة إحصائيات
ِ
ً
تقـ ــول بـ ــأن الـ ــدول العربيـ ــة مجمتعـ ــة ال
ترتجم أكرث من بضع مئات من الكتب يف
السـ ــنة .لكن مل يلبث أن ّ
صحـ ــح «التقرير
البـ ــري» أرقامـ ــه يف إصدار الحـ ــق إىل ١٠
آالف كتاب ُترجمت يف عهد املأمون( .ويف
احلالتـ ــن القصوى والدنياُ ،ترىج مالحظة
دقة دوائـ ــر اإلحصاء يف العهـ ــد ّ
العبايس!)
َ
وقـ ــد طعن باحث أملاين يف شـ ــؤون الكتاب
العـ ــريب يف األرقـ ــام الهزيلـ ــة عـ ــن الرتجمـ ــة
ًّ
عربيا فكشـ ــف أهنا مأخوذة من
السـ ــنوية
دراسـ ــة للمنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلـ ــوم «األلكسـ ــو» (املقابـ ــل العـ ــريب
ملنظمـ ــة األمـ ــم املتحـ ــدة للرتبيـ ــة والعلـ ــم
ً
والثقافة «أونيسـ ــكو») نقال عن أطروحة
«ماسرت» جامعية!
ً
ختاما ،إن اخلطاب الثقافوي حيجب
ويـ ــرف النظـ ــر عـ ــن الفـ ــوارق واملظـ ــامل
االجمتاعيـ ــة واالقتصاديـ ــة والسياسـ ــية
الكونية والبنيوية اليت تصوغ املشكالت
ّ
االجمتاعيـ ــة وتولـ ــد الزناعـ ــات عـ ــر العامل
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العـ ــريب املعـ ــارص .إنـ ــه جيـ ـ ّـوف التحليـ ــات
السياسـ ــية والتارخييـ ــة وقـ ــد بـ ــات جـ ـ ً
ـزءا
مـ ــن عـ ـ ّـدة الـ ــروجي ملشـ ــاريع «اإلصالح»
النيوليرباليـ ــة عـ ــن طريـ ــق تأطـ ــر تلـ ــك
املشـ ــاريع عـ ــى اعتبارهـ ــا ذات ظـ ــروف
كونيـ ــة ومبـ ــا يه املسـ ــتقبل االجمتـ ــايع
الوحيـ ــد املمكـ ــن واملرغـ ــوب يف التطـ ــور
والتغيـ ــر يف عـ ــر هنايـ ــة التـ ــارخي وانتصار
الرأمساليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .واخلطـ ــاب الثقافـ ــوي،
إىل ذلـ ــك ،جيـ ـ ّـرد الثقافـ ــة مـ ــن عالقاهتـ ــا
الطبقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ومن االقتصاد عىل امتداد
البلدان العربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.
أمـ ــا يف النتـ ــاج الجامـ ــي ،فقـ ــد
ً
انعكسـ ــت الثقافويـ ــة أيضـ ــا يف غيـ ــاب
الشـ ــغل والبحـ ــث العيـ ــي عـ ــن العالـ ــم
العـ ــريب وإنتـ ــاج مـ ـ ّ
ـواد ال تاريخيـ ــة تحاول
فرض نظريات معينة عىل العالم العريب
مزنوعة السياق.

ونش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء مـ ــا ّ
يمسـ ــى «الطفـ ــرة
الشـ ــبابية» .يالحـ ــظ «تقريـ ــر التنميـ ــة
البرشية العربية» للعام  ٢٠١٦أن الشـ ــباب
ّ
بـ ــن عمـ ــر  ١٥و ٢٩يشـ ــكلون ثلث سـ ــكان
املنطقـ ــة العربيـ ــة ،أي حنـ ــو  ١٠٥ماليـ ــن
نمسـ ــة ،وميـ ــي ليؤكـ ــد أنه «مل يسـ ــبق أن
هشـ ــدت املنطقـ ــة احتـ ــال الشـ ــباب مثـ ــل
هذه احلصة الكبرية من عدد السكان».
أمـ ــا العامـ ــل الثـ ــاين فهـ ــو تهميـ ــش
الشـ ــباب وإضعـ ــاف دورهـ ــم وإقصاؤهم
يف القطاعـ ــن العام والخاص عىل نطاق
ّ
واسـ ــع يف المنطقـ ــة العربيـ ــة .ويشـ ــكل
إقصاء الشباب عىل نطاق واسع إحدى
أبـ ــرز العقبـ ــات أمـ ــام التنميـ ــة يف تلـ ــك
المنطقـ ــة .ولـ ــم ُيعـ ــرف بعـ ــد بالشـ ــباب
عـ ــى أنهـ ــم فاعلـ ــون رشعيـ ــون يف عمليـ ــة
ّ
لتحمـ ــل
التغيـ ــر وال يجـ ــري تمكينهـ ــم
تلك المسؤولية.

إن الشـ ــباب ضحايـ ــا إقصـ ــاء ميـ ــارس
ً
ـال يف متوسـ ــط
رمسيـ ــا علهيـ ــم مـ ــن رجـ ـ ٍ
العمـ ــر وكهـ ــول يسـ ــيطرون عـ ــى املجمتع
َ
القي التقليدية وممارسـ ــات الدولة
بقوة
االقتصادية عميقـ ــة اجلذور .كذلك األمر
ً
عقبات عديدة للحصول
يواجه الشباب
ٍ
عـ ــى الوظائـ ــف والـ ــزواج والسـ ــكن ،فميا
الفئـ ــات املتقدمـ ــة يف العمر من السـ ــكان
ّ
تمتتـ ــع بامتيـ ــازات حصلت عـ ــى معظمها
يف ظـ ــل برامـ ـ َـج حكوميـ ــة خـ ــال فـ ــرات
الطفرات النفطية (تقرير التنمية البرشية
العربية ،ص .)١٧٠ ،٣٢
ولكـ ــن بالرغـ ــم مـ ــن اجلاذبيـ ــة الـ ــي
تمتتـ ــع هبـ ــا رسديّـ ــة االهمتـ ــام بالشـ ــباب
َ
وبمتكينهـ ــم ،ثمة حاجـ ــة للنظر إلهيا حبذر
وبـ ــروح نقديـ ــة ،ذلـ ــك أن منوذج الشـ ــباب
يف التنميـ ــة واألمن يدعـ ــو إىل القلق ويثري
ً
عددا من املشكالت.

الكونغو ،ثالثينيات القرن املايض،
audiovis.nac.gov.pl
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من تارخي الهجرة اللبنانية
عامالت وعمال يف معامل
النسيج األمريكية ٢/١
«مركز مويز خريهللا
لدراسات االنتشار اللبناين»،
جامعة نورث كاروالينا الرمسية،
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من تاريخ الهجرة اللبنانية
عامالت وعمال يف معامل النسيج األمريكية ٢/١
إعداد «مركز موزي
خريهللا لدراسات
االنتشار اللبناين»،
يف جامعة نورث
كاروالينا الرسمية،
ُ
تنرش بإذن من
املركز .ننرش يف العدد
املقبل القسم الثاين
من الدراسة الذي
يتناول إرضاب «اخلزب
والورود» يف مدينة
لورنس عام ١٩١٢
ومشاركة العامالت
والعمال اللبنانيني
فيه ،وهو من أهشر
اإلرضابات يف تارخي
احلركة العمالية
األمريكية
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عام  ١٩٨٥جلس أنطون رامي عىل رشفة مزنله يف الواليات املتحدة ،يرسد حياة والدته .قال عن أيامها األوىل يف أمريكا:
«من املحمتل أهنا عملت قبل الزواج من والدي ،ألن اجلميع كانوا يعملون يف املصانع» .يف معرض حديثه ،كان أنطون
يــروي عــن جتربة الطبقــة العاملة من اللبنانيني الذين هاجــروا إىل مدينة لورنس ،يف والية ماساشوســتس ،مشال رشيق
الواليــات املتحــدة ،يف بدايــة القــرن العرشيــن .غــر أن رواية أنطــون وجتــارب املهاجرين اللبنانيــن يف املصانــع األمريكية
تتعدى حدود مدينة لورنس ،فهي ُت ّ
عب عن حياة ثليث املهاجرين اللبنانيني الذين جاءوا إىل الواليات املتحدة األمريكية
بــن  ١٨٨٠وهنايــة الثالثينيــات من القرن العرشيــن ،وكدحوا يف املعامل واملصانع واملناجــم األمريكية .إال أننا ال نمسع عن
ً
وغالبا ما نعتقد أن حياة كل املهاجرين اللبنانيني إىل األمريكيتني تنضوي يف إطار قصة البائع
هذه القصص والتجارب،
املتجــول ،الــي تقــول بأن معظمهــم (إن مل نقل كلهــم) عملوا يف التجــارة فور وصولهــم إىل الواليات املتحــدة ،إما كبائيع
ّ
محال ودكاكني جتارية ،ومن مث ارتقوا برسعة إىل مصاف الطبقة الوسطى.
«الكشة» و«اجلزدان» ،أو كأصحاب
يف مقابل هذا التغافل والتجاهل ،يرمي هذا املرشوع إىل البدء باســتعادة بعض هذه القصص والتجارب ،وتســليط
الضــوء عــى التــارخي الزاخر للطبقة العاملــة بني املهاجريــن اللبنانيني ،١وما عانــوه ليصبحوا مواطنــن أمريكيني قادرين
عــى تأمــن احتياجات أرسهم ،خالل فرتة عاصفة من اإلرضابات والرصاعــات العمالية ،واالقتصاد املتخبط ،باإلضافة
إىل التغــر الرسيــع يف املهشــد املدين واحلرضي للمــدن الصناعية األمريكية .مبعىن آخر ،هتدف الدراســة إىل إعادة التفكري
ّ
والمتعــن فهيا ًّ
مليا ،حــى نتجاوز نظــرة أحادية اجلانب ،ونرى مــن خالل هذه
يف مــا ُيــروى عــن قصص الهجــرة اللبنانية
ً
ً
القصص أبعادا أخرى أوسع وأكرث تعقيدا لتجارب املهاجرين.
تبدأ احلكاية برحيل اآلالف عن منازلهم وأوطاهنم عىل طول رشق البحر املتوسط ،واإلحبار عرب املحيط األطليس.
يف الطريق إىل لورنس
ّ
يذكــر جــون حــداد يف مذكراتــه عــن جدتــه« :بكــت مارثــا طوال
الطريــق إىل بــروت مــن حيــث ســتبحر الســفينة .واحتضنــت
َ
والدتا ّ
وقبلهتا للمرة األخرية ،ومل ترها بعد ذلك».٢
يف الفــرة بــن  ١٨٨٠وهنايــة ثالثينيات القــرن العرشين ،غادر
قرابــة  330ألــف مهاجر من بالد الشــام (لبنان وســورية واألردن
ً
ّ
وتوجــه ما يقــارب  120ألفا
وفلســطني املحتلــة) إىل األمريكيتــن.
مهنــم إىل الواليــات املتحــدة األمريكيــة .قـ ِـدم ثالثــة آالف مــن
هؤالء إىل مدينة لورنس ،ويه مدينة صناعية تقع مضن منطقة
معامــل النســيج يف مشــال رشيق الواليــات املتحــدة .٣نتيجــة هــذا
ّ
التدفــق الكبــر للمهاجريــن ،أصبحــت لورنــس ثــاين أكــر ّ
جتمــع
للجاليــة «الســورية» بعــد مدينــة نيويــورك ،ومــن أكربهــا يف
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ً
العــامل .٤يطــرح حجــم هــذا التدفــق ســؤاال حــول ســبب مغــادرة
هذا العدد الكبري من املهاجرين لقراهم ومدهنم يف جبل لبنان
ووادي البقاع ومدينة حماة وغريها ،من أجل العمل يف مصانع
النسيج يف لورنس.
ّ
ّ
٥
يتجل اجلواب يف شــقني  :األول أن اللبنانيني ،شــأهنم شأن
املاليــن ممــن هاجــروا إىل الواليــات املتحــدة من أوروبــا والرشق
األوســط ،كانــوا يبحثــون عــن عمــل لفــرة قصــرة يك يعــودوا إىل
ً
ًّ
اجمتاعيــا
أوطاهنــم حاملــن أمــواال وثــروات تمضــن لهــم مركـ ًـزا
ً
ً
مرموقــا وحيــاة أفضــل .مــن جانــب آخــر ،فإن لورنــس ،عىل غرار
املــدن الصناعيــة األمريكيــة األخــرى الــي َ
نمت وتطـ ّـورت برسعة
ّ
يف تلك احلقبة ،كانت حباجة ّ
ماسة إىل قوة عاملة ،فوفرت فرص
عمل يهسل احلصول علهيا .وقد علم سكان القرى واملدن عىل

طــول رشق املتوســط بوجــود هــذه الفرص من مصــادر مختلفة.
فعــى ســبيل املثال ،كانــت املعامل واملدن الصناعيــة األمريكية،
باإلضافــة إىل رشكات اخلطــوط البحريــة ،ترســل وكالء توظيــف
ومندوبــن إىل املــدن الصغــرة والقرى جاذبــن إلهيم املهاجرين
املتلهفــن للســفر ،قاطعــن لهــم الوعــود بالــراء اليســر واحليــاة
اجلديــدة يف أمــركا .ويف طريقهــم إىل أمــركا ،كان املهاجــرون
ميــرون باملــدن الســاحلية مثــل اإلســكندرية يف مــر ،ومارســيليا
و«لوهافــر» يف فرنســا ،وليفربــول يف إنكلــرا ،ويصادفــون يف
هــذه املحطــات إعالنــات باللغــة العربيــة (مــن بني لغــات أخرى)
تغرهيم بالذهاب إىل املدن الصناعية املزدهرة والنامية يف مشال
رشيق الواليات املتحدة .٦لكن العامل األكرب يف ّ
توجه املهاجرين
اللبنانيــن حنــو مدينــة لورنــس هــو مــا كانــوا يمسعونــه مــن أخبــار
ً
الذيــن ســبقوهم مــن املهاجريــن .فمثــا ،ذكــرت فكتوريــا خطــار
َ
«كان لدينــا خـ ٌ
ـال يعيــش يف لورنــس وســألنا يف مــا لــو كنــا نرغب
بالقــدوم ،وهكــذا حصــل» .٧وكانــت ماتيلــدا [أبــو] عـ ّـراج ،ويه
مهاجرة أخرى ،اسـ ّ
ـتقرت مع أقرباء لها يف مدينة وورسيســر ،يف
واليــة ماساشوســتس ،قبــل االنتقــال إىل لورنس مــع أفراد عائلة
أخرى .كان والداها يعيشان يف قرية مشغرة اجلبلية [البقاعية]
يف لبنان ،ولكرثة عدد أطفالهما مل يعد بإمكاهنما تأمني املعيشة،
لــذا أرســا ماتيلــدا ذات األحــد عــر ً
عامــا مــع ّ
عمهتــا يك تشـ ّـق
طريقها وتعيل نفهسا ،ومل َ
تر ماتيلدا أيًّا من والدهيا بعد ذلك.٨
«سورية الصغرى»
العمل ،السكن ،الصحة
ّ
«ولـ ُ
ـدت يف بيــت عــى شــارع «فــايل» مبدينــة لورنــس تفشــت
فيــه اجلــرذان .قالــت يل أمــي إن أيب قتــل ســبعة جــرذان يف ليلــة
واحدة» (روز).
اســتقر املهاجــرون اللبنانيــون يف مدينــة لورنــس منــذ العــام
 ١٨٩١عندمــا أدرج يوســف البطــل امســه يف الدليــل التجــاري
املحــي بصفــة بائــع ّ
كشــة .ويف أواخــر القــرن التاســع عــر ،كان
يصــل املئــات مــن املهاجريــن يف كل عــام للعمــل يف معامــل
ّ
النســيج .وخالل عقود ،تباطأت موجات الهجرة وقلت بشــكل
ملحــوظ مــع نشــوب احلرب العامليــة األوىل عام  ،١٩١٤األمر الذي
ً
ً
صعبــا ،بــل مســتحيال
جعــل الســفر مــن بــاد الشــام وإلهيــا أمـ ًـرا
بســبب احلصــار الفرنــي واإلنكلــزي اخلانــق .يف عرشينيــات
القــرن املــايضّ ،
أدى تدهــور أوضــاع معامــل النســيج يف لورنس،
وصدور قوانني فدرالية أمريكية ِّ
مقيدة للهجرة إىل وقف موجة
الهجرة اللبنانية الكبرية إىل املدينة.
اســتقرت غالبيــة املهاجريــن يف قمســن مــن لورنس :األول،
عــى طــول شــارع «فــايل ســريت»  ،Valley Streetوالثــاين يف
79
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ّ
منطقــة «پليــز»  .The Plainsيعلــق ابــن املهاجرين اللبنانيني
أنطــون رامــي بقولــه« :أشــك بأنــك كنــت جتــد عائلــة لبنانيــة
واحــدة تعيــش خــارج مناطــق «إمل»  ،Elmو«أوك» ،Oak
و«تشس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنت»  ،Chestnutو«ڤايل» .»Valley
يــم شــارع «ڤــايل» ،القريــب مــن املعامــل ،اثنــن مــن أصغــر
األحيــاء اللبنانيــة .أمــا الــي األكــر ،والــذي يعــرف بـ«ســورية
الصغــرى» ،فيقــع يف منطقــة «پليــز» الــي تــم األجــزاء العليا
مــن «أوك» و«إمل» و«تشســتنت» املحصــورة بــن شــاريع
«هامپشــاير»  Hampshireو«لورنــس»  .Lawrenceوإىل
ـان مهنــا وأبعــد
مشـ
ـال غــرب وســط املدينــة ،عــى بعــد بضعــة مبـ ٍ
ً
قليــا عــن معظــم املعامــل الواقعــة عــى طــول هنــر «مرميــاك»
 ،Merrimackيتذكــر إبراهــم بشــارة «كان باســتطاعتك أن
تنظــر عىل طول الشــارع يف القــم اللبناين من منطقة «پليزن»
ً
فــا تــرى أحـ ًـدا مختلفــا عنــك» .٩وكانت منطقــة «پليزن» حتوي
مهاجريــن مــن مختلــف أحناء العــامل يتجمعون حســب أعراقهم.
ويذكــر رامــي أن «اإليطاليــن كانــوا يعيشــون أســفل شــارع
لورنــس ،ويه اآلن منطقــة تقــع أعــى شــارع هامپشــاير ،وقــد
كانــت كلهــا لبنانيــة .مث تذهــب إىل شــارع ترميونــت ،Tremont
حيــث األغلبية أيرلندية».١٠
كان معظــم اللبنانيــن يعملــون يف المصانــع ،ويعيشــون
بمبان مكتظة يف شــقق صغرية مســتأجرة تحوي ثالث عائالت
أو أكرث ،خالية من الهواء النظيف والرصف الصيح .١١وشــكلت
هــذه المبــاين  ٪٥٢مــن نســبة المناطــق الســكنية يف لورنــس.
ويف العــام  ،١٩١٢خــال مــا يعــرف بالعــر التقدمــي األمــريك،
ٌ
ّ
ً
ونظمــا للبنــاء والنظافــة
َســنت المــدن األمريكيــة عـ ّـدة قوانــن
لمواجهــة الظــروف المعيشــية والحياتيــة الصعبــة الــي عاشــها
ســكان تلــك المبــاين المكتظــة بالمهاجريــن .لكــن ذلــك لــم
َ
تحايــل أصحــاب المبــاين
يمنــع الوضــع يف لورنــس مــن الرتاجــع.
َ
والمقاولــون عــى القوانــن والمعايــر وبنــوا أكــر عــدد مــن
المبــاين المخصصــة لإليجــار عــى مســاحات محــدودة .وأطلق
اســتبيان حــول الظــروف المعيشــية يف لورنــس عــام  ١٩١١عــى
«حمــى االكتظــاظ» ،تعبـ ً
ّ
ـرا عــن الكثافــة
هــذه الظاهــرة اســم
ً
ّ
الســكانية لهــذه األحيــاء والمناطــق ،الــي ســببت ارتفاعــا يف
حــاالت المــرض والمــوت بــن المهاجريــن القاطنــن يف تلــك
المبــاين .١٢وبــى مالكــو األرايض والعقــارات مســاكن ومبــاين
ً
ً
وقربــا مــن بعضهــا البعــض بهــدف زيــادة أرباحهــم
ارتفاعــا
أكــر
(وكان مــن بينهــم بعــض المهاجريــن اللبنانيــن ،منهــم يوســف
صليبا) .نتيجة ذلك ،تدهورت أحوال المباين والمســاكن اليت
ً
كانــت تعــاين أصــا مــن رداءة اإلنــارة وســوء التهوئــة .باإلضافــة
إىل ذلك ،كانت غالبية المباين والمساكن مبنية من الخشب،

ً
ما جعلها عرضة للحرائق القابلة ألن تنترش برسعة داخل تلك
ّ
المجمعات المكتظة بســاكنيها.
بســبب ســوء الظــروف المعيشــية ،وظــروف المعامل حيث
يعمــل أغلــب المهاجريــن ،كانــت االلتهابــات الرئويــة (الزنلــة
والتدرن الرئوي (السـ ّ
ّ
ـل) وغريها من األمراض اليت
الصدرية)
تصيــب الجهــاز التنفــي مســؤولة عــن  ٪٧٠مــن الوفيــات بــن
ّ
عمال لورنس .١٣وبني  1895و 1912بلغ ّ
معدل عمر المتوفني من
المهاجرين اللبنانيني ً ٢٥
عاما .وهكذا كان للظروف المعيشية
ً
السـ ّـيئة ،فضــا عــن األمــراض الــي كان يتعــرض لهــا العمال يف
المعامــل ،أثــر ســليبٌّ عــى العائــات اللبنانيــة المهاجــرة ،ففــي
الفــرة بــن  ١٩٠٠و ١٩١٢بلغــت نســبة الوفيات بــن األطفال دون
ســن الثانية  .١٤٪٤٤ولم يكن المهاجرون اللبنانيون بمنأى عن
هذا األلم وتلك الخســارة ،فقد تويف خالل هذه الفرتة طفالن
لمهاجريــن لبنانيــن نتيجــة ســوء ظــروف الســكن؛ وتوفيــت
مــاري نصــار ذات العامــن بســبب الحــرارة الشــديدة يف صيــف
 ،١٩٠١وتــويف ميشــال معلــوف ذو األربعــة أعــوام قبــل حلول عيد
الميــاد عــام  .١٩٠٢وخــال الفرتة بــن  ١٩١٠وأواخر  ،١٩٢٠فقدت
أديــل ملحــم ســبعة أطفــال قبــل أن ُتــرزق باثنــن تمكنــا مــن
البقــاء عــى قيــد الحيــاة .وتذكــر ابنتهــا جولييــت بســتاين «لقــد
ً
مرضــا شـ ً
ـديدا… ثم تويف
فقـ َـد ْت [أمــي] طفلهــا األول ومرضــت
طفــان جـ ّـراء اإلصابــة بالحصبــة والدفترييــا (الخانــوق) ،وكان
عمــر األول ً
عامــا والثــاين عامــن ونصــف العــام .كمــا عانــت من
مشــاكل وصعوبــات يف الــوالدات الالحقــة .ســقطت يف طريقهــا
إىل العمــل نتيجــة عاصفــة ثلجية فولد الجنني ً
ميتا».

بسبب سوء الظروف المعيشيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
وظروف المعامل ،كانت أمراض الجهاز التنفيس
مسؤولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عن  %70من الوفيات.
وبلغت نسبـــــــــــــــــــــــــــــــة الوفيات بني األطفال %44
عمل النساء واألطفال
«أتذكــر الرائحــة الــي كانت تحملهــا معها [إىل المزنل] ،كانت
رائحــة زيــت ورطوبــة ونتانــة .كانــت هــذه رائحتهــا فقــط عندمــا
تعود من العمل» (جولييت بســتاين).١٥
لــم تختلــف ظــروف المعامــل وأحوالهــا عــن تلــك الــي يف
المبــاين والمســاكن .كان العمــل يف معامــل النســيج يف لورنــس
ًّ
ـاقا وخطـ ً
ـرا .ولطالمــا أعــرب
يف بدايــات القــرن العرشيــن شـ
العمــال عــن ّ
تذمرهــم ،واشــتكوا مــن ســاعات العمــل الكثــرة،
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ومــن خطــورة اآلالت وســوء التهوئــة« :لــم يكــن بمقــدورك أن
تســهو ولــو لحظــة .كان الرتكــز رضوريًّــا ألن بعــض الماكينــات
خطــرة ومــن الممكــن أن تفقــد ذراعــك بســببها» .١٦وإضافــة
إىل خطــورة إصابــات العمــل« ،فقــد أســهم الغبــار والجفــاف
والحرارة والرطوبة وضعف اإلنارة وسوء التهوئة وانبعاث أول
أوكسيد الكربون» يف المعامل بزيادة ّ
معدل الوفيات وإصابة
العمــال باألمــراض التنفســيةّ .١٧
وأدت عوامــل أخــرى إىل رسعــة
ً
انتشــار هــذه األمــراض .فمثــا كان العامــل خليــل عيــد يخــر
ّ
يعلق ّ
زوادة غدائه «من ســقف المعمل حىت
أطفالــه بأنــه كان
١٨
ال تصــل إليهــا الجرذان»  .وتذكر جولييت بســتاين أن والدتها
قالــت لهــا مــرة« :جولييــت ،احصــي عــى التعليــم فأنــا ال أريــد
لــك أن تذهــي إىل المعامــل أبـ ًـدا» .وأثنــاء ســرها يف شــوارع
لورنــس ،تتذكــر جولييــت «الصخب والضجيــج الصادرين عن
المعامــل» وتقــول« :كنــت أفكــر ،يــا إلهــي ،إن والــديت تعمــل
هنــاك ،فلــم أكــن أســتطيع ســماع صويت وأنا عــى الجانب ذاته
مــن الطريــق» ،وتضيــف «إىل هــذا يضــاف العمــل عــى اآلالت
لثماين ســاعات متواصلة».١٩
ً
غريبــا يف ذلــك الوقــت عــى النســاء اللبنانيــات،
لــم يكــن
أمثال أديل ملحم وغريها ،أن يشــتغلن كعامالت يف المصانع.
ـدد النســاء عـ َ
يف الواقــع ،فــاق عـ ُ
ـدد الرجــال يف معامــل لورنــس
ُ
يف بدايــة القــرن العرشيــن .٢٠فقــد دفعــت تكاليــف المعيشــة
الباهظــة ،واســتقطاعات الرواتــب ،كافــة أفــراد العائلــة إىل
العمــل لتأمــن لقمــة العيــش .عــى ســبيل المثــال ،يف العــام
 ،1910كان  ٪٥٠مــن النســاء اللبنانيــات فــوق ســن الرابعة عرشة
يعملــن يف مصانــع النســيج .وحــى يف الفــرات الــي شــهدت
أزمــات سياســية واقتصاديــة ،مثل الكســاد الكبــر يف عام ١٩٢٩
والحــرب العالميــة الثانية ،اسـ ّ
ـتمرت النســاء واألوالد بالذهاب
إىل العمــل .وبالنســبة لكثــر منهــن ،كان يعــي انتهــاء دوام
العمــل يف المصانــع بدايــة واجبــات ومهـ ّ
ـام أخــرى يف المــزل.
تقول جولييت بســتاين إنها عندما لم تكن والدتها يف المصنع،
ً
صباحــا وتعــود إىل المزنل حوايل
كانــت تعمــل يف متجــر والدهــا
الســاعة العــارشة مســاء ،لتقــوم باألعمال المزنليــة بني العارشة
ومنتصــف الليــل ،ثــم تخلــد للنــوم لتســتيقظ عنــد الخامســة،
وتضيــف «كان عــى والــديت أن تســتيقظ يف الخامســة ،ألنــه
ً
إضافــة إىل مزيــد مــن األعمــال المزنليــة الــي تنتظرهــا ،كان
عليهــا أن تعـ ّـد الطعــام ،لقــد كان الطعام ذاته كل يوم ،فهي لن
ً
حارضا
تكــون موجــودة يف المســاء إلعداد العشــاء ...لكنــه كان
عىل الموقد ً
دائما».٢١
ومــن أجــل توفــر دخــل إضــايف للعائلــة ،كان العديــد مــن
العائــات اللبنانيــة المهاجــرة يف بدايــة القــرن العرشيــن ترســل

عمال يف أحد معامل النسيج يف لورنس ،١٩١٦ ،مكتبة الكونغرس

81

بدايات • العدد 2021 | 32

أوالدها إىل العمل حال بلوغهم سن الرابعة عرشة (وهو الحد
ّ
اضطرت ماتيلدا
األدىن القانوين لسن العمل) .ففي عام ،١٩٠٤
ذات الثالثــة عــر ً
ّ
عامــا (الــي أرســلها أبواهــا للعيش مــع عمتها
ُ
«ذهبت إىل
يف لورنــس) إىل العمــل يف المصانــع .تقول ماتيلدا:
الخــوري وأخربتــه أين بحاجــة ّ
ماســة إىل وظيفــة ،وهــو ســاعدين
يف الحصول عىل عمل» ،وتضيف «كان عيلّ أن أعمل مقابل
قويت .لم يكن باســتطاعة أحد من أقربايئ مســاعديت» .٢٢وكان
ذلــك يف الفــرة نفســها حــن كان المســؤولون الحكوميــون
يحاولــون الحـ ّـد مــن ظاهــرة عمالــة األوالد عــر مطالبــة أربــاب
العمــل بتقديــم وثائــق تثبــت أن العمــال بعمــر يســمح لهــم
بالعمــل .وبالرغــم مــن هــذه اإلجراءات ،كان من الســهل تزوير
تلــك الوثائــق .لــم تكــن عمليــات التدقيــق وســجالت الدولــة
آنــذاك كمــا يه عليــه اليــوم .يف بدايــة القــرن العرشيــن كانــت
الســجالت والقيــود ال تــزال ابتدائيــة وبســيطة ،وأغلــب الوثائق
والبيانــات الــي ّ
يقدمهــا المهاجــرون اللبنانيــون مكتوبــة باللغة
ً
أحيانــا) مــن ِقبــل أصدقــاء
العربيــة وتتــم ترجمتهــا (بأخطــاء
مسـ ّ
ـتعدين لزتويــر الشــهادات .وكمــا يه حــال عائــات أخــرى،
أرســلت عائلــة أديــل ملحــم ابنتهــا للعمــل يف المصنــع بــدل
الذهــاب إىل المدرســة ،قالــوا« :لندخلهــا إىل المعامــل ونقــول
إن عمرهــا اثنــان وعــرون» .حينهــا قابــل مديــر المصنــع أديــل
فقــال لهــا« :أنــا أعلــم أنــك تكذبــن ،لكــي ســأقبلك عــى أي
حــال» .٢٣وبســبب هــذا النهــج يف الزتويــر وتكبــر أعمــار األوالد
مــن أجــل إدخالهــم إىل المعامــلُ ،حــرم العديــد منهــم فــرص
تعليــم ّ
جيــدة وواعــدة ،إذا مــا قارنّاهم بفــرص األجيال الالحقة
مــن المهاجريــن .إن دخول المهاجرين األوائل المصانع بســن
ّ
مبكــرة دفعهــم إىل حـ ّ
ـث أوالدهــم عــى المــي بطريــق آخــر
يأخذهــم بعيـ ًـدا عــن المعامــل والمصانــع ويضعهــم بمصــاف
الطبقة المتوسطة.

يف بدايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة القرن العرشين
فاق عد ُد النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء عد َد
الرجال يف معامل لورنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
ً
ّ
مثــل انخــراط نســبة عاليــة مــن األوالد يف المعامــل أزمــة
ً
كبــرة ومشــكلة اجتماعيــة خطــرة ،مــا حــدا بصحــف الجاليــة
اللبنانية إىل تســليط الضوء عىل الظاهرة .عىل ســبيل المثال،
ذكــرت صحيفــة «الهــدى» ،ويه مــن أوائــل الصحــف العربيــة
الصــادرة يف الواليــات المتحــدة األمريكيــة« :إن أهم ما وجدنا
يف مدينــة لورنــس ونريــد انتقــاده هــو اســتعاضة األكرثيــن عــن
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العلــم بعمــل الصغــار» .وتكمــل الصحيفــة« :ال نـ ّ
ـود أن نذكــر
كيــف يدخــل هــؤالء الصغــار المعامــل ومــن ُيدخلهــم فيهــا أو
ـورا ومـ ّ
يشــهد بأعمارهــم مأجـ ً
ـزو ًرا ...إنمــا نريــد أن نبـ ّـن لآلبــاء
ّ
مضار عمل الصغار وال ســيما من كانوا بأعمار أوالد
وللشــعب
لورنــس الســوريني ،ومنهــم من لم يتجــاوز الثامنة من العمر».
ّ
وبينــت الصحيفــة بالتفصيــل األمــراض والعلــل الجســدية
ّ
(وأغلبهــا أمــراض تصيــب الجهــاز التنفيس) اليت أثرت عىل ّ
نمو
ً
األطفــال وحالــت دون أن يصبحــوا «ال رجــاال أشــداء وال نســاء
قويّــات» .باإلضافــة إىل بحــث العلــل واألمــراض الناتجــة مــن
العمــل يف المصانــع ،صـ ّـور لنــا الكاتــب ومحـ ّـرر الصحيفــة نعــوم
مكــرزل ،وهــو ناشــط إصــايح مــن الطبقــة الوســطى ،المعامل
ّ
عــى أنهــا مـ ٌ
ـكان غري أخاليق ميلء بالمؤثرات الســلبية والســيئة
ّ
اليت تعمل عىل إفســاد شــباب المجتمع ،فعىل حد قوله« :إذا
كان الكبــار يف المعامــل ُي َّ
جربون فكيف بالصغار؟».٢٤
ّ
والتمرد عىل العنرصية
بني الحاجة
إن عمــل النســاء واألطفــال يف المعامــل لتوفــر دخــل إضــايف
للعائلــة لــم يغـ ّـر بــل أمعن يف النظرة الســلبية لــدى المهاجرين
الرجــال تجــاه المعامــل والعمــل فيها .لقــد كان يرى الرجال يف
ً
عمــل المعامــل تصغـ ً
ـرا لشــأنهم وتقليال مــن رجولتهم -إن صح
التعبري .ويعود هذا إىل اعتقاد وفكرة حملها المهاجرون معهم
مــن وطنهــم لبنــان .كان  ٪٩٠مــن العاملــن يف الكارخانــات
(معامــل حـ ّ
ـل الحريــر) مــن النســاء اللــوايت كان ينظــر إليهـ ّ
ـن
المجتمـ ُـع المحــي عــى أنهــن ذوات ســمعة ســيئة .وعــى
الجانــب اآلخــر ،لــم تكــن األفــكار المحيطــة بعمــل المصانــع يف
ّ
أمــركا تختلــف كثـ ً
المؤرخــان المتخصصــان يف
ـرا .يكشــف لنــا
الشــؤون ّ
العماليــة جيمــس باريت وديفيــد روديجر أنه يف أوائل
القــرن العرشيــن كانــت تغلــب عــى العمــل يف المعامــل «ســمتاَ
العنرصيــة واالزدراء» ،حيــث ُتســتخدم لغــة عنرصيــة مهينــة
ّ
تــزدري وتحــط مــن قــدر العمــال ،ومــن ذوي البــرة الســمراء
ً
خصوصــا والمجموعــات العرقيــة األخــرى مــن المهاجريــن،
مثــل ســكان دول حــوض المتوســط وأوروبــا الرشقيــة.٢٥
كانــت المعامــل يف لورنــس خاضعــة لهــذه الهرميــة العنرصيــة
والتميزييــة بــن األعــراق واألجناس .من بــن هؤالء المهاجرين
أصحاب «البرشة الســمراء» كان والد ســايل ،عقل شــأنه شأن
ّ
العديــد مــن اللبنانيــن «يعمــل يف خــط اإلنتــاج وقــد عــاىن مــن
عملــه يف الدرجــات الســفىل» لهرميــة المعمــل .ويتمثــل شــكل
آخــر مــن أشــكال العنرصيــة يف حصــول المهاجريــن الناطقــن
ً
باللغة اإلنكلزيية ،من بلدان بريطانيا وكندا مثال ،عىل وظائف
آمنــة ذات دخــل مرتفــع ،يف حــن يحصــل المهاجــرون الجــدد

الوافــدون مــن أوروبــا الرشقيــة وحوض المتوســط عىل وظائف
ً
متدنيــة الدخــل« .٢٦لــم يكــن [والد ســايل] يرى نفســه عامال يف
معمــل عــى اإلطالق»؛ وبالرغم من عملــه هناك طوال حياته،
إال أنــه ســى ً
دائمــا إىل أن يفصــل هويّتــه عــن األفــكار والثقافــة
الســائدة تجاه عمال المصانع».٢٧

كانت تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغلب على العمل يف المعامل
«سم َتا العنرصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة واالزدراء»،
حيثتُستخدملغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
خصوصا ذوي البرشة السمراء
تزدري العمال،
ً
وتخربنــا جولييــت بســتاين عــن والدهــا« :لم يعجبــه العمل
يف المعامــل عــى اإلطــاق .لــم يكــن لديــه الصــر ليعمــل تحــت
إمــرة أي شــخص .وكان العديــد مــن الرجــال اللبنانيــن عــى
ً
هــذه الشــاكلة» .٢٨إضافــة إىل أنهــم لــم يرغبــوا يف العمل ضمن
بيئــة تنتقــص وتحــط مــن شــأنهم وتمــارس التميــز العنــري
عليهــم .كان والــد جولييــت يديــر دكان بقالــة يلـ ّـي احتياجــات
الجاليــة اللبنانيــة يف منطقــة «پليــز» ،يف حــن تعمــل زوجتــه
ًّ
يوميا يف المصنع لتأمني دخل إضايف للعائلة .أما جورج بشارة
فقــد تــرك العمــل يف المعامــل بعــد إرضاب عــام  ،١٩١٢وحصــل
عــى وظيفــة عامــل تنظيــف يف أحــد المطاعــم المحليــة .وبعــد
ً
ًّ
إضافيا لزوجته
أربــع ســنوات مــن المعانــاة والعمل ليوفر دخــا
وابنتــه ،قــرر تــرك لورنــس والبحــث عــن عمــل آخــر ،لكنــه مــا
ً
لبــث أن عــاد عاجـ ًـزا ومرهقــا ليعمــل كبائــع ثلــج .وعندمــا رأى
جــورج أن عائلتــه أخــذت تكــر ،عــاد مجـ ً
ـرا للعمــل يف معمــل
ً
«آركاديا»  ،Arcadiaوحصل أيضا عىل عمل إضايف يف معمل
«پاســيفيك»  .Pacificوتذكــر ابنتــه روزالــن أنهــا ســمعته مــرة
يقــول «ســوف أعمــل يف وظيفتــن .ال أريــد إحسـ ً
ـانا مــن أحد».
وعندمــا فتــح أحــد أقربائهــم مخـ ً
ـزا ،انضــم جــورج إليــه وتــرك
ًّ
نهائيا.٢٩
العمــل يف المصانع
وبرغــم معانــاة الرجــال اللبنانيــن يف إيجــاد فــرص عمــل
ً
خصوصــا يف عرشينيــات
خــارج إطــار المعامــل والمصانــع،
وثالثينيــات القــرن المــايض ،إال أنهم رسعان ما كانوا يرتاجعون
ّ
عــن أفكارهــم تجــاه العمــل يف المصانــع بســبب مــا يوفــره مــن
ّ
فــرص عمــل ورواتــب ثابتــة .٣٠وعلــق روبــرت حاتــم عــى ذلــك
بقولــه «كان الوالــد يعمــل يف مصنــع النســيج ألن كل اآلبــاء
كانــوا يضطــرون للعمــل فيها (يف مصانع النســيج) بســبب حالة
ً
حرجا
االقتصــاد» .٣١ويف النهايــة ،وجــد العديد مــن المهاجرين
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يف التعريــف بأنفســهم كعمــال مصانــع ،ومواجهــة الثقافــات
السائدة (األمريكية واللبنانية) اليت ربطت العمل يف المعامل
وبالعــرق غري األبيض .وعــاىن الرجال اللبنانيون خاصة
بالمــرأة
ِ
ً
توتـ ًـرا ورصاعــا بني خيارين ،فإمــا توفري الدعم والدخل ألرسهم
ـل آخــر أكــر
مــن ًخــال العمــل يف المصانــع ،وإمــا إيجــاد عمـ ٍ
توافقا مع تطلعاتهم االجتماعية والشــخصية.
العالقات االجتماعية ،الرتفيه ،الزناعات
«يخرج الناس من عملهم منهكني ومتعبني .والمكان الوحيد
الذي يتيح للرجال فرصة االختالط وإقامة عالقات اجتماعية
هــو المقــايه القديمــة الموجــودة يف أعــى منطقــة «پليــز».
هنــاك كانــوا يلعبــون الــرد أو «الطاولــة» كمــا كانــت ُتعــرف يف
تلــك األيام» (أنطون رامي).٣٢
ّ
عــاش ســكان لورنــس وعملــوا وأقامــوا عالقــات اجتماعيــة
ضمــن أحيائهــم فقــط .وســاعد تجـ ُ
ـاور اللبنانيــن يف الســكن،
والقصــص والتجــارب المشــركة بينهــم كمهاجريــن عــى عقــد
ً
ًّ
إضافيــا يف
دعمــا
روابــط اجتماعيــة حميمــة ووثيقــة تمنحهــم
مواجهــة أعبــاء الحيــاة والعمــل .تصــف روزالــن حبيــب الحيــاة
ّ
آنــذاك بالقــول« :لــم يكــن أي منــا يمتلــك شــقته الخاصــة أو
بيتــه الخــاص ،فلــم يكن بمقدور الناس ّ
تحمــل تكاليف الحياة
الباهظــة» .وتضيــف« :كان كل شــخصني يتقاســمان رسيـ ًـرا
ّ
يومياتــه« :كنــا ننــام
واحـ ًـدا» .٣٣ويــروي روبــرت حاتــم تفاصيــل
يف غرفــة واحــدة ألن أقرباءنــا كانــوا يعيشــون معنــا» .٣٤وكانــت
العائــات يف تلــك األحيــاء تطبــخ وتــأكل ً
معــا ،وتتشــارك ليــس
ً
فقــط المصاريــف ،واألوقــات الممتعــة والصعبــة أيضــا .وتتذكــر
جولييت بســتاين طفولتها يف منطقة «پليزن» كأســعد األوقات:
«كان لــديّ العديــد مــن األصدقــاء ،وكنــا نعيــش جميعنــا ً
معــا
جن ًبا إىل جنب».٣٥
عــن تلــك األيــام يقــول أنطــون رامــي« :لــم يكــن لــدى
المهاجريــن اللبنانيــن األوائــل الوقــت إلقامــة عالقــات وعقــد
روابــط اجتماعيــة» .ويصــف النــاس يف المقــايه« :يدخــل
ً
فنجانا من القهوة أو عصري الليموناضة البارد،
الرجل ويطلب
ُ
ثــم يلعــب الرجــال الــرد أو مــا يعــرف بالطاولــة يف تلــك األيــام.
وإذا مــا حـ ّ
ـل فصــل الصيــف يجلــس الجميــع يف الخــارج».٣٦
ّ
هكــذا كانــت الروابــط اليت يقوم عليها المجتمــع تتحكم بوترية
ً
الحيــاة االجتماعيــة وطبيعتهــا ،فمثــا« ،كانــت الزيــارات يه
وســيلة التســلية بعــد أيــام العمــل الطويلــة يف المصانــع ،أو يف
أيــام اآلحــاد .تتــم أغلــب الزيــارات يف المســاء ،و«يصطحــب
النــاس معهــم أوالدهم وأقرباءهم وأبنــاء عمومتهم أو أخوالهم
وأصدقائهــم والخوارنــة [القساوســة] .ولــم يكــن هنــاك مــن

ّ
بمهمة مجالســة األطفال ،لكن يف حال وجود أوالد أكرب
يقوم
ًّ
٣٧
ســنا يف العائلة تقع هذه المهمة عىل عاتقهم» .
لــم تكــن الزيــارات العائليــة يه الســبيل الوحيــد إلقامــة
ً
عالقــات وعقــد روابــط اجتماعيــةّ ،
قدمت الكنيســة مجاال آخر
للحيــاة االجتماعيــة بــن المهاجرين .وكان معظــم المهاجرين
اللبنانيــن ينتمــون إىل إحــدى الطوائــف المســيحية الثــاث
يف المدينــة :إمــا كنيســة ســانت جوزيــف للــروم الملكيــن
الكاثوليــك (مــار يوســف) ،أو كنيســة ســانت أنتــوين المارونيــة
(مار أنطونيوس) ،أو كنيســة ســانت جورج األرثوذكســية (مار
جرجــس) .يف حــن انتمــت نســبة قليلــة منهــم إىل الطائفــة
الربوتســتانتية ،وكان هــؤالء يحــرون يف الكنائس المشــيخية
المحلية .ومع أننا ال نملك بيانات عن المسلمني والدروز بني
المهاجريــن ،فــا شـ ّ
ـك أنهــم كانــوا يعـ ّـدون مــن أبنــاء الجاليــة،
حــى لــو لــم تكــن لديهــم مراكــز دينيــة .ويصــف ســليمان
ً
ـتذكرا عائلتــه« :لعبــت
خيــاط دور الكنيســة يف المجتمــع مسـ
الكنيســة ً
دورا ًّ
مهمــا يف حياتهــم االجتماعيــة ...داخــل األحيــاء
والمجتمعــات» ،ويضيــف «إين أتذكــر زيــارات المونســنيور أبــو
ً
فنجانــا مــن
زيــد لبيتنــا بانتظــام ،كان يــزور المــزل ويحتــي
القهوة الرتكية».٣٨

يخرج الناس من عملهم منهك ـ ـ ـ ـ ــني ومتعبني.
والمكان الوحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الذي يتيح
للرجال فرصة االختالط وإقامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
عالقات اجتماعية هو المقاهي القديمة الموجودة
وبعــد مــرور عــر ســنوات عــى اســتقرار الجاليــة اللبنانيــة
يف لورنــس ،أنشــأ بعــض أفرادهــا نــوادي اجتماعيــة وجمعيــات
خرييــة .ويف كثــر مــن األحيــان ّ
تفرعت هذه مــن أخويات دينية
وأخذت تنفق رسوم العضوية عىل تقديم المساعدة والرعاية
االجتماعيــة للمهاجريــن يف أوقــات الشـ ّـدة ،كالمــرض أو
البطالــة أو عنــد فقــدان أحد أفراد العائلة .عىل ســبيل المثال،
تأسســت عــام « ١٩٠٧الجمعيــة الســورية الخرييــة المتحــدة»
مــن أعضــاء كنيســة القديــس يوســف ،وكان مركزهــا يف شــارع
ً
ّ
مكانــا لعقــد االجتماعــات
وخصصــت الجمعيــة
«أوك».
ً
َ
ً
واللقــاءات بــن اللبنانيــن ،وبنــت مقــرة لتكــون «مدفنــا الئقا
لــكل مــن ينطــق بالعربيــة مــن أبنــاء الجاليــة» ،٣٩بالقــرب مــن
«أندوفــر»  ،Andoverوكانــت تعتــر أول مقــرة «ســورية»
ً
نواد أخرى
يف الواليــات المتحــدة األمريكيــة .وتأسســت الحقا ٍ
84
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متهمينــه بأنــه «مهتـ ّـم فقــط بجمع األموال» وبأنــه يجهل أمور
ً
ّ
ّ مارونيــا وكان
ًّ
عرابــه مــن الطائفــة
«عمــد طفــا
الديــن فقــد
٤٠
ّ
 وبعــد مــرور. »الربوتســتانتية وعرابتــه مــن األرثوذكــس
ّ
ً
ً
عضوا رســالة يســتنكرون فيها
 وقع أكرث من أربعني،أســبوعني
 وطلبوا من،مــا قامــت بــه «المجموعــة» المعارضــة للبســتاين
البطريــرك عــدم االســتجابة لمطلبهــم فهــم «ال يعـ ّـرون عــن
 كانــت الصحــف المحليــة، إىل ذلــك.٤١»المجتمــع وال يمثلونــه
ً
 واليت،قصصــا عــن تلــك الخصومــات بني أفــراد الجالية
تــروي
ّ
ً
 ويه جريدة،» ذكــرت جريدة «الوفاء.يتخللهــا أحيانــا العنــف
) أن عبــدو أيب حطــاب١٩٠٧ ، نيســان/ (أبريــل،عربيــة محليــة
(من دمشــق) وســعيد رزق (من مشــغرة) تبادال اللكمات عىل
 وســيقا إىل،»مــن «الــرام» «بســبب أحقــاد وعــداوة قديمــة
ُ
.٤٢ وفرضــت عليهما الغرامات،القايض

 و«نادي شــباب،١٩١٢ مثل «الجمعية الســورية الوطنية» عام
.»دير القمر
 لــم تجــر األمــور،وبرغــم الروابــط والعالقــات االجتماعيــة
ِ
ً
 فقــد انتــرت داخــل،دائمــا داخــل الجاليــة بانســجام وتوافــق
ّ
ّ
األرس وخارجهــا االنشــقاقات نتيجــة التوتــر وتحديــات الحيــاة
 وكذلــك الخصومــات والعــداوات الــي انتقلــت،الجديــدة
 انقســمت، عــى ســبيل المثــال.مــع المهاجريــن مــن الوطــن
 بــن مؤيّــد١٩١٢ األبرشــية يف كنيســة مــار أنطونيــوس يف العــام
 يف بدايــة شــهر.ومعــارض لخــوري الرعيــة جربائيــل البســتاين
 وأرســل أعضــاء مجلــس الجمعيــة،١٩١٢ ســبتمرب عــام/أيلول
المارونيــة لكنيســة القديــس أنطونيــوس يف لورنــس رســالة إىل
، اليــاس الحويّــك،بطريــرك الكنيســة المارونيــة يف جبــل لبنــان
ّ يطلبــون منــه إرســال خــوري جديــد يحـ
،ـل محــل البســتاين
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«أم ميمي» لبالل فضل
تربية الطالب المغرتب يف عالَم القاهرة السفلي
1

أحمد ناجي
روايئ وصحايف،
مرص .من رواياته
«استخدام
احلياة»،٢٠١٤ ،
اليت سجن بسببها
َ
بهتمة «خدش
احلياء»؛ «المنور
حلجريت»٢٠١٩ ،؛
و«حرز مكمكم.
القراءة والكتابة
يف السجن»٢٠١٩ ،

بالل فضل ،أم مميي ،دار املدى 224 ،2021 ،صفحة.

احــرف بــال فضــل ً
مهنــا متعددة كلهــا ترتبط بالكتابة بشــكل
أو بآخــر .صحــايف ومحــرر ،سيناريســت ألفــام تحقــق أعــى
ً
أحيانا ،مذيع
اإليرادات ،كاتب مقاالت ،العب ومناور سيايس
تلفزيــوين .وبــن كل مــا ســبق مغامــرات ومشــاغبات وتقلبــات
ومراجعــات ال تتوقف.
يف مغامرته الجديدة ،يطأ بالل أرض الرواية للمرة األوىل،
وبالتأكيــد لــن تكــون األخــرة .ألن روايتــه الصــادرة عــن «دار
المــدى» بعنــوان «أم ميمــي» يه بدايــة سلســلة روائيــة مــن
ّ
يتنصــل منهــا اآلن ،وقــد وعــد القارئ يف آخر ســطر
الصعــب أن
ً
مــن روايــة أم ميمــي قائال« :كان ذلك آخر عهدي بشــعراوي
الزنــاوي ومن معه وحولــه ،وبداية رحليت حنو حارة مسيكة
اليت سأنبئك بأخبارها إن عشنا وكان لنا عمر».
ٌ
رسد للوقائــع الغريبــة
يف النهايــة ،روايــة «أم ميمــي»
لطالــب مغــرب يصــل إىل القاهرة وتدفعــه ظروفه االقتصادية
إىل الســكن يف غرفــة يف بيــت مــع «أم ميمــي» القـ ّـوادة
المتقاعــدة وابنهــا ميمــي األشــقر الميكانيــي الغائــب يف غيمــة
مــن المخــدرات والــاويع .وبمــا أن الروايــة تنتهــي يف نهايــة
العــام الــدرايس األول بهــروب الــراوي مــن شــقة «أم ميمــي»،
فنحن ننهي الرواية عىل وعد بجزء ثانً ،
غالبا سيبدأ يف العام
ٍ
الدرايس الثاين.

2
يتوقــع القــارئ وجــود بــال يف أي كتابـ ٍـة يقرؤهــا لــه ،ومــن
كــرة مــا قــرأ المــرء لبــال -وهــو كاتــب غزيــر اإلنتــاج -يظــن أنــه
أحــاط بــكل الوجــوه ،لكــن يف روايــة «أم ميمــي» نقابــل ً
وجهــا
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آخــر لــم يكشــفه قبــل ذلــك ،بــل اخزتنــه لســنوات طويلــة حــى
يصــل إىل الرتكيبــة المناســبة إلخراجــه .بــال الصيب ،المراهق
القادم من اإلســكندرية ،ليقتحم عالم الصحافة والســينما يف
العاصمــة وتســحقه القاهــرة وتعيــد تشــكيله بقيــم جديــدة غري
قيم العائلة.
يفتح بالل خزينة ذكرياته كطالب يف كلية اإلعالم ،ويقدم
لنــا قصــة تتقاطــع مــع ســرته الذاتيــة ،حيــث الــراوي يتحــدى
إرادة والــده وي ـ ّ
ر عــى هجــران اإلســكندرية والتــديل إىل
ً
القاهــرة ليــدرس اإلعــام مطاردا حلمه يف الشــهرة والنجومية
والعمل يف الســينما.
التيمــة األساســية للروايــة ،يه رحلــة شــاب لطلــب العلــم
يف القاهــرة ،واحــدة مــن أكــر التيمــات األدبيــة والفنية شــهرة،
قدمــت بأكــر مــن طريقــة ،لكــن بــال اختــار الســكن والمــزل
كمدخــل لذلــك العالــم ،لتتقاطــع الروايــة مــع رائعــة عبــد
الحكيــم قاســم «قــدر الغــرف المقبضــة» و«مــوال البيــات
والنــوم» لخــري شــليب .لكــن يف روايــة بــال يخلــص الشــقاء
مــن الميلودرامــا بالســخرية ،ويحـ ّـول الــروايئ إىل عــن ترصــد
ً
ّ
التورط والمشــاركة ،فال
أحيانا عىل
وتشــاهد وتجربه الظروف
ً
مهربــا مــن الجلــوس بجــواره عــى كنبــة «أم ميمــي» يف
نجــد
انتظــار فرج ال يأيت.

3
رحلــة بطــل بــال يه كذلــك رحلــة ماليــن المرصيــن الذيــن
أتــوا إىل القاهــرة للدراســة ،وخاضــوا غمــار رحلــة البهدلة وقلة
ًّ
ـخصيا
القيمــة يف البحــث عن ســكن آدمي مناســب للطلبة .شـ
ســكنت لفرتة عىل بعد أمتار من المنطقة حيث البالوعة اليت
تــدور فيهــا أحــداث روايــة بــال ،يف ظــروف ربمــا تكــون أفضــل
مــن ظــروف بطــل رواية بــال ،لكن يظــل التلــوث ،واالنحطاط
والفقــر ،ورداءة الطعــام ســمة أساســية لحيــاة المــرء يف تلــك
البقعــة ويف تلــك الفرتة من حياته.
يشعر المرء بحنني أثناء قراءة رواية بالل لشبابه الخاص،
َ
ً
عشت يف القاهرة ،فالرواية تلتقط
مغرتبا
وال يشرتط أن تكون
هــذا التحــول يف حيــاة أي شــاب ،التحــول المصاحــب لتجربــة
الخــروج مــن المــزل والصــدام األول مــع الــر وانحطــاط
العالــم ،حــن يــدرك المــرء أن الــر «جــزء أصيــل وطبيــي من
ًّ
وروحيــا» .كمــا
لعبــة الحيــاة إن أراد أن ينضــج ويتطــور ذهن ًّيــا
يقــول أحمد الفخــراين يف مقالة عن الرواية.
يســتغل بــال هــذا التقاطــع ليطــور مــن مستــه األســلوبية يف
املقــاالت الصحافيــة حيــث يعمتــد عــى كــر اإلهيــام بينــه وبــن
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القــارئ ،ليختفــي ذلــك احلــد الفاصل يف الروايــة ،ويرشكك معه
ً
تقريبــا
يف األحــداث ،بــل وخياطــب حــى ظنونــك وشــكوكك.
ً
مبتوســط كل خمس فقرات يف الرواية نصادف جمال من نوعية
«أعلم أنين مل أحدثك بعد عن كذا« ،»..أو لرمبا تظن أين كنت
ّ
أضيــع وقتــك يف رسد
كــذا» ،أو جملــي املفضلــة «ال أريــد أن
تفاصيل كذا» وكأنين كقارئ جئت هنا لسبب غري التفاصيل.

4
روايــة «أم ميمــي» تمــازج بــن ضفريتــن ،األوىل يه الحــوار
بــن الــراوي والقــارئ والــذي ال ينقطــع مــن بدايــة الرواية حىت
نهايتهــا ،ومنــه نعلــم أن الــراوي يتذكــر مغامــرات مــن شــبابه
وعـ َ ً
ـرا وطرائــف وغرائــب يرويهــا لنــا مــن موقــع المتلصــص،
ِ
ويصارحنا يف ذلك المســتوى بما يدور يف ذهنه وبدواخله ،بل
ً
ويتدخــل أيضــا يف ما يدور يف ذهننا.
المســتوى الثــاين هــو أحــداث الروايــة ذاتهــا وكيــف انتهــى
مصــر الــراوي ليشــارك الســكن أم ميمــي وابنهــا ،وفيــه نتعرف
إىل الحــارة والجــران وزوجهــا ،لنجــد أنفســنا داخــل شــبكة
دعــارة صغــرة غارقــة يف الفقــر ،وأقــى أحالمهــم أن يــأيت ثري
خليــي يــزوج البنــت وينتشــلها مــن الوحل ،وينقــذ األرسة من
عملهــا يف الدعــارة والتعريــص ،وهو مــا يتحقق يف نهاية الرواية
بالفعــل .فبعــد عــدد مــن المــآيس عــى طــول الروايــة ،يقــدم لنا
بــال نهايــة ســعيدة بظهور الــزوج الخلييج وعقــده القران عىل
جــارة الراوي ،وتغيري حياة ســكان البيت.
يضفر بالل هذين المســتويني من الرسد ،بمهارة .وحينما
يمــر الــراوي بمواقــف بشــعة ومفزعــة كإجبــاره عــى تغســيل
ّ
المرتهــل والمشــوه ،نــرى أنفســنا مــع البطــل
جســد أم ميمــي
يف ذلــك المشــهد الكابــويس ،لكــن الحــوار الداخــي بينــه وبني
القــارئ يكــر البعــد الرتاجيــدي وأجــواء الصعبانيــات ،لتشــعر
بنفســك كقــارئ بحالــة انفعاليــة متناقضــة ،بــن الضحــك حــد
الشــخري ،والحزن الشــديد ،والتقزز حد التقيؤ.

5
كــر اإليهــام ومخاطبــة القــارئ أثنــاء الــرد تقليـ ٌـد روايئ قديم
يعــود إىل األعمــال القصصيــة لعبــد هللا النديــم والتجــارب
األوليــة للروايــة العربيــة يف بدايــات القــرن العرشيــن ،وهــو
تنـ ّ
ـاص يتجــى يف أجــزاء متعددة من رواية بالل ،وينعكس عىل
مســتويات اللغة يف الرواية.

يقــدم بــال يف روايتــه لغــة يه كوكتيــل متعــدد اجلــذور
واالنمتــاءات ،فهنــاك االســتعارات والكلمــات املفرطــة يف بنيهتــا
الكالســيكية ،والــي أجربتــي عــى فتــح املعجــم أو البحــث عــن
ً
وأحيانــا حتمــل يف ثناياهــا وشــاجئ مــع أعمــال
أصلهــا ومعناهــا،
شــعرية وجمــل موغلــة يف القــدم ،كأن يصادفــك تعبــر مثــل
«رمتين عن قوس محنة» .مث تتكعبل يف تعبريات عامية مرصية
خالصة من نوع «هري وفرافيت» أو «زمزقة» حىت نصل إىل
األلفــاظ املنبــوذة من األدب الرفيــع واملمنوعة من الطباعة عىل
ورق من مشــتمالت الســباب والشتيمة وسب الدين ،ويه لغة
بقية أبطال الرواية القادمني من مهنة التعريص والبلطجة.
ً
ُينتج هذا اخلليط اللغوي لغة حيوية ،تشــبه لغة بالل فضل
ً
اليت يعرفها قراؤه ،لكهنا أكرث حرية وانطالقا .تشــعر كأنك تقرأ
بــال فضــل للمــرة األوىل وقــد حتــرر مــن قيــود العمــل الصحــايف
والزتامــات الشــخصية اإلعالمية ،ورضيبــة احلياة يف مرص ،حيث
كتابــة بعــض الكلمــات واجلمل قــد تؤدي بك إىل الســجن ،لكنه
ً
أيضــا ُينتــج ًّ
نصــا ليــس مناسـ ًـبا للقــارئ ذي احليــاء القــرة الــذي
ميكــن خدشــه ،فالكلمــات عاريــة يف روايــة بــال والتعبــرات
ّ
محملة بالعنف اللفظي وبطني وقاذورات عامله الروايئ.
يف الســابق ،كان بــال يســتخدم التوريــة و(***) حــن
ّ
يلمــح للفــظ يعلمــه الجميع لكنه يدرك أن الرقابة الصحافية
لــن توافــق عليــه .الحالــة األشــهر عنــوان كتابــه «مــا فعلــه
العيــان يف الميــت» وهــو إلمــاح وتلميــح للمثــل المــري
ّ
«عيــان بينيــك يف ميــت» .ويف روايــة «أم ميمــي»
الشــهري
يــرك بــال التلميح والرتمزي ،لرنى العالم سلســلة من النيك
العنيــف يغتصــب فيــه األقــوى األضعــف ،وال طريــق للنجــاة
ًّ
ـبوعيا
ســوى بالتعريــص ،مثــل جار الراوي الذي يفتح بابه أسـ
ّ
لزيــارة الضابــط الــذي يــأيت لينيــك بناتــه بينمــا األب يعــرص،
ً
مفتوحا.
حــى يحافــظ عىل عمله ووظيفته وعــى بيته
أمــا الــراوي ،المتعلــم المثقــف ذو األحــام المثاليــة
باقتحــام عالــم الفــن والســينما والشــهرة واألجــواء ،فيســبح
وســط هــذا الخــراء محـ ً
ـاذرا أن تتســخ أرنبــة أنفــه ،حــى ال
يتلــوث شــموخه العلمــي ،يديــر رأســه حىت ال يرى االســتغالل
والظلــم ،بــل وحــن تلجــأ إليــه الفتــاة لينقذهــا وينتشــلها
مــن براثــن والدهــا المعـ ّـرص الــذي يجربهــا عــى العمــل يف
الدعــارة ،يتوهــم وجــود مؤامــرة تحاك ضده ،وعنــد االختبار
ً
جميعــا يف البالوعــة
يتخــى عنهــا ويرتكهــا يف الوحــل .يرتكهــم
بعدمــا انتهــى العــام الــدرايس ليعــود إىل حضــن أمــه يف
ً
جميعــا
اإلســكندرية .هــذا هــو الــدرس األهــم الــذي نتعلمــه
كشــباب ،مــع اصطدامنــا بواقــع الحيــاة و ّ
رشهــا ،أن الهــروب
فضيلــة والكذب منجاة.
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هل شيوعية الصني هي االسم اآلخر
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يف األول مــن متــوز /يوليــو  ،١٩٢١انعقــد املؤمتــر التأســييس للحــزب
ً
الشــيويع الصيــي يف شــانغهاي ،عندمــا اجمتــع  ١٢رجــا يف فيــا
يف «القطــاع الفرنــي» ،أغــى أحيــاء املدينــة .اليــوم تزيــد عضوية
احلــزب عــى  ٩٠مليــون عضــو .خــال قــرن ،غـ ّـر هــذا احلــزب تــارخي
الصني وتارخي العامل أجمع.
ّ
ويف العقــود األخــرة ،مثلــت الصــن واحــدة مــن أكــر قصــص
النجاح االقتصادي يف التارخي البرشي .انتشلت مئات املاليني من
الفقر .كيف فعلت ذلك؟
يعـ َّـرف اليسـ ُ
ـار يف القــرن العرشيــن مبعارضتــه الرأمساليــة
والسلطوية .الصني ،يف املقابل ،مزجي بني هذين يف أقىص درجاهتما
ًّ
تطرفــا .الصــن اليوم دولة ســلطوية عاتية لهــا ديناميات رأمسالية
ّ
األشد فاعلية .إذا حاول
جامحة ولعلها شكل الدولة االشرتاكية
ّ
أحدهم يف الصني أن ينظم العمال ضد إســاءة اســتخدام ســلطة
ُ
مصريه االعتقال .ويف
الدولة بامس األيديولوجيا املاركسيةَ ،يكون
الصــن املعــارصة ،تمتثــل واحــدة من أبرز مهمات احلزب الشــيويع
يف منع العمال من أن ينظموا مقاومهتم ضد الرأمسالية.
يــروى عــن دينــغ كزياوبينغ أنه قال عىل فراش املوت إن إجنازه
الكبــر مل يكــن االنفتــاح االقتصــادي ،إمنــا كيــف أنــه «قــاوم إغــراء
السري ً
قدما إىل هناية املطاف وحتقيق االنفتاح يف احلياة السياسية
ً
أيضــا ،حنــو دميوقراطيــة متعــددة األحــزاب» .واآلن ،يتعـ ّـن علينــا
مقاومــة الوقــوع يف التجربــة الليرباليــة فنفــرض أن وتــرة تقــدم
ً
تسارعا عما يه عليه اآلن ،لو أن
الصني االقتصادي كانت سزتداد
البلد اعمتد الليربالية السياســية .لنســتذكر األطروحة املاركســية
الكالســيكية عــن الفــرة املبكــرة مــن حداثــة إنكلــرا .كان مــن
مصلحــة الربجوازيــة أن تــرك الســلطة السياســية لألرســتقراطية
ًّ
حاليــا.
وحتتفــظ بالســلطة االقتصاديــة .وهــو مــا جيــري يف الصــن
كان من مصلحة الرأمساليني اجلدد أن يرتكوا السلطة السياسية
للحزب ألنه أفضل مدافع عن مصاحل الرأمسالية.
قــد يبــدو أن الصــن ،يف انتقالهــا مــن «الثــورة الثقافيــة» إىل
إصالحات دينغ ،قد انتقلت من النقيض إىل نقيضه .عىل أنه يوجد
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تــواز بــن الثــورة املاويّة من جهة والدينامية املمزية للرأمسالية من
ٍ
ّ
جهــة أخــرى .لقــد وفــر ماو تيس تونــغ الــروط األيديولوجية للمنو
إربا ً
الرأمسايل املتسارع ،إذ مزق نسيج املجمتع التقليدي ً
إربا.
وهــا يه الرأمساليــة تظهــر ،مــرة تلــو األخرى ،عىل أهنــا البديل
الوحيد ،السبيل الوحيد للسري إىل األمام والقوة الدينامية للتغيري
عندما تتجمد احلياة االجمتاعية هبذا الشكل أو بآخر.
كانت «السياسة االقتصادية الجديدة» اليت أعلنها لينني
منــذ مطلــع عرشينيــات القــرن المــايض النمـ َ
ـوذج البديهي الذي
ْ
اعتمدتــه إصالحــات دينــغ عندمــا فتحــت الطريــق أمــام الســوق
الرأســمالية الحـ ّـرة تحــت ســيطرة الحــزب الشــيويع الحاكــم.
ّ
ولكن هل ّ
التحول عىل اعتباره
يخولنا ذلك أن نسخر من هذا
خســارة لالشــراكية؟ ومــاذا لــو وصفنــاه عــى أنــه انتقــال مــن
اإلقطاعية إىل االشرتاكية؟
مــع إلغــاء عالقــات العبوديــة والســيطرة قبــل احلديثــة ،ومــع
التأكيــد عــى احلريــة الشــخصية ومبــادئ حقــوق اإلنســان ،باتــت
احلداثة الرأمسالية ُ
ذاتا اشرتاكية .وال مفاجأة يف أن ثورة الفالحني
األملان يف القرن السادس واليعاقبة [يف القرن الثامن عرش] طالبوا
باملساواة االقتصادية مضن ذلك السياق.
َ
إن الرأمساليــة يه العبــور ممــا قبــل احلداثــة إىل االشــراكية
مبعــى مــا .إهنــا ترتــي هنايــة عالقــات الســيطرة املبــارشة ،ولكهنا
تنقــل تلــك الســيطرة مــن مجــال العالقــات بــن بــر إىل عالقات
بــن أشــياء ،حســبما عـ ّـر كارل ماركــس يف صيغتــه الكالســيكية.
حنــن أحــرار ،مبــا حنــن أفــراد ،لكــن الســيطرة تســتمر يف العالقة مع
سلع نتبادلها يف السوق.
ً
ّ
والســؤال الكبــر الــذي يؤرقنــا ،طبعــا ،هــو مــا إذا ميكــن إلغــاء
حرية السوق دون إلغاء احلرية السياسية .فأنت تستطيع أن تليغ
األخرية بالتأكيد ،وحتافظ يف الوقت نفسه عىل حرية السوق ،كما
ً
فعلــت الصــن .لكــن الصــن تبــدو شــكل جديـ ًـدا مــن الرأمساليــة
ذا منــى ســلطوي ســوف حيـ ّ
ـل محــل الرأمساليــة الليرباليــة .فهــل
ً
الصني ،إذا ،أكرب خطر عىل التحرر الدميوقراطي األصيل؟

الصني ،1997 ،أولريش
بومغارتانGetty/
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االعرتاف باالختالف أم الحق يف المساواة
وبإعادة التوزيع االجتماعي؟
نانيس فريزر
فيلسوفة وناقدة
ونسوية أمريكية،
معروفة بنقدها
لسياسات الهوية
وللحركات
النسوية الليربالية
املتخلية عن
العدالة االجمتاعية
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خــال الســبعينيات والمثانينيــات مــن القــرن العرشيــن ،بــدت
ً
النضــاالت مــن أجــل «االعــراف باالختــاف» مشــحونة بوعــد
ّ
حترري .كثريون من الذين التقوا حتت رايات اجلنســانية واجلندر
و«العــرق» مل يطمحــوا فقــط إىل توكيــد هويّــات ال تزال
واإلثنيــة
ِ
ً
أيضــا إىل إضافــة ُبعد جانيب أكــر ثراءً
تعــاين مــن اإلهمــال ،وإمنــا
ملعــارك إعــادة توزيــع الــروة والســلطة .عشــية القــرن اجلديــد،
زادت مركزية مواضيع االعرتاف والهوية لكن العديد مهنا بات
ّ ً
ـا مبحمــول مختلف :من راوندا إىل البلقان كانت مسـ ُ
ـائل
محمـ
ّ
ُ
الهويــة تغــذي حمــات التطهــر العــريق إن مل نقــل حمــات إبــادة
ّ
أجناس ،اليت حفزت بدورها حركات مناوئة لها.
ً
لــم يتغـ ّـر طابــع النضــاالت فقــط ،تغـ ّـر مســتواها أيضــا.
فمطالــب االعــراف باالختــاف ُتحــرك اآلن العديــد مــن
الزناعــات االجتماعيــة عــر العالم :الحمالت من أجل الســيادة
الوطنيــة والحكــم الــذايت للجماعــات مــا دون وطنيــة ،ومعــارك
ً
التعدديــة الثقافيــة ،والحــركات الــي زخمــت حديثــا مــن أجــل
حقوق اإلنسان عىل النطاق الدويل ،ويه الساعية إىل الرتويج
لالحــرام الكــوين لإلنســانية المشــركة والتمايــز الثقــايف يف
آن ً
معــا .وقــد غلبــت حــركات االعــراف تلــك داخــل الحــركات
ٍ
ً
االجتماعيــة مثــل الحــركات النســوية الــي كانــت ســابقا يف
صــدارة إعــادة توزيــع المــوارد .بالتأكيــد ،فــإن هــذه النضــاالت
ّ
ّ
تغطــي مروحة واســعة من التطلعات ،مــن التطلعات التحررية
الرصفــة إىل تلــك الــي تســتديع اإلدانــة الحاســمة (ولعـ ّ
ـل
معظمها يقع يف مزنلة بني المزنلتني) .ورغم ذلكّ ،
فإن اللجوء
إىل لغــة مشــركة يسـ ّ
ـتحق النظــر فيــه .لمــاذا اليــوم -بعــد انهيــار
الشــيوعية مــن النمــط الســوفيييت وتســارع وتــرة العولمــة-
ّ
يتخذ مثل هذا العدد الكبري من الزناعات هذا الشكل؟ لماذا
ّ
َ
ُ
العديد مــن الحركات أهدافها بمصطلح «االعرتاف»؟
ُتغلــف
ً
ّ
إن طــرح هــذا الســؤال يعــي أيضــا مالحظــة الرتاجــع يف
المطالبــات بإعــادة التوزيــع ذات الطابــع المســاوايتّ .
إن لغــة
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َ
التوزيــع أقــل بـ ً
ـروزا يف أيامنــا هذه بعدمــا كانت اللغــة المهيمنة
عىل االحتجاج السيايس يف وقت مىض .المؤكد ّ
أن الحركات
ٍ
ً
اليت تجرأت عىل المطالبة سابقا بحصة من الموارد والرثوة،
ّ
تقلــص دورها ً
لــم تختــف ًّ
كثريا تحــت وطأة الهجوم
كليــا .لكــن
ِ
ّ
النيوليــرايل الحثيــث والمتكلــف ضــد نزعة المســاواة ،وغياب
أي نمــوذج ناجــع لـ«اشــراكية قابلــة للتحقيــق» ووســط
الشــكوك واســعة االنتشــار يف جــدوى كيزنيــة الدولــة الــي
تعتمدهــا االشــراكية الديموقراطيــة يف وجه العولمة.
ً
إننا نواجه إذا كائنات جديدة يف لغة التعبري عن المطالب
ٌ
السياســية ويه مثــرة للقلــق العتباريــن اثنــن .األول ،هــو
أن النقلــة مــن إعــادة التوزيــع إىل االعــراف تتــم بالرغــم مــن
ـت
تســارع العولمــة االقتصاديــة ،أو أنهــا تتــم بســببها ،يف وقـ ٍ
ٌ
ٌ
ٌ
َ
ُتفاقــم فيــه رأســمالية عدوانيــة توســعية الفــوارق االقتصاديــة
عــى نحــو جــذري .يف هــذا الصــدد ،فــإن مســائل االعــراف ال
تخــدم يف تدعيــم وتعقيــد وإثــراء نضــاالت إعــادة التوزيــع قــدر
مــا تخــدم يف تهميشــها وحجبهــا وانزياحها .ســوف أسـ ّـمي هذه
المشكلة «مشكلة االنزياح» .االعتبار الثاين :تجري نضاالت
االعــراف يف لحظــة مــن التنامــي العظيــم للتفاعــل والتواصــل
العابــر للثقافــات ،حيــث الهجــرات المتســارعة ووســائل
اإلعــام الكونيــة قــد ضاعفــت عــدد األشــكال الثقافيــة وزادت
يف تهجينهــا .عــى ّ
أن الســبل الــي تســلكها تلــك النضــاالت ال
ً
تخــدم الرتويــج للتفاعــل الالئــق بــن أطــر ثقافيــة تتكاثــر عددا،
وإنمــا تخــدم يف التبســيط المـ ّ
ـروع للهويــات الجماعيــة ويف
ّ
والزتمت والشــوفينية
تشــييئها .فتســى إىل تشــجيع االنفصال
ّ
والبطريركيــة والتســلط .وسأسـ ّـمي هــذه المشــكلة «مشــكلة
التشييء».
تتساوى مشكلتا اإلزاحة والتشييء يف خطورتهما البالغة،
ّ
فبالقــدر الــذي تتــول فيــه سياســات االعــراف إزاحة سياســات
تفاقــم بذلــك مــن الالمســاواة
إعــادة التوزيــع ،فإنهــا قابلــة ألن ِ

االقتصاديــة .وبالقــدر الــذي تتشـ ّـيأ فيــه الهويــات الجمعيــة،
ّ
التعديــات عــى حقــوق اإلنســان
فإنهــا تهــدد بخطــر تكريــس
ّ
وتجميــد التناقضــات ذاتهــا الــي تزعــم أنهــا تتوســط بينهــا .فــا
ً
عجــب إذا أن يغســل العديــد أيديهــم مــن «سياســات الهوية»
ّ
أو أن يقرتحــوا التخلــص مــن النضــاالت الثقافيــة بالجملــة.
قــد يعــي ذلــك لبعضهــم إعــادة االعتبــار للطبقــة عــى حســاب
الجنــدر والجنــس و«العــرق» واإلثنيــة .وقــد يعــي لبعض آخر
إحيــاء الزنعــة االقتصادويــة .وقــد يدفــع ذلك آخريــن إىل رفض
كل المطالــب «األقلويّــة» بالجملــة واإلرصار عــى االندمــاج
حســب القواعــد الــي تفرضهــا األكرثيــة باســم العلمانيــة
والكونيــة والمبادئ الجمهورية.
ّ
نتفهــم ردود األفعــال تلــك .ولكنهــا يف خطــل
يمكننــا أن
ً
ّ
عظيــم أيضــا .ليســت كل سياســات االعــراف م ـرة ،فبعضهــا
ّ
ّ
يمثــل ردود أفعــال تحرريــة حقــة عــى مظالــم خطــرة ال يمكن
معالجتهــا بواســطة إعــادة التوزيــع وحدهــا .ثــم ّ
إن الثقافــة
ميــدان رشيع ،بــل رضوري ،للنضال ،إنها ميدان مظالم بذاتها
ولكنهــا تتداخــل بالعمــق مــع الالمســاواة االقتصاديــة .إذا مــا
أدركنــا نضــاالت االعــراف بطريقــة ســليمة ،يمكنها أن تســاعد
عــى إعــادة توزيــع الســلطة والــروة وعــى تشــجيع التفاعــل
والتعــاون يف مــا يتجاوز نواقص االختالف.
كل يشء يتوقف عىل كيفية مقاربة االعرتاف .أريد المحاجة
هنا بأننا يف حاجة إىل طريقة إلعادة التفكري يف سياسة االعرتاف
ّ
بحل مشكالت االنزياح والتشييء أو بالتخفيف
بطريقة تسمح
ّ
منها عىل األقل .هذا يعين البلورة النظرية للنضاالت من أجل
االعــراف بحيــث يمكــن دمجهــا يف النضــاالت مــن أجــل إعــادة
ً
ً
التوزيــع ،بــدال مــن إزاحتهــا وتخريبهــا .وهــذا يعــي أيضــا تنميــة
ً
ّ
يتســع لـ ّ
ـكل تعقيــد الهويــات المجتمعيــة ،بــدال
رصيــد لالعــراف
من رصيد ّ
يروج للتشييء والزنعة االنفصالية .وإين أقرتح يف ما
ً
ييل طريقة يف إعادة التفكري باالعرتاف.
النموذج الهويّايت
تبــدأ المقاربــة المألوفــة لسياســة االعــراف -الــي سأسـ ّـميها
«النمــوذج الهويــايت» -مــن الفكــرة الهيغليــة الــي تقــول بـ ّ
ـأن
الهويــة ُتبــى بالحــوار مــن خــال عمليــة اعــراف متبــادلّ .
يعي
ٍ َ
ُ
َ
فاعلني ،يرى ّ
كل
تبادل مثالية بني
االعرتاف عند هيغل عالقة
ٍ
واحــد إىل اآلخــر عــى أنــه مســاو لــه ومنفصــل عنــه يف آن ً
معــا.
ٍ
ً ٍ
ٍ
ذاتــا فرديــة
وهــذه العالقــة عنــر مكـ ّـون للذاتيــة :يصــر المــرء
فقــط بفضــل االعــراف ،وبفضــل أن تعرتف به ٌ
ذات أخرى .من
هنــا ّ
إن اعــراف اآلخريــن جوهــري لتنميــة اإلحســاس باألنويّة.
أن ُتحـ َـرم مــن االعــراف -أو أن «يســاء االعــراف بــك» -يعــي
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ـويه يف عالقتــك بذاتــك وأن تصــاب بجــرح يف
أن تعــاين مــن تشـ ٍ
هويتك.
ينقــل دعــاة النموذج الهويايت صيغة االعــراف الهيغلية إىل
الميــدان الثقــايف والســيايس .يزعمــون ّ
أن االنتمــاء إىل جماعــة
تبخــس الثقافــة المســيطرة مــن قيمتهــا يعــي إســاءة االعــراف
ِ
ّ
بهــا ،ومعاناتهــا مــن تشــوه يف عالقتهــا بذاتهــا .ونتيجــة تكــرار
المسيطر
المجابهات مع النظرة التعيرييّة الصادرة عن اآلخر
ِ
ثقافيــا ،يســتبطن أفـ ُ
ـراد الجماعــة المعـ ّـرة صـ ً
ًّ
ـورا ذاتيــة ســلبية
ّ
صحيــة
عــن ذواتهــم ويحرمــون مــن تنميــة هويــة ثقافيــة
بجهودهــم الذاتيــة .وفــق هــذا المنظــار ،تهــدف سياســات
االعــراف إىل إصــاح هــذا االنزيــاح الــذايت بــأن تضــع موضــع
تســاؤل صــورة الجماعــة كمــا تظهــر يف عــن الثقافــة الســائدة.
وتقــرح عــى أعضــاء الجماعــات مبخوســة القيمــة أن ترفــض
ّ
رات ذاتيــة جديــدة مــن ُصنعهــا يه،
تلــك الصــورة لصالــح تصـ َـو ٍ
ّ
ًّ
جماعيــا إلنتــاج
فتنبــذ الهويــات المســتبطنة والســلبية وتتكتــل
ثقافــة خاصــة بهــا تفــرض َ
نفســها بنفســها لكســب االحــرام
ّ
ّ
تجهــزت بتلــك الثقافــة.
ككل وقــد
والتقديــر مــن المجتمــع
والحصيلــة ،عندمــا تكــون ناجحــة ،يه «االعــراف» ،أي
العالقة غري المشـ ّـوهة بالذات.
مــا مــن شــك يف ّ
أن نمــوذج الهويــة هــذا يحتــوي عــى بعض
النظــرات النافــذة إىل اآلثــار النفســانية للعنرصيــة والتميــز
الجنــدري واالســتعمار واإلمربياليــة الثقافيــة .غــر أنــه نمــوذج
إشــكايل نظريًّــا وسياسـ ًّـيا ،فهــو إذ يســاوي بــن سياســات
االعــراف وسياســات الهويــة ،يشـ ّ
ـجع عــى تشــيء الهويــات
الجماعيــة وعــى إزاحة إعادة التوزيع.
استبعاد إعادة التوزيع
ّ ً
ّ
أوال يف الطرائــق الــي تتجــه بهــا سياســات الهويــة إىل أن
لننظــر
ّ
تحـ ّ
ـل محــل النضــاالت من أجل إعادة التوزيع .بســبب الزتامه
ٍّ
الصمــت المطبــق إىل حــد كبــر عــى موضــوع الالمســاواة
ٍ
ً
َ
االقتصاديــة ،يعالــج نمـ ُ
عدم االعرتاف عىل أنه أذى
ـوذج الهوية
ُ
َ
الظلم يف التوزيع
ثقايف قائم بذاته :يتجاهل العديد من دعاته
ّ
ويركــزون حـ ً
ـرا عــى الجهــود المبذولــة
ببســاطة وبالجملــة،
ّ
لتغيــر الثقافــة .فيمــا يــدرك آخــرون ،يف المقابــل ،جديــة ســوء
ـدق يف تصحيحــه ،ومــع ذلــك فالت ّيــاران
التوزيــع ويرغبــون بصـ ٍ
ينتهيــان باســتبعاد مطالب إعادة التوزيع.
ّ
األول عـ َ
يتهــم التيــار ّ
ـدم االعــراف بأنــه مشــكلة تبخيــس
ٍ
ثقــايف .فجــذور الظلــم موجــودة يف التصــورات التحقريية ،لكن
هــذه ال ُينظــر إليهــا عــى أنهــا ذات أرضيــة اجتماعيــة .فأصــل
المشــكلة يف نظــر هــذا التيــار هــو الخطابــات الطائشــة وليــس

ّ
يجســد الطرفان الثقافة،
الدالالت والقواعد الممأسســة .وإذ
ّ
أرضيتــه المؤسســاتية وينــران
يجـ ّـردان عــدم االعــراف مــن
الغمــوض عــى تقاطعــه مــع الظلــم التوزيــي .فقــد يتغافلــون
ً
َ
مقاييس
مثال عن الروابط (الممأسســة يف أســواق العمل) بني
ّ
ذكوريــة تبخــس مــن النشــاطات المسـ ّـماة «أنثويــة» من جهة
وبــن األجــور المنخفضــة للنســاء العامــات مــن جهــة أخــرى.
ْ
وهــم يتغافلــون بالمثــل عــن الروابط الممأسســة داخل أنظمة
ّ
المثليــة مــن
الرعايــة االجتماعيــة بــن المقاييــس الــي تجــرم ِ
المثليــن والمثليــات .وإذ
جهــة وبــن إنــكار مــوارد ومــزات ِ
يخلطــون تلــك الروابــط ،يجـ ّـردون عــدم االعــراف مــن جــذوره
المجتمعيــة البنيويــة ويســاوون بينــه وبــن الهويــة المشـ ّـوهة.
وإذ ُتخــزل سياســات االعــراف إىل سياســات هويــة ،تجــري
إزاحة سياســات إعادة التوزيع.

ً
مالءمة لفهم
الثقافويــــــــــــــــــــــــــة المبتذلة ليست أكرث
المجتمع المعارص ممّا كانتْه االقتصادوية المبتذلة
أمــا التيــار الثــاين مــن ّ
تيــارات سياســات الهويــة فــا يكتفــي
بمجـ ّـرد تجاهــل ســوء التوزيــع بهــذه الطريقــة .إنــه يعــرف
بـ ّ
ً
غالبــا مــا تكــون مرتبطــة بالمظالــم
ـأن المظالــم الثقافيــة
االقتصاديــة ،لكنــه يــيء فهــم طبيعــة تلــك الروابــط .ونظـ ًـرا
اللــزام دعــاة هــذه النظــرة الصــارم بالنظريــة «الثقافويــة»
للمجتمــع المعــارص ،يفرتضــون ّ
أن ســوء التوزيــع إن هــو إال أثـ ٌـر
ثانــوي مــن آثــار عدم االعــراف .يــرون إىل الفــوارق االقتصادية
عــى أنهــا مجــرد تعبــر عــن تراتبــات ثقافيــة ،وهكــذا يصــر
ًّ
فوقيــا لتبخيــس قيمــة الهويــة
االضطهــاد الطبقــي أثـ ًـرا
الثقافيــة للربوليتاريــا (أو لـ«الطبقيــة» ،كمــا يقــال يف الواليــات
المتحدة) .فينتج من هذه النظرة أنه يمكن معالجة كل سوء
إعــادة توزيــع بطريقـ ٍـة غــر مبــارشة مــن خــال سياســة اعــراف:
أن إعــادة االعتبــار للهويــات المحرومــة ً
أي ّ
ظلمــا تعــي يف اآلن
ذاتــه التصــدي للمــوارد العميقة لالمســاواة ،فال حاجــة بالتايل
لسياســات إعادة توزيع معلنة.
ٍ
بهــذه الطريقــة يكـ ّـرر دعــاة سياســات الهويــة الثقافويــون
ـكل ســابق مــن أشــكال االقتصادويــة الماركســية
ادعــاءات شـ ٍ
المبتذلة ،فيســمحون لسياســات االعرتاف بأن تزيح سياسات
ســوء التوزيــع ،مثلمــا ســمحت الماركســية المبتذلــة ذات
مــرة لسياســات إعــادة التوزيــع بــأن تزيــح سياســات االعــراف.
ً
والواقــع ّ
أن الثقافويــة المبتذلــة ليســت أكــر مالءمــة لفهــم
ْ
المجتمــع المعــارص ّ
مما كانتــه االقتصادوية المبتذلة.
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ً
األكيــد ،قــد يكــون للثقافويــة معــى إذا كان المــرء يعيــش
يف مجتمــع ال توجــد فيــه أســواق ّ
تتمتــع باســتقالل ذايت نســي،
ٍ
وال ُتــدار ترســيمات القيمــة الثقافيــة وفــق عالقــات االعــراف
ً
وحدهــا وإنمــا بنـ ً
ـاء عــى عالقــات إعــادة التوزيــع أيضــا .يف ذاك
المجتمــع ،تنصهــر الالمســاواة االقتصادية مــع الرتاتب الثقايف
ً
ً
ً
بال أي نتوءات ،فيرتجم تبخيس الهوية ترجمة كاملة ومبارشة
ً
ُ
عدم االعرتاف مبارشة إىل ســوء
إىل الظلــم االقتصــادي ،ويقــود
ُ
َ
التوزيــع االجتمــايع .ويمكــن بالتــايل معالجــة شــكل الظلــم
برضبة واحدة ،فإذا نجحت سياسة االعرتاف يف معالجة عدم
ّ
تصدت لسوء التوزيع يف اآلن ذاتهّ .
إن فكرة
االعرتاف تكون قد
ـاف ال عالقــات اقتصاديــة فيــه قــد تكــون
مجتمــع «ثقــايف» صـ ٍ
فكــرة ســاحرة بالنســبة ألجيــال مــن االنرثوبولوجيــن ،لكنهــا
بعيــدة كل البعــد عــن الواقــع الراهــن ،ذلــك أن االقتصاديــات
الســوقية قــد اخرتقــت كل المجتمعات ،بهذه الدرجة أو تلك،
ّ
ّ
جزئيــا ّ
ً
آلليــات
ـل ولــو كان
األمــر الــذي أدى عــى األقــل إىل فصـ ٍ
َ
والهيبــة الثقافيتــن.
التوزيــع االجتمــايع عــن أنســاق القيمــة
ّ
واألســواق المســتقلة نســب ًّيا عــن تلــك األنســاق ،تتبــع منطقهــا
الخـ َّ
مقيــدة ًّ
ّ
كليــا بالثقافــة وال خاضعــة لهــا؛
ـاص ،فــا يه
َ
مظالم اقتصادية ليســت مجرد تعبريات
والحصيلــة أنهــا تنتــج
عــن مراتــب الهويــة .يف مثــل تلك الظــروف ،الفكــرة القائلة إنه
ّ
يصحــح كل أنــواع ســوء التوزيــع مــن خــال
يمكــن للمــرء أن
ٌ
ٌ
ًّ
سياســة اعرتاف فكرة واهمة كليا ،لن تكون نتيجتها الصافية
غــر إزاحــة النضاالت من أجــل العدالة االقتصادية.
ّ
تشيؤ الهوية
أن اإلزاحــة ليســت المشــكلة الوحيــدةّ .
عــى ّ
إن نمــوذج
ً
االعــراف المحكــوم بسياســات الهويــة يــزع أيضــا إىل تشــئ
الهويــة .فهــي يف تشــديدها عــى الحاجــة لبلــورة هويــة جمعيــة
ّ
َ
والجهــر بهــا ،تضغــط
أصيلــة مســتقلة تمــارس التأكيــد الــذايت،
معنويًّــا عــى األفــراد لــي ينصاعــوا إىل ثقافــة جمعيــة ّ
معينــة.
ينجم عن ذلك تقييد التمرد والتجريب الثقافيني ،هذا عندما
ال يجــري وصمهمــا بالخيانــة .وينطبــق األمــر نفســه عــى النقــد
الثقــايف ،بمــا فيــه الجهــود المبذولــة الستكشــاف انقســامات
بــن الجماعــات ،مثــل االنقســامات الجندريــة والجنســية
ً
والطبقيــة .وهكــذا فبــدال عن الرتحيب بالتدقيق يف الســاالت
البطريركيــة يف ثقافــة خاضعــة ّ
معينــة ،يتجــه تيــار النمــوذج
الهويــايت إىل وصــم مثــل هــذا النقــد بأنــه «غــر أصيــل» .فــإذا
األثــر اإلجمــايل هــو فــرض هويــة جمعية واحدة ،تبســيطية عىل
ُّ
وتعد َد أشــكال تعريفهم
نحــو كاريث ،تنكــر تعقيــد حيــاة النــاس،
ألنفســهم والتجاذبــات المتبادلــة بــن انتماءاتهــم المختلفــة.

والسخرية يف األمر ،بالتايلّ ،
أن نموذج الهوية يخدم كواسطة
لعــدم االعــراف :فتشــيء الهويــة الجمعيــة ينتهــي إىل التعتيــم
عــى سياســات الهويــة الثقافيــة ،وعــى الرصاعــات داخــل
الجماعــة عــى رشعيــة وســلطة تمثيلهــا .وهــذه المقاربــة ،إذ
َ
تــرف النظــر عــن تلــك الرصاعــات ،تحجــب ســلطة األجنحــة
المســيطرة وتعـ ّـزز الســيطرة داخــل المجموعــات .وهكــذا
يخــدم النمــوذج الهويايت بســهولة فائقة األشــكال القمعية من
ّ
ّ
والتعصــب والبطريركية.
فريوج لالمتثال،
الطائفيــة
ّ
واملفارقــة هنــا أن منــوذج الهويــة يــزع إىل إنــكار مرتكزاتــه
الهيغليــة .فبعــد أن يبــدأ باالفــراض ّ
أن الهويــة حواريــة،
ذات أخــرى ،ينتهــي إىل إعالء قمية
ومؤسســة عــى التفاعــل مــع ٍ
ً
مفرتضــا ّ
أن ضحايــا عدم االعرتاف ميكن بل جيب
املونولوجــات،
ّ
أن يبنــوا هويهتــم بأنفهســم .وهــو يفــرض إىل ذلك حبــق اجلماعة
ً
يف أن َ
ـراّ -
وفقــا للــروط الــي تضعهــا يه وحدها حـ ً
وأن
تفهــم
مــا مــن أحــد مخـ ّـول أن يــرى إىل كائــن آخــر مــن منظــار خــاريج،
يف أي حــال ،أو أن خيالــف اآلخــر بالكيفيــة الــي ّ
يفس فهيا اآلخر
ً
ذاتــه .عــى ّ
أن هــذا جيــري أيضــا عــى عكــس النظــرة احلواريــة
ً
ّ
ً
منتجــا ًّ
وجيعــل مــن الهويــة الثقافيــة وصفــا ًّ
ذاتيــا ،يقدمــه
ذاتيــا
املرء آلخرين مبا هو مالحظة عابرة .وإذ تسىع سياسات الهوية
هــذه إىل إعفــاء المتثــات الذاتية َ
اجلمعيــة «األصيلة» من كافة
ـادرا مــا تشـ ّ
التحديــات الكامنــة يف الفضــاء العــام ،نـ ً
ـجع عــى
التفاعــل املجمتــي العابر لالختالفات ،بل تشـ ّ
ـجع ،عىل العكس
من ذلك ،عىل االنفصالية والتقوقع اجلميع.
ً
ً
ً
إن نمــوذج االعــراف الهويــايت ،إذا ،مــروخ رشخــا عميقــا.
إنــه منقــوص نظريًّــا وإشــكايل سياسـ ًّـيا ،يســاوي سياســات
االعــراف مــع سياســات الهويــة ،وإذ يفعــل ذلــك ،يشــجع عــى
تشــيء الهويات الجمعية وإزاحة سياســات إعادة التوزيع.

يخدم النموذج الهويايت بسهولة فائقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
األشكال القمعية من الطائفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
والتعصب والبطريركيـــــــــــــــــــــــــــــــة
فريو ّج لالمتثال،
ّ
عــدم االعرتاف بما هو إخضاع لموقع
ســأقرتح يف مــا يــي مقاربــة بديلــة :إنهــا معالجــة االعــراف بمــا
هــو مســألة موقــع اجتمايع .من هذا المنظــار ،يصري المطلوب
االعــراف بــه ليــس الهويــة الجمعيــة المخصوصــة إنمــا موقــع
أعضــاء الجماعــة األفــراد بمــا هــم رشكاء كاملــون يف التفاعــل
المجتمــي .فــا يعــود عــدم االعــراف يعــي تبخيــس الهويــة
الجمعية أو تشويهها ،بل يكتسب معىن اإلخضاع المجتميع-
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أي منــع مشــاركة األفــراد ُ
كنظــراء يف الحيــاة المجتمعيــة .عــى
ّ
أن تقويــم هــذا الظلــم ال يــزال يتطلــب سياســة اعــراف ،ولكــن
ً
هــذا لــن يعــود مخزتال يف منظــور «نموذج الموقع» إىل مســألة
هويــة ،بــل يعــي باألحــرى اعتمــاد سياســة هادفــة إىل التغلــب
عــى اإلخضــاع مــن خــال تثبيــت الطرف غــر المعــرف به بما
هــو عضــو كامــل العضويــة يف المجتمــع قابــل للمشــاركة مــع
اآلخرين عىل قدم المســاواة.
اســمحوا يل أن أرشح ذلــك .النظــر إىل االعــراف بمــا هــو
ّ
تفحــص األنســاق المؤسســاتية للقيمــة
مســألة موقــع يعــي
ً
الثقافيــة بحثــا عــن آثارهــا عــى المكانــة النســبية للفاعلــن
المجتمعيــن .فــإذا ومــى اعرتفــت تلــك األنســاق بالفاعلــن
بمــا هــم أكفــاء ،قــادرون عــى المشــاركة عــى قــدم المســاواة
ـراف
يف الحيــاة المجتمعيــة ،إذذاك يمكننــا الحديــث عــن اعـ ٍ
متبــادل وعــن مســاواة يف الموقــع .ويف المقابــل ،حــن يجــري
َ
ومستبعدون ،وغرباء
تعيني بعض الفاعلني عىل أنهم دونيون،
ًّ
كليــا أو محتجبــون ببســاطة ،وبعبــارة أخــرى ،بمــا هــم أقــل
مــن رشكاء كاملــن يف التفاعــل المجتمــي -إذذاك نســتطيع
الحديث عن عدم اعرتاف وإخضاع موقيع .من هذا المنظار،
ٍ
ً
ًّ
ًّ
ال يكون عدم االعرتاف تشـ ّـو ًها نفسـ ًّ
مجانيا
ثقافيا
ـانيا وال أذى
إنمــا هــو عالقــة ممأسســة مــن اإلخضــاع المجتمــي .وبالتــايل
ّ
مجرد النظر
فعندمــا تكــون عرضــة لعدم االعرتاف ،فهذا ليس
ـال أو تبخيــس يف عــن آخريــن يف
إليــك نظــرة ســوء ،أو نظــرة تعـ ٍ
المعتقــدات أو التمثــات .األحــرى أنــه إنــكار لموقعــك بما أنت
رشيــك كامــل يف التفاعــل المجتمــي ،وفــق أنســاق ممأسســة
مــن القيمــة الثقافيــة تحــرم المــرء حقــه يف االحــرام أو التقديــر
ً
قياسا باآلخرين.
عــى أن عــدم االعــراف ،مــن منظــار نمــوذج الموقــع ،ال
ّ
ـات أو خطابــات ثقافيــة طافيــة بــا
يتواصــل مــن خــال تمثـ ٍ
مرتكزات ،إنه يتوالد ،كما ســبق ،من خالل أنســاق ممأسســة،
بعبــارة أخــرى مــن خــال ّ
آليــات تشــغيل مؤسســات مجتمعيــة
ّ ٍ
تنظــم التفاعــل وفق معايري ثقافية عادمة للتكافؤ .قد تشــتمل
األمثلة عىل قواعد الزواج اليت تنبذ الرشاكة المثلية عىل أنها
ُ
تصم
غــر رشعية وشــاذة ،وسياســات الخدمــة االجتمايع اليت
ّ
األمهــات الوحيــدات بأنهـ ّ
ـن طفيليــات ومنحــات جنسـ ًّـيا ،كمــا
تشــمل ممارســات أمنيــة ،مثــل «االشــتباه بنـ ً
ـاء عــى العــرق»،
ًّ
عرقيــا بالميــل إىل اإلجــرام .يف
تربــط األشــخاص المحدديــن
كل واحــدة مــن هــذه الحــاالت ،ينتظــم التفاعــل عــن طريــق
َ
نســق مؤسســايت مــن القيمــة الثقافيــة فتتشــكل بموجبه بعض
فئــات الفاعلــن المجتمعيــن بمــا هــم قياســيون فيما اآلخرون
ّ
دونيــون« :المســتقيم» طبيــي «المثــي» شــاذ؛
ناقصــون أو

َ
«األس ذات الــرأس الذكــوري» ســليمة« ،األرس ذات الــرأس
«البيــض» مطيعــون للقانــون،
األنثــوي» ليســت كذلــك،
ِ
«الســود» خطــرون .يف كل حالــة مــن هــذه الحــاالت ،تكــون
النتيجــة إنــكار حــق بعــض أعضــاء المجتمــع يف أن يكــون لهــم
موقــع الــركاء الكاملــن يف التفاعــل والقــدرة عــى المشــاركة
مع الباقني عىل قدم المســاواة.

ُ
المطالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة باالعرتاف إىل تثبيت
تسعى
َ
ٌ
رشيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
المخضع بما هو
الطرف
كامل يف الحياة المجتمعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،
قادر ٌ على التفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعل مع آخرين
وكمــا يتبـ ّـن مــن هــذه األمثلــة ،فــإن عــدم االعــراف يمكن
ّ
ً
أن ّ
يتخــذ أشــكاال متنوعــة .ويف مجتمعــات اليــوم المعقــدة
والمتمايــزة ،نلقــى ّ
َ
القيــم المانعــة للتكافــؤ ممأسســة يف
أن
ًّ
نوعيــا بعضهــا عــن
عــدد مــن المؤسســات وفــق أنمــاط متباينــة
مكر ًســا جهاراً
بعــض .يف بعــض الحــاالت ،يكون عدم االعرتاف ّ
ْ
ً
ممأسســا يف سياســات
يف قانــون وض ـيّ؛ ويف حــاالت أخــرى،
حكوميــة ،وقواعــد إداريــة أو ممارســات مهنيــة .ويمكنــه أن
ً
ـاط تشــاركية،
يكــون ممأسســا عــى نحــو غــر رســمي ،يف أنمـ ٍ
وأعــراف عريقــة أو رواســب ممارســات مجتمعيــة فاعلــة يف
المجتمــع المــدين .ولكــن مهمــا تكــن الفــوارق مــن حيــث
ً
واحدا :ففي كل حالة ،ثمة نســق
الشــكل ،يبقى جوهر الظلم
ً
قيمــة ثقافيــة ممأســس يعـ ّـن عددا مــن الفاعلــن المجتمعيني
عــى أنهــم أدىن مــن أعضــاء كاملــن يف المجتمــع ويمنعهــم مــن
المشــاركة عىل قدم المســاواة مع اآلخرين.
ّ
ً
ً
يف نمــوذج الموقــع ،إذا ،يشــكل عــدم االعــراف نوعــا مــن
ً
خرقــا خطـ ً
ـرا للعدالــة.
اإلخضــاع الممأســس ويكــون بالتــايل
فحــن يقــع ومــى يقــع ،وجبــت المطالبــة باالعــراف .ولكــن
ّ
لنالحظ بدقة ما الذي يعنيه هذا :إنه ال يهدف إىل تزكية الهوية
الجمعية وإنما إىل التغلب عىل اإلخضاع ،ففي هذا المقاربة،
ُ
َ
تســى المطالبــة باالعــراف إىل تثبيــت الطــرف المخضــع بمــا
هــو رشيـ ٌ
ـك كامــل يف الحيــاة المجتمعيــة ،قـ ٌ
ـادر عــى التفاعــل
مــع آخريــن عــى قــدم المســاواة .إنهــا تســى ،بعبــارة أخــرى،
إىل نــزع الصفــة المؤسســاتية عــن أنســاق القيمــة الثقافيــة
الــي تعيــق التكافــؤ يف المشــاركة وتســتبدلها بأنســاق تشــجع
عليهــا .فبــات تصحيــح عــدم االعــراف يعــي تغيــر مؤسســات
مجتمعيــة – وبدقــة أكــر ،تغيــر القيــم الناظمــة للتفاعــل الــي
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تعيــق التكافــؤ يف المشــاركة عــى المواقــع المؤسســاتية.
تمامــا فيتوقــف يف ّ
ً
ّ
كل حالــة عــى النمــط
أمــا كيــف يتــم ذلــك
ّ
تأسـ َـس عدم االعــراف .فاألشــكال ُ
الــذي بــه ّ
المقوننــة تتطلب
قانونيــا ،واألشــكال الراســخة سياسـ ًّـيا تتطلــب تغيـ ً
تغيـ ً
ًّ
ـرا يف
ـرا
ً
ًّ
تشاركيا،
تغيريا
السياســات ،أما األشــكال التشاركية فتتطلب
ْ
وهكــذا دواليــكّ .
إن نمــط التصحيــح وفاعليتــه يختلفــان قــدر
اختــاف المواقــع المؤسســاتية .ولكــن الهــدف هــو ذاته يف كل
حالــة :فتصحيــح عــدم االعرتاف يعين اســتبدال أنســاق القيمة
ّ
الممأسســة اليت تعيق التكافؤ يف المشــاركة بتلك اليت تمكنها
أو تشــجع عليها.
ً
لننظــر مجــددا يف حالــة قوانــن الــزواج الــي تنكــر التكافــؤ
يف المشــاركة للمثليــن والمثليــات .كمــا أســلفنا ،فـ ّ
ـإن جــذر
الظلــم هــو المأسســة القانونيــة لقيمــة ثقافيــة غرييــة ترســم ّ
أن
ّ
ّ
الغرييــن هــم الطبيعيــون والمثليــن هــم الشــاذون .فيتطلــب
َ
تصحيـ ُـح الظلــم نــزع الصفــة المؤسســاتية عــن النســق القيمي
واســتبداله بنســق بديــل يشــجع عــى التكافــؤ .ويمكــن تنفيــذ
ذلــك بطرائــق متنوعــة :تقــي واحــدة منهــا أن ُيمنــح االعرتاف
ذاتــه لــراكات المثليني والمثليات كالذي ّ
تتمتع به الرشاكات
الغرييــة ،وذلــك بترشيــع الزواج المثيل؛ وتكــون طريقة تصحيح
أخــرى بــزع الصفــة المؤسســاتية عــن الــزواج الغــري ،ونــزع
ً
تعويضــات التأمــن الصــي ،مثــا ،عن الموقع الــزويج ومنحها
ً
عــى أســاس آخــر ،كالمواطنــة مثــا .ومــع أنه قد توجد أســباب
مجديــة لتفضيــل طريقــة عــى أخــرى ،فكلتاهمــا مــن حيــث
ّ
وتصحح هذه الحالة من
المبدأ تشــجع عىل التكافؤ الجنيس
عدم االعرتاف.
ً
ً
ً
ـلفا بــأيّ
عــى العمــوم ،إذا ،ليــس نمــوذج الموقــع ملزتمــا سـ
نمــط مــن أنمــاط عــاج عــدم االعــراف .األحــرى أنــه يســمح
بمروحــة مــن اإلمكانــات اعتمـ ً
ـادا عىل الحاجــات المخصوصة
ٍ
ّ
لألطــراف الخاضعــة ليمكنهــا من المســاهمة بتكافؤ يف الحياة
ّ
تتحرر من
المجتمعيــة .فقــد تحتــاج ،يف بعض الحاالت ،إىل أن
ً
ًّ
ّ
أصليــا أم مكتســبا؛ وقد
المتطرفــة ،أكان التمايــز
نزعــة التمايــز
َ
تحتــاج يف حــاالت أخــرى إىل فــرض االعــراف بتمايــز لــم يحــظ
كاف مــن قبــل .يف المزيــد مــن الحــاالت ،قــد تحتــاج
ـراف ٍ
باعـ ٍ
ـيطرة
األطــراف الخاضعــة إىل نقــل الرتكــز إىل مجموعــات مسـ ِ
أو متمــزة ،بمــا يــزع التمايــز عــن هــذه األخــرة الــي كانــت
تتشــاوف ً
زورا بأنهــا ذات ُبعـ ٍـد شــمويل .ومــن جهــة أخــرى ،قــد
ًّ
حاليــا هــو تفكيــك رشوط إنتــاج االختالفــات
يكــون المطلــوب
يفصــل نمــوذجُ
المكتســبة .ويف كل حالــة مــن تلــك الحــاالتِّ ،
َ
المعالجــة لتناســب اإلجــراءات العينيــة الــي تعرقــل
الموقــع
ّ
التكافــؤ .وهكــذا ،فعــى خــاف نمــوذج الهوية ،ال يقــدم نموذج

ً
الموقــع امتيـ ً
ـازا مســبقا لمقاربــات ُتعــي مــن شــأن الخصوصية
ً
ًّ
مبدئيــا بمــا قــد نسـ ّـميه اعرتافــا
الجمعيــة .األحــرى ،أنــه يســمح
ً
ًّ
شـ ًّ
تفكيكيــا ،كمــا يســمح باالعــراف الجــازم
ـموليا واعرتافــا
ً
باالختــاف .ومجــددا ،فالنقطــة الحاســمة يه ّ
أن سياســات
االعــراف وفــق نمــوذج الموقــع ،ال تتوقــف عنــد حــدود الهويــة
ّ
المكرســة يف
بــل تســى إىل معالجــات مؤسســاتية لــأرضار
ّ
مؤسســات .وإذ تركــز هــذه السياســة عــى الثقافة يف أشــكالها
ًّ
ً
(قياســا إىل أشــكالها الطليقــة) ،تســى إىل
اجتماعيــا
الراســخة
القيــم الــي تتحكــم
تجــاوز إخضــاع الموقــع عــن طريــق تغيــر ِ
ّ
ّ
فرتســخ أنســاق قيــم جديــدة تــروج للمشــاركة
بالتفاعــل،
المتكافئــة يف الحيــاة المجتمعية.
التصدي لسوء التوزيع
ثمة فارق إضايف ّ
هام بني نموذج الموقع ونموذج الهوية .فبناءً
عــى نمــوذج الموقــع ،ال تكــون األنســاق الممأسســة للقيمــة
الثقافيــة يه العقبــات الوحيــدة يف وجــه المشــاركة المتكافئة.
ً
بل بالعكسّ ،
تتعرض المشــاركة المتســاوية يه أيضا للعرقلة
عندمــا يفتقــر بعــض الفاعلــن إىل المــوارد الالزمــة للتفاعــل
ّ
ـكل سـ ُ
ـوء التوزيع
المتــكائف مــع اآلخريــن .يف حــاالت كهــذه ،يشـ
ً
عقبة أمام المشــاركة المتكافئة يف الحياة المجتمعية ،فيصري
ً
ً
بالتــايل شــكال مــن اإلخضــاع الموقــي ومــن الظلــم .وخالفــا
َ
لنمــوذج الهويــة ،نمــوذج الموقــع يفهــم العدالــة االجتماعيــة
ًّ
تحليليــا :مســتوى
عــى أنهــا تنطــوي عــى مســتويني متمايزيــن
االعــراف ،المتعلــق بآثــار الــدالالت والمعايــر الممأسســة عــن
الموقــع النســي للفاعلــن المجتمعيــن؛ ومســتوى التوزيــع،
الــذي يشــتمل عــى توزيــع المــوارد القابلــة للت ـ ّ
رف عــى
الفاعلــن المجتمعيني.

مستوى التوزيع هو حصيلة ما كوّنتـــــــــــــــــــــــــه
ُ
ُ
وأسواق العمل
أنظمة الملكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
من أصناف اقتصاديــــــــــــة من فاعلني أو طبقات،
بحصتها المتفاوتــــــــــــة من توزيع الموارد
تتمايز ّ
وهكــذا ،فــكل مســتوى يرتبــط بوجـ ٍـه حتلي ـيّ ممتايــز مــن
َ
نظام املوقع
وجــوه النظــام املجمتــي .فمســتوى االعرتاف يقابــل
املجمتيع ،فهو يقابل بالتايل تشكيل أنساق قمية ثقافية راسخة
ًّ
ًّ
ثقافيــا مــن الفاعلــن االجمتاعيــن-
ـاف محــددة
مجمتعيــا ألصنـ ٍ
كل واحــدة مهنــا بنســبة مــن َ
أي جماعــات موقــع -تمتايــز ّ
الهيبــة
ٍ
ٍ
99
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والمسعــة والتقديــر جتــاه اآلخريــن .يف املقابــل ،يــوازي مســتوى
التوزيــع البنيــة االقتصاديــة للمجمتــع ،وبالتــايل فهــو حصيلــة مــا
ُ
ُ
ّ
كونته أنظمة امللكية وأسواق العمل من أصناف اقتصادية من
فاعلني أو طبقات ،تمتايز ّ
حبصهتا املتفاوتة من توزيع املوارد.١
ثـ ّـم ّ
ًّ
تحليليــا مــن
إن كل مســتوى يرتبــط بشــكل متمايــز
ُ
أشــكال الظلم .فالظلم المرتبط بمســتوى االعرتاف ،المذكور
أعــاه ،هــو عــدم االعــراف .يف المقابــل ،الظلــم المرتبــط
بالمســتوى التوزيــي هــو ســوء التوزيــع حيث ُ
البــى االقتصادية
وأنظمــة الملكيــة أو أســواق العمــل تحــرم فاعلــن مــن الموارد
ً
وأخريا ،فكل مســتوى
الالزمة للمشــاركة المجتمعية الكاملة.
يقابلــه شـ ُ
ًّ
تحليليــا .فكما أســلفنا ،مســتوى
ـكل إخضــاع متمايــز
َ ٍ
ٍ
ّ
ـاط
االعــراف يقابــل اإلخضــاع الموقــي ،المتجــذر يف أنمـ ٍ
ممأسسـ ٍـة من القيمة الثقافية؛ ومســتوى التوزيع ،يف المقابل،
ّ
يقابــل اإلخضــاع االقتصــادي ،المتجــذر يف ســمات بنيويــة
للنظام االقتصادي.
َ
ً
ُ
عــى العمــوم ،إذا ،يضــع منــوذج املوقــع مشــكلة االعــراف يف
إطــار مجمت ـ ٍّ
ي أوســع .مــن هــذا املنظــار ،تبــدو املجمتعــات مبــا يه
ّ
ّ ً
ّ
ً
حقــول معقــدة ال تمشــل أشــكاال ثقافيــة من التحكــم االجمتايع
ّ
ً
فقــط وإمنــا أشــكاال مــن التحكــم االقتصــادي .يتشــابك هــذان
الشــكالن مــن أشــكال التحكــم يف كافــة املجمتعــات .عــى أنــه
يتعـ ّـذر اخــزال واحدهمــا باآلخــر ًّ
كليــا يف ظــروف الرأمساليــة .بل
بالعكــس ،ينفصــل املســتوى االقتصــادي نســب ًّيا عــن املســتوى
الثقايف ،مبا هما ساحتان خاضعتان للسوق ،يغلب فهيما الفعل
االســراتييج ،تمتايــز عــن ســاحات غــر خاضعــة للســوق ،حيــث
ً
يغلــب التفاعــل اخلاضــع ملبــدأ القميــة .فتكــون احلصيلــة انفصــاال
ًّ
جزئيا للتوزيع االقتصادي عن بىن اجلاه .لذلك ،ففي املجمتعات
ّ
الرأمساليــة ،ال تتحكــم أنســاق القميــة الثقافيــة حـ ً
ـرا بالتوزيــع
للمــوارد االقتصاديــة (بالضــد مــن النظريــة الثقافويــة للمجمتع)
ّ
مجرد انعكاس لرتاتبات
وال تكون الفوارق الطبقية االقتصادية
ٍ
املوقــع؛ األحــرى ّ
ًّ
أن ســوء التوزيــع ينفصــل جزئيــا عــن عــدم
ّ
االعــرافّ .
أمــا بالنســبة إىل منــوذج املوقــع ،فال ميكــن التغلب عىل
كل أنــواع الظلــم التوزييع بواســطة االعرتاف وحده .يســتوجب
األمر اعمتاد سياسات إعادة توزيع.
ومهمــا يكــن مــن أمــر ،ال ميكــن فصــل التوزيــع واالعــراف
واحدهما عن اآلخر بهسولة يف املجمتعات الرأمسالية .يتشــابك
ًّ
سببيا واحدهما مع اآلخر يف منوذج املوقع.
املستويان ويتفاعالن
فاملســائل االقتصاديــة مثــل توزيــع الدخــل لهــا تداعيــات تتعلــق
باالعــراف :ذلــك ّ
أن أنســاق القميــة املمأسســة يف أســواق العمل
ّ
قــد تــزك النشــاطات املمســاة «ذكوريــة» أو «بيضــاء» وســواها
ّ
املمساة «نســوية» أو «ســوداء» .وبالعكس ،فمسائل
عىل تلك

ً
االعــراف -األحــكام القامئــة عــى القميــة اجلماليــة مثــا -لهــا
تداعيــات توزيعيــة :ذلــك ّ
أن تقليــص فــرص الوصــول إىل املــوارد
االقتصاديــة قــد يعيــق املشــاركة املتســاوية يف اإلنتــاج الفــي.
فتكــون النتيجــة حلقــة مفرغــة مــن اإلخضــاع ،فميا نظــام املوقع
ّ
ويدعمه.
والبنية االقتصادية خيرتق واحدهما اآلخر

ُ
نموذج الموقع مطالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
يخضع
ِ
االعرتاف لمسارات المكاشفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
الديموقراطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العلنية ،فيتفادى بذلك
المونولوجات السلطوية عن سياسات األصالـة
عىل خالف منوذج الهوية ،يرى أمنوذج املوقع إىل عدم
فهم أوسع للمجمتع املعارص .من هذا املنظار،
االعرتاف يف إطار ٍ
ال ميكن فهم إخضاع املوقع مبعزل عن ترتيبات اقتصادية وال
ّ
مجر ًدا عن التوزيع .بل بالعكس ،فمن خالل
فهم االعرتاف
ً
النظر يف كال املستويني معا فقط ميكن املرء أن يقرر ما يه
ّ
امللحة يف كل حلظة مخصوصة؛ وفقط
املشاركة املتكافئة
من خالل تفكيك التشابكات املعقدة بني املوقع والطبقة
االقتصادية ميكن املرء أن يقرر ما يه أفضل وسيلة لتصحيح
اجتاهات ترمي إىل
الظلم .هكذا يشتغل أمنوذج املوقع ضد
ٍ
َ
إزاحة النضاالت من أجل إعادة التوزيع .وإذ يرفض النظرة
ً
أذى ثقايف بال قيود ،يدرك ّ
القائلة ّ
أن
بأن عدم االعرتاف هو
ً
ً
غالبا ما يكون مرتبطا مبظلمة توزيعية .وعىل
إخضاع املوقع
خالف النظرية الثقافوية إىل املجمتع ،يتفادى أمنوذج املوقع
ّ
تبسيط تلك الروابط املعقدة :فهو يدرك أنه ال ميكن التغلب
عىل جميع أنواع املظامل االقتصادية بواسطة االعرتاف وحده،
ّ
تتقصد دمج املطالبات باالعرتاف من أجل
ويدعو إىل مقاربة
ّ
إعادة التوزيع ،ما خيفف من مشكلة اإلزاحة.
إىل ذلــك ،يتفــادى أمنــوذج املوقــع تشــيء الهويــات اجلمعيــة،
ّ
وكمــا أســلفنا ،مــا يتطلــب االعــراف يف هــذا الصــدد ليــس هوية
جمعيــة بذاهتــا وإمنــا موقــع األفــراد مبــا هــم رشكاء كاملــون يف
ّ
التوجــه فوائــد عــدة .فمــن خــال
التفاعــل االجمتــايع .ولهــذا

الرتكــز عــى آثــار املعايــر املمأسســة عــى قــدرات التفاعــل،
يتحاىش المنوذج موضعة الثقافة واســتبدال التغيري االجمتايع
بالهندســة الهوياتيــة .وباملثــل ،فـ ّ
ـإن رفــض إعطــاء األفضليــة
ملعاجلات عدم االعرتاف ّ
يثمن الهويات اجلمعية القامئة ،يتحاىش
أمنــوذج املوقــع جوهــرة الرتتيبات احلالية وحجر التغـ ّـر التارييخ.
أخـ ً
ـرا ،مــن خالل تثبيت املشــاركة املتكافئة مبــا هو معيار قميي،
خيضــع منـ ُ
ـوذج املوقــع مطالبــات االعــراف ملســارات املكاشــفة
ِ
الدميوقراطيــة العلنيــة ،فيتفادى بذلك املونولوجات الســلطوية
ّ
بالضد
عــن سياســات األصالة وتمثني التفاعــل العابر للثقافات
مــن الزنعــة االنفصاليــة والتقوقع اجلميع .وبعيـ ًـدا ّ
كل البعد من
تشجيع الطائفيات القامعةّ ،
فإن منوذج املوقع يناضل ضدها.
عــى ســبيل اخلالصــةّ :
إن النضــاالت احلاليــة مــن أجــل
االعرتاف ً
غالبا ما تلبس لبوس سياســات الهوية .وإذ هتدف إىل
مجاهبــة تصويــرات ثقافيــة حتقرييــة جلماعــات تابعــة ،تعمــل عــى
جتريــد عــدم االعــراف مــن حاضنتــه املؤسســاتية وتــرم روابطه
باالقتصــاد الســيايس .وبالقــدر الــذي تنــادي هبويــات جمعيــة
ّ
تشجع عىل التفاعل العابر لالختالفات بقدر
«أصيلة» ،فهي ال
ّ
ّ
مــا تعــزز الزنعــة االنفصاليــة واالتباعيــة والزتمت .فتكــون النتاجئ
تعيســة مــن جهتــن ،ففــي معظــم األحيــان ،تــزحي النضـ ُ
ـاالت مــن
ّ
وتشجع
النضاالت من أجل العدالة االقتصادية
أجل االعرتاف
ِ
عىل أشكال قمعية من املمارسات الطائفية يف اآلن ذاته.
مهمــا يكــن ،ال يكمــن احلـ ّ
ـل يف رفــض سياســات االعــراف
ً
ً
جملة وتفصيال .فذلك يعين احلكم عىل ماليني البرش أن يعانوا
مــن مظــامل خطــرة ال ميكــن تصحيحهــا إال مــن خــال اعــراف
مــن هــذا النــوع أو ذلــك .فاملطلــوب باألحــرى اعمتــاد سياســة
اعــراف بديلــة ،يه سياســة غــر هوياتيــة قــادرة عــى أن تعــاجل
عــدم االعــراف دون التشــجيع عــى اإلزاحــة والتشــيء .وقــد
ّ
حاججـ ُ
ـت ّ
أن منــوذج املوقــع يوفــر األســاس لذلــك .فمــن خــال
فهــم االعــراف مبا هو مســألة موقع ،ومن خالل ّ
تفحص عالقته
بالطبقــة االقتصاديــة ،ميكــن للمــرء اختــاذ اإلجــراءات الالزمــة
للتخفيف من إزاحة النضاالت من أجل إعادة التوزيع ،حىت ال
ّ
ّ
ًّ
هنائيا ،فيســتطيع أن يبدأ
نقــول إنــه ســيتمكن مــن أن حيلهــا حــا
بالتخفيف من الزنوع اخلطري إىل تشييء الهويات اجلمعية ،إن مل
نقل تبديدها بالكامل.

الهوامش
1إين أعمتد يف هذه الدراسة مفهوم فيرب للطبقة ال املفهوم املاركيس .وهكذا أعين باملوقع

املوقع الذي ّ
َ
يتعي ً
بناء عىل عالقته/ها بالسوق وليس بعالقته/ها بوسائل
الطبقي للفاعل

اإلنتاج .إن مفهوم فيرب هذا للطبقة مبا يه مقولة اقتصادية يناسب اهمتامي يف التوزيع مبا
هو مستوى قميي من مستويات العدالة ،أكرث مما يناسبين مفهوم الطبقة مبا يه مقولة
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َ
اجمتاعية .لست أعين بذلك رفض الفكرة املاركسية عن «منط اإلنتاج الرأمسايل» مبا هو حالة
مجمتعية شاملة .بل بالعكس ،أجد ّ
أن الفكرة مفيدة مبا يه إطار شامل ميكن أن يضع فيه
َ
مفهومي فيرب عن املوقع وعن الطبقة .وهكذا فإين أرفص النظرة السائدة اليت تقول إن
املرء
َ
ماركس وفيرب مفكران يقعان عىل طرف نقيض واحدهما من اآلخر ويستحيل التوفيق بينهما.

حق العودة
المعاكس
ومزنلقات البحث العلمي
ِ
ميسون س ّكريّة
أستاذة جامعية،
لبنانّ ،
تدرس مادة
األنرثوبولوجيا يف كلية
كينغز كولدج ،لندن.
رتجمة رباب عبيد

“أريــد أن ُأعيــد فلســطني إىل أرضنــا” ،هــذا مــا ّ
دونتــه الطفلــة
ـطينية ذات الســنوات العــر يف مخـ ّ
ّ
ـم شــاتيال عــى رمسهــا
الفلسـ
َ
ِّ
ّ
َ
ّ
خــال ورشــة عمــل ملنظمــة غــر حكوميــة يف لبنــان“ .بــدي أرجــع
فلســطني عــا أرضنــا” .حقــق الــرمس ً
جناحا قياسـ ًّـيا .وحني ُســئلت
الفتــاة عــن مــكان أرهضــا ،أجابــت بــأن أرهضــا يف املخـ ّ
ـم .هكــذا
أضحــت عالقــة الفلســطيين باملخــم قصــة تبــدو وكأهنــا تنســف
فكرة عودة الالجئني الفلسطينيني إىل فلسطنيُ .وضع الرمس يف
ُ
معرض وحاز عىل اهمتام به لذاته وطبع عىل قمصان يت شريت.
نــال رمس لطفلــة يف العــارشة مــن العمــر تقديـ ًـرا كبـ ً
ـرا برغــم
ُّ
ّ
افتقاره ألي قمية فنية ،ومثل تعل َق الفلســطينيني مبخمي شــاتيال
ّ
َ
وإرادتم البقاء فيه .وصار ُيستحرض كلما احتدمت قضية عودة
الالجئــن ،كأمنــا للقول بأن الفلســطينيني ينتمون إىل مخمياهتم
وبأهنم يشعرون فهيا بأهنم يف ديارهم« :أرضنا باملخمي».
حق العودة يف انقالب املعاين
َ
بالطبــع ،لفــت احلــدث االنتبــاه إىل املنظمــة غــر احلكوميــة الــي
ْ
ـتخدمته بدورهــا يف كثــر مــن مقرتحــات مشــاريعها لتقــول
اسـ
«إننا نقوم بأمر مختلف عن الباقني ألننا نفسح املجال لألوالد
أن يقولــوا مــا يريــدون وأن يعـ ّـروا عــن ذواهتــم ّ
حبريــة مــن دون
قيــود ،عــى عكــس املنظمات غــر احلكومية األخــرى اليت حتاول
تلقني األوالد املبادئ اليت تمتاىش مع سياساهتا» ،حبسب تعبري
أحــد العاملــن يف املنظمــة .هــذا هــو املصطلــح املتكـ ّـرر« :حنــن
مختلفــون عــن اآلخريــن ،وال نفعــل ما يفعلونه» .مــا ُ
أريد النظر
فيــه هنــا يتعلــق باألحبــاث عن حــق العودة يف لبنــان (حق العودة
ً
فصاعدا).
من اآلن
ّ
تبحث هذه الورقة يف كيف أن حوافز وضغوط منح التعلمي
العــايل واقتصاديــات النــر ميكهنــا أن تكــون معاكســة للســائد-
وأقصد بذلك ما تفرضه من حاجة مستمرة إىل استنباط أفكار
ً
ّ
وحجــج جديــدة خدمــة للريــادة يف األعمــال -فتؤثــر يف الطريقــة
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الــي ُيــدرس هبــا حق العودة ُ
ويفهم يف لبنان .ســأمسّي الباحثني
«رائــدات ّ
واملعاكســن» ،وأبـ ّـن
املعاكســات
ورواد األعمــال
ِ
ِ
ّ
كيف أن االقتصاد الســيايس لألحباث األكادميية يؤثر يف دراســة
النضال يف سبيل العودة.
َ
ّ
املفارقــة يف األمــر أن الكــم املبالــغ فيــه مــن األحبــاث العلميــة
عــن الفلســطينيني بلبنــان يرتبــط حبــق العــودة .أصبــح مخــم
ً
شــاتيال معروفا كموقع لدراســة الالجئني بســبب تضافر عوامل
مختلفــة خــال التســعينياتّ .
أدت انطالقــة «عمليــة الســام»
إىل تصنيــف الالجئــن كموضــوع يتعلــق بالوضــع الهنــايئ مــن
تنفيذ «اتفاق أوســلو» .وكنتيجة لذلك ،تأجل أي اتفاق حول
ّ
ممسى.
وضعهم إىل أجل غري
هشــدت تلــك الفــرة أزمــة اقتصاديــة؛ وســاهم النقــص يف
ً
الوظائــف ،إضافــة إىل إطــاق قــروض التعلــم ،يف ازديــاد كبري يف
أعــداد الطــاب الذيــن التحقــوا بربامــج الدكتــوراه يف الواليــات
املتحــدة وأماكــن أخــرى .ولقــد ألهمــت «حركــة العــودة»
خــال التســعينيات العديــد مــن أولئــك الطــاب فعــادوا إلجــراء
دراساهتم عن الالجئني.
ً
ً
ًّ
وهشــدت التســعينيات أيضــا نقاشــا حــادا يف لبنــان حــول
احلقــوق املدنيــة للفلســطينيني .كان موقف الســلطات اللبنانية
ّ
عــى الــدوام أن منــح أي حقــوق مدنيــة للجئــن الفلســطينيني
ســوف يــؤدي إىل التوطــن .وهــو الفزاعــة الــي ســوف ترفــع
ّ ً
متذرعة مبا ورد يف الدستور من رفض للتوطني.
باستمرار
ٍ
بعــد هجمــات احلــادي عــر مــن أيلــول /ســبتمرب  2001خبــا
هــذا الضجيــج اإلعالمــي ،وبــدأ الباحثــون إعــادة قــراءة حــق
العــودة والقضايــا املتعلقــة بالتواجــد الفلســطيين يف لبنــان .يف
ّ
للقوميــة وللنضاالت
تلــك الفــرة كان نقــد مــا بعــد الكولونيالية
الوطنيــة يف ّ
أوجــه .إضافــة إىل ذلك ،ونظـ ًـرا إىل التضخم البحيث
خــال الفــرة الســابقة ،اضطر الباحثون إىل إجيــاد طرق جديدة
لمتيزي أحباهثم ،ومحاولة العثور عىل ثغرات جديدة يف األدبيات

املتداولــة ،واختبــار أطــر علمية جديدة يف عملهم امليداين .فبدل
أن يكونــوا سـ ً
مهجريــن يواجهــون المتيــز ّ
ّ
ضدهــم يف الدولة
ـكانا
ُ
المضيفــة ،فميــا هــم يناضلــون مــن أجــل العــودة إىل وطهنــم،
أضــى الفلســطينيون يف أوائــل األلفيــة الثانيــة حباجــة إىل مــن
ّ
خيلهصــم مــن هويهتــم الفلســطينية ويعيــد روايــة قصهتــم مبــا
يه رسديّــة أنــاس يريــدون العيــش حيــث هــم واالنمتــاء إىل ذلــك
ّ
املــكان« .ال ميكــن للجئــن أن يتحملــوا عــبء حــق العــودة وال
عبء النضاالت الفلسطينية» ،حسب تعبري أحد الباحثني.

بدل أن يكون الفلســـــــــطينيون ً
سكانا مه ّجرين،
أضحوا بحاجة إىل من يعيد روايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
قصتهم بما هي رسديّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
أناس يريدون العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــش حيث هم
وبالطبــع ،بينمــا ال جيــوز اخــزال الفلســطينيني أو حرصهــم
ّ
ـطينيتهم ،هنالــك قضايــا سياســية وأخالقيــة ُيفــرض أن
بفلسـ
ّ
ُتطــرح حــول الطريقــة اليت هبــا جنردهم من فلســطينيتهم ،مهما
ّ
تمــت توريــة ذلــك بلغـ ٍـة حبثيــة إنســانوية ال تســى إال إىل أن تعيــد
للفلسطينيني إنسانيتهم كأفراد.
باإلضافــة إىل المنظمــات غــر الحكوميــة الــي تحــاول
ّ
الممولني ،فإن انبهار األكاديميني
تفصيــل خطابهــا عىل مقاس
بمــا هــو جديــد ومختلــف قــاد بعضهــم إىل إخــراج الخطــاب عــن
حق العودة من ســياقه وإســباغ تفســر واحد عليه ،والتشكيك
بالتــايل يف نوايــا الفلســطينيني بالعــودة إىل ديارهــم .ويف مــا يــي
أمثلة ثالثة عىل ذلك.
حق العودة واحلقوق املدنية
املســار األول الــذي ســأتناوله هــو املزنلقــات الــي تصاحــب عــزل
ُ
حــق العــودة عــن احلقــوق املدنيــة .يف لبنــان أفــرغ حــق العــودة
كشــعار مــن ممضونــه ،وذلــك عــن طريــق بطلــه األول« ،منظمــة
التحريــر الفلســطينية» الــي أدارت ظهرها ًّ
كليا للفلســطينيني.
املســار الثاين يتعلق بالبطل الثاين حلق العودة ،الدولة اللبنانية،
ويه مســؤولة عــن المتيــز القانــوين املمهنــج ضــد الفلســطينيني
ومعاملهتــم كهتديــدات أمنيــة محمتلــة وكمسـ ّـببني للحــرب
ّ
األهليــة .يف الواقــع ،كلمــا ازدادت مناهضــة سياســيني لبنانيــن
للفلســطينيني (عــى ســبيل املثال ميشــال عــون والتيــار الوطين
احلــر وحزبــا الكتائب والقوات اللبنانيــة) ازداد احمتال أن يدافع
هؤالء عن حق العودة من أجل إخراج الفلسطينيني من لبنان.
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ّ
يلخــص حــازم جمجــوم معضلة حق العودة يف لبنان برباعة
يف قوله« :كمطلب شــعيب ســيايسّ ،
يتخذ حق العودة صفتني،
فمــن جهــة هــو حلــم طــال أمــده وهــو إصــاح ألذى جمــايع مــن
تهجــر ومنفــى ،ومــن جهــة أخــرى فالمطالبــة بــه ً
علنــا تضعــك
يف صــف الفاشــيني الذيــن يريــدون ذهابــك ويحاربــون بــكل مــا
يملكــون مــن قــوة لحرمانك من حقوقــك المدنية .وعىل صعيد
ثالــث ،هنــاك مطالبــة شــعبية بالعــودة ،إذ منــذ اتفاقيــة أوســلو
ً
تقريبــا مــن
وقيــادة «التحريــر» الفلســطينية قــد غســلت يديهــا
حق العودة».
برغــم كل هــذه التعقيــدات املتعلقــة حبــق العــودة ،مــا زال
العديــد مــن األكادمييــن جيــدون يف إعــان الفلســطينيني عــن
هذا احلق بوصفه من أولويات حقوقهم املدنية عىل أنه مدخل
للمحاججة ،بأنه ال ينبيغ أن حنرص دراســة وضع الفلســطينيني
بالنضــال الوطــي والهويــة الوطنيــة .فتجدهــم يســتحرضون
اقتباســات مأخــوذة مــن مســرات حــول احلقــوق املدنيــة أعلــن
خاللهــا الفلســطينيون بطريقــة أو بأخــرى أهنــم ال يريــدون حــق
العودة .وإذ نضع األمور يف هذا السياقّ ،
يتبي أن الفلسطينيني
الذيــن يتكلمــون وكأهنــم ضــد حــق العــودة خــال التظاهــرات
املطالبــة حبقوقهــم املدنيــة ،رمبــا كانــوا يعلنون الرصخــة ضد ربط
احلكومــة اللبنانيــة احلقــوق املدنيــة حبــق العودة .وقــد تكون تلك
طريقــة لإلضــاءة عــى أهميــة احلقــوق املدنيــة بالنســبة لهــم أكرث
ممــا يه اســتنكار علــي ِلــق العــودة ،ناهيــك عــن اإلعــان عــن
ّ
التخل عنه.
رمبــا كان إخــراج هــذه األقــوال من ســياقها لغــرض «حترير»
الدراســات الفلســطينية والفلســطينيني أنفهســم مــن النضــال
ومن «ظلم» اخزتالهم إىل مقاتلني يف ســبيل احلرية ،واملناظرة
يف احلاجــة إىل الرتكــز عــى األمــور اليوميــة ،تشــكل يه ذاهتــا
طريقــة أخــرى الضطهــاد الفلســطينيني ،ألهنــا تســلهبم حــق
َ
االختيــار واحلــق يف تقريــر الكيفيــة الــي ُيفــرض هبــا دراســة
أوضاعهــم أو تصويــر حياهتــم كأفــراد يف املخميــات .يقــول بعــض
الباحثــن بــأن هــذا أمــر «أخــايق» ،لكــن األخــاق هنــا تلــي
السياسة.
القول العام والقول اخلاص
ّ
األمر اآلخر الذي سأسلط الضوء عليه هو الكتابات عن اخلاص
يف مقابــل العـ ّ
ـام ،وكيــف أن مــا يقولــه الفلســطينيون يف العلــن
عــن حــق العــودة خيتلــف عمــا يقولونــه يف مجالهســم اخلاصــة.
ُ
ويعــزى ذلــك إىل اضطــرار الفلســطينيني لاللــزام خبطــاب يبـ ّـن
ً
فلسطينيتهم يف العلن خوفا من رفض مجمتعاهتم لهم ،أو رفض
َ
كخونة .لذلك
األحــزاب السياســية يف املخميــات ،أو النظــر إلهيم

ّ
ـأن ً
دومــا بفهــم ما نمسعــه من الفلســطينيني يف املجال
وجــب التـ
العــام ،إذ هــو نــوع مــن األداء االجمتــايع ،أداء إلظهــار هويهتــم
كفلسطينيني ينتمون إىل كيان جميع ومحرومني من فرديّهتم،
ً
ّ
ُ
هويتم الوطنية ضغطا علهيم.
وذلك يف سياق ُتشكل فيه
ُ
مــن القصــص الــي ُتــروى لتبيــان هــذه االزدواجيــة قصــة
الرجــل العجــوز الــذي يبـ ّ
ـر ً
دومــا يف العلــن أمــام الصحافيــن
والباحثــن بالعــودة ويعـ ّـر عــن حنينــه لفلســطني ولقريتــه ،كمــا
يعـ ِّـر باســتمرار عــن اســتعداده لفعــل أي يشء لــرى قريتــه مــن
جديــد .حصــل أفــراد عائلته عــى جواز ســفر أورويب ومتكن ُ
أحد
ُ
جبت عائلته عىل الزنوح مهنا عام
أبنائه من زيارة القرية اليت أ ِ
 1948عىل يد القوات الهصيونية .وحني عاد وأراد أن ُيري والده
الصـ َـور ،وجــد أن الرجــل المثانيــي مل يــرد حــى النظــر إىل صــور
ِ
ً
ً
ً
قاطعا أن يعايهنــا .كانت غاية الباحث من
قريتــه ،رافضــا رفضــا
ّ
التنبــه إىل أداء اجليــل
تكــرار رسد هــذه القصــة تأكيـ َـد احلاجــة إىل
ًّ
األكرب ســنا من الفلســطينيني ألهنم اعتادوا متثيل فلسطينيتهم
املطالبة حبق العودة.
ِ

هل أن غياب الصحـــــــــــــــــــــــــــــــافيني والباحثني
خاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا؟
يجعل من الحدث حدثًا ًّ
وهل وجود الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهد الغريب
هو فقط ما يولّد المجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال العام؟
ميكــن طــرح أســئلة كثــرة هنــا حــول إعطــاء تفســر وحيــد
لت ّ
رصف الوالد ،وحول التحليل القامئ عىل ثنائية العام واخلاص
والطــرق الــي يتعلــم هبــا الفلســطينيون أداء هويهتــم الوطنيــة
ً
علنــا ،األمــر الــذي ال يفعلونــه عــى املســتوى اخلــاص .ميكننــا أن
نعــزو رفــض الوالــد مشــاهدة الصــور إىل حقيقــة أنــه قــد تكــون
ملشــاهدهتا وطأة شــديدة يصعب عليه احمتالها ،أو ربّما ال يريد
مشــاهدهتا ألنــه يريــد االحتفــاظ باملشــاهد يف ذهنــه كمــا عرفهــا
حني ترك املكان .هل من غري املعقول أن يريد رجل يف المثانني
تــايف نــكء جــراح هتجــره القــري بالنظــر إىل صــور موقــع تلــك
الصدمــة؟ ورمبــا خيــاف النظــر إىل الصــورة ،األمــر الــذي ميكــن
َ
إرسائيل اليت
تفســره بأنــه تزكيــة لزيــارة ذاك الفــرد مــن عائلتــه
يعتربها الكثري من العرب ،وليس الفلسطينيون وحدهم ،مبثابة
تطبيــع مــع احتــال فلســطني .أو لعـ ّ
ـل العــودة إىل قرية مــا زالت
ّ
حتت االحتالل ،وبإذن من القوات العسكرية اليت حتتلها ،ملجرد
ً
مجددا،
تصوير بعض اللقطات الفوتوغرافية ،ومن مث مغادرهتا
ُ َ
ِّ
ال متثل العودة اليت ينشدها األب ،حىت يف «أدائه» المعلن.
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بالنظــر إىل كل تلــك االحمتــاالت ذات الصلــة الوثيقــة
ّ
لتفهــم رفــض العجــوز مشــاهدة الصــور ،ملــاذا حتـ ّـول
والقابلــة
فعــل الرفــض هــذا إىل نقــاش مبالــغ فيــه عــن ازدواجيــة يف
ّ
الن ْفــس الفلســطينية تــؤدي ً
دورا يف املجــال العــام يطالــب
بالعــودة ،مــا يتناقــض بشــكل صــارخ مــع رفــض داخــي
وشــخيص لتلك العودة؟
ّ ُ
إضافــة إىل ذلــك ،تســتديع املحوريــة املعطــاة الزدواجيــة
ً
مزيدا من التدقيق.
العــام واخلــاص يف هذا النوع من النقاش
أيــن هــو املجــال اخلــاص يف تلــك اللحظــة الــي رفــض فهيــا
ـن النظــر إىل صــور قريتــه املدمــرة والــي ُ
الرجــل املسـ ّ
اقتلــع
ً ً
أهلهــا مهنــا؟ مل تذكــر القصــة من كان حارضا أيضــا يف الغرفة،
ع ً
لمــا ّ
أن عــودة فــرد من العائلة بعد طــول غياب من املفرتض
ِ
ّ
أن تشــكل مناســبة عائليــة ،وبإمكاننــا ّ
ختيــل انتقــاء هذا الفرد
حلظــة اجمتــاع العائلــة إلبــراز هــذه الصــور المثينــة ،كمــا ميكننا
ّ
ختيل ّ
ّ
ردة الفعل اليت ميكن أن تتأت عن مشاهدهتا ،مع العلم
ُ
بـ ّ
ـأن هــذه التوقعــات قــد أطــاح هبــا رفــض الوالــد .أيــن يكمــن
املجــال اخلــاص هنــا؟ هل غيــاب الصحافيــن والباحثني جيعل
ً
ًّ
خاصا؟ وهل وجود الشاهد الغريب هو
من هذا احلدث حدثا
ّ
فقــط مــا يولد املجال العام؟
سنعود ونأخذ شاتيال معنا
هنالــك مجموعــة ثالثــة مــن الكتابــات ترتبــط باألحبــاث عــن
الهويــة الفلســطينية والتــوق إىل الوطــن .الشــعور باالنمتــاء
والتــوق إىل الوطــن أصبــح ًّ
مهما يف األحباث حول الهجرة .أين
ّ
هــو الوطــن ،ومــاذا يعــي الوطــن؟ إخل .أود مقاربــة هــذا التيــار
َ
من الكتابات ذات الصلة ومزنلقاهتا من خالل قصة خ ِبهتا.
كان ذلــك عــام  2000وقــت رحلــة لنــا إىل احلــدود بعــد حتريــر
اجلنــوب .كنــت مــع مجموعــة مــن املراهقــن من مخمي شــاتيال
حيــث كنــت أعمــل لفــرة .منــا لدهيــم شــعور قــوي باالنمتــاء
للمجموعــة ،وقــد ترســخت هــذه الروابــط القويــة مــن خــال
لقاءاتنا اليومية .كانت حماسة التالميذ عارمة ألهنم ذاهبون
ً
«ملشــاهدة فلســطني» عــر احلــدود .وكان ً
يومــا حافــا
باملشاعر .حني وصلنا إىل احلدود كان هناك فلسطينيون من
قــرى عــى اجلانــب اآلخــر مــن ســياج األســاك الشــائكة ،وعــر
هــذا الســياج راح أولئــك الذيــن جتمهــروا عنــد احلدود يســألون
ّ
بعهضــم البعــض شــى أنــواع األســئلة ويتبادلــون احلكايــات
والضحــكات والدمــوع .وجتــدر اإلضــاءة عــى أن املراهقــن
حملــوا معهــم حفنــات تــراب ُج َ
معــت من فلســطني إىل املخمي.
ً
ٌ
ً
يف طريــق العــودة ،فجــأة طرحــت فتــاة ســؤاال :مــاذا ســيحدث
ً
جميعــا إىل فلســطني؟ هــل ســيذهب كل منــا إىل
لــو عدنــا

قريتــه!؟ دفعهــا التنافــر يف هــذه الفكــرة إىل المتعــن يف اخلارطة
ملعرفــة َمــن مــن اآلخريــن ســيكون ً
قريبــا مهنــا ،فقــد كانت من
ِ
ديشوم .ساد المصت ،وبعدها رصخ أحدهم من اجلزء اخللفي
ً
ّ
ونمسهيا
للحافلــة قائــا :ال ختافــوا ،سنشـ ّـيد قريــة يف فلســطني
شاتيال ،هكذا نستطيع البقاء ً
معا!
بالنســبة لباحــث مــن النوعيــة الــي أتناولهــا يف هــذه
الدراســة ،العــرة مــن حلظــات كهذه ســتكون بالطبــع الزعم أنه
َ
حــن يواجــه هــؤالء املراهقــون الفلســطينيون العــودة كحقيقــة
محمتلة ســوف لن يريدوا العودة ألهنم جيدون يف مخمي شــاتيال
ّ
موطهنــم .أمــا بالنســبة إلينــا ،حنــن ركاب البــاص الواعــن ألدق
تفاصيــل العالقــات يف تلــك املجموعــة ،فــكان مــن الواضــح أن
هذه مجموعة من املراهقني قضوا معظم حياهتم ً
معا ،تزاملوا
ّ
ـكل محـ ً
ـورا
يف املدرســة وانعقــدت بينهــم صــات صداقــة تشـ
ّ
لشــعور كل مهنم بالتوق إىل الوطن وباالنمتاء .إال أن الصداقة
بني الالجئني ليست موضوع دراسة يف العادة ،وهذه ليست
ـرارا وتكـ ً
دعــوة لدراســتها .رويــت القصــة مـ ً
ـرارا للداللــة عــى
املوقع الذي يشعر فيه أولئك املراهقون بأهنم يف موطهنم ،ويف
جميــع األحــوال تبقى مســألة الشــعور باالنمتــاء للوطن معضلة
هما ّ
وجودية لطبقة اجمتاعية عاملية أكرث مهنا ًّ
يؤرق الالجئني.

يا له من اكتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف أن الفلسطينيني
يف شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتيال يحبون مخيمهم برغم
أنهم يعيشون حالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
من الثورة على أوضاعهم المزرية فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ومهمــا يكــن مــن أمــر ،مــن الصعــب جـ ًّـدا حرمــان النــاس
االنتمــاء إىل حيــث يســكنون ،وهــو المــكان الوحيــد الــذي
يعرفونــه .يــا لــه مــن اكتشــاف أن الفلســطينيني يف مخيــم
شــاتيال يحبــون مخيمهــم وينتمــون إليــه برغــم أنهــم يلعنونــه
ويعيشــون حالــة مســتمرة مــن الثورة عــى أوضاعهم المزرية
فيــه .تكمــن المشــكلة يف اســتغراب أن الذيــن عاشــوا لفــرة
طويلــة يف مــكان مــا ينتمــون إليــه ،فكأننــا اكتشــفنا للتـ ّـو أن
الفلســطينيني ينتمــون إىل حيــث يتواجــدون ،وإن لــم ُيذكــر
هــذا يف الســابق ،ربمــا ألنه أمــر بديهي .باإلضافة إىل ذلك ،ال
يعــي حــق العــودة أن عــى الجميــع العــودة إىل فلســطني ،بل
أنه حق قانوين مضمون يف السياســة؛ هو حق يف االختيار ما
بني البقاء يف شاتيال أو العودة .وإن الشعور بروابط الصداقة
ّ
يشد المرء إىل المخيم ،ال ُيبطل بذاته هذه
واالنتماء ،الذي
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الحقوق بأي شكل من األشكال .لكن يف بداية األمر ،لماذا
ً
ً
ً
ُ
ـا؟ مــن المضحــك ّ
أن حــق
اعتــر ذلــك اكتشــافا مذهــا أصـ
ً
العــودة بالنســبة لمعظــم الفلســطينيني يف لبنــان كان معطى
ًّ
طبيعيــا ،بالــكاد يعلــم أي منهــم بوجــود قــرار األمــم المتحــدة
رقم  194لكنهم يفكرون بأنه حقهم الطبييع ،فإذا ما طردك
أحدهــم مــن بيتــك ،يحــق لــك اســتعادة بيتــك ،األمــر بهــذه
البساطة .لم يشعروا بحاجة إىل قرار من األمم المتحدة أو
محكمــة العــدل الدوليــة؛ إنهــا حقيقــة تاريخيــة :أخرجــوا من
ديارهــم وإليهــا ســيعودون ً
يوما ما .األمر بديهي.
أريــد أن أخــم بالعــودة إىل النقطــة الــي بــدأت مهنــا:
القلــق حيــال الضغــوط واحلوافز يف اجلامعــات واملنظمات غري
مناقــض ،أي احلاجــة الدامئــة إىل قــول
احلكوميــة العمتــاد هنــج
ِ
ّ
يشء جديــد ومختلــف .وأظــن أنه إذا مــا فكرنا هبذا املوضوع
ً
جميعــا إجيــاد أمثلــة كثــرة عــى هــذه الضغــوط
بإمكاننــا
ّ
واحلوافــز يف محيــط عملنــا .مــا أريــد طرحــه هنــا أن اعمتــاد
ً
ً
مؤذيــا وال هــو إشــكايل ،لكــن
دومــا
االجتــاه املناقــض ليــس
ُ
ً
ًّ
مؤذيــا أو إشــكاليا حــن يعمتــد مــن أجــل أن
ميكــن أن يصــر
ً
يكــون مناقضــا لذاتــه ،أو من أجل احلصــول عىل منحة مالية
جديدة ،أو يف سبيل نرش مؤلف جديد ،أو االستحصال عىل
موقــع مــا يف جانــب ما من حقل الدراســات ذات الصلة.
ّ
التناقضيــة ،وإين أحاجج
املؤكــد أنــه ُوجــد منــط بديل مــن
يف أهميــة اعمتــاده يف البحــث والعمل املتعلق بفلســطني :إنه
تناقضيــة ميكــن تمسيتهــا تناقضيــة نقديــة ،كمــا يف أعمال لورا
نادر .إنه فعل تناقيض خيتلف عن الدراسات التناقضية عىل
طريقة الزبنس اليت كنت أتناولها إىل اآلن .يف عملها النقدي
األخــر عــن تداخــل األكادميــي والســلطوي ،حتاجــج لــورا نادر
بــأن عــامل األنرثوبولوجيــا التناقــي هــو جهــد نقــدي يســى
ّ
إىل كشــف كيفيــة تشــكل ذهنيــات املهنيــن وكيــف تصــر
مهمينــة ،وهــو خطــوة باجتــاه االلــزام بالعــدل ال بالتناغــم،
للمســتضعفني ،عــن طريــق دراســة القــوة والســلطة
ّ
(«وبال «ال سلم بال عدالة» بال بلوط»!) ويتوجه هذا النقد
إىل الزمــاء يف األكادمييــا لــي يكتشــفوا كيــف أهنــم أنفهســم
جــزء مــن النظام الــذي ينتقدونه يف بعض األحيان.
بينمــا تشـ ّ
ـتد قبضــة «التمويــل الخــاريج» عــى العالــم
األكاديمــي ،ويــزداد تأثــر المؤسســات الماليــة عــى البحــث
ّ
الخناق عىل الناشطني من أجل فلسطني،
العلمي ،ويضيق
ّ
مناقضة
تتضــح الحاجــة أ كــر مــن أي وقت مىض إىل أبحــاث
ِ
نقديــة يف الدراســات الفلســطينية ،وإىل ّ
بحاثــة مناقضــن
نقديــن يكتســبون االحــرام واســع النطــاق مــن الزناهــة
والصــدق ومن ازدياد نفورهم من الســلطة.
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ِّ
الشعر يف السجن
ُ ِّ
ّ
«فتحت الشعر يك يطل األطفال» ٢/٢
قامس حداد
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ِّ
الشعر يف السجن
«فتحت ِّ
ُ
الشعر كي يطلّ األطفال» ٢/٢
قاسم حداد
شاعر وكاتب وناقد
وصحايف ،البحرين.
من أربز أعماله «خروج
رأس احلسني من املدن
اخلائنة» (،)١٩٧٢
«الهنروان» (،)١٩٨٨
«اجلواشن» مع أمني
صاحل (« ،)١٩٨٥نقد
األمل» ( ،)١٩٩٥أخبار
«مجنون ليىل» مع
ضياء العزاوي (،)١٩٩٦
«فتنة السؤال»
(« ،)٢٠٠٨طرفة بن
الوردة» (« ،)٢٠١١أهيا
الفحم يا سيدي»
(دفارت فان غوخ)
( .)٢٠١٥رتأس حداد
حترري مجلة «كلمات»
ّ
«جهة
وأسس موقع ِ
الشعر» اإللكرتوين
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إن الثغــرة الــي يشــكو مهنــا البنــاء الفــي يف قصيــدة «كلــم
املاء» ترتكز يف حلظة االنتقال من الصوت األول إىل الصوت
مربرا فن ًيا ً
ً
قويا،
الثاين ،حيث يربز صوت ثالث ،ال أجد له اآلن
وإن كان املربر املوضويع ال يستديع مثل هذا الصوت البارز،
مثل النشــاز املوســيقي يف الســيمفونية .الصوت الثالث هو:
ٌ
ّ
صوتُ ،يــكامل َ
ّ
التحول يا ســيد املاء ها
ماء
(تفجــر كالطلــع
إننا قد مسعنا)
هــذه الثغــرة ليســت مســتعصية عــى التعديــل ،لكــن
تعديلها يســتديع إضافة بناء شــعري جديد يمتثل يف:
حذف هــذه اجلملة بكاملها.
حتويــل اجلــزء األول كصــوت إىل مقطــع منفصــل ،وكذلــك
اجلــزء الثاين كصوت جديد.
ً
ً
تصري القصيدة مقطعني ،كل مقطع ميثل صوتا مســتقال.
يظــل مثــل هــذا التعديل يف حدود اإلمكان فقط.
ُ
َ
ً
إن جمــا مثــل( :وليــس يــر مســارسة املــوت ،يف ســاعة
ـن ،إذا مــا وصلنــا) ،حتمــل قـ ً
الهجــم ،حصـ ٌ
ـدرا مــن املبــارشة
النرثيــة مــا كان لهــذه القصيــدة أن تقــع فيــه ،لــوال االنســياق
وراء املعــى بــدون صــورة شــعرية ،والــردد يف مواجهــة جتربــة
القافية.
ّ
وهــذه اجلملــة بالــذات وقعــت يف تعــر لغــوي ،ألهنــا حتمــل
ً
بــذرة اخللــل أصــا -فقــد تعرضــت للتعديــل يف وقهتــا -وأعتقــد
ً
أن هنــاك جمــا مبــارشة وتقريريــة أخــرى ،ميكــن العثــور علهيــا
ّ
أمعنــا النظــر يف القصيدة.
إذا
مــا زلــت أجــد أن جملــة (تكــن نصــف كونــا) أجمــل شــعرياًّ
ً
ّ
ومتســي هنــا بــأن تكــون (كونــا) ليــس ارتباطــا
ـون).
مــن (كـ ٍ
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بالقافيــة ،ولكــن يف مثــل هــذا املوقــف ســتفقد كلمــة (كــون)
القــدرة عــى اإلضــاءة والتوهــج إذا مــا ُوضعــت يف صيغــة
ـحرا شــعريًّاْ ،
«اجلــر» ،أمــا (كونــا) فــأرى أهنــا حتمــل سـ ً
ببنيتهــا
اإليقاعيــة ،ال أســتطيع تفســره ،لكنــه اجلمــال ال ـ ّ
ري الــذي
يكمن يف الشعر .وأعتقد أنين يف حالة نرش القصيدة ،ستظل
ً
كلمــة (كونــا) منصوبــة بإطــاق ،ومحاطــة هباللــن ،إشــارة
إىل التحفــظ اللغــوي .وإال فإنــي ســأموت ويف قلــي يشء مــن
(كونا).
يبقى أن أشري إىل تكرار العدد الهائل لدرجة امللل ،من حرف
العطــف (الــواو) يف القصيــدة ،لــي أتذكــر التعليــق القــدمي
ألحــد نقــاد اخلمســينيات عــى بدايــات الشــاعر عبــد الوهــاب
البيايت ،قال فيه( :لوال حرف الواو ملا كتب البيايت شـ ً
ـعرا).
يف (كلــم املــاء) صــارت املوســيقى ً
رقصــا ،أو هكــذا حاولــت،
ولعــل أهــم ظاهــرة إيقاعيــة يف موســيقى (كلــم املــاء) يه
اإليقــاع الداخــي بــن القــوايف أو مــا ميكــن تمسيتــه -جتـ ً
ـاوزا-
بـ«القافيــة الثانيــة» ،مثل( :كاجلحمي احلممي)
ً
ً
(فيا أهيا املاء يا راية يف الطريق ،ويا ســيدا يف احلريق)
و(بأومسة ال تقاس)
ّ
(خل عنك النعاس).
تبدو هنا هذه اإليقاعية املجلجلة باهتة شعريًّا ،وال تكاد
تبــن ،ولكنــي أعتقــد أهنــا ســتتطور يف القصائــد الالحقة ،كما
ســنالحظ ،وميكنين القول إن هذه الظاهرة إفراز فين لتجربة
ً
أساسا .ألن هيامي باإليقاع جيعلين ال أملك احلماس
القافية
ألي قصيدة تغيب عهنا املوسيقى الواضحة واملناسبة ،فإنين
أكاد ال أفـ ّـرق بــن الشــعر والنــر ســوى باإليقــاع .باملوســيقى.
ّ
ً
إيقاعا قبل أن تبدأ رحلة الورق ،أعين
والقصيدة عندي تولد

املعــى ،وأكتشــف املوســيقى عــى طريقــة ماياكوفســي ،إذ
كان يؤرجــح ذراعيــه وهــو يســر ويكتشــف إيقاعه أثناء امليش،
ً
لذلــك تــأيت القصيــدة غنـ ً
ورقصــا يف نفــس اللحظــة .ومــرة
ـاء
قال بيتهوفن« :إن العامل موســيقى».
(إن امللــوك إذا دخلــوا قريــة أفســدوها) ،هــذه يه
اخللفيــة املوضوعيــة الــي كتبــت فهيــا (كلــم املــاء) .ليســت
كمسـ ّـلمة قرآنيــة ،ولكــن كمعــى حضــاريُ ،
وبعــد واقــي
ملمضون القصيدة.
ترى هل جنحت يف االســتفادة من هذا البعد؟
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َ
َ
حــن لمــح الشــاعر جــورج شــحادة كلمــة الطفــل تحــاول أن
تطــرَ ،هـ َّـم لــي يفتــح النافــذة لهــا .أمــا أنــا فقــد فتحت الشــعر
لــي يطـ ّ
ـل األطفــال .وقلــت( :هيئــوا غبطــة للطفولــة) .لقــد
ً
(كبريا) ،مثل نجاح من يحاول
كان نجايح يف هذه القصيدة
وصف المالئكة!؟
هــل ميكن ذلك؟ كيف يمكــن تحويل الحلم إىل كلمات؟
هــذه يه المســألة .إن هــذه القصيــدة ولــدت مــن الحلــم
ً
أصــا ،لذلــك جــاءت أقــرب إىل «قصيــدة املوضــوع» منهــا
إىل «قصيــدة التجربــة» .ولــم تشــفع لهــا الصــور الشــعرية
ً
املصنوعــة بغــزارة ،ألن األطفــال يظلــون أ كــر جمــاال يف
األحــام منهم يف الكلمات.
املحــذور الثــاين الــذي جعــل القصيــدة أقــرب إىل املوضــوع
ً
مهنــا إىل التجربــة ،أهنــا كانــت أيضــا محاولــة ال شــعورية
ٌ
لتعويــض الفشــل الكبــر الــذي وقعــت فيــه قصيــدة ســابقة
يف شــتاء العــام  ،1975ويه قصيــدة «لغــة للطفولــة» ،والــي
ســبق احلديــث عهنــا يف مــكان آخــر .بالطبــع ال ميكــن املقارنــة
بــن القصيدتــن ،ولكــن «هيئوا غبطة للطفولة» يف الوقت
الــذي طمحـ ْ
ـت إىل أن حتتضــن أطفال العــامل من خالل أطفال
الشــاعر ،ضعفـ ْ
ـت أمــام الســيل اجلــارف من الصــور املتالحقة،
الــي تصــور اجلــو اخليــايل املتصــل حبلــم الشــاعر .وأدى هــذا إىل
إطالة غري مســتحبة.
وللقافيــة يف هــذه القصيــدة فاعلية مختلفــة عن فاعليتها
يف قصيــدة «كلــم املــاء» .فهنــا تنويــع متفــاوت القــوايف،
ً
وضوحــا مــن
وأعتقــد أن الســيولة يف غــزل القافيــة هنــا أ كــر
ً
«كلــم املــاء» ،والعنــارص البنائيــة لهــذه القصيــدة أ كــر غــى
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لدرجــة أنهــا تصــل إىل نوع من الرتف الفين يف بعض المواقع.
ربمــا كان هــذا ً
ناتجــا مــن نقطــة ضعــف الشــاعر أمــام اإليقــاع
ْ
واالستســام لــه ،ومثــل هــذا الضعــف كفيـ ٌ
ـل بــأن يســبب
للشــاعر مآزق فنية يف المســتقبل.
ْ
هل كتبت هــذه القصيدة لألطفال ،أم عن األطفال؟
هــذا ســؤال ،برغــم بســاطته الظاهــرة ،دقيــق وبالــغ اإلحــراج،
ألنه يشري إىل مسألة فنية يف مصمي القصيدة ،فالقارئ يلتقي
بالصــور البســيطة الــي تناســب األطفــال ً
حينــا ،ويصــادف يف
الوقــت نفســه بصــور أقــرب إىل الرتكيــب الــذي ال يناســبهم.
وألن املنــاخ الرئيــي للقصيــدة منــاخ طفيلّ ،فــإن القارئ حيار
يف مواجهــة هذه الظاهرة.
ً
ـؤاال بهــذا المعــى ،عرفــتُ
وحــن طــرح أحــد األصدقــاء سـ
كــم هــو محــرج موقــف هــذه القصيــدة حــن تواجــه مثــل هذا
الســؤال .يف الحقيقــة ،لــم أكتــب هــذه القصيــدة لألطفــال،
ً
لكنــي أيضــا لــم أ كــن قاصـ ًـدا أن أكتــب (عــن) األطفــال .وال
أدري اىل أي حــد يمكنــي الزعــم بأنــي كنت أكتب (كطفل)،
فالتعبــر عــن حب أطفال ليس شـ ً
ـأنا فن ًّيا.
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فميــا كنــت أكتــب هــذه القصيــدة ،كانــت تنفجــر يف داخــي
قصيدة جديدة .كان الربكان يتصاعد ،مثل احلب الالمتنايه
ً
الذي ّ
ُ
وكنت مذهوال ملا حيدث يل .مل أكن
حتدث عنه «رامبو».
ً
معتـ ً
ُ
كنت بــن القصيــدة واألخرى،
ـادا عــى هــذا األمــر .عــادة
أســتغرق ً
زمنــا قــد يصــل إىل أهشــر عــدة ،أمــا هــذه املــرة فمــا
ً
ـا .كمــا لــو أنــي يف ّ
ً
تفجرات مســتمرة.
غريبــا فعـ
حيــدث يل كان
ً
ُ
وقــد خفـ ُ
ـت مــن ذلك فعال ،خفت أن يغلبين الشــعر ويرصعين
مــن حيــث ال أدرى .كنـ ُ
ـت يف أســوأ حــااليت الصحيــة من جهة،
كما كان الشــعر ،من جهته ،يضاعف إرهايق اجلســدي.
من الصعب أن يشــعر اإلنســان بأيّ األمرين أفضل:
ً
أن ميــوت ً
نائما أو يقيض مســتيقظا.
ّ
غــر أن الشــعر قــد علمــي أن املــوت يف اليقظــة أجمــل.
لذلــك هسـ ُ
ـرت ليــايل طويلــة أصــارع رفيقــن لدوديــن همــا
ُ
ً
ّ
ُ
الشــعر واملــرض .كان شـ ً
وكنت
ـيئا ال يمتــل وال يصــدق أيضــا.
يف حلظــات نــادرة (أرى) بعــض الكلمــات تتوهــج يف ظــام
ُ
كنت يف حلم.
الزنزانــة ،كمــا لو

ُ
وعادة الكتابة يف الظالم كانت ّ
تدرب عندي قدرة داخلية
ٌ
عىل السرب والرؤية عند الشاعر ،رؤية توشك أن تصري رؤيا.
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جــاءت قصيــدة «جتليــات العاشــق» لــي تعـ ّـر عــن عذابات
الشــاعر ،بأبعادهــا املتنوعــة واملتداخلــة ،وكانــت مرحلــة
مثقلــة بالعــذاب الفين يف نفس الوقت.
القافيــة ،مجـ ً
ـددا ،يه نقطــة ضعــف قصيــدة «جتليــات
ً
العاشــق» .وهــذا مــا جعلــي أتــردد طويــا قبــل أن أكتبهــا.
هــذه القصيــدة الوحيــدة الــي مل أكتبهــا يف تدفــق واحــد
متواصــل ومســتمر ،ومل َ
تنجــز يف ليلــة واحــدة كمــا القصائــد
ً
األخــرى .بــل احتاجــت إىل ليــال عــدة وأيــام أيضــا .وكنـ ُ
ـت
ٍ
ً
ً
خائفــا مــن أن تكون القافية قـ ً
ـرا جميال للقصيدة.
ً
ً
مرفوعا،
وهيامــا بالالم
كمــا لو فتاة صاغها اخلجل.
ّ
قلت :ليكن .إهنا القصيدة اليت ستعلمين أشياء جديدة،
ً
وإذا مل أكتبهــا اآلن فســتظل ّ
تؤرقــي .خاصة أن التجربة اليت
ً
ً
داميا للشــاعر واإلنســان وصيغة اجلمع.
ولدهتا ختترص تارخيا
ُ
القصيدة سلبيات القافية إىل ّ
حد ال ميكن احمتاله
حملت
(يف حالة نرشها) .ومن هذه الســلبيات ،الوقوع يف اإلهساب
ً
واإلرساف يف الزوائــد الــي ال تضيــف إىل املعــى ُعمقــا .فتلــك
ّ
ً
ً
زوائــد توفــر قافيــة فقط .وهــذا ينطبق – مثال  -عىل:
ُ
حيمتل ،وال عشاقها الموا وال عذلوا).
(وال مزياهنا يف احلب
ُ
وجمــل كثــرة عــى هــذه الشــاكلة يمكــن مصادفتهــا يف
النــص .ولعــل وحــدة القافيــة طــوال القصيــدة أرهقــت البناء
ـراّ ،
وهلهلتــه كثـ ً
وفوتت عىل الشــاعر فرصة الحركة الحرة.
ّ
ْ
فعلت بهذه القصيدة ما فعله تكرار
وظن أن القافية قد
حرف العطف (الواو) يف قصيدة «هيئوا غبطة للطفولة».
أم ــا تقس ــيم القصي ــدة إىل س ــبعة مقاط ــع ذات عناوي ــن
ً
منفصل ــة ،فه ــو محاول ــة إلعط ــاء التجرب ــة آفاق ــا رمزي ــة
تتص ــل بالتجرب ــة «الواقعي ــة» ال ــي يعيش ــها المتص ــوف،
ومحاول ــة ك ــر التصاع ــد إىل ال ــذروة الغيبي ــة ،بحي ــث
تحول ــت ال ــذروة إىل فاعلي ــة ّ
مادي ــة تتمث ــل يف (الرتج ــل)،
ً
ً
وأعتق ــد أن القصي ــدة س ــتأخذ جم ــاال مختلف ــا يف م ــا ل ــو ج ــاء
كل مقطــع يف قافيــة مختلفــة ،بحيــث تقــرب القصيــدة مــن
ـاء هارم ــوين أ ك ــر حيوي ــة.
بن ـ ٍ
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يف مقطــع «التجــي» لمحــة مفتعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بوضــوح،
تلــك الــي تبــدأ بـ(تعــال لنــا وكــن ربًّــا ...إىل ســئمناه ،لعــل
إلهنــا الصمنــي ّ يســـمنا ويرحتــل) .فمثــل هــذه المعالجــات
ّ
ل ــم تع ــد تمل ــك الربي ــق الف ــي والفك ــري الجدي ــد .ولي ــس
جديـ ًـرا بالشــعر أن يقــع يف هــذا المحــذور ،فــإذا كانــت مثــل
ه ــذه المع ــاين ُتط ــرب الق ــارئ للوهل ــة األوىل ،كم ــا الحظ ـ ُ
ـت
ً
إبداعــا شــعريًّا ،ولكنهــا
بــن األصدقــاء وقتهــا ،فإنهــا ال تمثــل
نـ ٌ
ـر خال ــص.
ّ
أقــول ،نـ ٌ
ـر خالــص ،لــي أوضــح بأنــه ليــس كل مــا يصــاغ
ً
وزنــا يمكــن اعتبــاره شـ ً
ـعرا .النــر يف القصيــدة هــو المعــى
الســاذج الــذي ال يحمــل نكهــة ونقــاء وجمــال اإلبــداع
الشــعري .ويف «جتليــات» يشء غــر قليــل مــن النــر.
قالــت القصيــدة يف كلمتهــا األوىل حقيقــة وقــع فيهــا
ـعر إغـ ٌ
الشــاعر بشــكل أقــرب إىل الســلبية .قالــت «الشـ ُ
ـراء
ّ
يقيــدين» ،ولــم أ كــن أحــب القيــود .ولكــن قيــود الشــعر
ً
أســاور حنــان .تدلهـ ُ
ـت عشــقا يف حبهــا .لذلــك فإنــي أســتحق
مــا أالقيــه مــن فشــل بــن الوقــت واآلخــر.
ً
ًّ
ًّ
ميكــن اعتبــار القصيــدة مترينــا لغويــا مهمــا ،ففيمــا
ُ ً
كنـ ُ
ـت أيضــا أكتشــف عالقــات
ـت أغــزل الصــور الجميلــة ،كنـ
ً
حينــا ،وقصــدا ً
لغويــة جديــدة ،تتفتــح عفويًّــا ً
حينــا آخــر .لقــد
كانــت هــذه القصيــدة بامتيــاز ،قصيــدة صــور.
ويف «جتليــات العاشــق» كثـ ٌ
ـر مــن النحــت والصناعــة،
فارســا شـ ً
ً
ـجاعا .لكنــه أعمــى .وحــن قــال
ألن القافيــة كانــت
ُ
يل صديــق بأنــه أقــرأ القصيــدة عــى الســاحل ،ثــم ألقــي بهــا
ً
ً
واضحــا أنــه يعــي بــأن القصيــدة
مبــارشة يف البحــر ،كان
ً
لــن ُتحســن العــوم .وكان صادقــا بالفعــل .وقــد تذكــرت
«ايزامبــار» الــذي كان قــد كتــب عــن إحــدى قصائد (رامبو):
(وهكــذا يــا صديقــي فإنــك تــرى أن كل إنســان
ً
يســتطيع أن يكتــب ســخفا)
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يكتــب الشــاعر القصيــدة وهــو هيجــس بأهنــا رمبــا كانــت
قصيدتــه األخــرة ،فيحــاول أن يقــول فهيــا كلمتــه األخــرة.
وبعــد أن ينتهــي مهنــا ،يشــعر بأنــه مل يمتكــن مــن قــول مــا
يريــد ،أو كل مــا يريــد بالــذات ،فيسـ ّ
ـتعد لكتابــة قصيدتــه
ً
التاليــة ،والــي ســتكون األخــرة أيضــا ،كمــا يعتقــد.

قصائ ــد الش ــاعر مح ــاوالت فاش ــلة .ه ــذا الفش ــل ال ــذي
ســيدفعه يف كل مــرة لكتابــة قصيدتــه التاليــة .رمبــا لــن يكتــب
الش ــاعر قصيدت ــه «الناجح ــة» إال مبوت ــه ،كم ــا يق ــال ع ــادة،
كأمن ــا م ــوت الش ــاعر ه ــو اإلض ــاءة الس ــاطعة ل ــكل قصائ ــده
ً
«الفاش ــلة» .وم ـ ُ
ـوت الش ــاعر أيض ــا ه ــو املفت ــاح الوحي ــد
لع ــدد كب ــر م ــن الغوام ــض يف ش ــعره .والش ــعور ال ــدامئ ل ــدى
ً
الش ــاعر ب ــأن كل قصي ــدة يكتبه ــا حتم ــل ق ـ ً
معين ــا م ــن
ـدرا
الفشــل ،هــذا الشــعور الغامــض بــدوره ،هــو الــذي يدفعــه إىل
محاولت ــه التالي ــة .ورمب ــا يب ــدع م ــن جه ــة ويفش ــل م ــن جه ــة
ً
رضب ــا
أخ ــرى .مث ــل ه ــذه األم ــور احلممي ــة ،ال ــي تب ــدو للم ــرء
م ــن الهذي ــان ،أح ــد أه ــم عن ــارص تكوي ــن اإلب ــداع الش ــعري
املتجــدد القــادر عــى العطــاء ،فالشــاعر كائــن غــر قنــوع ،ويف
الش ــعر ،القناع ــة ك ــز ال ينف ــع.
وحــن يعتقــد الشــاعر أنــه كتــب قصيدتــه الناجحــة ،يكــون
ق ــد فق ــد هاج ــس الطم ــوح اللج ــوج ال ــذي ال يه ــدأ .وبالت ــايل
ّ
توق ــف ع ــن الحل ــم.
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قال يل الشاعر «سان جون بريس»:
(ال ختــف مــن رؤ يــاك ،فقــد طمأنتــي الدهشــة ،وأبقيــت
ً
ً
عينــا مفتوحــة لهــذه اخلطــوة العظميــة).
ل ــذا تداخل ـ ُ
ـت يف أف ــق الصعل ــوك املكاب ــر «مال ــك اب ــن
الري ــب» ،وكتب ــت قصي ــدة «الهشي ــد» .لق ــد كان حض ــور
ّ
ً
ملهتب ــا يف رويح ،فمي ــا كان ــت القصي ــدة تتخل ــق يف
اب ــن الري ــب
ُ
ً
الكتاب ــة .وكن ــت م ــن حق ــل العصاف ــر قريب ــا.
ّ
مل تع ــد رؤي ــاي الناري ــة هت ــم حبال ــي الصحي ــة واالعت ــال
ً
الب ــدين املتواص ــل ،ولكهن ــا تفت ــح طريق ــا للن ــور.
كان «مال ــك» ي ــريث نفس ــه يف أه ــم وأجم ــل قصائ ــده،
ففتح ــت مع ــه ح ـ ً
ـوارا ،وتفاهمن ــا ّ
جي ـ ًـدا.
ًّ
يقــوم بنــاء القصيــدة الفــي عــى حلظــة زمنيــة قصــرة جــدا،
يه م ــا ب ــن االنثن ــاء واالحنن ــاء ،يه س ــاعة االحتض ــار ،حي ــث
ً
خيت ــر البن ــاء يف ه ــذه اللحظ ــة تارخي ــا تراجيديًّ ــا للمف ــرد ال ــذي
ه ــو بصيغ ــة اجلم ــع .وبق ــدر م ــا تك ــون القصي ــدة ق ــد جنح ــت يف
تكثي ــف وترك ــز الت ــارخي العري ــض يف حلظ ــة واح ــدة ،تك ــون ق ــد
حقق ـ ْ
ً
ـت ً
واضح ــا هن ــا ك ــم يه وثيق ــة احلال ــة
جناح ــا فن ًّي ــا .س ــيبدو
ً
ب ــن املمض ــون والش ــكل يف العم ــل الف ــي ،ويب ــدو أيض ــا املع ــى
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يف املفه ــوم النق ــدي ال ــذي يق ــول ب ــأن املمض ــون ه ــو ال ــذي خيل ــق
ش ــكله الف ــي املناس ــب.
َ
ميث ــل الصوت ــان يف القصي ــدة املعادل ــة املوضوعي ــة الفني ــة
يف التجرب ــة .وال يقل ــل م ــن أهمي ــة الص ــوت ال ــذي «يص ــي»،
ُ
كون ــه مل يأخ ــذ مس ــاحة أك ــر م ــن:
(قال يل وانثىن /قال واحنىن).
ّ
أصلي ــان يف التجرب ــة ،وهم ــا عب ــارة ع ــن تنغ ــم
الصوت ــان
إيقــايع يف املعــى ،يطمحــان إىل بنــاء فنيــة القصيــدة مــن خــال
عالقهتم ــا اجلدلي ــة إنس ـ ًّ
ـانيا.
ً
ّ
يتفجــر الهشيــد ،كتجربــة ،صعلــوكا عرصيًّــا ال ميــوت يف
هنــا،
االســتهشاد ،لكنــه ميثــل إشــارة ســاطعة ملــوت القاتــل.
هن ــا ،أهيم ــا ص ــوت الش ــاعر؟ الص ــوت األول أم الث ــاين؟
ًّ
واقعيــا
مــن الصعــب االقتنــاع بــأن الشــاعر «يصــي» ،كمــا أنــه
ن ــرى الش ــاعر مل يس ــتهشد.
ويف ه ــذا املوق ــع ال تنف ــع املس ــطرة للفص ــل ب ــن ال ــذات
واملو ض ــوع.
إىل ح ــد م ــا ،ميك ــن االقتن ــاع هن ــا ب ــأن أجم ــل رقص ــات
البجع ــة يه الرقص ــة الدمو ي ــة يف حلظ ــة امل ــوت.
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هيامــي بتجربــة طرفــة بــن العبــد اإلنســانية ال حــدود لــه،
وعالقتنــا الرؤيويــة قدميــة .يف عــام  1971بــدأت العالقــة بيننــا تأخذ
شــكل الكتابــة .وعــام  1973صــارت شـ ً
ـعرا ،حيــث «حتــوالت
طرفــة بــن الــوردة» .ويف «إرشاقــات طرفــة بــن الــوردة»
ْ
أخذتــه القصيــدة كان
تواصلــت الرؤيــة .ولعــل الشــكل الــذي
محاولــة ملــوازاة اللحظــة الواقعيــة الــي يعيهشــا الشــاعر كمــن
ّ
متفصـ ًـدا
يفصــد دمــه ،ويرقــب القطــرات تســيل فيــأيت الشــعر
عــى شــكل مقاطــع صغــرة ،وكانــت القطــرة األخــرة مــن الــدم.
تــوازي «أو بالعكــس» املقطـ َـع الصغــر يف ختــام القصيــدة «ال
تثقــوا حبيــاد املــاء».
ً
ًّ
يبــدو أن طرفــة بــن الــوردة مل يــزل قريبــا مــي فنيــا ،لذلــك
ً
فإنــه مل يــرك يل مجــاال للتحديــق مــن رشفــة األفــق.
إنــي أتبــع نصيحــة الشــاعر املتصـ ّـوف «النفـ ّـري» الــذي
قــال« :انــس مــا قــرأت ،وامـ ُ
ـح مــا كتبــت» .لئــا أ كــرر
نفــي ،ويك ال أهــادن كلمــايت .وأعتقــد أنــي ســأنىس أخـ ً
ـرا
كل يشء ،وأكتــب.
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«زهــرة الوقــت» و«إرشاقات طرفة بن الوردة» تنويع شــعريّ

عــى العــزف الرئيــي للتجربــة الفنيــة الراهنــة .القافيــة هنــا مل
تمضحـ ّ
ـل ً
متامــا ،لكهنــا تمنــو وتتبلور بشــكل ما .وأســتطيع القول
إنــه لــوال جتربــة القصائــد األخــرة ،ملــا جــاءت البنيــة اإليقاعية يف
هاتني القصيدتني هبذا الشكل.
فميــا كنــت أســتعد لتدويــن هــذه الســطور ،دهمــي الوقــت
ً
مزدهرا .وما زالت املسافة بيين وبني القصيدة األخرية قصرية،
ًّ
قصرية جدا( .آه ،ليس املوت يقتلين).
أكرث من صديق قال :هذه اآله تتكرر يف كل القصائد .ملاذا؟
ً
ً
مجددا باحثا عن هذه اآله .وســألت :هل
فعدت اقرأ القصائد
ّ
تدل اآله ً
دوما عىل حدة «األملوت» أعين :األمل /املوت؟
ال أعتقد ذلك ،قلت.
ً
ً
ً
ً
أحيانا يطلق اإلنسان اآله لذة أو شوقا عارما أو دهشة .لذا
ً
وأبعادا مختلفة.
أعتقد بأن اآله عندي تأخذ دالالت
ً
اكتشـ ُ
ـفت فجــأة أن «زهــرة الوقــت» تخلو من الموت بكل
ًّ
درجات الظل فيه .إن هذا مدهش حقاّ .
عب ُت ألحد األصدقاء
ً
طالبــا منــه عونــا لتفســرها .لكنــه
عــن دهشــي لهــذه الظاهــرة،
ّ
محببــة ،فتحــداين أن أقــدم لــه -وحــدي-
كان يتســلح بقســوة
ْ
ً
توضيحــا لمــا يمكــن أن تكــون قــد مارســته هــذه القصيــدة ضــد
ـت .وفيمــا أنــا اقــرأ القصيــدة ،الحظـ ُ
المــوت ،فأخفقـ ُ
ـت أنهــا
تختلــف عــن القصائــد األخــرى ،ليــس بغيــاب هاجــس المــوت
فحسب ،ولكن بمفردات وصور شعرية مغايرة إىل حد ما.
هــل هــذه القصيــدة جـ ٌ
ـواب حــواريٌّ للمعــى الــذي جــاء يف
قصيدة سابقة:
ٌ
ٌ
حلم ونافذة ورؤيا يف الغموض،
معجزات،
ًّ
آه كم من شاعر أضىح نبيا ،إنما الملل.
براق)
برق أو ٍ
هل جاء الشعر( :مثل ٍ
يك يقول( :اقرأ باسم هذا الوطن)
أقول :هل ...؟!
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َ
(س ّموين الغامض ،وكان حدييث عن البحر
َس ّموين الغامض،
وكنت أسكن الربق،
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والراحات الكبرية الضاحكة
تفتح يل دروب الحلم الذي ال يرتوي)
هكذا تكلم «سان جون بريس»
ً
وحــن ُ
«يتهــم الشــاعر بالغمــوض ال تنتفــخ أوداجــه غــرورا،
كمــا يعتقــد البعــض .ولكنــه يــرخ مــع ماياكوفســي بــراوة
المفؤود:
(ها قد بدأ الجنون)
ّ
ًّ
ًّ
يمثــل هاجــس الوصــول إىل القــارئ همــا مســتمرا بالنســبة
للشــاعر .لكنــه ال يلجــأ إىل رشح القصيــدة لفهــم القــارئ ،ألن
رس الــوردة ،تفكيـ ُ
محاولــة الــرح تشــابه محاولــة معرفــة ّ
ـك
وريقــات الــوردة تفصــل التويجــات ،تحلــل البــذور ،وتعــرف
(بعــض) الــر ،لكنــك تفقــد الــورد وعطرهــا يف الوقــت نفســه.
ً
لست أدعو إىل الجمال شكال ،لكنين أطمح يف الجمال فعالية.
الشــعر فعاليــة الشــاعر يف الكــون ،والقــارئ فعاليــة القــراءة
والبحث.
قــال أحــد األصدقــاء :ملــاذا رصنــا نفهــم عليــك اآلن أكــر من
السابق.
ً
أين اخللل سابقا ،هل عندك أم عندنا؟
بالطبــع خيتلــف هــذا الطــرح عــن ذاك الــذي قــال :هــذا هــو
الشــعر الــذي جيــب أن تكتبــه .فالطــرح األول حيمل بــذرة احلوار،
والثاين يسري إىل ّ
تعسف األحكام املسبقة.
ً
ُ
ً
مرة أخرى ،ال ّ
واضحا
أصبحت
أقر الرأي الذي يقول بأنين
ً
ً
واضحــا .كنت «أحاول»
اآلن ،ألنــي مل أكــن غامضــا ليك أصري
الوصول إىل القارئ ،والقارئ الذي حياول الوصول إىل الشــاعر
كان يفهمــي .رمبــا مل جيــد البعــض الوقــت ملثــل هــذه الفعاليــة
املشــركة ،لذلــك تبــدو القصيــدة «غامضــة» ،ألهنــا ليســت
ً
هسلــة ومتاحــة للقــارئ العابــر املت ـ ّ
رع الطــارئ .ومل أكــن مؤهــا
ً
لكتابــة القصيــدة الهسلــة ،ألن شـ ً
ـيئا يف احليــاة مل يكــن هســا ،إال
التفاهة.
ليست احلياة تافهة وال املوت.
رغم ذلك كنت أطمح يف أن أصل إىل أبعد قارئ -ال أعرفه-
بواسطة الشعر.
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فنيــة رمـ ً
مــن الوجهــة النقديــة ،ميكننــا القــول إن لــكل مرحلــة ّ
ـوزا
محوري ــة تش ــكل العن ــارص الرئيس ــية للبن ــاء الش ــعري ،ال ــذي

ّ
يش ـ ّـيده الش ــاعر يف مجموع ــة م ــن قصائ ــده .بغ ــض النظ ــر ع ــن
ً
أحيان ــا يس ــتمر
درج ــة النج ــاح أو الفش ــل ال ــذي يتحق ــق فهي ــا.
الرم ــز يف مرحل ــة أخ ــرى ،ولك ــن بتبل ــور مناس ــب م ــع املرحل ــة
اجلدي ــدة .ب ــل إن بع ــض الش ــعراء ميك ــن متيزيه ــم برم ــوز ّ
معين ــة،
تأخ ــذ مالمحه ــا املكمتل ــة م ــع التط ـ ّـور الف ــي للش ــاعر ،فتحم ــل
إىل الق ــارئ أبع ــاد التجرب ــة ال ــي يع ـ ّـر عهن ــا الش ــاعر .ه ــل امل ــاء
ه ــو ال ــدم الث ــاين ال ــذي جي ــري يف رشاي ــن القصائ ــد؟ من ــذ هناي ــة
مجموع ــة «ال ــدم الث ــاين» ح ــى القصائ ــد األخ ــرة أح ــاول أن
ً
أع ــرف ذل ــك .وميك ــن اعتب ــار «كل ــم امل ــاء» ذروة وص ــل إلهي ــا
امل ــاء رمزيًّ ــا ،لك ــن.
ماذا يعين الشاعر برمز املاء؟
يتطل ــب ه ــذا الس ــؤال الكث ــر م ــن الش ــاعر .ويتغاف ــل كث ــراً
ع ــن اإلمكاني ــات املتوف ــرة ل ــدى الق ــارئ ،وكم ــا قلن ــا يف البداي ــة
«الق ــارئ م ــروع جي ــد للفعالي ــة .لذل ــك لي ــس بوس ــي أن
ً
ـرا ،ولكــن ميكــن أن أخلــق حـ ً
أقــول ذلــك نـ ً
صوتــا
ـوارا أصــر فيــه
ً
ًّ
وداخلي ــا يف الوق ــت نفس ــه ،وأص ــوغ لق ــارئ ،ع ــن طري ــق
ثالث ــا،
ً
العالق ــات ،قارئ ــا م ــن حت ـ ّـوالت امل ــاء .رم ــز امل ــاء ،يف مواق ــف
مختلف ــة ل ــي أق ـ ّـرب الق ــارئ م ــن حت ــوالت امل ــاء .وق ــت احلل ــم
األول:
ّ
من منكم يأيت ويرج حياد املاء؟
الدم الثاين:
ً
ّ
إنه الليل الذي حولين غصنا من النوم إىل املاء،
فصار املاء نار.
ً
شيئا من النار
حولين العشق
ً
شيئا من املاء.
فقد علمتين البالد الغريبة إيقاعها
أخذت من يدي مايئ األول املسرتيب
وأعطتين ً
ماء ألرسارها.
وقفت بني شفرة احلب وأول القراءة
كانت يدي صديقة العشاق
كنت الشجر اخلجول
وكان مايئ طفلة احلقول.
ماؤك الدموي تارييخ.
قال للماء :غري رؤاك.
ً
قال للماءّ :
ضيعت مين دما يف الهواء.
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قلت َم ْ
ن ينقذ املاء من لونه.
يه اآلن مرتاحة يف مضريي
تراوح بني الدماء وبني املياه
تعايل دما َ
آخر سوف يقرأه األنبياء.
كلمي املاء:
ّ
ُّ
توضأ بالنفط كل امللوك،
هو اآلن ٌ
ماء لهم،
ً
فكن يف دمانا دما ً
ثانيا،
ُ
وال تسه عنا.
فيا أهيا املاء يا راية يف الطريق،
ً
سيدا يف احلريق.
يا أهيا املاء يا سيدي.
إرشاقات طرفة بن الوردة:
ال تثقوا حبياد املاء.
ً
ً
اآلن ،يغمر املاء الكون رمزا ،وحيييه واقعا ...و...
ً
معذرة ،فإن فكتور هيغو يعرتضين صارخا:
ُ
ال تكرث اإليضاح ،تفسد روعة الفن.
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الطفولة:
األطفــال هــم النقــاء اخلالد يف أشــياء الكون ،وهــم أكرث نقاءً
من املاء.
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احللم:
ً
يص ــر احلل ــم رم ــزا ،ألن ــه االختص ــار األلي ــف لطموح ــات
اإلنس ــان املقه ــور ،ع ــى امت ــداد الت ــارخي واألرض.
لكن ما هو احللم؟
يشء يقوله الشعر وال يقوله النرث.
ً
ً
وغموض ــا يف القصائ ــد ،بن ــاءً
وضوح ــا
يتف ــاوت ه ــذا احلل ــم
ع ــى الش ــكل ال ــذي ي ــأيت ب ــه الس ــياق ،ويتع ــرف الق ــارئ ع ــى
مالم ــح احلل ــم ال ــذي يذه ــب إلي ــه الش ــاعر ،م ــن خ ــال موق ــع
ه ــذا الرم ــز يف القصي ــدة.

ليســت هنــاك تفســرات جاهــزة للحلــم -كرمــز -يف الشــعر،
ً
مثــا:
فاحللم الشاهق سيدنا
ويأيت يف قصيدة أخرى:
فاحللم سالح ألبسه.
إذن ،فاحللــم الــذي هــو ســيدنا وســاحنا يف الوقــت نفســه،
ل ــن يك ــون س ــوى ذل ــك ال ــذي يق ــرب م ــن املع ــى العظ ــم يف
كلم ــة «لين ــن»:
احلاملون بناة العامل،
ً
ويف تأكيده أيضا:
ينبيغ أن حنلم،
ً
ويك ــون الرم ــز يف الش ــعر متوهج ــا ،إذا عرفن ــا ك ــم ه ــو
مش ــويل ودائف ه ــذا احلل ــم الث ــوري يف قل ــوب املناضل ــن .ت ــرى
ً
ه ــل ميك ــن الش ــعر ل ــوال احلل ــم؟ احل ــزن أيض ــا ه ــو خ ــرة
اليــأس ،الــي يطلــع مهنــا األمــل ،واحللــم يف حياتنــا حزيــن ألنــه
يكتش ــف األرسار ال ــي تغف ــل عهن ــا العق ــول الس ــاذجة .احلل ــم
ً
حزين ــا فه ــذا يع ــي أن ــه واق ــي .وأحزانن ــا تك ــون حامل ــة،
إذا كان
ألن الش ــعر ه ــو جت ــاوز احل ــرة ال ــي خيلقه ــا احل ــزن املج ــرد عن ــد
اإلنس ــان.
واحلزن سيدنا
ً
يف «الــدم الثــاين» أيضــا ،يرتبــط احلــزن باحللــم ،فيتفجــر
األمل.
قــال يل صديــق :ملــاذا أنــت حزيــن إىل هــذا احلــد ،هــل أنــت
يائــس؟ فشــعرت أن هنــاك مــن ّ
حيرضــي عــى االنســجام مــع
ألن من ال حيمل ً
الواقعّ .
حزنا يف قلبه لن جييد اكتشاف الواقع.
ُ
ً
ُّ
تلفت باحثا عن حصان تشيكوف
عندما طرح ذلك السؤال،
ٌ
شخص ال يفهمين.
ألحيك له سبب كآبيت ،فهاهنا
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ال يســتمد القــارئ فعاليتــه مــن ثقافتــه فقــط ،ولكــن بالدرجــة
األوىل مــن احــرام الشــاعر لــه .فالشــاعر الــذي يتعامــل مــع
القــارئ باعتبــاره غب ًّيــا يتوجــب تعليمــه عــن طريــق محــو
األميــة وإســقاط قدرتــه العقليــة مــن االعتبــار وصفعــه بــاألدب
المسطح ،السطيح ،بحجة ليك يفهم القارئ،
أقــول :هكــذا ســلوك مــن شــأنه أن يجعــل الشــاعر يكتــب
ً
شعرا عىل كل حال.
أشياء كثرية ،غري أنها لن تكون
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ً
هاجســا بالنســبة
يف المقابــل ،فــإن القــارئ مــا دام يمثــل
ً
للشــاعر ،فعليــه أن يكـ ّـون فعاليــة حقيقيــة ،بــأن يتحــول إىل
حركــة فعالــة نحــو الشــاعر ،أي أن يخــرج مــن حــدود الراحــة
ّ
يتبجح بالقول إن الشــاعر يتأخر عن الوصول
والالمباالة ،وال
إىل القارئ.
القــارئ الــذي يحملــق يف إصبــع الشــاعر فيمــا يشــر إىل
ً
الشــمس ،يكــون قارئــا أحمــق ،حســب تعبــر حكمــة صينيــة
قديمــة .أمــا القــارئ الــذي يصــر آلــة توليــد للطاقة ،فهــو الذي
يطمح إىل تحويل الشعر إىل طاقة فعالة يف الواقع.
هــا هنــا مــروع شــاعر ،يطمــح يف مــروع ناقــد ،أي يطمــح
يف قارئ فعال.
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دخان الرباكني،
ً
ّ
ســيكون هــذا العنــوان ،اآلن ،مناســبا لقصيــديت اللتــن
كتبتهمــا يف آذار /مــارس « :1977ســيديت نشــتاق» و«لقــد
ذكرتك».
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قل ــت ،يف الب ــدء ،إن الظ ــروف غ ــر المواتي ــة للحي ــاة ظ ــروف
مواتي ــة للش ــعر .وأعتق ــد أن المس ــألة اآلن ق ــد اتضح ــت أك ــر.
أذك ــر أن الحي ــاة األس ــهل (؟) يف س ــجن البح ــر ق ــد
عج ــزت ع ــن تفج ــر الش ــعر .أم ــا ظ ــروف «س ــجن الصح ــراء»
األصع ــب فق ــد أعط ــت ش ـ ً
ـعرا غام ـ ًـرا ،والطري ــف يف األم ــر أن
بع ــض األصدق ــاء ق ــد الح ــظ ه ــذه الظاه ــرة ،وع ـ ّـر عنه ــا بط ــرق
مختلف ــةً ،
ُ
رصت يف «س ــجن الصح ــراء» أكت ــب
الفت ــا إىل أن ــي
بتدف ــق أك ــر م ــن الس ــابق.
ً
ُ ً
ل ــم أك ــن مغتبط ــا به ــذه المالحظ ــة ،لكن ــي كن ــت قلق ــا لم ــا
يمك ــن أن ي ــؤدي إلي ــه مث ــل ه ــذا التدف ــق.
لق ــد كن ـ ُ
ـت يف حم ــأة الم ــرض ،بجان ــب ظ ــروف الس ــجن،
لكــن كمــا لــو أنــي أتلــذذ – بــا مازوشــية  -لكــون الشــعر ينهمــر.
وكلم ــا زاد وج ــي توهج ـ ُ
ـت يف الكتاب ــة .لذل ــك أعتق ــد ب ــأن
الظــروف غــر المواتيــة للحيــاة ،ســتكون ،عــى األرجــح ،مواتيــة
ً
ً
لطيف ــا إذا قل ــت :م ــا دم ـ ُ
ـت أكت ــب
للكتاب ــة .وس ــأكون مجنون ــا
شـ ً
ـعرا جدي ـ ًـدا يف الع ــذاب ،م ــن المستحس ــن أن أم ــوت .وألن

كل قصي ــدة يه هزيم ــة للم ــوت كلم ــا اق ــرب ،س ــأكون ق ـ ً
ـادرا
ع ــى مقاوم ــة الم ــوت.

46

ميكنن ــا أن نس ــتخلص م ــن ه ــذه الس ــياحة الش ــعرية  -النقدي ــة
َ
بع ــض م ــا ميك ــن اعتب ــاره اجلوان ــب ال ــي ق ــد مت ـ ّـز ه ــذه املرحل ــة
الفني ــة ع ــن غريه ــا ،وتعطهي ــا ش ـ ً
ـيئا م ــن التف ــرد .مث ــل:
	–القافية ،وحدة القافية يف أغلب قصائد هذه المرحلة.
ً
	–ب ــروز الص ــورة الش ــعرية ،بوصفه ــا أداة تتط ــور ،وتس ــاعد يف
بل ــورة مفه ــوم البن ــاء الف ــي للقصي ــدة.
ً
	–اإليق ــاع الث ــاين ،أو م ــا يمك ــن تس ــميته ،تج ــاوزا ،بالقافي ــة
الداخليــة ،الــي خلقـ ْ
ـت هارمونيــة جديــدة بالنســبة لتجربــي
الش ــعرية.
	–الشــكل المختلــف ،والمغايــر يف كل قصيــدة مــن قصائــد
هــذه المرحلــة ،بحيــث تبــدو كل تجربــة قــد اتخــذت بنيــة
فنيــة تختلــف ،بوضــوح ،عــن القصائــد األخــرى.
	–التدفــق المتصــل يف فــرة زمنيــة غــر متقطعــة شــملت كل
القصائــد .وهــذه مــن المالمــح غــر المألوفــة ،كمــا ســبق
أن قلــت ،بالنســبة يل يف تجربــة الكتابــة الشــعرية.
بالطبــع ،هــذه المالمــح عندمــا أشــر إليهــا هنــا ،ال أهــدف
منهــا ســوى إىل التســجيل النقــدي ،فإطــاق حكــم قيمــة
ً
فــي لمجمــل مــا كتبـ ُ
ـلوكا ًّ
ذاتيــا يصعــب الزعــم
ـت ســيظل سـ
ّ
بصوابيتــه ،عندمــا يتعلــق األمــر بالنقــد التقــي للشــعر،
ً
خصوصــا وأن مــا أتكلــم عنــه يظــل تجربــة يف طــور االكتمــال،
إىل أن يــأيت النقــد.
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يف الفــرة مــا بــن كانــون األول /ديمســر  1977ونيســان/
أبريــل  ،1987كتبـ ُ
ً
قياســا بــأي
ـت أ كــر عــدد مــن القصائــد،
مرحلــة زمنيــة تفصــل بــن القصيــدة واألخــرى .وكان قلقــي
الشــديد الــذي ّ
يؤرقــي يمتثــل يف خــويف مــن هــذا الــركان
املتفجــر ،حيــث مل يكــن بإمــكاين إيقافــه ،فــكل مــا اســتطعت
فعلــه هــو أنــي ختلصـ ُ
ـت مــن بعــض املحــاوالت الــي كانــت
تهســرين يف بعــض الليــايل لفــرط األرق ،فأجلــأ إىل متزيــق الــورق
يف الصبــاح.
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مث أجتاهــل األمر ًّ
كليا.
يرافقــي طــوال الفــرة شـ ٌ
ـعور بــأن هــذه القصيــدة ســتكون
قصيــديت األخرية.
ً
حسنا،
هــذا مــا حيــدث لــكل شــاعر ،كما قلنا.
ً
أحيانــا أكاد أملــس أطــراف قــوة غامضــة
أعــرف ،لكــن
تقــف جبانــي ،وتكتــب القصائــد مــي .وهــذا الشــعور الغريــب،
اللذيــذ ،يذكــرين مباياكوفســي حــن قــال مــرة يف واحــدة
مــن أمســياته :أشــعر بــأن هــذه يه إحــدى ليــايل ّ األخــرة.
لقــد كان يعــرف جيـ ًـدا مــاذا يقــول.
بالطبــع لسـ ُ
ـت ماياكوفســي ،لكــن املجهــول بالنســبة
ً
ً
ّ
للشــاعر ،يعتــر حيــاة مكتــزة لفنــه وفعاليتــه اإلنســانية
والشــعرية ،حيــث يتحــول املجهــول إىل طاقــة أســطورية
غامضــة كالشــغف واأللــق واألفــق.
ُ
ّ
ً
مقطعــا مــن املشــاريع الشــعرية الغامضــة الــي مزقتا
أذكــر
ذات صباح:
استفق
سأقول لليل
ِ
وأقول للمشس استديري
وانطلق يا صويت املهصور
ِ
واهصل واصطخب وارصخ
وكن كالطري يف األمواج
والبس تاجك الوهاج
وارضب يف حدود األرض
ًِ
منتعال بروق الرفض
ُذ ْ
ب يف الرحي
ْ
قل للرحي :ال تثقي
ٌ
أنا عصف
ُ
وذب يف البحر
ُ
ّ
قل للبحر :يا موج الليايل السود خل النوم
وانطلقي.
ً
غري أنين مل أترك للقصيدة مجاال لالنطالق.
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أعــرف كــم يه مريــرة هــذه الســياحة النقديــة يف التجربــة
الشعرية .ويه مريرة أكرث مما تبدو هنا ،إنين أشعر بقصوري يف

ّ
التعبــر عمــا يعمتــل داخــي .لقد قلـ ُ
ـت منذ البدء إنــه عامل معقد،
وقلت إنين سأحاول ،وقلت إنه طريق محفوف باملحاذير.
لذلــك أرجــو أنــي ال أتســبب يف إفســاد متعــة البعــض بالشــعر،
فهــذا املوضــوع ليــس دراســة نقديــة ،باملعــى املألــوف للنقــد
َّ
ٌ
ـوت عال،
املهنــي ،لكنــه رضب مــن احلــوار الــذايت ،املفكــر بــه بصـ ٍ
فرمبــا جــاء هــذا النــص كمــا لــو أنــه رشحيــة مقتطعــة مــن داخــل
الشاعر.
ُ
لقــد تعــودت عــى ممارســة مثــل هــذا احلــوارات ،فنحــن
ً
تقريبــا مــن فعاليــة النقــد األديب ،باملعــى العميــق
محرومــون
ٌ
للكلمــة .نقــد يتنــاول أشــعارنا باجلــرأة املوضوعيــة .وأســتطيع
ـدأت يف نــر قصائــدي ،كنـ ُ
القــول إنــي منــذ بـ ُ
ـت أتطلــع إىل
القراءة النقدية اجلريئة ليك أفرح هبا ،فغياب مثل هذا احلوار
ً
أحيانــا .لذلك
النقــدي اجلــريء أمـ ٌـر قــد هيــدد الشــاعر باملــوت
اعتـ ُ
ـدت أن أحــاول إنقــاذ نفيس من املوت بفصد المسوم من
ًّ
ذاتيــا بــن فــرة وأخــرى ،بعمليــات صارمــة قاســية ،ال
دمــي
ً
ً
متثــل هذه الســطور إال منوذجــا مكتوبا مهنا.
ً
كنـ ُ
ً
عازمــا عــى دخــول احلــوار منفــردا مــع التجربــة،
ـت
فقلـ ُ
ـت لنفــي :ملــاذا ال أرشك القــارئ مــي يف هــذا احلــوار،
ً
ً
يؤنس وحشة الزنزانة ،لعل األمر يكون طريفا ومشوقا .وإن
كنـ ُ
ـت مل أختلــص مــن اخلشــية ،فــرأي الشــاعر يف قصائده ليس
بالــرورة ســيعجب القــارئ أو يتفــق معــه ،فاجلوانــب الــي
ُتعجــب القــارئ مــن املتوقــع أن ال تعجــب الشــاعر ،صاحــب
القصيــدة .وهــذا مــن شــأنه أن يعـ ّـرض البعــض لالرتبــاك ،بل
ً
لم ال ،الشــك ْ
أيضاَ .
حييي الشــعر.
ويدفعه إىل الشــك
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لكن ال بأس يف ذلك.
ً
ُ
ً
قلت :ســأخوض التجربة ،فرمبا خلقت جرسا جديدا بني
القارئ والقصيدة والشــاعر ،سـ ً
ـعيا حنو املزيد من الفعالية.
ً
أنــت كقــارئ تعــرف طريقــا حنــو الشــاعر ،أمــا أنــا فمــاذا
أعــرف من الطرق إليك؟
ـت قــد وقعـ ُ
إذا كنـ ُ
ـت يف قصــور مــن حيــث توضيــح مــا
ٍ
ً
أريــد ،فذلــك ألنــي أبــدو عاجــزا عــن التعبــر .وحــن يكــون قــد
فاتــي يشء ،فذلــك يعــي أنــي أصغـ ُـر مــن مســاحة الشــعر.
وعندمــا أ كــون قــد هسـ ُ
ـوت عــن اإلشــارة إىل نقطــة مــن نقــاط
الضعــف يف قصيــديت ،فإمنــا يــدل ذلــك عــى عــدم أهليــي
للقيــام بــدور الناقــد.
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اآلن،
أعتقد أنين حباجة إىل أن أكتشــف المصت.
لقــد أخــرين صديقــي أن المصــت طاقــة مل ُتكتشــف بعــد.
يف حني أن مســاحة المصت بني التجربة الشــعرية واألخرى
ً
صخبــا بالــغ العمــق والفعاليــة .لذلــك فإنــي أدخــل يف
متثــل
اكتشــاف جماليات المصت ،وأقول مع ســان جون بريس:
خذيــي أيهتا اللذة يف دروب كل حبر،
يف ارتعاشة كل نسيم،
حيث تنشــط اللحظة كعصفور يرتدي أجنحته،
سأميض.

116

الغرامافون وأسطوانات الغناء
يف فلسطني قبل النكبة
سيد عيل إمساعيل
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الغرامافون وأسطوانات الغناء
يف فلسطني قبل النكبة
سيد علي إسماعيل
أستاذ املرسح
العريب يف جامعة
حلوان ،مرص.
له مؤلفات عديدة
يف املرسح مهنا:
«تارخي املرسح
يف مرص يف القرن
التاسع عرش»،
«مرسح يعقوب
ّ
صنوع»« ،الثورة
املهدية يف املرسح
املرصي»« ،املرسح
يف فلسطني قبل
النكبة»« ،قراءة
يف وثائق املرسح
الكوييت» وغريه
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بــدأ الغنــاء يف فلســطني شــعب ًّيا ،كبــايق األقطــار العربيــة،
مــن خــال احتفــاالت األعــراس والمناســبات االجتماعيــة
والشــعبية والوطنية ،والمواســم الدينية المرتبطة باألنبياء،
مثــل :مولــد النــي محمد وموســم النيب مــوىس والنيب صالح
والنــي روبــن والنــي إليــاس ،إلــخ .لــن أتعـ ّـرض لهــذا اللــون
الغنــايئ ،ذلــك أنــه معــروف مــن خــال الموروثــات الشــعبية
ّ
والقصــص الشــفاهية .يتمثــل منهــي هنــا يف كتابــة الجديــد،
مــن خــال اعتمــادي عــى التوثيــق المنشــور يف الصحــف
المعــارصة لألحــداث ،ويه الصحــف الفلســطينية المتوفــرة
منــذ عــام  1908حــى  ،1930مــن دون االعتمــاد عــى النقــل
بالسماع أو برسد القصص المتوارثة ،والمنشورة يف الكتب.
عـام  ،1908نشرت جريـدة «القـدس» أول توثيـق للغنـاء
يف فلسـطني ،عندمـا أعلنـت عـن حضـور «فرقـة داود»
للغنـاء يف قهـوة مصطفـى رابيـة خـارج بـاب الخليـل .1ومنـذ
ذلـك التاريـخ ،وربمـا قبلـه ،أصبحـت مقـايه فلسـطني
ّ
ّ
اهتمـت
للمغنين وعشـاق الغنـاء .لذلـك
التجم َـع الفني
الصحـف باإلعلان عـن ذلـك ،ومنهـا صحيفـة «األخبـار»
عـام  ،1920عندمـا أعلنـت عـن قيـام مجموعـة مـن شـباب يافـا
لتمثيـل مرسحيـة «ناكـر الجميـل» يف «قهـوة البلـور» ،مـع
وجـود فقـرات غنائيـة قالـت عنهـا« :وس ُـيطرب الحارضيـن
ٌّ
كل مـن حضرات السـيد رجـب أفنـدي األكحـل ،ونمـر
أفنـدي نـارص ،وسـتقوم بأهـم إنشـاد األدوار المطربـة حضرة
اآلنسـة وديعـة الشـهرية».2
تقريبــا ،أصبحت «قهوة البلور» مكاناً
ً
وبعــد ثالثــة أعوام
لغنــاء أشــهر المطربــن المرصيــن ،أمثــال زيك مــراد .وهذا ما
أخربتنــا بــه «األخبــار» عــام « :1923زيك أفنــدي مــراد هو من
أهــم المطربــن يف وقتنــا الحــارض ،وســيرشف الثغــر مع جوقه
ً
ـا به ،ونحـ ّ
ـث الجمهــور بالذهاب إىل
يــوم االثنــن القــادم فأهـ
3
ســماعه ،ويبتدئ بالشــغل مســاء الثالثاء يف قهوة البلور» .
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إعالنات الغرامافون
ّ
ً
ظلت املقايه وبعض املســارح مكانا للمطربني ،لتقدمي أغانهيم
للجمهــور والبســطاء ،عــى الرغــم من ظهــور «الفونوغراف» أو
«الغرامافــون» يف العــامل منــذ أواخــر القــرن التاســع عرش .ولكن
ـن كان قـ ً
َمـ ْ
ـادرا مــن البســطاء أو متوســطي احلــال يف فلســطني
عــى رشاء هــذه اآللــة عــام 1921؟ هنــا ظهــر إميــل بوتــايج ،ابــن
تيوفيــل بوتــايج ،التاجــر الفلســطيين الكبــر وأثــرى أثريــاء حيفــا
الربوتســتانت ،وصاحب «محالت بوتايج» الهشرية ،اليت ُت ّ
عد
المنــوذج األول لـ«املــوالت» يف العــامل العــريب ،حيــث إهنا محالت
تبيع كل يشء «من اإلبرة إىل الصاروخ» ،كما ُيقال.
أعلــن صاحــب «محــات بوتــايج» يف جريــدة «الكرمــل»،
يــوم رأس الســنة امليالديــة ،عــن «الفونوغــراف األمــركاين» مــع
رمس صورتــه .وجــاء يف اإلعــان« :الســنة اجلديــدة يف محــات
بوتايج وأوالده حبيفا« ،تضحية عظمية» بضاعة جديدة بأسعار
رخيصة .مبناســبة عيد رأس الســنة املبارك قد اعمتدنا أن نقدم
هدية مثينة ملدة أسبوع واحد فقط حبيث يصري بإمكان كل فرد
أن حيصــل عــى ســعادة أهل بيته وأصدقائه بــراء الفونوغراف
األمــركاين املهشــور مــع خمســة أصــوات عربية خبمســة جنيهات
ابتدأوا الســنة اجلديدة بالكيــف والطرب اغتنموا
مرصيــة فقــطِ .
الفرصــة« .مــن ال يشــري يتفرج» الدين ممنــوع والدفع نقدي
ً
واالستالم حاال ،ولكل زبون صينية».4
هذا أول إعالن منشور من بوتايج يف الصحف الفلسطينية
عــن «الفونوغــراف» بأســلوب اجلــذب والتشــويق ،فاملقصــود
ُ
خمس أسطوانات خلمسة
بعبارة «مع خمسة أصوات عربية»،
مطربــن عــرب ،مــن دون أن حيــدد أمساءهــم ،وهــذا أســلوب
تشــويقي جلــذب الزبائــن؛ ألن كل زبــون رمبــا حيــق لــه اختيــار
األســطوانات اخلمــس حســب مزاجــه الفــي .أمــا عبــارة «مــن ال
يشــري يتفـ ّـرج» فصحيــح أهنــا معروفــة اآلن ،لكــن ال نظــن أهنــا
كانــت كذلــك منــذ مائــة عــام ،مــا يعــي أن بوتــايج كان ماهـ ًـرا

يف أســلوب نــر إعالناتــه .ويكفــي أن نربهــن عــى ذلــك بعبــارة
اإلعــان األخــرة «ولــكل زبــون صينيــة» والــي تعــي ّ
أن مــن
يشــري الفونوغراف ســيأخذ صينية هدية ،وهو أســلوب مبتكر
وقتذاك.
مــرت ثالثــة أعــوام ،توســعت خاللهــا محــات بوتــايج يف
حيفــا ،وأصبــح لهــا وكالء يف يافا والقدس ،وظهر نوع جديد من
الفونوغرافات ،باإلضافة إىل التغيريات السياسية واالقتصادية
ّ
وغريهــا .جتلــت هــذه التغيــرات يف أســلوب إعالنــات «محــات
بوتــايج» يف الصحــف ،ومهنــا صحيفة «فلســطني» عــام ،1924
حيــث وجدنــا عنــوان اإلعالن وقد ُنرش هبــذه الصيغة« :محالت
بوتــايج الوطنيــة الكــرى حبيفــا»! قــد يعجب القــارئ من وجود
كلمــة «الوطنيــة» ،لكــن احلقيقــة أهنــا كلمــة مقصــودة للتفريــق
بــن املحـ ّ
ـال الوطنيــة الــي ميلكهــا الفلســطينيون األصليــون
أصحــاب األرض ،ومحـ ّ
ـال الهصاينــة غــر الوطنيــن مــن الهيــود
املهاجريــن بتشــجيع مــن االنتــداب الربيطــاين .لذلــك ،كانــت
ُتكتــب حينهــا كلمــة «الوطنيــة» يف اإلعالنــات تشـ ً
ـجيعا لــراء
البضائــع العربيــة الوطنية ،ومقاطعة البضائع الهصيونية .وجاء
نـ ّ
ـص إعــان محــات بوتــايج عــن نــوع جديــد مــن الفونوغــراف،
مــع مجموعــة أســطوانات ألهشــر املطربــن يف هــذه الفــرة عــى
الشكل اآليت:
«لقــد أصبحــت مســألة احلصــول عــى صنــدوق فونوغــراف
أصيل وارد محالت بوتايج الوطنية من أهسل وأبسط املسائل،
وذلــك بفضــل التهسيــات العظميــة الــي يقدمهــا أصحــاب هذا
املخــزن الوطــي الكبــر لزبائنه الكرام ،حىت مل يعد ٌ
عذر ألحد أن
حيــرم أهــل بيتــه مــن الفرح احلقيقــي .صندوق فونوغــراف أصيل
مــع بــوري وزنــرك واحــد ،مكفــول بكفالــة خطيــة ملــدة عرشيــن
ســنة ،مع عرش أســطوانات أصلية من أهم مصويت الرشق مثل:
الســيد الســفطي ،زيك أفنــدي مــراد ،الشــيخ أحمــد إدريــس،
الشيخ أبو العال محمد ،مصطفى أمني إخل إخل».5
يف هــذه الفــرة ،تطــورت إعالنــات بوتــايج املتعلقــة
بالفونوغراف واألسطوانات ،إذ صار ينرش يف إعالناته رشوحات
ومواعــظ تتعلــق باملوســيقى والغنــاء وفائدهتمــا للبرشيــة ،فـ ّ
ـروج
ملبيعاتــه مــن خــال هــذه القصــص .جنــده ،عــى ســبيل املثــال،
يقــول« :الغنــاء والتوقيــع عــى آالت الطــرب مــن أقــدم مــا مــال
إليــه اإلنســان واســتعمله ،وذلــك مــن رضوريــات احليــاة العقليــة
ً
واجلســدية» ،ويقــول أيضــا« :أمــا نفــع الغنــاء للعقــل واجلســد
فيعرفــه كل إنســان باالختبــار وتأثــر الصــوت يف النفــس خيتلــف
باختالف أحوال السامع ونوع اللحن» ،ويقول كذلك« :بعض
األحلــان يثــر الشــجاعة ولذلــك اســتخدم اجلنــود املوســيقى يف
الوقائــع احلربيــة ،ومهنــا مــا يثــر كوامــن األحــزان وحيمــل عــى
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البــكاء» .وأخـ ً
ـرا يهنــي هــذه العبــارات باإلعــان عــن بضاعتــه:
«يوجــد يف «محــات بوتــايج الوطنية الكــرى حبيفا» مجموعة
عظميــة مــن الفونوغرافــات واألســطوانات العربيــة واألفرجنيــة
بأســعار رخيصــة ًّ
جدا وميكن رشاؤهــا من الوكالء :توفيق أفندي
نارص يف يافا ،ومرتي أفندي أبو شنب يف القدس».6
اســتمر بوتــايج يف تطويــر أســلوب إعالناتــه املتعلقــة
بالفونوغرافــات واألســطوانات الغنائيــة .وبــدأ جيــذب زبائنــه
عــن طريــق رضب األمثلــة الواقعيــة ،ال ســيما وأهنــا مرتبطــة
ً
إعالنــا بعنــوان «الغنــاء
باملؤسســات .عــى ســبيل املثــال ،نــر
ُ
وآالت الطــرب» ،وبــدأ حيــي قصة مشــوقة قال فهيا« :حيك أن
كثريين من األطباء يعاجلون األمراض العصبية بالغناء والتوقيع
عــى آالت الطــرب .واليــوم يف بعــض املستشــفيات يســتعملون
املوســيقى واألصــوات املطربــة عــى ممســع من املــرىض فتخفف
آالمهم ويطربون» .7وحىت ال يظن الزبون أن هذه قصة خيالية
ُنــرت يف اإلعــان هبــدف الــروجيَ ،نــر بوتــايج هــذه احلقيقــة:
«إن إدارة الصحــة يف فلســطني قــد شــعرت بــرورة اســتعمال
ً
مؤخرا جرامافونات
املوسيقى للمرىض ،وقد ابتاعت من عندنا
8
وأسطوانات للمستشفيات يف هذه البالد» .
آخــر تطــور وجدنــاه يف أســلوب بوتــايج لــروجي الفونوغــراف،
نرشه يف الصحف عام  1926حتت عنوان «أخبار محالت بوتايج
حبيفــا» ،مــع تنبيــه قــال فيــه« :نــرد هــذه األخبــار مــن وقائــع
ًّ
يوميــا» .وهــذه األخبــار ،املنشــورة
حقيقيــة حتصــل يف محالتنــا
يف اإلعالنــات ،عبــارة عــن حــوار بــن املديــر املســؤول للمحــات،
إميــل بوتــايج ،وبعــض الشــخصيات الهشــرة الــي اشــرت منــه
الفونوغــراف ،مثــل األمــر ســعيد اجلزائــري ،وإليــاس دانيــال،
وأنطون الزهر ،وغريهم .ومن خالل هذه احلوارات ،يعلم قارئ
اجلريــدة تفاصيــل الفونوغــراف وممزياتــه وكيفيــة رشائــه ،ومهنا:
أن ماكينــة الفونوغــراف لهــا أربعــة زنــركات ،وتمســع علهيا مثاين
أســطوانات متواصلــة دون تدويــر الزنــرك ،ويه مكفولــة مــدى
احلياة ،ونظام البيع بالتقسيط.9
أسطوانات أم كلثوم
مــن يتتبــع تطور إعالنات محالت بوتــايج الخاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
بالفونوغرافــات ،ســيقتنع بــأن أغلــب المقــايه الفلســطينية
كانــت تقتــي الفونوغــراف ،وكذلــك أغلــب البيــوت الكبــرة
ً
لألغنيــاء واألعيــان ،وربمــا بيــوت متوســطي الحــال أيضــا .هنــا
تغـ ّـر أســلوب إعالنــات بوتــايج .بــدأت تـ ّ
ـروج لألســطوانات
الــي تعمــل عــى الفونوغرافــات ،فطالمــا األخــرة موجــودة،
وعمرهــا االفــرايض كبــر ،فالبضاعــة الوحيــدة المســتهلكة
ً
والمتغــرة ،والــي أصبحــت مجــاال للتنافــس الفــي والتجــاري،
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يه األســطوانات الغنائيــة .ولكــن أي أســطوانات يـ َّ
ـروج لهــا؟
هنــا ظهــرت أســطوانات «أم كلثــوم»؛ بوصفهــا األكــر انتشـ ً
ـارا،
فاســتغل بوتايج ذلك وبدأ يمارس مهارته اإلعالنية يف الرتويج
ألســطواناتها .وكان أول إعالن نرشه العام  1927وحمل عنوان
«اآلنســة أم كلثوم» ،قال فيه ،بأســلوب:
«مـ ْ
ـن لــم يســمع باآلنســة أم كلثوم الذائعــة الصيت! يوجد
أفــراد قليلــون يف الــرق الذيــن نالــوا الشــهرة الــي نالتهــا هــذه
المغنية الباهرة .وال شك أن لها مزنلة عظيمة يف قلوب عشاق
ُ
ّ
اك
ما يل فتنت
بلحظك الفت ِ
ِ
َ
ْ
زمام صبابيت	
ملكت
يرساك قد
ِ
فإذا وصلت فكل يشء بامسٌ
ِ
ُ
عرفته
وجنتيك
يف
هذا دمي
ِ
ْ
حر الهوى ولهيبهُ
أخف ّ
لو مل
ّ
إين أغار من الكؤوس فجنيب
لك من شبابك أو داللك نشوة

ومــن الواضــح أن هــذا األســلوب جــاء بنتــاجئ طيبــة ،فكـ ّـرره
ـال بعنــوان «أســطوانات جديــدة من اآلنســة
بوتــايج يف إعــان تـ ٍ
أم كلثــوم» ،ذكــر فيــه أن محالتــه باعــت يف عــام واحــد خمســة
ّ
آالف مــن أســطواناهتا ،لذلــك لقهبــا بســاحرة الــرق .وقــال إن
يل لذة يف ذليت وخضويع
وت ّ
رضيع يف رأي عينيك راحة
ما الذل للولهان يف رشع الهوى
ً
ُ
أسأت فأين عفوك مهجيت	
فرضا
ً
جودي رضا من عفو لطفك واغنه
وطــوال ثــاث ســنوات بقيــت محــات بوتــايج تـ ّ
ـروج ألســطوانات
«أم كلثــوم» ،مــع تنــوع يف أســلوب اإلعالنات وتطورها ،وما حتمله
مــن معلومــات ،ونــر لكلمــات األغــاين ،مثــل أغنيــة ّ
«إن حــايل يف
ُ
وجدتــه أن املحــات خصصــت
هواهــا» عــام  .1927وأهــم تطويــر
ً
فونوغرافــا داخــل املحــل ،يســتطيع الزبــون أن يمســع أســطوانته
قبــل رشاهئــا .وتطــور األمــر أكــر بــأن شـ ّـغلت املحــال األســطوانات
اجلديــدة داخــل املحــل ليمسعهــا الزبائــن مــن بــاب الدعايــة لــكل
أســطوانة جديــدة ،وهــذا مــا فعلتــه املحــال مع خمس أســطوانات
جديدة ألم كلثوم عام  ،1928يهّ « :
رشف حبيب القلب» كلمات
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الموســيقى والطــرب يف جميــع أنحــاء الــرق .عندمــا ُتعلــن
عــن عزمهــا عــى الظهــور يف أحــد المراســح يف مــر ،تحتشــد
الجماهــر لســماعها مــن جميــع أنحــاء القطــر .صوتهــا جميــل
رنــان ومطــرب للغايــة ،وال أتــردد أن أقــول إنهــا جريمــة عظيمــة
عــى كل رب بيــت أن يحــرم نفســه وعائلتــه مــن التلذذ بســماع
هــذه الســاحرة .ولهــا أســطوانة اســمها «مــا يل فتنــت» مــن
أبــدع األســطوانات الــي ظهــرت لتاريــخ اليوم .اســمعها واحكم
لنفســك وهاكم القصيدة:
ُ
إالك
وسلوت كل
ٍ
مليحة ِ
ّ
ميناك
ومضليت وهداي يف
ِ
باك
وإذا
هجرت فكل يشء ِ
ِ
ُ
عيناك
ال تستطيع جحوده
ِ
مثواك
جلعلت بني جوانيح
ِ
ّ
فاك
كاس املدامة أن تقبل ِ
10
عطفاك»
سحر األنام بفعلها
ِ
الطلــب عــى أســطواناهتا متواصــل مــن جميــع أحنــاء البــاد :من
عمان وصفد وطربيا والنارصة وجنني ونابلس ويافا وغزة واللد
والرملــة! وخيتتــم إعالنــه بذكــر كلمــات أســطوانهتا اجلديدة «يل
لذة» ،اليت يروج لها اإلعالن ،وتقول فهيا:
وأحب بني يديك سفك دمويع
يل من هوى قد َّ
كن بني ضلويع
ٌ
عار وال هجره الهوى ببديع
ّ
عمن رجاك لقلبه املصدوع
11
جبمال وجهك عن سؤال شفيع

أحمد رامي وتلحني داود حســي ،و«ذكرى ســعد باشــا زغلول»
تلحــن محمــد القصبــي ،وطقطوقــة «مــا تـ ّ
ـروق دمــك» نظــم
أحمــد رامــي وتلحــن محمــد القصبــي ،ومونولوج «الشــك حييي
الغــرام» نظــم أحمــد رامــي ،وتلحــن محمــد القصبــي ،وقصيــدة
ّ
«الصب تفضحه عيونه» نظم أحمد رامي! وتكرر األمر مع ثالث
أسطوانات أخرى ،يه« :حبيت وال بانش عيلّ» و«خيل الدموع
دي لعيين» و«البعد علمين الهسر» .وعام  1929أعلنت املحالت
ً
عن أسطوانات أم كلثوم املطبوعة بالكهرباء؛ بوصفها ً
جديدا،
نوعا
وظلت اإلعالنات مستمرة عىل هذا املنوال حىت عام .12 1930

عبد الوهاب ،علية فوزي ،نادرة
يــويح الكـ ُّـم الهائــل إلعالنــات محــات بوتايج عن أســطوانات أم
كلثــوم بأهنــا كانــت املطربة األهم يف الســاحة الغنائيــة العربية ،ال
ســيما أن إعالنات بوتايج مل تنرش ســوى إعالن واحد فقط ملحمد
عبد الوهاب عام  ،1929قالت فيه :محمد أفندي عبد الوهاب ،ال
حيتــاج إىل تعريــف فإنــه ُم ُ
طرب صاحــب اجلاللة ملك مرص؛ ولكن
ال ميكــن أن تعــرف قــوة ســحر صوتــه مــا مل تمســع هذه األســطوانة
اجلديــدة الــي أخــذت عــى الكهربــاء ،ويه قصيــدة مــن نظــم
ً
األســتاذ أحمــد رامــي ،ومطلعهــا« :تعــايل ُنفــي َ
غرامــا...
نفســينا
وخنلد بني آلهة الفنون».13
ً
ً
ً
ومــن الغريــب أننــا وجدنــا إعالنــا واحــدا فقــط أيضــا مــن
إعالنــات محــات بوتــايج ألســطوانات عليــة فــوزي عــام 1929؛
وكأهنــا تتســاوى مع محمد عبد الوهــاب .وحمل اإلعالن عنوان:
«أســطوانات جديــدة للمطربــة واملمثلــة الهشــرة اآلنســة عليــة
فــوزي» .مث حتــدث عــن أســطوانهتا األوىل حــول مونولــوج «يا هل
تــرى يمســح زمــاين» ،مشـ ً
ـرا إىل أنــه مــن تأليــف وتلحــن كامــل
اخللــي ،مث ذكــر اإلعــان كلمات املونولوج .وبعد ذلك جاء الكالم
عــن طقطوقــة «ليــايت هسران بره» كلمات األســتاذ فؤاد ميالد،
ً
وتلحني محمد هارون ،ونرش اإلعالن كلمات الطقطوقة أيضا.14
أما املطربة نادرة فكان حظها أفضل من محمد عبد الوهاب
وعلية فوزي ،إذ نرشت محالت بوتايج ثالثة إعالنات ألسطواناهتا
خــال أســبوعني يف عــام  .1930حمــل األول عنوان «موهبة نادرة
الفنيــة» ،وفيــه نقــرأ أهنا أمرية الطرب ،وأن أســطواناهتا ســتكون
ً
قريبــا منتــرة يف أهشــر الصالونــات وأعظــم محــات االجمتــاع
وأرقاهــا ،وســيقبل علهيــا اجلمهــور ،و«ســوف يشــعر جميــع مــن مل
يقتنوا إىل اآلن من أسطوانات هذه املطربة الهشرية ،بفراغ عظمي
يف ما بني األسطوانات العديدة املختلفة اليت جمعوها ،واألدوار
الــي مسعوهــا .وال يسـ ّـد هــذا الفــراغ غــر االلتــذاذ بمســاع رنّــات
صوت هذه املطربة العذبة ،أو اقتناء أسطواناهتا».15
وحمـل اإلعلان الثـاين عنـوان «نـادرة ..الصـوت احلنـون الذي
يأخـذ مبجامـع القلـوب» .وهـو إعلان تشـويقي مـن خلال قصـة
هـذا نهصـا« :هـل تصـورت ذلـك املسـافر املسـكني الـذي تـاه يف
الصحـراء مـع رفاقـه ،ألهنـم مل هيتـدوا إىل طريـق الرجـوع ،فضلـوا
ً
أيامـا يف الصحـراء وقـد نفـد مهنـم املـاء إىل أن وصلـوا على وشـك
املـوت مـن العطـش .وكان يف أثنـاء ذلـك أصدقاؤهـم يفتشـون
ّ
حلقـت يف المسـاء ً
أيامـا وسـاعات ،تفتـش عـن
عهنـم بطائـرة
الضائعني إىل أن عرثوا علهيم .فكان أول ما عملوا أن بادروا إىل
إسـعافهم بقليـل مـن املـاء .فتأمـل أهيـا القـارئ العزيـز قميـة ولـذة
تلـك اجلرعـة مـن املـاء ،فبعـد أن تص َ
ـورت هذه احلادثة يف مخيلتك
ّ
هلم بنا نمسع أسطوانة من األسطوانات اجلديدة ألمرية الطرب
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«نادرة»؛ فكأين وأنا أمسعها يف عامل اخليال عندما أمسع من ذلك
الصوت احلنون الذي يأخذ مبجامع القلوب .فكأهنا تلك الطائرة
تقدم جرعة املاء إىل النفس العطشانة واليت عىل وشك الهالك.
ولئلا تظـن أين أبالـغ يف الوصـف أرجـو تـزور محـل «بوتـايج»
القريب عليك لمساع األسطوانة التالية :موال «ملا أمرت الفؤاد
باللحـظ لبـاك ...صبـح أسيرك ومـن باحلسـن ربـاك»» .16أمـا
اإلعلان الثالـث فجـاء بعنـوان «الصـوت اجلميـل غـذاء النفـس..
اآلنسـة نـادرة» ،وهـو إعـادة لإلعلان السـابق بصيغـة مختلفـة .17
«اآلنسة هسام» تنافس أم كلثوم
ّ
يتضــح لنــا ممــا ســبق أن إعالنــات محــات بوتــايج ألســطوانات
أم كلثــوم كانــت تفــوق إعالنــات جميــع أســطوانات املطربــن
واملطربات طوال ثالث ســنوات ،من  1927إىل  ،1930ما يعين أنه مل
يكن هناك أي منافس ألم كلثوم يف مجال األسطوانات الغنائية
ً
وفقــا إلعالنــات محــات بوتــايج .وعــى الرغــم مــن وضــوح هــذه
احلقيقة ،ال يصح تصديقها أو االعمتاد علهيا .لقد ُوجدت مطربة
أخرى ،يه اآلنسة هسام ،أعلنت محالت بوتايج عن أسطواناهتا
طوال تســعة أهشر فقط ،من ترشين الثاين /نوفمرب  1929إىل آب/
أغسطس  .1930وقد فاقت إعالنات بوتايج لها ،يف الكم والكيف،
جميـ َـع إعالنــات أســطوانات أم كلثــوم خــال ثــاث ســنوات .وهذا
يعين أن أسطوانات اآلنسة هسام كانت مطلوبة يف فلسطني أكرث
من أســطوانات أم كلثوم .ال نعلم الكثري عن اآلنســة هسام ســوى
أهنــا مرصيــة ُولــدت يف اإلســكندرية عــام  1907وتوفيــت عــام ،1952
وقامت بالمتثيل يف فيلم «املندوبان» عام .18 1935
ُ
واجلديــر بالذكــر أن أغلــب الصحــف الفلســطينية ظلــت تعلــن
عــن أســطوانات املطربــة هســام حــى متــوز /يوليــو  ،19 1933مث توقفت
فجــأة! وألن الفــرة الزمنيــة املحــددة يف حبثنا هذا تنتهي عند ،1930
سأذكر أهم إعالنات محالت بوتايج عن املطربة هسام وأسطوانهتا
طــوال الهشــور التســعة ،يك تتضــح لنــا مكانــة هــذه املطربــة .هــذا
باإلضافــة إىل توثيــق عناويــن بعــض أســطواناهتا ،ومعرفــة كلمــات
ً
بعــض أغانهيــا ،لعـ ّ
ـل هــذه املعلومــات تفيد مســتقبال الباحثني ومن
يكتبــون عــن هــذه املطربــة ،الــي فاقــت يف هشرهتــا ومنافســتها أم
كلثــوم يف أوائــل ثالثينيــات القــرن املــايض .وأشــعر ّ
أن اآلنســة هسام
ُ
ًّ
وتارخييا بسبب التعصب الديين ،فقد أشار محمد عيل
ظلمت فن ًّيا
الطاهــر يف كتابــه «نظــرات الشــورى» املنشــور يف مــر عــام 1932
إىل أن املطربــة هســام هيوديــة الديانــة وامسهــا احلقيقــي «أســتري»،
ّ
ً
ً
وأهنــا تنكــرت بــامس هســام خوفــا مــن أن تقــف هيوديهتــا عائقــا بينهــا
وبني إقبال اجلماهري الرشقية عىل أغانهيا ،وأنه كان ينوي نرش هذه
املعلومة ،إال أنه راجع اجلريدة فوجد فهيا إعالنات عن هسام فتوقف
عن نرش املعلومة ،سواء كانت معلومة حقيقية أو غري حقيقية!

وبنـ ً
ـاء عليــه نقــول ّ
إن أول إعــان نرشتــه محــات بوتــايج
عــن أســطوانات ســهام كان يف ترشيــن الثــاين /نوفمــر .1929
ً
إعالنــا غــر مســبوق يف ضخامتــه ،إذ شــغل صفحــة كاملــة
كان
20
مــن جريــدة «الكرمــل»  ،وحمــل عنوان «أســطوانات جديدة
نقلــت عــى الكهربــاء للمطربــة الشــهرية الذائعــة الصيــت
اآلنســة ســهام» .وفيــه نقــرأ أن األســتاذ مصطفــى بــك رضــا،
ً
رئيــس النــادي الموســيقي الــريق يف مــر ،جمــع نخبــة مــن
ً
جميعــا
الموســيقيني لســماع أســطوانات ســهام« ،فأبــدوا
دهشــتهم وعجبهــم مــن صوتهــا العريــض الجميــل الــذي ظهــر
يا ناس مني اليل شاف ّ
قدي
ودمع العني جرح خدي
يصعبش عليك حايل
يف حبك ملا الموين
ما كنتش أفتكر هجرك
وأشيك ذيل وشجوين
أشوف احلسن بعيين
وأوهب رويح وعيين
وقصدي ترحمي شوية
أداري يف الغرام حيب
وأشيك من هساد جفين

يف األســطوانات .وأخــذوا يتنبــأون بمــا ســتصادفه أســطوانات
سهام من الرواج واالنتشار» .وبعد هذه المقدمة التشويقية،
يقــول اإلعــان« :وقــد وصلــت اآلن أســطوانات اآلنســة ســهام
إىل مركــز رشكــة الجرامافــون يف فلســطني ،ويمكــن ســماعها
ْ
يف محــات بوتــايج» .ولمزيــد مــن التشــويق وجــذب الزبائــن،
نــر اإلعــان كلمــات هــذه األســطوانات ،الــي تحمــل األغــاين
والطقاطيق واألدوار والمونولوجات ،ومنها مونولوج «يا ناس
مني اليل شــاف» تأليف حســن مربوك ،وتلحني داود حســي،
وتقول كلماته:
ّ
واتلوع
عذاب يف احلب
ّ
وقليب بالهوى مولع
وطيفك ما يروحش من بايل
زعلت وقلت بزيادة
يوازي احلسن وزيادة
وميكن تشفقي حلايل
خيفف عين آالمي
وارحمي ذيل وغرامي
يف يدك حيايت وزوايل
عيين حتيك ودمويع
وأهسر بالبكا ليايل

أمــا كلمــات طقطوقــة «رشط املحبــة» ،مــن نظــم وتلحــن
األستاذ داود حسين ،فتقول:
رشط املحبة تصون هوايا
خلفت عهدك هللا يسامحك
يا مدلع يا غصن البان
وحياة عيونك دي مش عوايدك
إنت نستين وال فاكرين
ومسلط كده عواذلنا
عزيز عيلَّ وحياة عيونك
يا ريت حتبيين وتنصفين تاين
يا حبييب دنا قليب نار
ميكن ترقق قلبك عيلّ
ّ
بلغ سالمي لنور جبينك
مستنظر ساعة توافيه
مش نايس منك حلو ابتسامك
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خلفت عهدك ليه يا ضنايا
صعبان عيلّ وقصدي أصافحك
ترتكين وتعمل غضبان
وبرضه قليب ناوي يسامحك
إنت جفيتين وليه تفوتين
يا مئطئط بعدك يشغلنا
يا نور عيين ً
دايما هاجرين
غلط وفاتت من جور زماين
مش بيدي أنا عقيل احتار
حسن بوصلك دا كله فاين
وقول له قليب عندك رهينك
يرتىج علشان ترضيه
وورد خدك هللا يزيدك
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كمــا نــر اإلعــان دور «قلــي قــال يل بعــد حــي» مــن
ً
ودورا آخــر بعنــوان «حكــم قلــي
نظــم وتلحــن داود حســي،

عالعواطف يشء كثري» .أما طقطوقة «وعدي رماين يف هواك»
من نظم وتلحني داود حسين ،فتقول كلماهتا:

ما أقدرش عمري أسالك
وعدي رماين يف هواك
بتشعليل نار حيب ليه
وكرت بعدك زادين هيام
الشوق جفاين والقلب هام
وأنا أعمل إيه يف دي الغرام
حلظك أرسين وحسف القوام
بتشعليل نار حيب ليه
هسام عيونك متنعين
ومني يطول يقطف وردك
ومني خالفك ينصفين
وأنا املت ّيم يف حبك
بتشعليل نار حيب ليه
كوى فؤادي وأنا أعمل ايه
أصل الغرام سحر العيون
وكرت شويق واألنني
أشيك ضنايا يا ناس ملني
بتشعليل نار حيب ليه
بالود وتنىس الهجران
إن كان غرامك ده حيمسح
وتنطفي منه النريان
وهللا فؤادي كان يرصخ
بتشعليل نار حيب ليه

وآخــر مــا نــره اإلعــان ،مونولــوج «مــن يف الغــرام يقــدر
يقول» نظم وتلحني كامل اخلليع ،وتقول كلماته:
مني يف الغرام يقدر يقول
سحر العيون يسيب العقول
دي جنة احلب عذاب
يوم املىن بعد العتاب
يا فرحة القلب احلزين
حلو اجلميل لو كان آمني
شبكين بالعني واحلاجب
ملقتش يف الدنيا صاحب
أبيك وحدي من نار وجدي
أهل الهوى ده من الواجب
باحلسن والتيه يتعاجب
خيلف وعدي وانا عيل عهدي

واإلعالن التايل ،يف اختيارنا ،نرشته جريدة «فلسطني» يف
ُ
ّ
مسعت اآلنسة هسام املرة بعد املرة
مشوقة جاء فهيا« :ما
فقرة
ً
إال ألكتشــف كل مــرة يف صوهتــا الرائــع أرسارا جديــدة مدهشــة،
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إنه ّ
تنعم يف الهوى
والهجر أىس والنوى
إن كان وحال أو كان جنا
ويّا احلبيب هو الدوا
ساعة لقاه بعد اجلفا
ويعيش معاه عيشة صفا
وسحر طبعك يغويين
يقدر برأيه يشفيين
والهجر ناره تكويين
ياخد فؤادي ويباعد
ومن يعطف ويواعد
ليلة وجوده جتيين

ومزايــا ال يــم الفــن إال هبــا ،حــى ّ
خيــل إيلّ يف الهنايــة أن تلــك
احلنجــرة النــادرة تدفــع الصــوت مهنــا يف ّ
توهج يكاد يشــتعل ً
نارا
تــكاد تبرصهــا العيــون ،أو أن ذلــك الصــوت امللهتــب هــو مقــدار

عظمي من كهرباء مضغوطة قد انفجرت يف الهناية وتطاير مهنا
الــرر .تلــك يه مواهــب أمــرة البالبــل اآلنســة هســام جوهــرة
عرصها .فلهتنأ اآلنسة هسام مبواههبا الصوتية ،ومزاياها الفنية
النــادرة .ولهتنــأ مــر بتلــك «التحفــة» الــي بات الــرق يفتخر
قليب آل بعد حيب ما فيش جمال
قلت له لكن غياب احللو طال
حكم قليب عالعواطف يشء كتري
يا عذايب يف الهوى ماليش نصري

أمــا اإلعــان الثالــث فنرشتــه جريــدة «الكرمــل» بمقدمــة
ســبق نرشهــا عــن المطربــة ســهام ،لكــن الجديــد كان نــر
احلب يف أول أمره خفيف
كل واحدة حتب تغري
والصيادين يف الدنيا كتري
الغرية دي بني العشاق
مادام حتب وله مشتاق
أوىع تقول دا مانهبنيش
واجيب عملته ما تلمنيش
حرام ختون واحلب أمني
الزوجة تاج أو كزن مثني
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من جفاه صبح فؤادي قايد نار
ما نلت يشء غري عذاب االنتظـار
أشيك وجدي والهيام يا عاشقني
كفاين لوم وأنا يا ناس م الصابرين

كلمــات مونولــوج «الحــب يف أول أمــره» مــن نظــم وتلحــن
كامل الخليع:22

ولكن بالغرية أوي يمتكن
ختاف عىل طريها ليطري
صياد ويبقى عنده مضري
دا ماهش ممكن
من األمور الرضورية
غريتك عليه الزمة وغية
الزمة وغية
ونا صغري معرفيش
تشكييل منه ممسعيش
أيوه متسكن
حيفظ ودادك ويصونك
إحرص عليه زي عيونك
أوىع تهصني

واإلعالن األخري الذي اخرتناه ،نرشته جريدة «فلســطني»
عــام  ،1930وعنوانــه «اآلنســة ســهام» ،وجــاء فيــه اآليت« :يه
مطربة الرشق العجيبة .قد ّ
تكهن عنها الخبريون بأصول الغناء
ًّ
أن مســتقبلها ســيكون باهـ ًـرا جــدا .وكلمــا ســمعت أســطواناتها
الليلــة بعــد األخــرى أرى نفــي نازعة إىل طلــب المزيد ،فأندفع
إىل اقتنــاء حلقــة تامــة متسلســلة مــن أســطوانات هذه اآلنســة.
وإين موقــن بــأن جمهــور المغرمــن المولعــن بالفنــون الجميلــة
يقـ ّـدرون هــذه المطربــة الجديــدة حــق قدرهــا ويشــاركونين يف
ّ
ويحبــذون ميــي .لعمــري إنهــا لصدفــة غريبــة بــل
هــذا الشــعور
يه موهبــة جليلــة القــدر ،وذلــك أن تكــون فتــاة صغــرة بســن
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هباّ ،
وجير بامسها ذيول العجب واخليالء .وإن كنت تشك بصحة
أقوالنــا إذهــب ملحــل بوتــايج القريــب لبيتــك وامسع األســطوانة
إىل جانبه واحكم لنفسك» .21أما األسطوانة فعنواهنا «قال يل
بعد حيب» نظم وتلحني داود حسين ،وتقول كلماهتا:

اآلنسة سهام وتتمتع ً
رغما عن صغر سنها بصوت عذب ،يسيل
ّ
ّ
رقــة وطــاوة حــى صــار ُيعــد يف برهــة وجــزة يف مــا بــن الطبقــة
األوىل من ملوك الطرب .وال بدع أن تكون هذه اآلنسة سعيدة
وفخــورة بمــا قــد نالتــه مــن المــوىل مــن جميــل الصــوت ،الــذي
أضىح هبتها العجيبة ،وتزيد غبطتها بما يجلبه يف البيوت وبني
العائــات الكثــرة مــن الم ـ ّ
رة واألفــراح بواســطة أســطواناتها،
الــي أكســبتها ثقــة الجمهــور واستحســانهم .بنـ ً
ـاء عليــه ،لقــد
عزمــت محــات بوتــايج المنتــرة يف أنحــاء فلســطني ورشق
األردن أن تعلن للعموم يف هذا الشهر عن أسطوانتني جديدتني
ً
ّ
المتضمنــة يف
لهــذه اآلنســة ،وتســهيال لفهــم المعــاين الشــيقة

تلــك القصائــد نــورد نصهــا يف مــا يــي ،ونحــث الجمهــور الكريــم
عــى اإلقبــال القتنــاء هــذه األســطوانات البديعــة مــن محــات
ّ
محبك يف هواك
يا جميل ارحم
يف غرامك كل يشء عندي هيون
من لواحظك واحلواجب والعيون
العواذل علموك كرت األسية
بعد ميل قلبك بتتقل ليه ّ
علية

الشجـ ـ ــون

عن ّي ــة
سواك

ذنيب إيه ملا عشقتك بتجافيين
رق وأرحم مهجيت الوجد ضنيين
من صدودك يل زادت نار فؤادي
إن جفيت وال نسيت أنا برضه رايض

ظهور الراديو
ّ
إىل هنــا نصــل إىل هنايــة حبثنــا ،الــذي تتبعنــا فيــه توثيــق الغنــاء يف
الصحــف الفلســطينية مــن خــال إعالنــات محــات بوتــايج حــى
عــام  .1930ويرجــع الســبب يف حتديــد عــام  1930لهنايــة هــذا التوثيــق
إىل أمرين :األول ظهور الراديو ،وقيام محالت بوتايج باإلعالن عنه
ً
متاحا يف الفضاء ،وأي راديو
عام  ،24 1930مما يعين أن الغناء أصبح
يســتطيع أن يلتقــط اإلرســال ويمســع األغــاين ،حــى ولــو أن اإلذاعة
املرصيــة مل تبــدأ يف البــث ،أو إذاعــة فلســطني .ولكــن كانــت هنــاك
إذاعــات عامليــة ومحليــة وخاصــة موجــودة ،وبإمكاهنا بـ ّ
ـث األغاين،
مــا يعــي ضعــف اإلقبــال عــى رشاء الغرامافونــات أو األســطوانات!
ّ
ويمتثل األمر الثاين يف البدء بمساع املطربني واملطربات بصورة ّ
حية

بوتــايج يف حيفــا ويف ســائر الفــروع» .23ثــم نــر اإلعــان كلمــات
«طقطوقة» من نظم محمد التوين وتلحني محمد القصبيج:
زاد عذايب ومستحيل أعشق سواك
انربى جمسي وزاد يب
زاد عذايب ومستحيل أعشق سواك
والدالل والبغددة يا نور
زاد عذايب ومستحيل أعشق
أكمين مغرم يف هواك حيب رميين
زاد عذايب ومستحيل أعشق سواك
ليه بتقصد يف الهوى ً
دايما عنادي
زاد عذايب ومستحيل أعشق سواك
ً
وجها لوجه ،ال سيما زيارة محمد عبد الوهاب األوىل إىل فلسطني
ّ
عام  ،1930وأم كلثوم عام  .1931وقد أثرت سـ ً
ـلبا بعض اليشء هذه
ً
الزيــارات الــي توالــت الحقــا ،عــى مبيعــات األســطوانات ،وبالتايل
تقليل إعالنات الصحف عهنا.
وإن كان البحــث قــد الــزم بإعالنــات محــات بوتــايج ،فهنــاك
محــات أخــرى ظهــرت منــذ عــام  ،1929ومهنــا محــات «أبو صالح
العــكاري» ،ويه محــات صاحبــة توكيــل أســطوانات أوديــون
وبيضافــون يف فلســطني ،كمــا أن «أبو صالح العكاري» نفســه هو
الوكيــل واملتعهــد ألســطوانات وحفــات محمــد عبــد الوهــاب ،وأم
ً
كلثــوم يف فلســطني ،املوضــوع الــذي رمبــا يتناولــه آخــرون الحقا ،أو
أكتب عنه ً
قريبا.

الهوامش
1أنظر :جريدة «القدس» 1908 /11 /21 ،ص  ،4وتكرر اإلعالن يف اجلريدة نفهسا أيام ،25 ،21
 28ترشين الثاين /نوفمرب .1908

1 3راجع :جريدة «فلسطني» ،1929 / 7/ 9 ،ص .3

2جريدة «األخبار» 1920 /7 /8 ،ص .4

1 4راجع :جريدة «الكرمل» ،1929 /10 / 26 ،ص .8

3جريدة «األخبار» 1923 / 4/ 13 ،ص .3

1 5راجع :جريدة «الكرمل» ،1930 /8 /30 ،ص .8

4جريدة «الكرمل» ،1921 / 12/ 31 ،ص .3

1 6راجع :جريدة «الكرمل» ،1930 /8 /30 ،ص .8

5جريدة «فلسطني» ،1924 /4 /15 ،ص .3

1 7ينظر :جريدة «الكرمل» ،1930 /10 /11 ،ص .6

6جريدة «فلسطني» ،1924 /8 /29 ،ص .4

1 8ينظر :مجلة «احلسان» ،1935 /12 /7 ،ص .12

7جريدة «مرآة الرشق» ،1924 /9 / 20 ،ص .4

1 9ينظر :جريدة «فلسطني» ،1933 /7 / 26 ،ص .8

8املرجع السابق

	2 0ينظر :جريدة «الكرمل» ،1929 /11 / 2 ،ص .8

9راجع :جريدة «فلسطني» ،1926 /7 / 16 ،ص  ،4و ،1926 /8 /13ص .4

2 1جريدة «فلسطني» ،1930 /1 /5 ،ص .4

	1 0جريدة «مرآة الرشق» ،1927 /1 / 27 ،ص .1
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 ،1929 / 5/ 9 ،3ص  ،1929 /5 /28 ،3ص  ،1930 /8 /20 ،3ص .6

	2 2جريدة «الكرمل» ،1930 /5 / 31 ،ص .8

1 1جريدة «مرآة الرشق» ،1927 /2 / 3 ،ص .1

2 3جريدة «فلسطني» ،1930 /8 /13 ،ص .6

	1 2راجع :جريدة «مرآة الرشق» ،1928 /12 /13 ،ص  ،4جريدة «فلسطني» ،1929 /5 / 4 ،ص

2 4ينظر :جريدة «فلسطني» ،1930 /9 / 25 ،ص  ،1930 /10 /15 .6ص .6
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الحقوق

توزيع المجلة
األردن
العراق
مرص	
السودان

مكتبة منشورات المتوسطّ ،
عمان
دار المدى لإلعالم والثقافة والفنون ،بغداد
دار المرايا لإلنتاج الثقايف ،القاهرة
سودان فيلم فاكتوري ،الخرطوم
رتينه بوك كافيه ،الخرطوم
مكتبة دار مدارك للنرش ،الخرطوم
مركز محمد سعيد آيت ايدير ،الدار البيضاء
سوتوبريس ،تونس
 ،Librairie Lagrange Pointsبروكسيل
مكتبة خان الجنوب ،برلني
االوائل لتوزيع الصحف والمطبوعات ،بريوت

المغرب
تونس
بلجيكا
ألمانيا
لبنان
بريوت:
 مكتبات :مكتبات أنطوان (األرشفية ،الحمرا ،فردان ،األسواق ،سن الفيل(ABC ،( ABC Virginاألرشفية ،الدورة) ،مكتبة واي إن ،مكتبة الفرات،
مكتبة بيسان (شارع الحمرا) ،مكتبة أنرتناشيونال (جفينور)،
مكتبة صنوبر بريوت (شارع مونو) ،النديم (الظريف)،
مكتبة الحليب (قصقص)
 أكشاك :زياد عباين (الكوال) ،نعيم صالح (شارع الحمرا)المناطق :مكتبة قشوع (كفرشيما) ،قلم وورقة (عني الرمانة) ،نيوبرس (الحدث)،
مكتبة ساوا (قرب شمون) ،حسام بوكشوب (بعقلني) ،مكتبة البستاين
(زحلة) ،مكتبة أنطوان ،مكتبة سمري حصين (طرابلس) ،مكتبة طالل،
مكتبة النقوزي (صيدا) ،مكتبة نعمة (صور) ،مكتبة الطليعة (النبطية)،
فواز غروب لتوزيع الصحف ،مكتبة بيضون (بنت جبيل)

ص.www.adbusters.org/spoof-ads :1
ص  :6إدوارد ف .كورغانوف ،موقع فليكر.
ص  :33تذكار من متجر هانو ،اإلسكندرية يف مرص.
ص  :37ملصق يظهر متجر أوروزدي باق.gallica.bnf.fr ،1920،
ص  :65إعالن ،جاميس فيكاري.pages.uncc.edu ،1957 ،
ص  :75 ،72رسوم جلىن طرابليس.
ص  :118إعالن الفونوغراف.1921/12/31 ،
ص ٕ :119اعالن لآلنسة هسام ،جريدة فلسطني1930/01/05 ،؛ ٕاعالن لآلنسة هسام،
جريدة الكرمل.1930/09/12 ،
ص ٕ :123اعالن لآلنسة هسام ،جريدة الكرمل.1929/11/02 ،
ص ٕ :127اعالن لآلنسة هسام ،جريدة فلسطني1930/08/13 ،؛ إعالن الغرامافون،
جريدة فلسطني1929/03/22 ،؛ ٕاعالن الغرامافون.1926/08/13 ،

االشرتاكات (بما فيها أجور الربيد)
أفراد  ١٣٠ألف ل .ل مؤسسات ٢٧٠ :ألف ل .ل

لبنان

البلدان العربية أفراد $50

مؤسسات $100

أفراد $100

مؤسسات $200

بايق البلدان

ً
ً
يمكنكم اقتناء المجموعة الكاملة من أعداد المجلة مقابل  130دوالرا امريكيا.
تضاف إليها كلفة الربيد إال يف حالة لبنان
ً
ّ
والتربعات
*نظرا للظروف االستثنائية يف لبنان ،نتلقى االشرتاكات
عرب  Western Unionو OMTأو أي رشكة تحويل أموال ترتاسل مع لبنان

Bidayat SARL
صندوق بريد 5748/13
شوران – بريوت – لبنان
لالشرتاكinfo@bidayatmag.com :
رقم هاتف املجلة+ )961( 3 85 66 30 :
www.bidayatmag.com – facebook.com/bidayatmag

ّ
إن اخلط املستخدم يف الشبابيك من تمصمي خاجاگ أبيلني.KHJareeda ،
حاولنا جهدنا العثور عىل أصحاب حقوق النرش والتصوير املنشورة.
الرجاء ممن أغفل امسه االتصال بنا.

