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هذا العدد
منــذ انتفاضــة ١٧ ترشيــن/ أكتوبــر ٢٠١٩ قررنا يف »بدايات« إيالء 
أهميــة خاصــة لقضايــا االقتصــاد والنقــد االقتصــادي نظــًرا لمــا 
أثارتــه األزمــة المالّيــة مــن اهتمــاٍم برتكيــب االقتصــاد اللبنــاين 

وقضايــاه ولــم تكن يف رأس اهتمامات قوى التغيري. 
خصصنــا العــدد ٣٠ للتعريــف بالنيوليرباليــة، مــن حيــث يه 
تاريخ وأيديولوجيا وسياسات. وبدأنا بنرش ُنَبٍذ من »القاموس 
النقــدي لمصطلحــات النيوليرباليــة« الــذي يوثّــق والدة عنارص 
لغــة جديــدة يف الحيــاة العامــة مواكبــة للحقبــة الجديــدة مــن 
تطــّور الرأســمالية. وقــد أصدرنــا ملّفــن )يف العدديــن ٣٢ و٣٣( 
تعاظــم  ثقافيــة   - اجتماعيــة   - اقتصاديــة  بظاهــرة  للتعريــف 
انتشــاُرها وزادت أهّميتهــا يف اقتصاديــات بالدنــا خــالل العقــود 
تناولنــا جوانــب  االســتهالك«.  األخــرية يه »مجتمــع  األربعــة 
عديدة من هذه الظاهرة يف مجاالت الســكن المســّور، وثقافة 
»المــوالت«  التجاريــة  والمجّمعــات  الخاصــة،  الســيارات 
والجراحــة التجميليــة، واإلعــالن، وغريهــا. ويف مواكبٍة للنقاش 
حــول  الدوليــة  واإلنمائيــة  الماليــة  المؤسســات  تثــريه  الــذي 
االقتصاد الرييع/ االقتصاد اإلنتايج، نرشنا يف العدد ٣٣ حواًرا 
حالــَي  ويعالــج  ريعيــة؟«  العربيــة  االقتصاديــات  »هــل  يســأل 
مئويــة  عــدد  أهميــًة خاصــًة يف  أْولينــا  هــذا،  إىل  ولبنــان.  مــر 
لبنــان )٢٨-٢٩( لإلضــاءة عــىل العوامــل االقتصاديــة يف إنشــاء 
لبنــان الكبــري يف ظــل االنتــداب الفرنــيس )محوريــة مرفأ بريوت 

واقتصــاد الحرير يف جبل لبنان(.
نواصــل يف هــذا العــدد الجهــد المذكــور أعــاله عــن طريــق 
اللبنانيــة يف  ملــّف يوثّــق للمرحلــة التأسيســية لألوليغارشــية 
عهــد االســتقالل األول. ننــرش وثيقتــن مــن أرشــيف الخارجية 
األمريكيــة، األوىل تقريــر بعنــوان »الســلطة السياســية للطبقة 
التجاريــة وتقديــر لرثوتهــا« الصادر مطلع العام ١٩٥٢، الموثّق 
والمبــين عــىل مقابــالت وشــهادات. والوثيقــة الثانيــة يه نــّص 
محــارضة لنعيــم أميــوين، مســاعد مديــر وزارة االقتصــاد عــن 

التقريــر  لكاتــب  بتعليقــات  مرفــق  اللبنــاين  االقتصــاد  أحــوال 
األمرييك عليها. 

التجاريــة  الطبقــة  عــدَد  األمــرييك  التقريــر  واضــُع  يقــّدر 
االقتصــاد  مفاصــل  عــىل  يســيطرون  فــرًدا  و٢٥٠   ٢٠٠ بــن  بمــا 
األساســية يف المــال والتجــارة والــوكاالت الخارجيــة وتــرتاوح 
الــرثوات  مصــادر  لــرية.  ومليــون  ألــف   ٥٠٠ بــن  الواحــد  ثــروة 
أربــاح  الســعودية(،  والعربيــة  )المكســيك  االغــرتاب  متنّوعــة: 
الســالح(،  تجــارة  فيهــا  )بمــا  االســتريادية  التجــارة  الحــرب، 
وكاالت الــرشكات األجنبيــة، العقــارات، المقــاوالت، المضاربة 
ورشكات  التأمــن  ورشكات  المصــارف  ملكيــة  الذهــب،  عــىل 
الطــريان، باإلضافــة إىل عــدد محدود من الصناعين. وتشــّكل 
أرسة  أبنــاء  مــن  نفــوًذا  واألوســع  األضيــق  الحلقــَة  أرٍس  ســبُع 
ومصاهريــه،  وأنســبائه  الخــوري،  بشــارة  الجمهوريــة  رئيــس 
ويه المجموعــة الــي أطلــق عليهــا الصحــايف إســكندر الريايش 

تسمية »الكونسورسيوم«. 
تجــدر مالحظــة ثالثة أمور يف تلك الوثيقة.

األوىل، مــدى اســتمرار تبعّيــة االقتصــاد اللبنــاين لالقتصــاد 
الكولونيــايل الفرنــيس مــن خــالل رشكات االمتيــاز الفرنســية، 
ومرف اإلصدار، والسيطرة عىل التجارة الخارجية السورية 
ســورية  »مــرف  عــام  مديــر  بواســطة  والســيطرة  اللبنانيــة 
القــارئ  عــىل  يخفــى  وال  بوســون.  رينيــه  الفرنــيس  ولبنــان«، 
اهتمــام المفوضيــة األمريكيــة يف بــريوت بالمصالــح الفرنســية 
إىل  حديًثــا  الوافــدة  األمريكيــة  االقتصاديــة  القــوة  منظــار  مــن 
رشق المتوســط وقــد بــدأت تغــزوه بالمصنوعــات خصوًصــا يف 
وسائط النقل والسيارات الخاصة واآلالت الزراعية واألدوات 

الكهربائية والمزنلية. 
المالحظة الثانية، يه أّن تغليب قطاعات المال والرتانزيت 
مصالــح  مــن  بدفــٍع  االقتصــاد  عــىل  االســتريادية  والتجــارة 
أفــكار ميشــال  ابــن  فقــط  يكــن  لــم  المســيطرة،  األوليغارشــية 
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شــيحا، أيديولــويج االقتصــاد الحــر والنظــام الطائفــي، وشــقيق 
 تنفيذها الوزير حسن العويين، ممثل 

ّ
زوجة الرئيس، فقد توىل

المصالح الســعودية يف لبنان، وأغىن أغنياء األوليغارشــية، من 
خالل الحكومات الي ترأسها رياض الصلح. 

حالــة  مــن  عّينــة  الوثيقــة  تضــّم  الثالثــة،  المالحظــة 
مــن  المســتفيدة  بالمصالــح  تتعلــق  الفســاد  مــن  مخصوصــة 
إىل  يحتــاج  لمــن  الدليــل،  بــريوت. ويه  مطــار  إنشــاء  مــرشوع 
ــة، عــىل أّن الفســاد - أي االنتفــاع مــن المــال العــاّم وســوء 

ّ
أدل

الشــخيص،  التكّســب  ألغــراض  الســيايس  النفــوذ  اســتخدام 
بالمســتوى الذي ينتج فيه من أرباح كالي نتجت من مرشوع 
بهــذا الحجــم - يســتديع الرشاكــة وتبــادل المصالح بن رجال 
المــال ورجــال الســلطة. وليس يقتر عــىل الموظف المرتيش 
مــن  واالمتيــازات  العقــود  »يــرق«  الــذي  الســيايس  عــىل  أو 

نصيــب القطاع الخاص.  
واســتمرار  األول،  االســتقالل  عهــد  فضائــح  أّن  والمعلــوم 
الــذي  الشــعيب  الغضــب  غــّذت  الفرنســية،  للمصالــح  تبعّيتــه 
عــرّب عــن نفســه بإرضابــات عارمة ضــد رشكات الكهربــاء والماء 
والرتامــواي، وُتّوجــت بــاإلرضاب الســيايس الــذي ألــزم بشــارة 

الخــوري عىل التنيّح يف أيلول/ســبتمرب ١٩٥٢.  
الوثيقــة الثانيــة مــن أرشــيف الخارجيــة األمريكية يه نص 
نائــب مديــر وزارة  أميــوين،  نعيــم   ١٩٤٦ عــام  ألقاهــا  لمحــارضة 
االقتصاد، يدافع فيها عن رضورة اعتماد لبنان المستقل عىل 
مــوارده الزراعيــة والصناعيــة وتنميتهــا. ويســاجل أميــوين ضــّد 
االســترياد العشــوايئ الــذي يســتزنف المــوارد الماليــة، ويخــّل 
بالمــزان التجــاري، ويتســّبب بغالء المعيشــة وبإفقار الســكان 
المداخيــل  عــىل  االتــكال  مخاطــرة  مــن  ويحــّذر  األريــاف.  يف 
غــري المنظــورة، بمــا فيهــا عائــدات المغرتبــن، لســّد العجــز يف 
يالحــظ  الزراعــة  إهمــال  عــن  حديثــه  ويف  التجــاري.  المــزان 
الخبــري االقتصــادي أّن لبنــان ال ينتــج أكــرث مــن ثلــث الحبــوب 
الــي يحتاجهــا، وينــى تراجــع زراعــة الحمضيــات يف الســاحل 
حيــث كان إنتاجــه يــوازي إنتــاج فلســطن، قبــل الحــرب، وقــد 
الوســائل الحديثــة  الفلســطيين بفضــل اعتمــاد  تطــّور اإلنتــاج 
ق عــىل اإلنتــاج اللبناين بعدة أضعــاف. ويف معرض دفاعه  وتفــوَّ
ــر المحــارض بــأن الذيــن يتغّنــون بــأّن لبنــان  عــن التصنيــع، يذكّ
الســويري  االقتصــاد  أّن  يتناســون  الــرشق«  »ســويرا  هــو 
بــة قطــاع 

َ
قائــم عــىل الصناعــة ال عــىل الســياحة. ويف نقــده لغل

االقتصــاد  وســيط  يه  التجــارة  بــأّن  أميــوين  ــر  يذكّ االســترياد، 
ــه. وينتقــد إثــراء المســتوردين قياًســا 

ّ
وليســت يه االقتصــاد كل

والقــرارات  الخيــارات  عــىل  وســيطرتهم  اللبنانيــن  ســائر  إىل 
االقتصاديــة يف البلد. 

المــادة الرئيســة يف القســم النظــري يه دراســة عــن أحــالم 
وخيبــات الطبقــة الوســطى العالميــة لغــوران ثربــورن. بــن مــن 
يبــرّش بعالــم جديــد ارتقــى معظــم ســكانه إىل مصــاف الطبقــات 
الوسطى ومن ينى اختفاء الطبقات الوسطى بالجملة، يعمل 
الجديــدة ودورهــا يف تضخيــم  الظاهــرة  تعريــف  عــىل  ثربــورن 
التحّرر من الفقر من جهة، والرتويج للطبقة الوســطى بما يه 

حاضنة مجتمع االســتهالك من جهة أخرى. 
»إعجــاز أحمــد: ماركــيس مــن عرنــا«، عنــوان مقــال ثائــر 
ق عن الماركســية 

ّ
ــر تجــّرأ عىل الدفاع الخال

ّ
ديــب يف وداع مفك

من موقعه يف األطراف، وأن يستكشف معالم العر اإلمربيايل 
الجديد وهو يقّدم يف اآلن نفســه مســاهمات ثمينة يف النظرية 
النقدية، ويف تحليل ظواهر الطائفية واليمن الفايش الجديد، 

مــن خالل التجربة الهندية. 

* * *
يحتوي القسم األديب والمريئ مواَد غنية ومبتكرة ومتنوعة. 
ننــرش ألول مــرة باللغــة العربيــة ترجمــة ألجــزاء مــن المرحيــة 
األهليــة  الحــرب  خــالل  كتبهــا  ِهِمنغــواي،  إلرنســت  الوحيــدة 
اإلســبانية )١٩٣٦- ١٩٣٩( ويه الحــرب الــي ألهمتــه عــدًدا مــن 
أبرز وأنجح رواياته وقصصه القصرية. ويقّدم ماهر جّرار دراسة 
شــاملة ومعّمقــة عــن روايــات إليــاس خوري. وتقــرأ رنا عيىس يف 
رســائل أحمــد فــارس الشــدياق من منظــار االقتصاد الســيايس 
لكاتــب نهضــوي بــات »عامــاًل ثقافيًّــا« يؤلــف ويرتجــم بنــاًء عىل 
طلب هيئات أهلية أو سلطات أو ينتج مبارشًة للسوق. ويكتب 
رؤوف مســعد عــن زميلــه يف الشــيوعية والســجن عبــد الحكيــم 
قاســم فيعــّرف عــن حياة وأدب قاصٍّ موهــوٍب غادرنا باكًرا ولم 
 بمــا يســتحقه مــن تقدير. من جهتها، تكتــب الباحثة مارو 

َ
يحــظ

پابــون تعريًفــا بالشــاعر والفّنــان الكــويب مــن أصــل لبنــاين فّياض 
خميس. يليها نص بمناسبة وفاة الشاعر مظفر النّواب يحاول 
فيــه محمــد نــارص الديــن اإلحاطــة بمالبســات شــعرية الشــاعر 
لقصيدتــن  برتجمــة  ونختــم  والعاميــة.  الفصــى  بــن  العــرايق 
إلتيــل عدنــان عــن ماياكوفســي وبابلو نــريودا. وبقصــة مصورة 

لألطفال من تأليف أنطونيو غراميش.
عــن هجــرة  بحثــه  أشــقر  بــول  يواصــل  الذاكــرة،  قســم  يف 
ــز فيــه عــىل  أبنــاء المــرشق العــريب يف أمــريكا الالتينيــة الــذي يركّ
العاملــن يف السياســة والثقافــة. ونختــم يف زاويــة نهوند بمقال 

لســمر ســلمان عن الملّحن اللبناين عفيف رضوان.

ف.ط.
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التجارة ليست وحدها االقتصاد  2٨ 
دفاًعا عن االنتاج الصنايع والزرايع

سيطرة »الطبقة التجارية«  ٨ 
يف عهد االستقالل األول
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رتجمة فيفيان عقييق

من تاريخ األوليغارشية اللبنانية - 1
سيطرة »الطبقة التجارية« 

يف عهد االستقالل األول
ننرش يف ما ييل وثيقتني من أرشيف اخلارجية األمريكية عن احللقة الضّيقة من رجال األعمال املحيطة ببشارة اخلوري، رئيس 
جمهورية العهد االســتقاليل األول ) 1943-1952(، واملرتبطة به عائليًّا. وتمّض األرس الســبع اليت تســيطر عىل االقتصاد وعىل 
السلطة السياسية. ويه احللقة اليت أطلق الصحايف اسكندر الريايش علهيا امس »الكونسورسيوم«. واجلدير باملالحظة يف 
تلك التقارير اليت وضعها موظفون يف البعثة الدبلوماسية األمريكية لدى لبنان، مبلغ الصلة الوثيقة – يف عهد االستقالل عن 
السيطرة الفرنسية - بني كتلة املصاحل املحلية واملصاحل االستعمارية االقتصادية الفرنسية املستمرة منذ السلطنة العمثانية 

واملتجددة واملّتسعة يف ظل االنتداب الفرنيس عىل سورية ولبنان )192٠- 194٦(.
تتمضّــن الوثيقــة الثانيــة نــص محــارضة لنعــم أميــوين، مســاعد مديــر وزارة االقتصــاد الوطــي، يف الكلّيــة األمريكيــة 
ص 

ّ
اإلعداديــة Junior College، يدافــع فهيــا عن مــرشوع للتنمية الصناعيــة والزراعية يوفر املزيد مــن الصادرات ويقل

نســبة االتّكال عىل املســتوردات األساســية. ويســاجل أميوين ضد النظرة الســائدة لدى الطبقة التجارية اليت تقول بأن 
لبنان يستطيع أن يعيش اقتصاديًّا بالدرجة األوىل عىل التجارة.

السيطرة السياسية للطبقة التجارية يف لبنان
رّسي )تصنيف أمين(

ربقية خارجية رقم 372 - 21 كانون الثاين/ يناري 1952
من: البعثة األمريكية يف بريوت 

إىل: وزارة اخلارجية يف واشنطن
 جدول املحتويات

ملّخص* 

اجلزء األول – مسح ألهّم الشخصّيات الرثية يف الطبقة * 
التجارية اللبنانية

زيادة األهمية التجارية للبنان  .I
التجارة العاّمة. 1

جتارة الرتانزيت. 	
سبب الزيادة. 	

أهم الرثوات اللبنانية  .II
حلقــة رئاســية مــن ســبع شــخصيات )حســن بك . 1

العويــين، فــؤاد اخلــوري، ميشــال ضومــط، هــري 
فرعون، جان فّتال، ألفرد كّتانة، خليل اخلوري(

أعضــاء بــارزون يف املجموعــة الفرنســية من خارج . 	
احللقة الرئاسية األساسية

ثروات متنّوعة. 	
ثروات أخرى متوّسطة احلجم. 	

اجلــزء الثاين – درجة الســيطرة السياســية اليت مارهسا * 
قادة الطبقة التجارية اللبنانية

ملّخص عن إجنازاهتم  .I
سيطرهتم عىل السياسة التجارية  .II

احللقة الرئاسية، موقعها التفضييل  .III
املصاحل الفرنسية  .IV

النشاط املريف الفرنيس. 1
دليل عىل ضعف السيطرة الفرنسية. 	

تقييم املصادر* 
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ملّخص
منــذ  وأهّميتهــا  لبنــان  يف  التجاريــة  الطبقــة  نشــاط  تضاعــف 
الحــرب. إّن نجــاح هــذه الطبقــة يف جعــل لبنــان ســوًقا للتبــادل 
الحــّر، ومركــًزا مرفيًّا، ومرفأ إقليميًّا للرشق األوســط، أّدى إىل 
زيــادة حيويتهــا وعــدد أعضائهــا. وإذ تنطــوي جوانــب أخرى من 
 أن السلوك السيايس 

ّ
السياسة اللبنانية عىل دالالت دينية، إال

الموارنــة،  يحــّل  رئيــيس.  بشــكل  علمــاين  التجاريــة  للطبقــة 
والمؤمنــون مــن طائفــة الروم األرثوذكس، والمســلمون الســّنة 
والشــيعة والدروز خالفاتهم، ويّتحدون بانســجام يف الصفقات 
الُمربحــة. زادت هــذه الطبقــة توّجههــا نحــو الغــرب الــذي هــو 
مصــدر بضائعهــا، كمــا زادت مرونتهــا يف التعامــل مــع جريانهــا 

العرب الذين يستخدمون أسواقها.
تمارس هذه الطبقة كّل الســلطة السياســية الي تحتاجها 
 حتميّ التوّقع يف ظل معادلة 

ً
لتطوير التجارة. وهو ما ُيعّد عامال

سياسية ذات متغريات عدة. كانت هذه الجماعة حذقة للغاية 
يف تقديــر قيمتهــا لــدى كّل مــن الغــرب وبــن جريانهــا الرشقين، 
 عنها فجأة خالل أي فورة قومية عربية، 

ّ
بحيث ال يمكن التخيل

أو تأميم، أو تطّرف ديين. وبالتايل، وجبت ترجمة مشاريع مثل 
»المقاولــون متعــّددو المشــاريع« MSP »والنقطــة الرابعــة« 
و»مــرشوع الليطــاين« بلغــة االنتفــاع الشــخيص إلثــارة اهتمــام 

هذه المجموعة.

الجزء األول
مســٌح ألبــرز ٢٥ شــخصّية ثريــة يف الطبقــة التجاريــة اللبنانيــة، 
يلّخص النقاط اآلتية لكّل منها: )١( مصدر ثروتها، )٢( ارتباطها 
بالمجموعــة المرفيــة الفرنســية أو بالحلقــة الرئاســية، و)٣( 
هــذا  يف  تؤثّــر  الــي  األخــرى  التجاريــة  أو  السياســية  الــوالءات 

النشاط السيايس.

الجزء الثاين
 ُيظِهر؛ 

ً
يقّدم تحلياًل لدرجة سيطرتها السياسية ونقاًشا ُمفّصال

)١( أّن السياسة التجارية اللبنانية يف كّل من المجالن الوطين 
أّن حلقــة  تتوافــق مــع مصالــح هــذه المجموعــة، )٢(  والــدويل 
رئاســية مــن ســبعة رجــال لهــا امتيــازات ومكانــة خاّصــة، و)٣( 
يعطــي تقييًمــا ممــّزًا عــن الوضــع الحــايل للمصالــح الفرنســية 
أي  مــن  أقــوى  الفرنســية  المرفيــة  المصالــح  أّن  )أ(  ُيظهــر؛ 
وقــت مــى؛ )ب( لكن رّد الفعل الشــعيب يصــّب ضّد امتيازات 

فرنسية أخرى مثل كهرباء بريوت ورشكة المرفأ. 

 الجزء األول– مسح ألهّم الشخصيّات الرثية
يف الطبقة التجارية اللبنانية

زيادة األهّمية التجارية للبنان  .I
أّن  عــىل  اآلخــرون  واملراقبــون  اإلحصــاء  دائــرة  رئيــس  يّتفــق 
اللبنانيــن جنحــوا يف مضاعفــة نشــاطهم التجــاري منــذ احلــرب 
العامليــة الثانيــة. ومبــا أّن نطــاق هــذا التقريــر ال يمســح بتحليــل 
جميــع املــواد اإلحصائيــة املتاحــة، فــإن التجــارة العاّمــة وجتــارة 

الرتانزيت تستحّقان التعليق:
للســنوات . 1 اللبنانيــة  العاّمــة  التجــارة  إحصــاءات  حِلظــت 

املمتــدة بــن ١٩٤٨-١٩٥١ زيــادة يف حجمهــا مبعــدل ٦٠% عــىل 
األقــل، باملقارنــة مــع أرقــام فــرتة مــا قبــل احلــرب ١٩٣٨-١٩٤١، 
فميا مل يمت التشــديد عىل الزيادة يف القمية الي بلغت ٤٠٠% 

بسبب وجود عنر تضخمي قوي.

إحصاءات التجارة العاّمة اللبنانية

القمية باللرية اللبنانيةاحلجم بالطّن

19	89	9,6	885,	85,000

19	9587,1979	,	0	,000

19	0	59,77176,70	,000

19	1	11,	8	77,86	,000

19		579,68017	,875,000

19		5		,77			0,6		,000

19			79,6	77	,065,000

19	51	6,181	5,789,000

19	6107,09	86,687,000

19	7	1	,65		61,		5,000

19	880	,	07	91,1	0,000

19	9957,0		517,	6	,000

195086	,518	66,	95,000
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 – الســوري  اجلمــريك  لالحتــاد  الســنوية  اإلحصــاءات  يه  هــذه 
اللبناين باستثناء العام ١٩٥٠ الذي متّثل األهشر التسعة األخرية 

منه إحصاءات لبنان فقط.
تقــّدم إحصــاءات التجــارة العاّمــة منــذ العــام ١٩٤٤ أفضــل 
النفــط  ترانزيــت  شــحنات  تمشــل  ال  كوهنــا  للمقارنــة،  مــؤرّش 
بأحجامهــا الكبــرية الــي تشــّوه املجاميــع من وجهة نظــر جتارية. 
لقد حمست البعثة شحنات ترانزيت النفط من أرقام السنوات 
الســابقة لعــام ١٩٤٤ لتوحيــد اإلحصــاءات. وعــىل الرغــم مــن أّن 
 أن لبنان مسؤول 

ّ
اإلحصاءات تعود لكّل من سورية ولبنان، إال

بدرجــة كبــرية عــن أنشــطة االســترياد والتصديــر، ألّن الــرشكات 
املوجــودة يف حلــب ودمشــق لهــا مكاتــب فرعيــة يف بــريوت لهــذا 
الغــرض. ُتعــّد إحصــاءات العــام ١٩٥٠، وهــو العام الــذي ُحّل فيه 
االحتــاد اجلمــريك الســوري - اللبناين املشــرتك، إحصــاءات مفيدة 
يف هــذا الســياق، ألهّنــا تشــّكل ٩٠% مــن حجــم التجــارة يف العــام 
١٩٤٩، علًمــا أن إحصــاءات األهشــر التســعة األخــرية مهنــا تمشــل 
لبنــان فقــط. مــع ذلــك، ولّمــا كانت هــذه اإلحصــاءات ال تتمضّن 

 حلركة الهتريب الكبرية، تتناقص أهميتها بالنسبة لنا.
ً

سّجال
جتــاوزت الزيــادة يف جتــارة الرتانزيــت ٢٠٠%. وميكــن أن ُتعــزى . 	

ــا إىل تراجــع مينــاء حيفــا املنافــس الــذي  هــذه الزيــادة جزئيًّ
االنتــداب  مناطــق  حنــو  الرتانزيــت  جتــارة  عــىل  يســيطر  كان 
ــا أيًضــا إىل الطلــب املزتايــد مــن  الربيطــاين، ويه تعــود جزئيًّ
مراكز النفط يف اخلليج الفاريس: اململكة العربية السعودية 
والكويــت والبحريــن. متيل إتــاوات النفط العريب إىل التدّفق 

حنو بريوت.
ميكن أن ُتعزى الزيادة بنحٍو أكرث إنصاًفا إىل حتّســن املرافق . 	

بنانين أنفهسم.
ّ
التجارية لل

هائلــة يف  – زيــادة صافيــة  احلــرب  أربــاح  أمثــرت  املــال:  رأس 
رأس املــال اللبنــاين. حّقــق الــرتحب مــن احلرب أكــرث من نصف 
الــرثوات اللبنانية الكبرية الُمدرجة أدناه وضاعف الرثوات 
األخــرى. هنــاك طبقة وســطى كبرية، تــّم حنو ٥ آالف فرد، 
راكمــت رأس املــال نتيجــة وجــود جيــوش احللفــاء وظــروف 

السالم داخل البالد.
سياســة الــرصف: حّققت سياســة التبــادل احلــّر احلكومية  –

جناًحــا ُمضاعًفــا ألهنــا جعلــت البــالد جزيــرة حــرة يف حبــٍر مــن 
لــدى ســوق  العــام ١٩٤٨، كان  االقتصــادات املوّجهــة. منــذ 
القطــع احلــّر يف بــريوت مخــزون كاٍف مــن الذهــب والــدوالر 
املعامــالت  إلمتــام  الفرنــيس  والفرنــك  اإلســرتليين  واجلنيــه 
يقــول  األوســط.  الــرشق  منطقــة  أحنــاء  جميــع  يف  التجاريــة 
حسن بك العويين، وزير املالية الذي أطلق هذه السياسة 
يف العــام ١٩٤٨، إّن العملــة اللبنانيــة املوضوعــة يف التــداول 

زادت من ١٦٠ مليون إىل ٢٢٠ مليون لرية لبنانّية نتيجة لهذه 
السياسة.

السياســة الســياحية: دعمــت السياســة الســياحية هــذا  –
الــدور التجــاري، إذ مسحــت مبيجء الزائريــن من جميع دول 
اجلامعة العربية خالل أهشر الصيف. وتستقطب السياسة 
السياحية حنو ٢٥ ألف زائر سنويًّا من دول اجلامعة العربية، 
الــي  اجلّذابــة  النقــل  يأتــون بســبب جــداول أســعار  الذيــن 
وضعهتــا احلكومــة اللبنانيــة. يرافــق املســتوردون اللبنانيــون 
علهيــم  ويعرضــون  املرفــأ،  يف  احلــّرة  الســوق  إىل  الــزّوار 
املخزونــات املتوّفــرة، والــي ميكــن رشاؤهــا بأســعار تنافســية 
مخّفضــة. انظــر تقريــر البعثــة عــن الســياحة، العــدد ١٩٥، ٩ 

ترشين الثاين/ نوفمرب ١٩٥٠.
التجــاري وعــززت  ثــروة املجمتــع  مــن  هــذه األصــول  زادت 
ُمتعلقــة  قويــة  قناعــات  الطبقــة  هــذه  قــادة  ميتلــك  حيويتــه. 
بالسياســة التجارية، وميارســون درجة من الســيطرة السياسية 
ــت يف سلســلة مــن مرافــق التجــارة احلــّرة، الــي تمشــل جميع 

ّ
جتل

السياســات الــي تعــزز موقــع بــريوت كعامصــة جتاريــة يف الــرشق 
األدىن: سياســة التجــارة احلــّرة، وســوق القطــع احلــّرة، وسياســة 
رسوم االسترياد املنخفضة، وسياسة العملة القوية، والسياسة 
يف  اللبنانيــة  األســواق  لتوســيع  املمصَّمــة  اإلقلمييــة  الســياحية 
الرشق األوســط. حلســن حظ الغرب، إّن هؤالء القادة موّجهون 
بالكامــل حنــوه ويقومون برحــالت ُمتكررة إىل أوروبا أو الواليات 
املّتحــدة. وحلســن حــظ الــرشق األوســط، إّن اخلــربات التجاريــة 
أقــل  بأســعار  والكماليــات  الســلع  تقــدمي  مــن  ُتمكِّهنــم  لهــؤالء 
مقارنًة مع أي مكان آخر يف الرشق األوسط أو أوروبا أو أمريكا.
أصــول  مناقشــة  إىل  البــارزة  الشــخصيات  مســح  هيــدف 
ثرواهتم، وأنشــطهتم التجارية الرئيسية، وعالقاهتم السياسية، 

كخطوة أّولية قبل إجراء تقييم لسيطرهتم السياسية.

أهم الرثوات اللبنانية  .II
احللقة أو املجموعة الرئاسية )من 1 إىل 7(. 1

حسني بك العويين   -1
رينيــه  ولبنــان«  ســوريا  لـ»بنــك  الفرنــيس  املديــر  ســقوط  منــذ 
بوسون )ُيناقش املوضوع يف اجلزء الثاين(، ميكن تصنيف حسن 
بــك كأهــم شــخصية ماليــة يف لبنــان. هنــاك أربــع حقائــق جتعلــه 

ممتّزًا بشكل الفت:
شــخصية ماليــة. بصفتــه وزيــر ماليــة ســابًقا ورئيــس وزراء 	 

ســابًقا، فقــد كان شــخصية بــارزة يف تطويــر مرافــق التجــارة 
احلّرة، ال سيما سياسة التبادل النقدي احلّر الي أطلقها يف 
العــام ١٩٤٨. وبوصفــه شــخصية ماليــة من القطــاع اخلاص، 



السعوديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يف  ثروته  العويين   جمع 
صالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــة، نجيب  إدارة  تحت  عمل   حيث 

 وهو درزي من جبل لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعود البن  اليمىن  واليد 
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تقّدر ثروته بنحو ١٥ مليون لرية لبنانية، معظمها يف اململكة 
العربية السعودية.

الروابــط 	  لديــه  الفرنســية:  املجموعــة  مــع  الروابــط 
األقــوى مــع املجموعــات املرفيــة الفرنســية مــن بــن كّل 
معظــم  العويــين  ــم 

ّ
نظ يــة. 

ّ
املحل اللبنانيــة  الشــخصّيات 

املعامــالت النقديــة مــع مــرف الهنــد الصينيــة يف بــريوت 
عندمــا كان مديــًرا ملــرف الهنــد الصينيــة يف جــدة. ارتبــط 
بشــكل وثيــق مــع رينيــه بوســون يف »بنــك ســوريا ولبنــان« 
بســبب العالقــات املتبادلــة بينهمــا، ولطاملــا اعتربته املصاحل 
الفرنســية رجلهــا، عــدا أنّه عضو يف عــدة مجموعات جتارية 
الوطــين«  »االحتــاد  مجموعــة  فهيــا  مبــا  لبنــان،  يف  كــربى 

.)Union Nationale(
الروابــط الســعودية: جمــع حســن بــك العويــين ثروتــه يف 	 

اململكة العربية السعودية حيث عمل ملدة عرشين عاًما مع 
إبراهــمي شــاكر لصــاحل ]عبــد العزيــز[ ابــن ســعود، حتــت إدارة 
جنيب صاحلة، وهو درزي من جبل لبنان، واليد الميىن البن 
ســعود. ارتبــط بعقــود عمــل مع كّل من ابن ســعود وتابالين 
مــا أرادت امللكّيــات العربية 

ّ
)Tapeline( يف الســعودية، وكل

اســتبدال دوالراهتــا بالذهــب، كان، بصفتــه مديــًرا ملــرف 
م حتويالت الذهب والدوالر يف 

ّ
الهنــد الصينيــة يف جدة، ينظ

بورصة الذهب يف بريوت.

عضــو يف احللقــة الرئاســية: هــو عضــو مصميــي يف الدائــرة 	 
الرئاسية، كون الرئيس حيّبه، وسبق أّن عّينه رئيًسا حلكومة 
انتخابــات العــام ١٩٥١. وهناك احمتال قويّ الختياره رئيًســا 

للوزراء كونه أحد أقوى السياسين املسلمن.
يّتفق املراقبون األمريكيون واللبنانيون عىل أّن حســن 
بــك العويــين رجــل حســن النّيــة. وعــىل الرغم مــن أنه عضو 
يف املجموعــة الفرنســية بشــكل أســايس، فــإن مــن املحمتــل 
أن يوافــق عــىل أي نشــاط للواليــات املّتحــدة قــد يصــّب يف 
املصلحــة الوطنيــة مثــل مــرشوع الليطــاين. يف الواقــع، هــو 
مــن الزعمــاء اللبنانين الذين قد يكتســبون أهّمية أكرب مع 

تراجع الفرنسين.

فؤاد اخلوري  -2
شــخصّية من احللقة الرئاســية: بصفته شخصّية رئيسية 	 

قبــل  كبــرية  ثــروة  الرئيــس  البنــاء، حّقــق شــقيق  يف مجــال 
احلــرب، إذ ورث مــن خــالل زوجتــه أعمــال والدهــا مســتورد 
مــواد البنــاء درويــش حــّداد، وســيطر عــىل كّل مــن معمــل 
يف  عضــًوا  باعتبــاره  البــالط.  وصناعــة  ا 

ّ
شــك يف  اإلمسنــت 

املجموعــة الرئاســية، حيصــل فؤاد اخلوري عــىل األفضلّية يف 
جميــع مشــاريع البنــاء احلكوميــة الكبــرية مثــل مطــار بــريوت 
الدويل ومبىن الربيد والتلغراف اجلديد. يف قمٍس تاٍل، يهّتمه 
جربايــل املــّر بتأمــن اإلمسنــت لــكال املرشوعــن بســعر ثابــت 
أعــىل مــن أســعار الواليــات املّتحــدة ُمضاًفــة إلهيــا تكاليــف 

 والنقل الداخيل.
ّ

الشحن ورسوم املرفأ املحيل
االمتيــازات 	  أبرمــت  الفرنســية:  الروابــط مــع املجموعــة 

الفرنســية الكبــرية عقــوًدا ضخمــة معــه مــن أجــل احلفــاظ 
الرئاســية. تشــرتي  التفضيــيل داخــل احللقــة  عــىل موقعهــا 
رشكــة املرفــأ احلديــَد واإلمسنــت منــه، متنحــه رشكــة كهربــاء 
بريوت عقود شبكة التوزيع - أعمدة اخلطوط املصنوعة من 
الفــوالذ واإلمسنــت الــي ُتســتخدم لدعــم كابــالت الطاقــة. 
الرئيســية  الشــخصيات  إحــدى  اخلــوري  فــؤاد  الشــيخ  ُيعــّد 
يف املجموعــة التجاريــة الفرنســية – »مؤسســة الدراســات 
 –  )SERIAC( والتجــاري«  والــزرايع  الصنــايع  والتنفيــذ 
الــي متنــح األعمــال واالمتيــازات واملشــاريع إىل الرأمساليــن 
التطــّرق إلهيــا الحًقــا. تشــري  يــمتّ  املوالــن لفرنســا، وســوف 
الشــائعات إىل أنّــه ميلــك أكــرث مــن ١٤٠ مليــون لــرية لبنانيــة 

مستثَمرة يف مصارف أوروبية وأمريكية مختلفة.

ميشال ضومط  -3
ضومــط 	  ميشــال  يرتبــط  للفرنســيني:  لبنــاين  امتــداد 

الهنــد  مــرف  أنشــطة  خــالل  مــن  الفرنســية  باملجموعــة 
الصينية. أعاد والده ٥٠ ألف جنيه إســرتليين إىل البالد من 
احتــاد جنــوب أفريقيــا يف العــام ١٩٢٥. تــزّوج ميشــال ضومــط 
مــن ابنــة ألبــري عســييل، صنــايع نســيج، قبــل احلــرب عندمــا 
كان عســييل يواجــه أوضاًعــا صعبــة. جمعــا مًعــا ثــروة تقــّدر 
بنحو ٥٠ مليون لرية لبنانية خالل احلرب، ويه مقمّسة عىل 
ثالثــة أشــخاص بالتــوازي: اثنــن من آل العســييل وميشــال 

ضومط.
طائلــة  أرباًحــا  حقــق  ضومــط  إّن  املصــادر  أحــد  يقــول 
مــن خــالل املضاربــة عــىل مشــريات الذهــب عــرب مــرف 
الهنــد الصينيــة. بــىن فنــدق الربيســتول بتكلفــة مليــوين لرية 
لبنانيــة خــالل احلــرب. ولديــه مليونــا لــرية لبنانيــة أخــرى يف 
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اســتثمارات متنّوعــة. ميتلــك شــقيقه ٤ ماليــن لــرية لبنانيــة 
غري مستثَمرة يف أنشطة جتارية.

عضــو يف احللقة الرئاســية: عندمــا كان جربايل املــّر ينتقد 	 
الفســاد مضــن احللقــة الرئاســية، الحــظ أّن ميشــال ضومط 
الذيــن قامــوا بأعمــال احلفــر يف مطــار  كان أحــد املقاولــن 
بــريوت الــدويل بســعر ١٧٠ قرًشــا للمــرت املربّــع، يف حن أن أي 
 كان ليقــوم بالعمــل نفســه مقابــل ١١٠ قروش 

ّ
مقــاول محــيل

فقــط. ميتلــك ميشــال ضومط نفوًذا يف األوســاط السياســية 
من خالل حبيب أيب هشال.

هرني فرعون – نائب بريوت  -4
املجموعــة الرئاســية: عضــو قــوي يف املجموعــة الرئاســية، 	 

ورشيك ميشــال شــيحا، شــقيق زوجة الرئيس. يدير االثنان 
مرف فرعون وشيحا. بصفته أحد مستشاري الرئيس يف 
السياســة التجاريــة، أعّد ميشــال شــيحا مؤخــًرا ورقة الفتة 
عــن السياســة اللبنانيــة، عرضهتــا وزارة املاليــة عــىل البعثــة 
]الدبلوماسية األمريكية[. ومبا أهّنا تناقش يف الصحافة ويف 
كّل الدوائــر الرمسيــة، فقــد متّ تلخيص نقاطها األساســية يف 

اجلزء ٢، القمس ١ أدناه.
ورث فرعــون عقــارات يف ضــوايح بــريوت. وعندمــا بَنــت 
العقــارات،  قميــة  ارتفعــت  املدينــة،  حــول  احلكومــة شــوارع 
ومتّكــن مــن حتقيــق ثــروة بنحــو ٣ إىل ٤ ماليــن لــرية لبنانيــة. 
ومبا أنه يدير حلبات ســباق اخليل لصاحل دونّا ماريّا رسســق، 
فقــد حّقــق أرباًحــا كبــرية مــن هــذه املؤّسســة الشــعبية الــي 
تفتح كّل يوم أحد. حصل عّمه ميشال عىل ٣ إىل ٤ مالين 

لرية لبنانية من خالل عقود مع رشكة IPC والربيطانين.

5-  جان فّتال
املجموعــة الرئاســية: عضو آخــر يف هــذه املجموعة تربطه 	 

عالقــة مصاهــرة بــأرسة الرئيــس. جــىن ثروتــه مــن الــرتحّب يف 
زمــن احلــرب وخصوًصــا مــن خــالل اســترياد الســالح لصــاحل 
اجليــش اللبنــاين، واالخنــراط يف أعمــال املضاربــة بالفرنــكات 

السويرسية لصاحل احلكومة اللبنانية.
مــع ذلــك، يتخّصــص فّتــال يف اســترياد األدويــة، وُتعــّد 
رشكتــه مــن أكــرب رشكات اســترياد األدوية يف الــرشق األدىن. 
معــروف عنــه أنــه كان وراء شــائعة تفــيّش التيفوئيد الكاذبة 
يف ســورية عــام ١٩٥٠، الــي أّدت إىل بيــع كّميــات كبــرية مــن 

األدوية املضاّدة للوباء.
عضو لبناين يف املجموعة الفرنسية: عضو يف »مجموعة 	 

مسافرون عىل طريان ميدل ايست عقب وصولهم إىل مطار بريوت.االحتاد« الوطين )Union Nationale( الفرنسية للتأمن، 
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األدويــــــــــــــــــــــــــــــــة، استرياد  يف  فتّال   يتخّصص 
رشكات أكرب  من  رشكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   وتُعّد 
األدويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  استرياد 
يف الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق األدىن
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وعمــل مــع املديــر الفرنــيس لـ»بنــك ســوريا ولبنــان« رينيــه 
ــه أجمــل 

ّ
بوســون. أهنــى للتــو بنــاء مبــىن فّتــال اجلديــد ولعل

املبــاين يف بــريوت، وفيــه ســوف تســتقّر مكاتــب فتــال وكّتانــة 
واالحتــاد الوطــين. أســوًة ببوســون، اخنــرط بكثافــة يف أعمــال 
املضاربــة خــالل فّقاعــة القطــن يف منطقــة اجلزيــرة– القــمس 
ــد مراقبــون أنّــه خــر الكثــري 

ّ
الســوري– يف العــام ١٩٥١. ويؤك

بسبب فشل بذور القطن يف تلك املنطقة.
تصل ثروة فّتال إىل ٤-٥ مالين لرية لبنانية، من مضهنا 

مليونا لرية ُمستثمرة يف التجارة.

ألفرد كّتانة وأخوته  -6
املجموعة الرئاسية: يدور األخوة كّتانة يف فلك املجموعة 	 

يرتبــط  الداخليــة.  احللقــة  مضــن  يكونــوا  مل  وإن  الرئاســية، 
فرانســيس كّتانــة املقــمي يف نيويــورك بالعائلــة الرئاســية عــن 

طريق املصاهرة.
اخنــرط األخــوة كّتانــة يف أنشــطة مختلفــة قبــل احلــرب، 
لكهنــم جمعــوا ثروهتــم األساســية مــن بيــع الشــاحنات إىل 
إيران خالل تلك الفرتة. تشري الروايات إىل أّن األخوة كّتانة 
جلــؤوا إىل حيلــة إلخــراج رؤوس أموالهــم مــن إيــران بعــد أن 
ُمِنــع شــحن الذهــب مهنــا، إذ عادت الشــاحنات من طهران 
فــة بالذهــب، وقــد أفــاد اجلــريان بأهّنــم 

ّ
بناقــالت رسعــة ُمغل

اســتيقظوا يف الســاعة الرابعــة صباًحــا عــىل األخــوة كّتانــة 
وهــم يعملــون عــىل انــزتاع الذهــب عن أجزاء الشــاحنات يف 

مرآب مزنلهم.
مــن 	  كبــري  لعــدد  وكالء  بصفهتــم  األمريكيــة:  الروابــط 

الصناعيــن األمريكيــن، فإهّنــم ينخرطــون بأعمال اســترياد 
وتوزيع هائلة يف جميع أحناء الرشق األوســط، ولدهيم فروع 
يف جميع العوامص واملدن الُمهّمة. تتصّدر كرايســلر وجرال 
إلكريك قامئة تّم أكرث من ٥٠ وكالة أخرى ميتلكوهنا. يدير 
م عملّيات 

ّ
أحد األخوة، فرانسيس، فرع نيويورك الذي ينظ

الرشاء يف الواليات املتحدة.
الروابــط الفرنســية: عــىل الرغــم مــن الروابــط األمريكيــة 	 

مرتبطــون  كّتانــة  األخــوة  أّن  إىل  املراقبــون  يشــري  املتينــة، 

واملجموعــة  الرئاســية  الدائــرة  مــن  بــكّل  وثيــق  بشــكل 
املرفيــة الفرنســية. نظــًرا إىل أن معظــم مضاربــات األخــوة 
فقــد  ولبنــان«،  ســوريا  »بنــك  خــالل  مــن  حصلــت  كّتانــة 
وضعهــم مديــر املــرف رينيــه بوســون يف ضائقــة كبــرية يف 
لبنانيــة  لــرية  ماليــن   ٨ مببلــغ  عندمــا طالهبــم   ،١٩٥١ العــام 
كانــوا قــد اقرتضوهــا مــن املــرف، وعندمــا تدّخــل الرئيــس 
شــخصيًّا إلنقــاذ مصاحلهــم، رأى املراقبــون أّن هــذه اخلطــوة 
قــد ُتعــزى إىل إحســان الرئيــس، لكــن من املحمتــل أن يكون 

للمصاهرة والعالقات التجارية وزن أكرب.
 عالقــة األخــوة كّتانــة بالفرنســين يف اجتاهــات 

ّ
تتجــىل

رشكــة  إدارة  مجلــس  يف  عضــو  هــو  كّتانــة  ألفــرد  أخــرى. 
كهربــاء بــريوت وامتيــاز الطاقــة الفرنــيس البلجيــي. كمــا 
أنــه عضــو يف رشكــة تأمن االحتاد الوطين لبوســون. اخنرط 
األخوة كّتانة، إســوًة ببوســون وفّتال، يف املضاربات خالل 
فّقاعــة القطــن يف منطقــة اجلزيــرة الســورية يف العام ١٩٥١، 
ويرّجح أهنم سوف خيرون مثلما خر هؤالء نتيجة تلف 

املحاصيــل وتفــيّش احلرشات واجلفاف ونقص العمالة.
تقــّدر ثــروة األخــوة كّتانــة يف لبنان بنحو ١٢ مليون لرية 
لبنانيــة، معظمهــا مرتبط باســتثمارات عقاريّة ومخزونات 
ســلعّية ضخمــة. وُيعتقــد بأّن الرثوة املوجــودة يف الواليات 

املتحدة أكرب بكثري.

الشيخ خليل اخلوري، ابن الرئيس  -7
املجموعــة الرئاســية: عــىل الرغــم مــن أن الشــيخ خليــل 	 

 أن قامئة شخصيات املجموعة 
ّ

اخلوري ال ميلك ثروة كبرية، إال
الرئاسية األبرز ال تكمتل من دون مناقشة أنشطته. ميارس 
ا للمصاحل الرئاســية، ســيطرًة 

ً
الشــيخ خليــل، بصفتــه وســيط

اقتصاديًة أكرث من أي شخصية أخرى مذكورة أعاله.
أنشــطة املجموعــة الفرنســية: إنّــه محامــي الــرشكات 	 

أجــر  مقابــل  االمتيــاز  حقــوق  ذات  الكــربى  الفرنســية 
بــريوت  كهربــاء  رشكــة  مــن  كّل  عّينتــه  للغايــة.  مرتفــع 
ورشكــة املرفــأ محامًيــا لهــا لقــاء أتعــاب تبلــغ ١٠٠ ألــف لرية 
لبنانيــة ســنويًّا. تنامــت ردود الفعــل الشــعبية ضّد هذين 
أرباًحــا  يــدّران  ألهّنمــا  ألجانــب  املمنوحــن  االمتيازيــن 
األربــاح  تفــوق  اللبنــاين  االقتصــاد  حســاب  عــىل  هائلــًة 
األخــرى مجمتعــًة، مســتفيدين مــن جــداول رســوم املرفــأ 
املوظفــون  تنّبــه  للغايــة.  املرتفعتــن  الكهربــاء  وتعرفــة 
معفّيــا  الطاقــة  امتيــاز  كــون  إىل  مؤخــًرا  الشــعب  وأبنــاء 
اللبنانيــة  الكهربــاء  رشكات  تدفــع  فميــا  الرضائــب،  مــن 
الرضائــب. طالــب وزيــر املاليــة فيليــب تقــال، الذي كشــف 



كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم،  جورج 
اللبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاين: الربلمان  يف   نائب 
كرم. بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  ثروة  كرم  جورج   ورث 
أكرب مستورد لألخشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب والنشارة
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عــن هــذا األمر، الفرنســين بتعديل رشوط االمتياز، الي 
ســبق أن تســرّت علهيــا الشــيخ خليــل بصفتــه مدافًعــا عــن 
ــة عــىل أن املجموعــة الرئاســية 

ّ
هــذه املصــاحل. وهنــاك أدل

لــن تكــون قادرة عىل دعم هــذه االمتيازات لفرتة أطول. 
)انظــر اجلزء ٢ أدناه، املجموعة الفرنســية(.

صحيفــة  يف  ــم 
ّ
يتحك اخلــوري  أّن  املصــدر  يعتقــد 

»األوريــان« )L’Orient( الناطقــة باللغــة الفرنســية، الــي 
انتقــادات  نــرشت العديــد مــن املراجــع الكاذبــة، وعرضــت 
مهندســون  وضعــه  الــذي  الليطــاين  مــرشوع  عــن  بّنــاءة 
يقّدرهــا  الــي  للطاقــة  الرخيصــة  التكلفــة  إّن  فرنســيون. 
مسح مرشوع الليطاين بثالثة قروش يف غضون سنوات يه 
بطبيعــة احلــال غــري مرّحب هبا من ِقَبل رشكة كهرباء بريوت 

الي تتقاىض ٩ قروش لكّل كيلوواط/ ساعة.

أعضاء بارزون يف املجموعة الفرنسية من خارج احللقة . 	
الرئاسية األساسية

بــل  ـا مــن االمتيــازات الفرنســية،  أيًـّ تــّم هــذه املجموعــة  ال 
ية صنعت ثرواهتا من خالل االرتباط 

ّ
شخصّيات لبنانية محل

الفرنســية  الســيطرة  ُفِقــدت  كلمــا  وبالتــايل،  بالفرنســين. 
ويزعــم  يــة. 

ّ
املحل الســاحة  عــىل  الشــخصّيات  هــذه  خلفهتــا 

مســؤولو البعثة الفرنســية أّن الرشكات الفرنســية مل تســتغّل 
هم.

ّ
ية يه الي تستغل

ّ
اللبنانين بل إن هذه العالقات املحل

جورج كرم، نائب يف الربملان اللبناين  -8
ورث جــورج كــرم ثــروة بشــارة كــرم. وبصفتــه أكــرب مســتورد 
مــن  أســايس  بشــكل  يســتورد  فإنّــه  والنشــارة،  لألخشــاب 

رومانيا، وأيًضا من السويد والواليات املتحدة.

يف 	  واضــح  بالفرنســين  ارتباطــه  الفرنســية:  الروابــط 
»االحتـــــــــــــــــــــــــاد الوطــين« )Union Nationale( و»اخلطوط 
اجلوية اللبنانية« )Air Liban( ومجموعات أخرى يرعاها 
بوســون. تبلغ قمية ممتلكاته، النقدية والُمخّزنة، حنو ٧ إىل 

٨ مالين لرية لبنانية.

ميشال الصحناوي وأوالده  -9
ُيعــّد أهــم مســتورد حديــد يف لبنــان. اســُتخِدم معظــم هذا 
ــا. عــىل الرغــم مــن أّن  احلديــد يف فــورة البنــاء اجلاريــة حاليًّ
عائلــة الصحنــاوي، ويه مــن أصــل ســوري، لدهيــا روابــط 
 أّن قّوهتا السياســية يف لبنان 

ّ
سياســية قويّة يف ســورية، إال

ليست كبرية.
وأنطــوان 	  ميشــال  يســتورد  الفرنســية:  الروابــط 

الصحنــاوي مــن بلجيكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولوكمسبــورغ وفرنســا، 
وبصفهتما وكالء لـ UCOMETAL – »احتـــــــــــــــــــــــــــــــــاد جتارة 
الفــوالذ البلجيكيــة«، وCOLUMETA يف لوكمسبــورغ. 
اســتورد الصحنــاوي احلديــد مــن بيتســربغ خــالل احلــرب 
الكوريّــة،  احلــرب  مــن  ُمبكــر  وقــت  ويف  الثانيــة.  العامليــة 
اشــرتى الصحنــاوي كّميات ضخمــة من احلديد والصلب 
هائلــة.  أرباًحــا  بالفعــل  وحّققــا  األســعار،  ارتفــاع  قبــل 
يعتــرب مخــزون الرشكــة مــن احلديــد، الــذي حُيتفــظ بــه عند 
مســتوى ثابــت، مــن األصــول الضخمــة يف الــرشق األدىن، 
ال ســيما اآلن يف ظــل نقــص العــرض يف جميــع أحنــاء العامل. 
لــدى الصحنــاوي أهســم يف »اخلطــوط اجلويــة اللبنانيــة« 

ومجموعة رشكات فرنســية أخرى.
تبلــغ ثــروة األخويــن الصحنــاوي حنــو ٢٥ مليــون لــرية 

لبنانيــة من العقارات والنقد والبضائع.

ار
ّ
ميشال قط  -10

بصفهتــم 	  ــار، 
ّ
قط األخــوة  ميتلــك  الفرنســية:  الروابــط 

»االحتــاد  يف  أهسًمــا  الفرنســية،  املجموعــة  يف  أعضــاء 
الوطــين للتأمــن« و»اخلطــوط اجلويــة اللبنانيــة«. خــالل 
 إدارهتا، 

ّ
ار برشكة إيطالية وتوىل

ّ
احلرب، ارتبط ميشال قط

وجمــع ثــروة مــن بيــع بكــرات احلريــر إىل اجليــش الربيطــاين. 
باعتبارهــم مصّنــيع مالبــس صوفيــة، فقــد باعوها بأســعار 

خيالّيــة خــالل احلــرب العاملية الثانية وجنوا أرباًحا كبرية.
تــرتاوح ثروهتــم بــن ٥ و٦ ماليــن لــرية لبنانيــة موّزعــة 

عىل ثالثة أشقاء.

غاربييل طراد  -11
الروابــط الفرنســية: امتّصــت املصــاحل الفرنســية مرف 	 

القدميــة  الــرثوات  مــن  ُيعتــرب  الــذي   ،G. Trad and Co.
القليلــة الــي يعــود تارخيهــا إىل أيام األتراك. وُيعــّد غابرييل 
طــراد الوريــث األســايس للعائلــة، إذ ورث املــرف الــذي 
ميتلــك أصــواًل بقميــة مليــون لــرية ذهبّيــة، و٢ إىل ٣ ماليــن 
ــا قديًما ذا مسعة  لــرية لبنانيــة يف العقــارات. بصفته مرفيًّ



 يملك روبري صبّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاغ 5 ماليني لرية،
المبلغ هذا  ضعف   وبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارو 
 كونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يملك أغلب أسهم

»رشكـــــــــــــــــــــــــة مياه بريوت« واليت تدرّ ربًحا سنويًّا 
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طّيبة، مل يقم بأي أنشطة ترحّبية خالل احلربن العامليتن، 
لكنه اســتثمر يف العقارات.

 مبــا أن مــرف طــراد كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ميّثــل مــرف	 
باالندمــاج  بوســون  أقنعــه  فقــد  ليونيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه«،  »كريــدي 
اجلديــدة  الرشكــة  لــدى  وبــات  احلــرب،  بعــد  املــرف  مــع 
فرنــيس  مديــر   ،Credit Lyonnais )G. Trad & Co.(
ُيدىع الســيد دو مونتاليفيه. وّســع »كريدي ليونيه« نطاق 
أعمالــه ليمشــل جميــع األنشــطة املرفيــة وخصوًصــا جتــارة 
العمــالت الــي يزاولها لصاحل املــرف الرئييس ]يف باريس[. 
مسحــت  إذ  األّم،  املــرف  أصــول  مــن  العملّيــة  هــذه  ُتعــّد 
حيظرهــا  لــه باالخنــراط يف أنشــطة الرافــة يف لبنــان، الــي 

القانون الفرنيس يف فرنسا.

آل صّباغ   -12
الروابط الفرنسية: دمج األخوان، روبري وبيارو، مصاحلهما 	 

مع املصارف الفرنســية بطريقة مشــاهبة ملا فعله طراد وفق 
مــا ورد أعــاله. بتوجهيــات فرنســية، حّوال »مــرف صّباغ« 
القــدمي إىل »مــرف الهنــد الصينيــة« الفرنــيس، الــذي ُيعّد 
أهــم مصــارف الرافــة. ميلــك روبــري صّبــاغ ٥ ماليــن لــرية 
لبنانيــة نقــًدا وبالعقــارات. وميلــك بيــارو ضعــف هــذا املبلــغ 
لكونــه ميلــك ٨٥% مــن أهســم »رشكــة ميــاه بــريوت«. تــدّر 
 صافًيا بقمية ٣٠٠ ألف لرية لبنانية سنويًّا. 

ً
هذه األهسم دخال

ُتســتخدم هاتان الرثوتان إلدارة »مرف الهند الصينية« 
الفرنيس و»املرف التجاري اإليطايل«.

13- جوزيف سامل
 كان جوزيــف ســامل وشــقيقه التــوأم نقــوال نائَبــن يف الربملــان 
اللبناين؛ ونقوال نائب يف الوقت احلايل. ينشط األخوان سامل 
يف السياســة اللبنانيــة منــذ أيــام األتراك حــن كان والدهما 

ميّثل بريوت يف ]مجلس املبعوثان[ باسطنبول. 
الروابــط الفرنســية: بصفتــه عضــًوا يف مجموعــة بوســون 	 

للتأمن، كان جوزيف سامل عضًوا يف مجلس إدارة »االحتاد 
الوطين للتأمن« و»رشكة املياه« و»بنك سوريا ولبنان«. 

رشكــة  مــع  األعمــال  ببعــض  أيًضــا  ســامل  األخــوان  وارتبــط 
»تاباليــن« يف رشكــة بنــاء، وامتلــكا معمــل »كوكا-كــوال«، 

ولكن هذه ليست مصاحلهما املهمينة.

جوزيف خدجي  -14
الروابــط الفرنســية: ميتلك هــذا املســتورد الكبــري للبضائع 	 

والســلع الفاخرة الفرنســية تأثرًيا كبرًيا يف الدوائر التجارية، 
ألنه ميلك فروًعا يف كّل من فرنسا وليون. إنّه املرجع األعىل 
للروابــط الفرنســية يف لبنــان، ورئيس جميعــة التّجار. ثروته 

ليست ضخمة.

 ثروات متنّوعة. 	
15- ألبري عسييل

اكتســب العديد من ورثة آل العســييل ثرواهتم من صناعة 
أّن  مــن  الرغــم  عــىل  احلــرب.  خــالل  القطنيــة  املنســوجات 
عســييل يديــر الصناعــة اآلن، لكــن كمــا ذكــر أعــاله، زّوده 
ميشــال ضومــط بــرأس مــال األنشــطة الــي ُنّفــذت خــالل 
احلــرب، وحّققــت رحًبــا بقميــة ٥٠ مليــون لــرية لبنانيــة موّزعــة 
بينهمــا. بيعــت املنســوجات بأربــاح ضخمــة خــالل احلــرب، 
يف  للغــزل  أخــرى  أســواًقا  العســييل  آل  وجــد  حينهــا  ومــن 
العائلــة  تســتثمر  ــا  حاليًّ أخــرى.  وأماكــن  وإنكلــرتا  أفريقيــا 
األمــوال يف الفــورة الزراعية الســورية، وشــّيدت مبــىن إداريًّا 
ثــروة آل العســييل بنحــو ٢٥  كبــرًيا يف وســط بــريوت. تقــّدر 

مليون لرية لبنانية موّزعة عىل أربعة ورثة عىل األقل.

سلميان عريضة  -16
يتأىّّت رأس مال عريضة يف األصل من املكســيك الي هاجر 
لبنــان،  إىل  بعــد عودهتــم  العائلــة.  مــن  أقــدم  أعضــاء  إلهيــا 
حّقــق األخــوة الثالثــة، ســلميان ويوســف وجــورج، حنــو ٢٠ إىل 
٢٥ مليــون لــرية لبنانيــة من صناعات النســيج خالل احلرب. 
لبنانيــة.  لــرية  ٣ ماليــن  وســلميان  يوســف  مــن  كّل  ميتلــك 
اســتثمر يوســف عريضــة رأس مالــه يف فندق »أمباســدور« 
ـا واســًعا يف بــريوت   عرصيًـّ

ً
يف حبمــدون، وبــىن ســلميان مــزنال

وباعــه مبليــون و٥٠٠ ألــف لرية لبنانية. أّمــا جورج الذي أنفق 
٣ ماليــن لــرية لبنانيــة لــرشاء خيــت هتلر، فلم ُيعّد شــخصّية 
جتاريــة وازنــة. عــىل الرغــم مــن أّن ابنــة جــورج مزتّوجــة مــن 
 أن األخــوة عريضــة ليســوا مضــن 

ّ
الشــيخ خليــل اخلــوري، إال

احللقة الرئاسية، ال بل هم معارضون للنظام احلايل إىل حّد 
ا يف  مــا. الشــاب كارلــوس عريضــة، ابــن يوســف، ناشــط جــدًّ

احللقة التجارية.
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17- أسعد جرب
يعود أساس ثروة جرب إىل ما ُجِمع خالل هجرته إىل الساحل 
البــرية والزيــوت  أّمــا األربــاح املحّققــة مــن  الغــريب ألفريقيــا. 
النباتية يف زمن احلرب فقد رفعت هذه األرباح إىل ٣ مالين 
لــرية لبنانيــة. يشــرتك أســعد جــرب مــع ثالثــة آخريــن يف ملكّيــة 
»مصنع البرية اللبناين«، وميتلك جميع حقوق ملكّية مصنع 
زيت نبايت كبري. أنفق مؤخًرا ٣ مالين لرية لبنانية يف توسيع 
مصنــع النســيج اخلــاص بــه، ولديه عالقات وثيقة مع حســن 

بك العويين الذي زّوده بـ٢٥% من رأس املال.

18- صائب سالم، نائب يف الربملان اللبناين
والذيــن 	  ســالم،  األخــوة  يمتّتــع  املســِلمة:  األقليــة  روابــط 

ُيعــّد صائــب بــك أبرزهــم، بأهّميــة سياســية واقتصاديــة يف 
لبنــان. باعتبارهــم مــن أبــرز العائــالت املســلمة يف بــريوت، 
فإهنــم يشــاركون األقليــة املســلمة رأهيــا بــأن احتــاًدا أوثــق مع 
ســورية وجامعة الدول العربية ســوف يؤّدي إىل حّل معظم 

مشاكل لبنان االقتصادية.
الروابــط األمريكيــة: دخــل آل ســالم يف رشاكــة مــع رشكــة 	 

»رشكــة  تطويــر  يف  للطــريان«  العامليــة  أمــريكان  »بــان 
طــريان الــرشق األوســط«، وهــو مــا عــّد دليــاًل عــىل تقارهبــم 
مــع الواليــات املتحــدة. مرشوعهــم املــايل األجنــح هــو »رشكة 
طــريان الــرشق األوســط« الــي ميتلكــون ٦٤% مــن أهسمهــا، 
خصوًصــا أّن القميــة األساســية لألهســم البالغــة ١٥ مليــون 
لرية باتت تساوي الضعفن اآلن. تبلغ قمية معّدات النقل 
الــي ميلكوهنــا حنــو مليــون لــرية لبنانيــة، واآلالت واألرايض 
واملبــاين حنــو مليــوين لــرية لبنانيــة. حّققــت هــذه الرشكــة حنو 
مليــون لــرية لبنانيــة خــالل العــام املــايض، مــع ذلــك ال ميكن 
اجلــوي  الشــحن   

ّ
خــط متلــك  ألهّنــا  أهّميتهــا  مــن  التقليــل 

املبارش بن بريوت والكويت والظهران. وقد اهمتّ آل سالم 
أيًضــا مبــرشوع »فنــدق إنرتكونتيننتــال« لبنــاء فنــدق كبــري 
املــال  رأس  معظــم  لوضــع  مســتعّدين  وكانــوا  بــريوت،  يف 
املــرشوع  إنرتكونتيننتــال«  »فنــدق  ــق 

ّ
عل عندمــا   

ّ
املحــيل

بســبب الوضــع العاملــي يف العــام ١٩٥٠ )انظــر تقريــر البعثــة 
الدبلوماســية األمريكية عن الســياحة، الربقية رقم ١٩٥ يف 

٩ ترشين الثاين/ نوفمرب ١٩٥٠(.
ــا بتوســيع عالقاتــه األمريكيــة.  لطاملــا كان صائــب بــك مهتمًّ
متارهســا  الــي  الكبــرية  بالســيطرة  يشــعر  كان  أنّــه  ومبــا 
زار  فقــد  احلكوميــة،  املناقصــات  يف  الفرنســية  املصــارف 
Chase National Bank يف نيويــورك طالًبــا فتــح فــرع لــه 
يف بريوت لمينح املجموعات خارج الدائرة الفرنسية فرصة 

لتقــدمي مناقصــات للمشــاريع احلكوميــة. ومــن الُمحمتــل أن 
يتواصل بعض رشكائه مع السفري لوك يف هذا اإلطار.

للزيــوت 	  معمــاًل  ســالم  األخــوان  بــىن  الصناعيــة:  الرؤيــة 
النباتيــة الُمهدرجــة بكلفة مليوين لرية لبنانية، وباعتبارهما 
صناعيَّــن، فإهنمــا يعارضــان بشــّدة مزاعــم ميشــال شــيحا 

عن أن ال مكان للصناعة يف لبنان.
منوذجيــة بالقــرب مــن صــور  بــىن األخــوان ســالم قريــة 
تبلــغ قميهتــا ٢ إىل ٣ ماليــن لــرية لبنانيــة. أّمــا اســتثماراهتما 
الضخمة يف العقارات بالقرب من مطار بريوت الدويل فقد 
كانت عبارة عن مضاربات خطرة مل حتّقق أرباًحا حىّّت اآلن.

القوة السياسية: بصفته شخصية سياسية إسالمية قويّة، 	 
قد يصبح صائب بك سالم رئيًسا للوزراء يف املستقبل.

إميل البستاين، نائب يف الربملان اللبناين  -19
ارتباطات بريطانية: ميتلك إميل البستاين رشكة املقاوالت 	 

والتجــارة اللبنانيــة الــي تقــوم بأعمــال بنــاء لصــاحل »رشكــة 
نفــط العــراق« IPC، لذلك هو مرتبط بشــّدة بالربيطانين. 
بصفتــه أحــد قــادة املعارضــة، فإنّــه يثــري النقاشــات يف جميع 

القضايا. ترتاوح ثروته بن ٣ و٤ مالين لرية لبنانية.

إييل أبو جودة، نائب يف الربملان اللبناين  -20
االنتخابيــة  حملتــه  عــىل  لبنانيــة  لــرية  ألــف   ٢٠٠ حنــو  أنفــق 

األخرية. ميلك رشكة تأمن جديدة.

أحمد الداعوق، وزري لبناين خالل االنتداب الفرنيس  -21
لديــه حنــو ٣ ماليــن لرية يف ملكّيات عقارية. ]شــغل منصب 
رئيــس الــوزراء بــن عامــي ١٩٤١ – ١٩٤٢، مث اختري مرة جديدة 

للمنصب يف ١٩٦٠ واستمر فيه لعدة أهشر[.

توفانكجيان، ش.ج.  -22
 Oldsmobile جمــع ثــروة مــن بيــع أســطول مــن شــاحنات
إىل إيــران وروســيا خــالل احلرب العاملية الثانيــة. ميلك وكالة 
عــن  وبعيــد  أرمــين  هــو  احلــايل.  الوقــت  يف   Oldsmobile

السياسة اللبنانية.

آل رسسق  -23
تعــود ثــروة عائلــة رسســق إىل أيــام اإلمرباطوريــة العمثانية. 
عىل الرغم من أّن نشاطها خُمد باملقارنة مع ما كان عليه 
 أهنــا ال تــزال متلــك ثــروة عقاريــة ضخمــة، 

ّ
يف الســابق، إال

وشــقًقا ومنازل، وحلبة ســباق، إخل. خرت العائلة الكثري 



 يملك البطريرك عريضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 أسهًما يف معمل اإلسمنت بشّكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 ويف امتياز كهرباء قاديشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
سيدين يف  وعقارات  بريوت  يف  مباٍن  سبع  ولديه 
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يف  االجمتاعيــة  مكانهتــا  أن   
ّ

إال حيفــا،  يف  املمتلــكات  مــن 
بــريوت واإلســكندرية ال تــزال موازية لوضعهــا االقتصادي 
الســابق. أنفــق ألكســندر رسســق مبالــغ طائلــة للحصــول 
عىل موقع مضن الحئة انتخابية تمضن وصوله إىل الربملان 
حمــادة  صــربي  إىل  املبلــغ  هــذا  دفــع  البقــاع.  عــن  نائًبــا 

وإبراهمي حيدر. 

البطرريك عريضة  -24
الروابــط الفرنســية: بصفتــه بطريــرك الكنيســة املارونيــة، 	 

كان املونســينيور عريضــة ُمخلًصــا للفرنســين بشــّدة. رىع 
ا، وال يزال 

ّ
البطريرك عريضة تطوير معمل اإلمسنت يف شك

ميلــك حنــو ٢,٥٠٠ هســم فيــه بقميــة مليــون لــرية. وميلــك أيًضــا 
٢,٥٠٠ هســم يف امتيــاز كهرباء قاديشــا الــذي يغّذي طرابلس 
وتبلغ قميته حنو ٧٠٠ ألف لرية. ولديه ســبعة مباٍن يف بريوت 
وعقــارات يف ســيدين بأســرتاليا. ســيطر املونســينيور عريضــة 
ا يف 

ً
املارونيــة لســنوات، وكان نشــط الكنيســة  أمــوال  عــىل 

العملّيات التجارية.

عبد الرحيم دياب  -25
الروابــط الربيطانيــة: تطــّورت أنشــطة آل ديــاب الضخمــة 	 

يف االســترياد بالتعــاون مــع الربيطانيــن أثناء احلــرب العاملية 
الســباكة،  معــّدات  يســتوردون  كانــوا  وبعدهــا.  الثانيــة 
ويصنعون كّميات ضخمة من املواد اخلام املستوردة. خالل 
احلرب، زّودوا البحرية الربيطانية مبعّدات السباكة. ولدهيم 
وكالــة Best Niagara الربيطانيــة الــي باتــت موجــودة يف 

معظم األبنية يف بريوت. 

ثروات أخرى متوسطة احلجم. 	
هناك ما ال يقّل عن خمسة أشخاص آخرين لدهيم استثمارات 
ضخمــة يف العقــارات، ولكــن مل ُيدَرجــوا مضــن املســح ألهنــم غــري 
شــحنات  مــن  ثــروة  منتــورة«  »رميونــد  جمــع  ـا.  جتاريًـّ نشــطن 
اخلــردة إىل دول الســتار احلديــدي يف العــام ١٩٥١ لكــن التفاصيل 

غري معروفة.

إىل جانــب هــذه املجموعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الرائدة، يوجد يف لبنان 
بــن ١٥٠ و٢٠٠ شــخص تــرتاوح ثرواهتــم بــن ٥٠٠ ألــف ومليــون 
يف  التجاريــة  الطبقــة  األرجــح  عــىل  لون 

ّ
يشــك لبنانيــة.  لــرية 

ا من العديد من الشخصّيات املهّمة 
ً
بريوت، وهم أكرث نشاط

أعــىل  بينهــم  التجاريــة  الشــخصّيات  نســبة  أعــاله.  املذكــورة 
بكثــري باملقارنــة مــع املجموعــة أعــاله الــي حتتــوي عــىل اجلــزء 

األكرب من الشــخصّيات الصناعيــــــــــــــــة.

الجزء الثاين - درجة السيطرة السياسية اليت 
مارسها قادة الطبقة التجارية اللبنانية

عــىل الرغــم مــن أّن الطبقــة التجارية يف لبنان ال هتمتّ بالسياســة 
بالدرجة األوىل، إال أهّنا ناجحة يف ممارسة سيطرهتا السياسية 
يف  املهّمــة  األنشــطة  ســّيما  وال  احلكومــة  أنشــطة  جميــع  عــىل 
املعامــالت التجاريــة، واحلفــاظ علهيــا. حــىّت التنــازالت احلكومية 
املقّدمــة يف مجــال السياســات مــع »جامعــة الــدول العربيــة« 

 تعبرًيا عن مساومات هذه الطبقة.
ّ

ليست إال
ــا   عرضيًّ

ّ
هتــمت إال ُتعتــرب الطبقــة التجاريــة علمانّيــة، فهــي ال 

والعرقيــة.  الدينيــة  للمجموعــات  السياســية  باالنقســامات 
التجاريــن  القــادة  بــن  خفــي  والء  وجــود  مــن  الرغــم  وعــىل 
الفرنســين  وبــن  املارونيــة،  الطائفــة  مــن  مبعظمهــم  الذيــن 
الذين َحموهم ملدة قرن، فإن من الالفت أّن املســلمن الســّنة 
والشــيعة والدروز واملوارنة ورجال األعمال األرثوذكس، وحىّّت 

البطاركة يندمجون بانسجام تاّم يف عمليات ُمرحبة.
ب حتليل هذه السيطرة السياسية معاينة ثالثة عوامل: 

ّ
يتطل

)١( مصاحل املجموعة الي حتّدد السياســتن التجاريتن الوطنية 
والدولية؛ )٢( متّتع مجموعة أو حلقة رئاسية من سبع شخصيات 
عقــود معظــم  عــىل  احلصــول  مــن  هنــا  متكّ مبكانــة ممتــّزة  جتاريــة 
املشــاريع احلكوميــة؛ )٣( الشــخصيات املرفيــة الفرنســية الــي 
ــا وبالوكالــة  تعمــل مــع القــادة التجاريــن ومتــارس الســيطرة ماليًّ
داخــل احللقــة الرئاســية. قــد حيــدث تعديــل جديــد نتيجــة عــدم 
متكّن احلكومة من تقدمي دعم تفضييل لالمتيازات الفرنسية ألّن 

ردود الفعل الشعبية ضّدها أصبحت كبرية للغاية.

ملّخص عن إجنازاهتا  .I
إّن تلخيــص إجنــازات الطبقــة التجاريّــة منــذ االســتقالل يف 
العــام ١٩٤٣ هــو مبثابــة متهيــد أســايس للمناقشــة التحليليــة، 
إذ ال ينبيغ إغفال منظور مساهماهتا البّناءة يف تمنية لبنان 

والرشق األوسط. أبرز هذه اإلجنازات:
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يف أحد شوارع بريوت، 1948.



 ال يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنبغي إغفال منظور
للطبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة البنّاءة   المساهمات 
تنميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يف   التجارية 
األوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط والرشق  لبنان 
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إقامــة ســوق قطع حــّر يف بريوت، حيث ميكــن جلميع دول 	 
واجلنيــه  والــدوالر  الذهــب  عــىل  الــرشق األوســط احلصــول 
أخــرى مرغوبــة  عملــة  وأي  والدينــار  والفرنــك  اإلســرتليين 

ألغراض جتارية.
التجــار 	  حــّول  املــدى.  بعيــدة  ختزيــن  سياســة  وضــع 

اللبنانيــون الســوق احلــّرة يف املرفــأ إىل مركــز جتــاري لشــحن 
الســلع والكمالّيــات الُمصّنعــة يف أوروبــا والواليــات املتحدة 

إىل جميع دول الرشق األدىن.
املخزونــات  يف   %١٠٠ بنســبة  الُمحّققــة  الزيــادة  تعتــرب 
مبثابة أصول إقلميّية يف الوقت احلايل الذي بدأت تظهر فيه 
ــت أســعار هــذه الســلع منخفضــة للغاية 

ّ
نــدرات احلــرب. ظل

لدرجــة أّن جوزيــف خــدجي )رقــم ١٤ أعــاله( قــال إّن أســعار 
اجلملــة يف بــريوت يه أعــىل بنســبة ١٠% فقــط من مســتويات 
مــا قبــل احلــرب الكوريــة، يف حــن أّن األســعار يف أوروبــا يه 

أعىل بنسبة ٦٠ إىل ٨٠%.

تقدمي تسليفات بأســعار فائدة متدنية نسبيًّا لالستثمار 	 
يف جميــع أحنــاء منطقــة الــرشق األوســط. يقــّدر ألفــرد كّتانــة 
استثمار حنو ٦٠ مليون لرية لبنانية بفائدة ١٢-١٨% يف الفورة 
الزراعيــة الســورية الكبــرية، مقارنة مع ٢٤-٣٠% للتســليفات 

املعروضة يف حلب.
إقامة سلســلة من املشــاريع احلكومية بعيدة املدى مثل 	 

اجلديــد،  والتلغــراف  الربيــد  ومبــىن  الــدويل،  بــريوت  مطــار 
ونظام الهاتف اآليل، وحتسن مرفأ بريوت. وعىل الرغم من 
أّن معظم انتقادات الفســاد يف الدوائر احلكومية تركّز عىل 
 أنه ال ميكن إنكار مساهماهتا الكبرية الي 

ّ
هذه املشاريع، إال

تصّب يف املصلحة الوطنية.

سيطرهتا عىل السياسة التجارية  .II
العــام  يف  الناضــج  شــكلها  احلــّرة  التجــارة  سياســة  بلغــت 
 أن الكّتــاب اللبنانيــن يــّرون عىل أهّنا تعبري عن 

ّ
١٩٤٨، إال

املوهبــة التجاريــة املوروثة من الفينيقين. تتمضّن سياســة 
عــدم التدّخــل احلاليــة: جتــارة حــّرة، حتريــر نظــام الــرف، 

سوًقا حّرة يف املرفأ، وقد تضاف إلهيا سياسة رفع الرسوم 
اجلمركية إذا مل يمتّ التوصل إىل حّل مع سورية قريًبا. يعود 
الفضــل املبــارش إىل حســن العويــين )الشــخصية رقــم ١ يف 
هــذا املســح(، الــذي بصفتــه وزيــًرا للماليــة يف العــام ١٩٤٨، 
كان  حــن  احلــرب  ســنوات  بعــد  السياســة  هــذه  أطلــق 
االقتصــاد خاضًعــا للســيطرة الكاملــة، فميــا يعــود الفضــل 
غــري املبــارش إىل رئيــس اجلمهوريــة ورئيــس الــوزراء األســبق 
ريــاض الصلــح، وكذلــك إىل مجلــس الــوزراء الــذي وضــع 
مــن  الرغــم  التجاريــة. وعــىل  املجموعــة  السياســة لصــاحل 
أّن عمليــات التبــادل غــري املرشوعة يف زمــن احلرب وهتريب 
 

ّ
الذهب كشــفت عن أهّمية نظام التبادل احلّر النائش، إال

أهّنا ال ختّفف من سطوع هذه الفكرة الُملهمة املوروثة.
رأي الغالبية. املستشــاران اللذان ســاعدا يف تطوير أفكار 	 

الرئيــس همــا املديــر الفرنيس الســابق لبنك ســوريا ولبنان 
رينيه بوســون، وشــقيق زوجته ميشال شيحا. مؤخًرا، أعّد 
ميشال شيحا، الرشيك املريف لهري فرعون )الشخصية 
 الفًتــا عــن السياســة التجاريــة اللبنانية. تمتّ 

ً
رقــم ٤(، مقــاال

مناقشــة هذا املقال عىل نطاق واســع يف الدوائر احلكومية 
والصحافة، وميكن تلخيصه عىل النحو اآليت:

لشــعب  الغرائــزي  اخليــار  يه  احلــّرة  التجــارة  سياســة 
املــوارد  ال  التجاريــة  بالكفــاءة  الرئيســية  أصولــه  تكمــن 
الوطنيــة. يريــد لبنــان جتّنــب الِعلــل الترشيعيــة واملاليــة يف 
أوروبــا مــن خــالل اتبــاع سياســة نقديــة موثوقــة. بصفهتــم 
جتّــاًرا أفــراًدا، جيــب أن يمتّتعــوا باحلّريــة الكاملــة مــن أجــل 
جبــرأة.  الُمرحبــة  القــرارات برعــة، وتنفيــذ األعمــال  اختــاذ 
هــو  الــذي  الغــرب  مــع  للتعامــل  باحلّريــة  يمتّتعــوا  أن  جيــب 
مصــدر ســلعهم الُمصّنعــة. أّمــا دورهــم يف جامعــة الــدول 
العربيــة فيكمــن بتوزيــع البضائــع واخلدمــات، والتحّول إىل 
بيضة قّبان وسط الطموحات الُمتضاربة ألعضاء اجلامعة 
احلقــوق  لكــن  عظــمي،  أمــٌر  الوطنيــة  أّن  شــّك  ال  العربيــة. 
مــن األحيــان  ختضــع يف كثــري  أن  جيــب  مــا  لبلــد  املرشوعــة 

لالحتياجات الدولية.
تكمــن النتيجــة الطبيعيــة لهــذه العقيــدة بعــدم رغبــة 
الصناعــات  غمــار  خــوض  يف  اللبنانيــة  التجاريــة  الطبقــة 
تســتطيع  ال  أهنــا  التجاريــة  الشــخصّيات  تعــرف  الثقيلــة. 
منافسة الصناعات الربيطانية والفرنسية واألمريكية، وأّن 
التوّسع الصنايع الذي حّقق أرباًحا يف سنوات احلرب بات 
يشكّل إحراًجا خطرًيا اآلن، ألّن اللبنانين ال جيدون أسواًقا 
لترصيــف الفوائــض الصناعّيــة مرتفعــة المثــن، وبالتــايل، ال 
ترغــب الطبقــة التجاريــة بنشــوء طبقــة صناعيــة تعــاين مــن 



طبقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بنشوء  التجارية  الطبقة  ترغب   ال 
 صناعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تعاين من مشاكل 
التوظيف والبطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. وهي تعترب 
الشيوعية فيها  بما  للمشاكل  خصبة  أرًضا  التصنيع 

بدايات • العدد 35 | 2١2022

مشــاكل التوظيــف والبطالــة، عــدا أهنــا تنظــر إىل التصنيــع 
كأرض خصبة للعديد من املشاكل مبا فهيا الشيوعية.

هــذا هــو رأي غالبيــة الطبقــة التجاريــة. ويضيــف إميــل 
بســتاين مالحظة هامشــية عن رفع جميع الرسوم اجلمركية 

إذا مل يمتّ التوّصل إىل اتفاق جتاري مع سورية قريًبا.

ســارع 	  الصناعيــة.  الطبقــة  متّثلــه  الــذي  األقليــة  رأي 
الصناعيــون إىل الــرّد بــأّن الصناعــة اللبنانيــة ميكهنــا توفــري 
جزء كبري من الســلع االســتهالكية الي ُتســتورد من أوروبا 
والواليــات املتحــدة. احتــّج صائب بك ســالم، )الشــخصية 
١٨ أعــاله( الــذي ميتلــك مصنًعــا لهدرجــة الزيــوت النباتيــة، 
الغالبيــة. كتــب الصناعيــون  يعــرّب عــن رأي  بــأّن شــيحا ال 
يــة عــن أّن الصناعــة 

ّ
مقــاالت افتتاحيــة يف الصحــف املحل

ملطالــب  احلكومــة  تســتجيب  الشــعب.  عــدوة  ليســت 
الصناعيــن إىل درجــة معّينــة، ويف بعــض األحيــان تفــرض 
تعرفات حمائية عىل عدد صغري من الســلع، مثل واردات 
املفروشــات، لتجّنــب البطالــة أو أي أزمــة بــن الصناعين. 
منذ حّل االحتاد اجلمريك السوري اللبناين، أجرت احلكومة 
مــن  للحــّد  الســورين  املســؤولن  مــع  كثــرية  محادثــات 
هــذه الضائقــة. مــع ذلك، جنحــت الطبقــة التجارية يف حّل 
املشــكالت مــن خــالل إجيــاد أســواق يف أفريقيــا وكذلــك يف 

دول الرشق األوسط.

الزمرة الرئاسية، موقعها التفضييل  .III
تعريف

تتكــّون احللقــة الرئاســية مــن ســبعة رجــال يمتّتعــون، حبكــم 
مكانهتم التفضيلية مع الرئيس، بأفضل فرصة لالستفادة 
تــّم  احلكوميــة.  واالمتيــازات  والعقــود  املشــاريع  مــن 
املجموعــة )املدرجــة يف املســح أعــاله مــن ١ إىل ٧(: حســن 
العويين، فؤاد اخلوري، ميشال ضومط، هري فرعون، جان 

فّتال، ألفرد كّتانة، والشيخ خليل اخلوري.
الرئيــس عامــاًل ذا  الــدم مــع  ُتعتــرب املصاهــرة أو أوارص 
أهّميــة خاّصــة يف تكويــن املجموعــة، إذ يرتبــط خمســة مــن 

األعضاء السبعة بالرئيس بصالت القرىب تلك. فؤاد اخلوري 
فّتــال وفرانســيس  ابنــه؛ جــان  اخلــوري  هــو شــقيقه؛ خليــل 
كّتانــة مزتّوجــان مــن بنــات أيخ زوجتــه، الــي يه مــن عائلــة 
رشيــك ميشــال شــيحا، شــقيق  هــو  فرعــون  هــري  شــيحا. 
زوجــة الرئيــس. وميشــال شــيحا مــزتّوج مــن شــقيقة هــري 
فرعــون. إّن احلاجــة إىل صداقــة مســلم ثــري قــوي من صّف 

الرئيس سوف تكون وراء انمضام حسن بك العويين.
ُربِطــت ثالثــة امتيــازات فرنســية هبــذه الدائــرة بالوكالــة 
ويه: »بنــك ســوريا ولبنــان« )الــذي مّثلــه بوســون ســابًقا(، 
ورشكــة املرفــأ، وكهربــاء بــريوت. أّمــا مواقعهــم الــي ضعفت 

فسوف ُتناقش أدناه.
رمس توضييح لنشــاط املجموعة – الهتــم املحيطة ببناء 

مطار بريوت الدويل
إّن  املــّر،  جربايــل  الســابق،  العامــة  األشــغال  وزيــر  يقــول 
املثــال الكالســيي عــىل فســاد هــذه املجموعــة يكمــن يف 
بنــاء مطــار بــريوت الــدويل. طــرح املــّر فكــرة إنشــاء مطــار 
دويل كبــري للبنــان خــالل الســنوات األوىل الي تلت احلرب 
لهتــا زيارات 

ّ
عندمــا كان وزيــًرا لألشــغال العاّمــة، والــي ختل

لعــّدة فــرق مــن اخلــرباء ملعاينــة ودراســة مرونــة املــرشوع. 
العســكرين  املهندســن  األوىل  املــّرة  يف  املــّر  استشــار 
املوجوديــن يف القاهــرة، مثّ فريًقــا مــن خــرباء الكهربــاء مــن 
رشكــة »وســتينغهاوس«، ومجموعــة مــن املســؤولن من 
إدارة الطــريان املــدين، وأخــرًيا مجموعــة مــن رشكــة طريان 
ة األساســّية 

ّ
»بان أمريكان« العاملية. وصلت تكلفة اخلط

الي تتوافق مع مشــورة فرق اخلرباء األربعة إىل ٢٤ مليون 
لرية لبنانية مبا فهيا تكاليف استمالك األرايض، واملعّدات 
املــّر  يطالــب  والبنــاء.  اخلــام،  واملــواد  واحلفــر،  الكهربائيــة، 
بإجــراء حتقيــق يف مجلــس النواب بعــد أن أنفقت احلكومة 
حنــو ٤٥ مليــون لــرية لبنانيــة عــىل املــرشوع، وهنــاك معركــة 

قويّة بن احلكومة والنّقاد يف الصحافة.
عــىل 	  اســتحصل  إنّــه  املــّر  يقــول  كهربائيــة.  معــّدات 

نصــح  الــي  الكهربائّيــة،  املعــّدات  بنــد  يف  حتكميــي  رأي 
الطــريان  وإدارة  »وســتينغهاوس«  رشكــة  مــن  كّل  هبــا 
دوالر  ألــف   ٤٢ حنــو  اإلجماليــة  تكلفهتــا  وبلغــت  املــدين 
ــت ُقمسِّ للرتكيــب.  لبنانيــــــــــــــــــــــــــة  لــرية  ألــف   ١٠٠ إىل   باإلضافــة 
International Standard Electric العقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود بــن 
مــن  أكــرث  إىل  التكاليــف  وارتفعــت   ،Sadir-Carpentierو
مليــون دوالر، تضــاف إلهيــا عقــوٌد أخــرى. رّدت احلكومــة بــأّن 
ِلبت بداية مل تكــن كافية، وأّن عمليات الرشاء 

ُ
املعــّدات الــي ط

اجلديدة تّمت بناًء عىل نصيحة املهندس السويري ماتليس.



اإلسمنت لمصنع  وكياًل   بصفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
الخوري فؤاد  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع  شّكا،   يف 
تكلفة يتجاوز  بسعر   البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطون 
 استرياده مضاًفـــــــــــــــــــــــــــــــــــا إليها رسـوم الشحن
الداخلي والنقل  والمرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ  البحري 
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كبــرية  كّميــات  جــرى رشاء  أنّــه  عــىل  املراقبــون  يتفــق 
مــن املعــّدات غري الرضورية إلرضاء غرور مســؤويل املطار، 

.Sadir-Carpentier وتوفــري أرباح لرشكة
ك األرايض تكاليف استمالك العقارات 	 

ّ
حّدد التّجار ومال

 أن 
ّ

بـــ٥ ماليــن و٥٠٠ ألــف لــرية لبنانيــة يف العــام ١٩٤٨. إال
إىل  بالتواطــؤ،  ارتفعــت  البــالد،  تتحّملهــا  الــي  التكاليــف 
٩ ماليــن و٥٠٠ ألــف لــرية لبنانيــة بدايــة، ووصلــت إىل ١٣ 

مليون لرية لبنانية حاليًّا، وال يوجد ســقف لها.
قــة بتكلفــة إزالــة الرتبــة واحلفــر يف 	 

ّ
وّجــه املــّر اهتامــات متعل

لت عبًئا عىل اخلزينة نتيجة تآمر 
ّ
املطار اجلديد، والي شك

املقاولــن الذيــن هــم أعضاء يف املجموعــة املذكورة أعاله. 
عــىل الرغــم مــن أّن تكلفــة أعمــال احلفر يف بــريوت تبلغ ١١٠ 
 أّن عقــود األعمــال أبرمــت بـــ١٧٠ 

ّ
قــروٍش للمــرت املكعــب، إال

قرًشــا للمــرت املكّعــب. ومبــا أّن ماليــن األمتــار املكعبــة مــن 
أعمال احلفر كانت رضورية، خرت البالد مالين اللريات 
ضومــط  ميشــال  هــم:  مقاولــن  ثالثــة  لصــاحل  اللبنانيــة 

.Regie de Travaux وألفــرد كّتانــة وصّباغ من رشكة
بصفتــه وكيــاًل ملصنــع اإلمسنــت يف شــّكا، بــاع الشــيخ فؤاد 	 

اخلوري الباطون بســعر ثابت يتجاوز تكلفة اســترياده من 
الواليــات املتحــدة مضاًفــا إلهيــا رســوم الشــحن البحــري 
واملرفأ والنقل الداخيل. كان عىل مسؤويل إدارة الطريان 
املــدين إقنــاع هيئــة املطار بــأن ال حاجة إىل ثالثة مدّرجات 
بطــول ٨ آالف قــدم ملطــار بــريوت الــدويل بــل يكفي وجود 
مدرجــن. يشــار إىل أّن الشــيخ فــؤاد هــو أيًضــا عضــو يف 

هيئة املطار.

اهتــّم املــر أيًضــا امتيــاز رشكــة كهربــاء بــريوت بتحقيــق أربــاح 	 
ال مــرّبر لهــا عــىل حســاب املصلحــة الوطنية. يقــول إّن هيئة 
املطــار دفعــت لرشكــة كهربــاء بــريوت ٥٠٠ ألــف لــرية مقابــل 
مــّد الكابــالت مــن املحــّول الكهربــايئ يف ضاحيــة بــريوت إىل 
ا أّن التكلفة  املطــار، بينمــا أخــربه أحــد مهنــديس الرشكــة رسًّ

الفعلّية بلغت ١٥٠ ألف لرية فقط.

وجــود  إىل  اإلشــارة  مــن  بــّد  ال  احلكومــة،  إلنصــاف 
اعتبــارات خاّصــة خلــف انتقــادات املــّر، فهــو عندمــا وضــع 
ــط املطــار، كان هيــدف إىل تنفيــذه بــأدىن كلفــة ورشاء 

ّ
مخط

مــا هــو رضوري جلعلــه مطــاًرا جّيــًدا. وبعــد أن أقنــع احلكومــة 
باملرشوع، حرص خلفاؤه وهم جزئيًّا ذوو نزعة وطنية، عىل 
جعله حتفة مطلّية بالذهب. وبالتايل فإّن جميع مشرياهتم 

كانت للحصول عىل أفضل املعّدات.
املــّر  اهتامــات  إّن  تاّمــة  وبثقــة  القــول  ميكــن  ذلــك،  مــع 

تنطوي عىل أكرث من ٥٠% من احلقيقة.

املصاحل الفرنسية  .IV
املطالبــة  خــالل  مــن  ذروهتــا  الشــعبية  الفعــل  ردود  بلغــت 
مبراجعــة عقــود االمتيــازات الفرنســية يف مجلــس النــواب يف 
١٥ كانــون الثــاين/ ينايــر ١٩٥٢، مــا جعــل إجــراء تقييــم خــاّص 
ـا يف هــذا الوقــت. مــع ذلــك، ال  للمجموعــة الفرنســية رضوريًـّ
تؤثّــر ردود الفعــل الشــعبية بــأي شــكل عــىل الشــخصّيات 
يــة الــواردة يف املســح واملرتبطــة باملجموعــة الفرنســية، 

ّ
املحل

ســابًقا،  متتلكــه  كانــت  مــا  تفــوق  ســلطة  اآلن  متتلــك  ألهّنــا 
وبالتايل إذا غادرت االمتيازات الفرنسية، سوف ترتّب هذه 
الشخصّيات األمور مبا يمضن استيالءها عىل هذه املصاحل. 
أيًضا، ال تؤثّر ردود الفعل الشعبية بأي شكل عىل املصارف 
التجــاري  النشــاط  زيــادة  عــن  ــا  جزئيًّ املســؤولة  الفرنســّية 
املرفيــن  بــن  الســعيد  التحالــف  أّدى  لقــد  لبنــان.  يف 

ية إىل ازدهار هائل.
ّ
الفرنسين والشخصّيات املحل

مــع ذلــك، أثــارت ردود الفعــل الشــعبية موجــة غضــب 
عارمــة جتــاه ثالثــة امتيــازات كــربى، ومــن املرّجــح أن تفشــل 
الدائــرة الرئاســية يف االســتمرار بتوفــري الدعــم غــري املرشوط 
لالمتيــازات الكــربى الــذي متّتعــت بــه يف املــايض، ويه رشكة 
كهربــاء بــريوت، رشكــة املرفــأ، وســكة حديــد دمشــق حمص 
ومتفّرعاهتــا، الــي تصّدر، حبســب النّقــاد، حنو ٥٠ مليون لرية 
لبنانيــة ســنويًّا ]مــن أرباحها للخارج[. ميكــن اعتبار الهجوم 
الذي ُشّن يف الربملان مع سقوط رينيه بوسون يف العام ١٩٥١ 
دلياًل عىل أّن الفرنسين يزنلقون سياسيًّا من املواضع الي 

يرغبون مبمارسة سيطرهتم االقتصادية علهيا.
النشــاط املــريف الفرنــيس - رينيه بوســون: ُيعتــرب رينيه 	 

املديــر  وهــو  للمجموعــة،  الرئيســة  الشــخصّية  بوســون 
الســابق لـ»بنــك ســوريا ولبنــان« الــذي أدار ورىع توســيع 
العــام  يف  إقالتــه  قبــل  لبنــان  يف  الفرنــيس  املــريف  النفــوذ 
١٩٥١. كان بوســون، قبل ســقوطه، أقوى شــخصّية مالية يف 
لبنان، وجتاوز بنفوذه الشــخصّيات الســبع األوىل يف الدائرة 



 احتفظ »بنك سوريا ولبنان« بسيطرتــــــــــــــــــــــــــه
 على النظام المرصيف اللبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاين،
 كونـه مرصف اإليداع للخزينة اللبنانيـــــــــــــــــــــــــــــــــة،
ويمتلك ودائع بقيمة 0	 مليون لرية لبنانيــــــــــــة
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الرئاسية. لو أعّد هذا التقرير يف ١٥ كانون الثاين/ يناير ١٩٥١ 
 مــن ١٥ كانــون الثــاين/ ينايــر ١٩٥٢، لــكان احتــّل املركــز 

ً
بــدال

األّول يف املجموعة الرئاسية متجاوًزا حسن العويين.
بنــك ســوريا ولبنــان: إّن برقيــة البعثــة ]الدبلوماســية  	

األمريكيــة[ رقــم ٦٦٩ الصــادرة بتــارخي ١٣ حزيــران/ يونيو 
١٩٥١، وكتبهــا مــارون جلــخ بعنــوان »تأثــري بنــك ســوريا 
ولبنــان اخلاضــع للســيطرة الفرنســية عــىل النظــام املايل 
هــذا  أنشــطة  عــن   

ً
كامــال تقريــًرا  قّدمــت  لبنــان«،  يف 

عــىل  بســيطرته  االحتفــاظ  اســتطاع  الــذي  املــرف، 
النظــام املــريف اللبناين، كونه مرف اإليداع بالنســبة 
للخزينــة اللبنانيــة، وميتلــك ودائــع بقميــة ٤٠ مليــون لرية 
لبنانيــة حتــت الطلــب وُمتاحــة لالســتخدام. عــىل الرغم 
 

ّ
إال القــروض،  تقــدمي  ميكهنــا  أّن املصــارف األخــرى  مــن 

أهنــا ال متلــك ســيولة كبــرية باللــرية اللبنانيــة. لذلــك، مبــا 
أنّه ميتلك لريات لبنانية، كان ميكنه تقدمي قروض كبرية 
مــن دون املخاطــرة بتخفيــض قميــة العملــة. ونظــًرا إىل 
أّن احلكومــة تدفــع للمقاولــن باللــرية اللبنانيــة يف العام 
عــىل  جيــب  األشــغال،  فهيــا  جتــري  الــي  للســنة  التــايل 
املقاولــن االقــرتاض مــن املصــارف لتنفيــذ أي مــرشوع 
كبــري، وجيــب عــىل املصــارف بدورهــا أن تعــود إىل »بنــك 
ســوريا« للحصــول عــىل قــروض باللــرية اللبنانيــة ألّن 
جميــع املصارف الفرنســية واإليطالية وحىّت الربيطانية 
يف إيــران والــرشق األوســط ال متلــك رأس مــال كبــرًيا يف 
جبميــع  ســوريا«  »بنــك  يتحّكــم  الطريقــة  هبــذه  لبنــان. 
الســلف املمنوحة للمشــاريع احلكومية مثل بناء املطار، 

مبىن الربيد والتلغراف، والهاتف اآليل.

ميــارس املــرف اجلــزء األكــرب مــن ســيطرته بشــكل 
لتجّنــب  األخــرى  الفرنســية  املصــارف  عــرب  مبــارش  غــري 
ملــرشوع  قــرض  عــىل  وافــق  إذا  وبالتــايل،  االنتقــادات. 
حكومــي، فمــن املحمتــل أن جتــري الرتتيبــات مــن خالل 
فميــا  )أفريقيــا(،  والصناعــة  للتجــارة  الوطــين  املــرف 
يتعّهــد »بنــك ســوريا ولبنــان« بزيــادة ائمتــان املــرف 

مبلــغ مســاٍو حلجــم  حــىّت  والصناعــة  للتجــارة  الوطــين 
القرض. 

زيــادة أنشــطة الــرف: رىع بوســون توســيع املصــاحل  	
مرَفــن  تشــجيع  خــالل  مــن  الفرنســية  املرفيــة 
فرنســين كبرييــن عــىل التحالــف مع مرفــن محلّين 
كريــدي  اســتحوذ  التبــادل.  بأنشــطة  للقيــام  قدميــن 
ليونيه عىل مرف طراد )انظر رقم ١١ أعاله يف املســح( 
ــن مــن القيــام بعمليات التبــادل الي ال ميكنه 

ّ
حــىّت يمتك

القيــام هبــا يف فرنســا. ورىع بوســون تغيــرًيا مشــاهًبا مــن 
خــالل حتويــل مرف صّباغ إىل مــرف الهند الصينية. 
نظــًرا إىل أن النشــاط الرئيــيس ملــرف الهنــد الصينيــة 
هو جتارة الذهب، فقد ســاعده بوســون من خالل رشاء 
ــرية اللبنانيــة. 

ّ
الذهــب منــه لتأمــن التغطيــة الذهبيــة لل

هــذا املــرف حــّر يف رشاء الذهــب ألنّــه ليــس مــرف 
اإلصدار. أّما املدير الفرنيس نيلهوم، فهو صديق مقّرب 
لبوســون، ورمبا يكون بوســون أســتاذه. ُيذكر أّن بوسون 
معظــم  يف  رشيــك  وبالتأكيــد  املــرف،  هــذا  يف  رشيــك 
معامــالت الذهــب. ال ميكــن املبالغــة يف التشــديد عــىل 
أهّمية ارتباط وزير املالية الســابق حســن بك العويين، 
يف هــذه املرحلــة، ]ببوســون وبنــك ســوريا ولبنــان[ ألنّــه 
مدير مرف الهند الصينية يف جدة، وعضو يف مجلس 

إدارة مرف الهند الصينية يف لبنان.
منــذ ســقوط بوســون، ُيعتــرب نيلهــوم، مديــر مــرف 
املاليــة  األوســاط  يف  شــخصية  أقــوى  الصينيــة،  الهنــد 

الفرنسية.
مجموعة SERIAC )بوسون(: إّن مؤسسة األحباث  	

والتنفيذ الصنايع والزرايع والتجاري )SERIAC( يه 
اخلليفــة املبــارش للمكتــب الفرنــيس االقتصــادي للحرب 
)OEG(، الذي قّدم أعمااًل وامتيازات ومشــاريع لدعم 
الرأمسالين املقّربن من فرنسا. والهدف الُمعلن لهذه 
املؤّسســة تنظــمي جميــع املعامــالت التجارية بن ســورية 
ولبنــان وفرنســا برعايــة بوســون. وقــد متّثلــت املصــارف 

اآلتية فهيا: 
املرف الفرنيس للتجارة اخلارجية	 
املرف الوطين للتجارة والصناعة )أفريقيا( 	 
كريديه ليونيه	 

محامو املجموعة هم: الوزير السابق حميد فرجنية. 
فؤاد اخلوري، شــقيق رئيس اجلمهورية، وهو أيًضا عضو 
يف املجموعة، ويؤّمن لها املواد الالزمة إلجناز مشاريعها 

اإلنشائية بسعر ثابت.
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مل حتّقــق مجموعــة SERIAC ســوى جنــاح جــزيئ يف 
ألّن  الفرنســية  والــواردات  الصــادرات  عــىل  الســيطرة 
وزير االقتصاد كمال جنبالط شــّن حملة إعالمية قويّة 

ملنعها من حتقيق أهدافها منذ تشكيلها.
تصديــر  عــىل  الســيطرة   SERIAC حاولــت 
احلمضيــات لكهنــا مل تنجــح. وتعمــل املؤّسســة عــىل بنــاء 
مجّمــع ضخــم يف وســط بــريوت، مــن املفــرتض أّن يــّم 
مكاتب وشقًقا سكنية. هناك قّصة منترشة عىل نطاق 
واســع يف بــريوت تفيد بأّن بوســون نصــح راهبات املحّبة 
ســوريا  »بنــك  مــن  باالقــرتاض  العقــار  ميتلكــن  اللــوايت 
ولبنــان« مبعــّدالت فائــدة عالية لبناء جزء من املرشوع، 
مع علمه الكامل بأهنّن لن يمتكّن من سداد مدفوعات 
الفائــدة، مبــا يــؤّدي إىل مصــادرة ممتلكاهتــّن المثينــة. ال 

ميكن للمفّوضية التحّقق من التفاصيل الدقيقة.

	  :)Union Nationale( مجموعة بوســون للتأمني
ــم اللبنانيــون رشكــة االحتاد الوطــين للتأمن، 

ّ
عندمــا نظ

 Union Nationale وكالء  يكونــوا  أن  عــىل  وافقــوا 
ألّن بوســون وعدهــم مبنحهــم عقــود تأمــن االمتيــازات 
الفرنســية الكبــرية: رشكــة املرفــأ، رشكــة كهربــاء بريوت، 
اللبنانيــة...  اجلويــة  اخلطــوط  العاّمــة،  األشــغال  إدارة 
اخلاضعــة  املجموعــة  هــذه  يف  الرئيســية  الشــخصّيات 

للسيطرة الفرنسية يه:
جوزيف سامل	 
جان فّتال	 
ألفرد كّتانة	 
حسن بك العويين	 

ـا كبــرًيا جبــوار املرفــأ،  بَنــت هــذه الرشكــة مبــىًن إداريًـّ
ومزناًل فخًما يف القمس السكين من املدينة.

انتقــادات للمصــارف الفرنســية: يوّجــه املراقبــون يف  	
األوساط التجارية يف بريوت االنتقادات اآلتية:

التّجــار 	  يف  الفرنســية  املصــارف  ــم  تتحكّ
والتســليفات وجميــع املشــاريع الكــربى مــن خــالل 

النقــد والتهسيــالت االئمتانية. ومتارس ســلطهتا يف 
تفضيل الرأمسالين املوالن لفرنســا عىل حســاب 
التّجــار  بــن  ومتــّز  األخــرى.  املجموعــات  جميــع 

بالطريقة نفهسا خدمًة للمصاحل الفرنســية.
تقنيــات خفّيــة إلفســاد 	  املرفيــة  الدوائــر  طــّورت 

فن الذين 
ّ
فــي الدولــة. يف التعاطــي مــع املوظ

ّ
موظ

يتعالون عىل قبول رشوة، كانت متّدهم مبعلومات 
ــن املوظف 

ّ
داخليــة عــن بورصــة الذهــب حىّت يمتك

مــن رشاء الذهــب عندمــا يكــون منخفًضــا وبيعــه 
ــغ صديــق مديــر »مرف 

ّ
عندمــا يكــون مرتفًعــا. بل

الهنــد الصينيــة« نيلهــوم عن هــذا األمر إىل مصدر 
موثــوق للغايــة مــن البعثة. ال حيمل هذا النظام أي 

مخاطر عىل املريف أو املســؤول احلكومي.

دليل ضعف السيطرة الفرنسية	 
سقوط بوسون: ذات مّرة، أشار مراقب عىل مستوى  	

وزاري إىل أن كّل خطــوة مهّمــة قــام هبــا الفرنســيون يف 
لبنــان منــذ احلــرب كانــت مببــادرة مــن رينيــه بوســون. 
ومنذ أن أقاله مجلس إدارة »بنك سوريا ولبنان« يف 
باريــس مــن منصبه يف أوائــل ربيع العام ١٩٥١، انترشت 
تكّهنــات عن ســبب إقالتــه. وأبرز التخمينــات املنطقية 

يف لبنان يه:
خالفــات بوســون مــع فيليب تقــال: ُيعتــرب فيليب 	 

الذيــن  فــن 
ّ
املوظ أحــد  احلــايل،  املاليــة  وزيــر  تقــال، 

يمتّتعون بدعم شــخيص كبري من رئيس اجلمهورية 
أسوًة باألعضاء السبعة يف الدائرة املذكورة أعاله. 
خالل االنتخابات الرئاسية األخرية، حارب بوسون 
تقــال، ويبــدو أنّــه نشــب عداء شــخيص بينهمــا. بعد 
وزارة  عــىل  احلصــول  عــىل  تقــال  أرّص  االنتخابــات، 
املالّيــة وكان لــه ذلــك. ومبا أّن مّدة االمتياز املمنوح 
لـ»بنك سوريا ولبنان« عىل وشك االنهتاء قريًبا، مل 
يكن بوسع املرف أن يتحّمل وجود مدير يتعامل 

بعداء شخيص مع وزير املالية.
مفّتــش املــرف: مبــا أن مــرف لنــدن العمثــاين 	 

لديــه حّصــة بنسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ٢٥% يف »بنــك ســوريا 
مبفّتشـــــــــــــــــــه، غوســلينغ، إىل  بعــث  فقــد  ولبنــان«، 
أنّــه  املحمتــل  ومــن  عــام.  مــن  أكــرث  منــذ  املــرف 
أبلــغ عــن صفقات بوســون الشــخصية ونشــاطاته 
إىل املكتــب الرئيــيس للمــرف العمثــاين ومكتــب 

باريس لـ»بنك ســوريا ولبنان«.

جزيئ نجـــــــــــــــــــــــاح  سوى   seriac تحقّق   لم 
 يف السيطرة على الصـــــــــــــــــــــــــــــادرات والواردات
جنبالط كمال  ألّن   الفرنسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
قويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إعالمية  حملة  عليها  شّن 
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حيــاة 	  تعّرضــت  الشــخصية:  بوســون  حيــاة 
االنتقــادات  مــن  الكثــري  إىل  الشــخصية  بوســون 
عندمــا  الســوريون  انزعــج  ســورية.  يف  وخصوًصــا 
بــىن شــّقة فخمــة لعشــيقته الكونتيســة دي ال رو، 
ومكتًبــا للرئاســة. أثــريت بعــض التســاؤالت حــول 
يف  املــرف  حــّراس  أحــد  أفــاد  وصدقــه.  نزاهتــه 
دمشق، وُيدىع بودون، بأّن املرف أغلق مكتب 
بوسون عندما تلّقي برقية فصله، وُعنِّ موظفان 
رت الكونتيسة  فرنســيان حارســن عليه، فميا ُسفِّ
إىل باريــس عــىل مــن أّول طائــرة لرشكــة اخلطــوط 

اجلّوية الفرنسية.

إّن 	  املصــادر  تقــول  الشــخصية:  االســتثمارات 
بوســون أدار املــرف مثــل الديكتاتــور، وغالًبــا ما 
بــه.  املــرف يف مشــاريع خاّصــة  أمــوال  اســتثمر 
تقــول يوالنــد دورافــور، وريثــة ثــروة دورافــور، الي 
في املرف ونظراء 

ّ
عادًة ما تســتضيف كبار موظ

إهّنــا  الصينيــة«،  الهنــد  »مــرف  مــن  منيلهــوم 
مسعهتم يتداولون الســبب الذي أّدى إىل ســقوط 
بوسون، وهو ارتباطه بقرض بقمية ١٦ مليون لرية 
لبنانية حصل عليه معمار بايش، مستورد سوري 
مــن حلــب يديــر مرًفــا يف اجلزيــرة. ومبــا أن مومس 
كانــت  العــام،  ذلــك  يف  اجلزيــرة  يف  اهنــار  القطــن 
أمــوال املــرف، عــىل الرغــم مــن وجــود مؤونــات 
املقابلــة، مقّيــدة بالكامــل حبيــث اضطــر املــرف 
إىل تأجيــل بنــاء مبــىن إداري يف وســط بــريوت بعــد 
بــدء أعمــال احلفــر فيــه. وتعتقــد البعثــة أّن هنــاك 
بعًضــا مــن احلقيقــة يف هــذه الروايــة خصوًصــا أّن 
معمــار بــايش كان مضــن مجموعــة اقرتضــت هذا 

املبلغ الكبري.
يشــري  	 الفرنســية:  االمتيــازات  مراجعــة  طلــب 

طلــب صــادر يف ١٥ كانــون الثــاين/ ينايــر ١٩٥٢، يقــي 

مبراجعة عقود االمتيازات الفرنســية من قبل مجلس 
النــواب، إىل أّن ردود الفعــل الشــعبية جتاه االمتيازات 
أصبحــت قويّــة، مبــا حيــمّت عــىل احلكومــة ســحب دعمها 
الكامــل لهــذه املجموعــة. وهــو مل ُيعــّد أمــًرا ذا أهّميــة 
خاّصــة للبعثــة الي أدركت أّن العديد من االمتيازات 
الفرنســية الكبــرية، وليــس فقــط رشكات النفــط، يه 
مهــّم  أمــر  وهــو  لبنــان.  مــن  كبــرية  أرباًحــا  جتــين  الــي 
للواليات املتحدة أيًضا ألّن هذه الرشكات كانت وراء 
الرابعــة.  النقطــة  الــي طاولــت مــرشوع  االعرتاضــات 
وقــد أدرك وزيــر املاليــة فيليب تقال هــذه احلقيقة أيًضا 

ووّجــه انتباه الرأي العام إلهيا.
ملراجعــة  املثــايل  الرجــل  هــو  تقــال  فيليــب  الســّيد 
الرشكات ذات االمتيازات ألّن احلماية الُمكتســبة من 
الرئيــس متنحــه الدعــم نفســه الــذي حيظــى بــه محامو 
ومبــا  الرئاســية.  الدائــرة  يف  وأصدقاؤهــا  االمتيــازات 
أنّــه يمتّتــع بــرثوة خاّصــة مــن والــد زوجتــه الــذي يرتبّــع 
عــىل رأس مــرف لبنــان واملهجــر الــذي تتدّفــق إليــه 
أمــوال املهاجريــن اللبنانيــن، فهو محّصــن عمليًّا جتاه 

ضغوطــات مجموعات املصاحل.
بــّد مــن فــرض  يقــول الســّيد تقــال إنّــه إذا كان ال 
ينبــيغ  فــال  اللبنانيــة،  الكهربــاء  عــىل رشكات  رضائــب 
رضائــب  مــن  األجانــب  االمتيــازات  أصحــاب  إعفــاء 
مماثلة. تتلّقى رشكة كهرباء هنر إبراهمي اللبنانية مبلغ 
٤٠٠ ألــف لــرية مقابل الكهربــاء الي توّزعها عىل رشكة 
كهربــاء بــريوت، وتدفــع ١٢٥ ألــف لــرية مهنــا كرضائــب. 
فميــا تــوّزع رشكــة كهربــاء بريوت الطاقــة نفهسا مقابل 

٨٠٠ ألــف لــرية لبنانية ويه ُمعفاة من الرضائب.
فوجئــت احلكومــة اللبنانيــة والبعثــة بــردود الفعل 
ظهــرت  والــي  االمتيــازات،  جتــاه  العنيفــة  الشــعبية 
شــّن  النــواب.  مجلــس  يف  املوضــوع  نوقــش  عندمــا 
عــىل  هجوًمــا  االشــرتايك«  و»احلــزب  مشعــون  كميــل 
رشكــة كهربــاء بــريوت، وحــّددا َمواطــن الضعــف فهيا، 
قبــل أن يطالبــا بتأمميهــا. اهتــم مشعــون رشكــة كهربــاء 
جتــين  بأهنــا  األخــرى  الــرشكات  مــن  والعديــد  بــريوت 
٥٠ مليــون لــرية لبنانيــة مــن لبنــان عــىل شــكل أربــاح 
ســنوية، فميــا املجموعــات الصناعيــة واملســتهلكون يف 
املنــازل غــري راضــن عــن اخلدمة الــي تقّدمها الرشكة، 
مــن  ألكــرث  الهجمــات  هبــذه  الصحافــة  ضّجــت  وقــد 
العاليــة،  باألربــاح  املنتقــدون  يســتهشد  مل  أســبوع. 
واخلدمــة الســّيئة، والتكاليــف الباهظة فحســب، إنّما 

الشخصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بوسون  حياة   تعرّضت 
االنتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادات من  الكثري   إىل 
سوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. يف   وخصوًصا 
 انزعج السوريون عندما بىن شقّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
للرئاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ومكتبًا  لعشيقته،  فخمة 
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أيًضــا بعــدم حتقيــق االمتياز أي يشء لتلبية احتياجات 
الطاقة املتوّقعة يف البالد أو العمل عىل تطوير مشاريع 
الــوزراء،  مجلــس  رئيــس  قمــع  الكهرومائيــة.  الطاقــة 
عبــد هللا بــك اليــايف، مطلب التأمــمي حبّجة عدم تثبيط 
االســتثمارات األجنبيــة يف لبنــان، لكــن الربملان صّوت 
بغالبيــة ســاحقة عــىل مراجعــة امتيــازات رشكــة املرفأ، 
ورشكــة  ومتفّرعاهتــا،  حمــص  دمشــق  حديــد  ة 

ّ
وســك

كهربــاء بــريوت، إللغــاء االمتيــازات اخلاّصــة املمنوحــة 
يف عهــد اإلمرباطوريــة العمثانيــة واالنتــداب الفرنــيس 

والــي تتعــارض مع مصاحل البالد العليا.

الرئيــس  ألن  ــا  مهمًّ الشــعيب  الفعــل  رّد  ُيعتــرب 
سيايس ذيك ولن يفّضل مجموعة امتيازات أجنبية ال 
حتظــى بشــعبية لــدى الناس. وميكننا القــول بثقة تاّمة 
أن مناصهبــم كأعضــاء ممزّّييــن يف الدائــرة الرئاســية 
ــا. ومــن الُمحمتــل أن تكــون  ُمعلّقــة عــىل األقــل حاليًّ
معارضهتم ملشــاريع التنميــة األمريكية الُمقرتحة مثل 
مــرشوع اســتجرار الطاقــة مــن الليطاين أقــل صخًبا يف 

املستقبل القريب.

املصادر
جربايل املر، وزير األشــغال العامة الســابق

جوزف أوغورليان، مســاعد مدير عام وزارة املالية
جنيــب علــم الدين، رئيس موارد الرشق األدىن

فريــد حلــو، رئيس رشكة مياه القرى اجلبلية
إدوين فالنجا، املدير الفريع لـ»بنك ســوريا ولبنان«

ألفــرد كّتانة، أحد األخوة كتانة
دونالــد بيكــر، ممثل كيــيل ســربينغفيلد لإلطارات

 مصطفــى نصــويل، مديــر دائرة اإلحصاء
يف وزارة االقتصــاد الوطين

فيليــب تقال، وزير املالية
يوالند دورافور، وريثة ثروة دورافور، وتعرف معظم املرفين 

الفرنسين يف املدينة
ميشــال شــيحا، لبنان يف العامل: آفاق للمستقبل

مقابــالت مــن ١٥ دقيقــة إىل ســاعة واحــدة مــع الشــخصّيات 
اآلتية:

حسني بك العويين، وزير املالية السابق أنطوان صحناوي، 
رئيس رشكة صحناوي أخوان الســترياد احلديد

نيقوال سامل، نائب يف الربملان اللبناين، وشقيق جوزيف سامل
جوزيــف خدجي، رئيس جمعية التّجار اللبنانيني

صائب بك ســام ومالك ســام، نائبان يف الربملان اللبناين 
إميل بســتاين نائب يف الربملان اللبناين

تقييم املصادر: 
جربايــل املــّر، ُيعتــرب وزيــر األشــغال العامــة الســابق من أصدق 
موظفــي الدولــة يف لبنــان. منــذ أن وضع تصــّوره إلقامة مطار 
بريوت الدويل وحظيت فكرته بقبول عاّم، بات املصدر األدّق 
للمعلومــات املتعلقــة باملرشوع. ومبا أّن رئيس اجلمهورية وقف 
ضــّده يف االنتخابــات األخــرية الــي خــر فهيــا، فــإن انتقاداتــه 

حتمــل درجــة من املرارة الشــخصية ال ينبيغ إغفالها.
فريــد حلــو، شــقيق وزيــر اخلارجيــة شــارل حلــو، ورئيــس 
كمســؤول  بامليــاه.  اجلبليــة  القــرى  تــزّود  الــي  امليــاه  رشكــة 
تنفيــذي لديــه معرفــة وثيقــة بالشــخصّيات التجاريــة الرائــدة 
للصــالت  ووصًفــا  وتقديــرات  مصــادر  لنــا  قــّدم  وثرواهتــا، 
األرسيــة لـــ ٢٥ شــخصّية بــارزة. ومبــا أنّــه صديــق ُمقــّرب ملعظم 
أعضــاء املجموعــة، كانــت معلوماتــه دقيقــة وال حتتــوي عــىل 

مواد مهينة.
الــرشق األدىن،  الديــن، درزي، رئيــس مــوارد  جنيــب علــم 
التعبــري  قــّدم  بــك ســالم.  مــع صائــب  وتربطــه عالقــات عمــل 
األوضح عن آراء املجموعة املســلمة. معرفته بالشــؤون املالية 
اللبنانيــة جعلتــه مصــدر معلومــات قّيًمــا عــن عمــل املرفين 

الفرنســين واالمتيازات الفرنســية. معلوماته دقيقة.
جوزف أوغورليان، مســاعد املدير العام لوزارة املاليــــــــــــــة، 
ويعــرّب  اللبنانيــة  التجاريــة  السياســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  يعــرف 
عــن النقــاط األساســية لــرأي الغالبيــة. زار الواليــات املتحــدة 
مّرتــن مضــن مهّمــات ماليــة رمسّيــة. معلوماتــه دقيقــة. قــّدم 
إىل ممثــل البعثــة عرًضــا عــن كتاب ميشــال شــيحا »لبنان يف 

العامل: آفاق للمســتقبل«. 
هارولد ب. ماينور
مسؤول تنفيذي أمرييك 

شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعون  اتهم 
وغريها بريوت  كهرباء   رشكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الماليني تجين   بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنها 
سنويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، أرباح  شكل   على 
الصناعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المجموعات   فيما 
عنها راضني  غري  والمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلكون 
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رتجمة فيفيان عقييق

السلك الدبلومايس للواليات املتحدة 
البعثة األمريكّية

بريوت، لبنان
3 متوز/يوليو 1946

رقم 1258

املوضوع: إحالة مسح عن مشاكل لبنان االقتصاديّة
يترّشف املوظف التنفيذي بإحالة النّص الُمرفق لكلمة ألقاها 
ية األمريكية 

ّ
مســاعد مدير وزارة االقتصاد نعمي أميوين يف الكل

باللغــة  م 
ّ
وُســل النــّص  عــدَّ 

ُ
أ مؤخــًرا.  بــريوت  يف  اإلعداديــة 

التجــاري  الُملحــق  مــن  بســيط  لتحريــر  وخضــع  اإلنكلزّييــة، 
لتصحيح بعض األخطاء املطبعية.

بــأّن  العتقــاٍد  مــا،  نوًعــا  الطويــل،  النــّص  هــذا  أحيــل 
رأي  مبعرفــة  مهتّمــون  الدائــرة  يف  االقتصاديــن  املســؤولن 
أحــد مســؤويل وزارة االقتصــاد الوطــين يف بــريوت باملشــاكل 
حيالهــا.  فعلــه  جيــب  ومــا  لبنــان،  يف  األساســية  االقتصاديــة 
ُيعتــرب عرضــه األكــرث وضوًحــا وإجيابّيــة بــن كّل مــا قّدمــه أي 

وزير أو مســؤول لبناين حىّت اآلن.
املتعاقبــن  االقتصــاد  وزراء  إقنــاع  أميــوىن  الســّيد  حــاول 
ــا، لكــن بــاءت  باعمتــاد برنامــج اقتصــادي واإلعــالن عنــه رمسيًّ
محاوالته بالفشل. يتجاهل هذا النّص غري الرمسي أي إشارة 
إىل بعض مشاكل لبنان اإلداريّة، لكّنه ُيبّن خطوط السياسة 
االقتصادية الي حياول السيد أميوين ترسيخها. يكُمن اخلالف 
الرئيــيس حــول رضورة مراجعــة جتــارة االســترياد يف لبنــان مــن 
أجــل املصلحــة الوطنيــة. لكن، مبا أّن االقتصاد الُموّجه ال يالمئ 

لبنان، من الُمرّجح أنّه توّسع يف رشح األمر.
يقــرتح الســّيد أميوين القيام باملزيــد من التنمية الصناعّية، 
ورفــع معــّدل االكتفــاء الــذايت يف بعــض الــواردات األساســية، 
وزيــادة الصــادرات. إنّــه مقتنــع بــرضورة ختفيــض قميــة العملــة 

يــة خلفــض مســتوى األســعار  مــن دون أي تأخــري طويــل 
ّ
املحل

رئيــيس،  بشــكل  املالّيــة  بــوزارة  املســألة  هــذه  ــق 
ّ
تتعل وخطــري. 

والي ال ميكنه التحّدث عهنا. لذلك حُيّدد بعض آثار التضّخم، 
والتدّفــق  الســّكان،  مــن  لكثــري  االقتصــادي  غــري  والتوظيــف 

السّكاين املفرط حنو املدن، وعدم كفاية الوظائف هناك.
يبــدو أّن تركــزه عــىل اإلمكانــات الصناعّيــة للبنــان مبالــغ 
ل من تقدير قمية أصوله وفوائده كمركز سيايح 

ّ
فيه، فميا يقل

ومقصد لقضاء العطالت. عىل عكس املمارســة الســائدة هنا، 
فإنّــه يشــري إىل فلســطن باعتبارهــا مــن األمثلــة اجلّيــدة عــىل 
بــأّن الصناعــات  بــه  التنميــة االقتصاديّــة، مــع افــرتاض مبالــغ 
الفلســطينّية راســخة. مــع ذلــك، يقف عىل أرضّيــة أكرث صالبة 
يف معارضــة وجهــة النظــر المنوذجّيــة للتاجــر البــريويت مــن أّن 

لبنان ميكنه االعمتاد بشكل أسايس عىل التجارة.
هناك ما يرّبر بعًضا من االنتقادات القاسية الي يوجهها 
إىل وجهة النظر قصرية املدى لتّجار بريوت. عىل أّن شكوكه 
بالقميــة االقتصاديــة ملصــايف النفــط يف لبنــان توازهنــا دعوتــه 
الصناعيــة.  املؤسســات  مــن  وســواها  التجميــع  معامــل  إىل 
ويعكــس تركــزه عىل زراعة املزيد مــن القمح رغبَة اللبنانين 
الســوريّة.  احلبــوب  عــىل  اعمتــاًدا  أقــل  يكونــوا  أن  يف  العاّمــة 
وتنطــوي مقرتحاتــه األخــرى عــن التنميــة الزراعيــة والتنويــع 

عــىل قمية كبرية.
»اســتنفاد  بــأّن  األساســية  حّجتــه  اتّبــاع  ميكــن  ال  لكــن 
االحتياطيات النقدية الي تراكمت من خالل تقّشــف آبائنا« 
و»إفقــار الســكان الزراعيــن«– وكالهمــا غــري دقيــق، أكرث من 
كوهنمــا غــري مرئيــن– كانا عامــيْل توازن يف اقتصــاٍد َدعم عجًزا 
يف املزان التجاري بقمية ١٠٠ مليون لرية لبنانية خالل ١٥ عاًما 
ممتدة بن العامن ١٩٢٩ و١٩٤٤. دخل لبنان تلك الفرتة وخرج 
 

ّ
مهنــا، وهــو اليــوم، ال مديــن وال دائــن عــىل الصعيــد الــدويل، إال

إذا تطّرقنــا إىل املداخيــل »غــري املنظورة«، أي الي تراكمت يف 

من تاريخ األوليغارشية اللبنانية - 	
التجارة ليست وحدها االقتصاد

دفاًعا عن االنتاج الصناعي والزراعي
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اخلــارج مــن أربــاح نصــف مليــون مــن مهاجريه أو أكــرث، ويعتقد 
بــأّن العديــد مهنــم لــن يعــودوا، ولكهّنــم ســوف حيافظــون عــىل 
العالقــات املاليــة والتجاريــة الوثيقة وكذلــك العالقات األرسية 

مع الوطن األم.
يف اخلالصة، خيمت السيد أميوين بأّن:

مه برعة.. 1
ّ
االقتصاد ِعلم جديد يف لبنان، وجيب تعل

 أّن . 	
ّ

عــىل الرغــم مــن أّن احلكــم األجنــيب أعــاق التقــّدم، إال
مسؤولية لبنان كبرية يف هذا الصدد.

ال ميكــن الوصــول إىل الرخــاء مــن خــالل التجــارة وحدهــا. . 	
االســترياد العشــوايئ مــرّض، ومــن غــري املمكــن أن يســتمّر، 
يف  لبنــان  ملســاعدة  ا  مســتعدًّ ليــس  أحــًدا  أّن  عــن  فضــاًل 

احلفاظ عليه.
تتضــاءل املــوارد الشــحيحة باألســاس، وتتناقص حتويالت . 	

جيــب  األجنبيــة.  اجليــوش  نفقــات  وتوّقفــت  املهاجريــن، 
عــىل لبنــان أن يعمتــد عــىل مــوارده الزراعيــة والصناعيــة، 
وأن يطّورهــا إىل أقــى حــّد. »إذا فعلنــا ذلــك، ســوف جنــد 

املساعدة والتقدير من اخلارج«.
مــن بــن العديــد مــن اإلصالحــات العاجلة، أكرثهــا إحلاًحا . 5

ق بالظروف الريفّية. )مل ُيِضْف، كما يعتقد، أّن انتشار 
ّ
يتعل

الشيوعية هو البديل يف املدى القريب(.
إجنــازات . 6 عــن  أمثلــة  )فلســطن(  مجــاورة  دولــة  قّدمــت 

واضحة.
متتلــك دول عربّيــة أخــرى قدرة كبــرية عىل التنمية، وحتتاج . 7

إىل إصالحات إسوًة بلبنان، وعىل لبنان أن يتعاون معها.
ُنــرشت أجزاء من كلمة الســيد أميــوين يف الصحف العربية 
يف بــريوت ولكــن مل َيــِرد أيّ تعليــق علهيا. عرّب يف محادثة خاصة 
حياتــه  أو  بأفــكاره  نتيجــة  أي  إىل  يصــل  ال  بأنّــه  شــعوره  عــن 
املهنيــة، وأنــه يفّكــر يف تقــدمي اســتقالة مبكــرة. قّدم مديــر وزارة 
االقتصاد يف دمشق، واخلبري االقتصادي املمتّرس، أكرم ركايب، 

استقالته األسبوع املايض نتيجة إحباط مشابه.

ُمرفق:
ورقــة بعنــوان »مســح موجــز عــن مشــاكلنا االقتصاديــة قبــل 

احلرب وبعدها«.
نسخ إىل:

قمس شؤون الرشق األدىن
البعثة األمريكية يف دمشق

رِسلت النسخة األصلّية وصورة طبق األصل إىل الدائرة.
ُ
أ

ُمرفق بالربقّية رقم ١٢٥٨ بتارخي ٣ متوز/يوليو ١٩٤٦
من البعثة األمريكية، بريوت، لبنان

مسح موجز عن مشاكلنا االقتصادية قبل احلرب وبعدها
يــة 

ّ
الكل يف   ١٩٤٦ مايــو  أيــار/   ٢٣ يف  أميــوين  نعــمي  ألقاهــا  كلمــة 

األمريكية اإلعدادية يف بريوت.
جيــدون  الذيــن  الطــالب،  وخصوًصــا  النــاس،  أّن  أفــرتض 
والتجــارة،  الغــذاء،  نقــص  عــن  الصحافــة  يف  كثــرية  مراجــع 
والقيود، والتنمية الصناعّية ومواضيع مشــاهبة، يتوقون أحياًنا 
للحصــول عــىل تقريــر مبــارش مــن الرجــال الذيــن يعملــون عــىل 
مقربــة مــن هــذه املشــاكل. إذا كان هــذا شــعوركم، فــال بــّد أن 
تيحــت يل للتحــّدث إليكــم اليــوم، ومــن 

ُ
أرّحــب بالفرصــة الــي أ

خاللكم، أنمت الذين متّثلون جيل املستقبل، للتواصل مع جميع 
املهمتن جبّدية باملستقبل االقتصادي لبلدهم.

كلمــي ليســت أطروحــة عــن النقــاط االقتصاديّــة املجهــدة. 
الرئيســية،  االقتصاديــة  مواضيعنــا  عــن  بســيطة  خالصــة  إهّنــا 
مكّثفــة بطريقــة توضــح الوضــع احلقيقــي واخلطــري الــذي نواجهه 
يف لبنــان. مــع ذلــك، أنــا أعلــم أّن عمــيل لــن يكمتــل، ألنّه ال ميكن 
الــي  والسياســية  االجمتاعيــة  اجلوانــب  عــن  االقتصــاد  فصــل 
يرتبط هبا بشــكل وثيق، عدا أّن موقيع ال يمسح يل مبقاربة هذه 
ق باألسئلة الُملّحة 

ّ
املواضيع الدقيقة اآلن. مع ذلك، يف ما يتعل

ــا، ســأقدم رأًيــا واضًحــا قــدر اإلمــكان، وســأكمله، إذا لــزم  حاليًّ
األمر، بإجابات عن أسئلة فرديّة.

لبنــان  أّن  مبــا  لكــن  اللبنــاين.  االقتصــاد  حــدود  يف  ســأبقى 
ولدهيمــا  االقتصــادي،  االحتــاد  مــن  حالــة  يعيشــان يف  وســورية 
االقتصاديــة  وأنظمهتمــا  قوانينهمــا  ومعظــم  موّحــدة،  عملــة 
قــة 

ّ
ب هنــا إجابــاٍت عــن األســئلة املتعل

ّ
مشــرتكة، فقــد جيــد الطــال

بســورية أيًضــا. أّمــا بالنســبة إىل دول اجلــوار األخــرى فلــن أمتّكن 
أن  ب 

ّ
للطــال ميكــن  أيًضــا،  هنــا  بالتفصيــل.  معهــا  التعامــل  مــن 

يطرحوا األسئلة إذا رغبوا يف ذلك.
للمتّكــن مــن إظهــار مكانة لبنان اخلاّصــة، رمبا من الرضوري 
تقــدمي ملّخــص عــن املــوارد االقتصادية للدول العربيــة املجاورة 
كبــرية  ثــروات  الــدول  هــذه  كّل  متتلــك  مواردنــا.  مــع  مقارنــًة 
محمتلة، سواء زراعية أو معدنية، وميتلك بعٌض من هذه الدول 
كلهيمــا. العــراق وســورية ومــر بلــدان زراعيــة بشــكل أســايس، 
ولدهيــا احتياطيــات نفطيــة محمتلة. مع زيادة اإلمكانات، ميكن 
ألّول بلديــن أن يعيــال بهسولــة عــدًدا أكــرب مــن الســكان مقارنــًة 
بالوقــت احلــارض. متتلــك اململكــة العربيــة الســعودية احتياطيات 
نفطيــة ضخمــة، وعــىل الرغــم مــن أّن بنيهتــا التحتيــة قــد تكــون 
فقــرية، إال أنــه ميكــن اســتخدام ثروهتــا النفطية لعمــل املعجزات 
يف التنميــة االقتصاديــة. تتشــارك فلســطن واألردن الرتّســبات 
لبنــان  ميتلــك  ال  اآلن،  وحــىّت  املّيــت.  للبحــر  الغنّيــة  الكمييائيــة 
أي ثــروة معدنيــة مهمــة أســوًة جبريانــه، وال تتناســب مســاحته 
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وتضاريســه مــع التنميــة الزراعيــة واســعة النطــاق. مــن ناحيــة 
أخــرى، يمتّتــع لبنــان بظــروف مناخية خاّصة توّفــر له اإلمكانات 
لتطويــر زراعــات خاّصــة، جريانــه محرومــون مهنــا. كمــا أّن لديه 
احتياطيات مياه محمتلة ميكن اســتغاللها إلنتاج طاقة رخيصة 
ألغــراض صناعّيــة. بالدنا معنّية بشــكل مبــارش بازدهار جرياهنا، 

الذي ينعكس عىل ازدهارها.
مــا مــدى قدرتنا عــىل التعامل مع االقتصاد، وما يه خربتنا 
يف هــذا املجــال؟ بالنســبة إىل الغالبّية الســاحقة مــن اللبنانين، 
وكذلــك الســورين، ُيعترب االقتصــاد موضوًعا جديًدا. إهّنا جتربة 
ليلــة  بــن  إتقاهنــا  ميكــن  وال  إىل حكوماهتمــا،  بالنســبة  جديــدة 
وضحاها. عىل عكس اإلصالحات السياسية واالجمتاعية، الي 
ميكــن إجراؤهــا يف وقت أقر نســبيًّا، تأخــذ التنمية االقتصادية 
ــب بنــاء الزراعــة والصناعــة وتوفري 

ّ
وقًتــا أطــول بكثــري، ألهّنــا تتطل

الوسائل الالزمة، املالية واملادية وغريها.
ا أنّــه مل ُيمســح للبنــان  باإلشــارة إىل هــذه النقطــة، ليــس رسًّ
وســورية مبعاجلة مشــاكلهما االقتصادية حبّرية حىّت العام ١٩٤٣. 
ط لهمــا. ال أهدف إىل توجيه أي نقد 

ّ
فّكــر االنتــداب عهنمــا وخط

يف هــذا الصــدد، لكــن جيب أن أذكر احلقائق للمســاعدة يف رشح 
احلالــة الراهنــة. إذا نظــرمت إىل تــارخي االنتــداب، جتــدون أنــه حــىّت 
العــام ١٩٣٧، مل تتمضّــن أي حكومــة لبنانيــة وزارة لالقتصــاد. مث 
اللبنانيــة،  الفرنســية-  االســتقالل  معاهــدة  توقيــع  بعــد  فجــأة، 
بشــكل  ارتبطــت  لكهّنــا  لالقتصــاد،  وزارة  أّول  خبفــوت  ظهــرت 
اخلارجيــة  الشــؤون  بــوزارة  بعــد  مــا  ويف  العــدل،  بــوزارة  ُمربــك 
ا. يف الواقع،  والتعلــمي العــاّم . هــذا يعــين أهّنا مل تكــن مرشوًعا جادًّ
اســتمّرت ســلطة االنتــداب باالهمتــام حبياتنــا االقتصاديــة، متاًمــا 
كمــا كانــت تفعل ســابًقا، وبشــكل مســتقّل، لوضــع اخلطط الي 
ــن عــن هــذه اخلطــط، ولكــن كانــت 

َ
ــم وســائل حياتنــا. مل ُيعل

ّ
تنظ

نتاجئها واضحة. إحدى هذه النتاجئ أّن لبنان وســورية عانيا من 
عجــز منــذ العام األّول لالنتداب وحىّت العام األخري، واســتمّرت 

هذه احلالة لألسف حىّت بعد االنتداب.

ب 
ّ

إىل أي مــدى وصــل عجــز املــزان التجــاري، وملــاذا؟ لطــال
االقتصــاد وحــىّت لآلخريــن، اجلواب هو يف األرقــام الواردة أدناه، 

الي ُجِمعت من اإلحصاءات الرمسية، وتوضح ملاذا نواجه قّوة 
رشائّية غري مســتقرة ومنخفضة للغاية بعد ســنوات عديدة من 
االزدهــار الواضــح. خــالل ١٤ عاًمــا، بــن العامــن ١٩٢٩ و١٩٤٣، 
بلــغ الفــارق بــن قميــَي وارداتنــا وصادراتنــا حنــو ٥٥٢ مليون لرية 
ســوريّة ولبنانيــة. جيــب أال حتتســب القميــة الدوليــة الفعلية لهذا 
املبلــغ الضخــم بســعر الــرف احلــايل، ألّن معظــم قميهتــا ُفِقــدت 

حن كان اجلنيه اإلسرتليين ُمقّدًرا بـ ٥٥٠ قرًشا.
ملاذا؟ ألنّنا استوردنا ما شئنا وبالكّميات الي نرغب حبّرية. 
اســتوردنا الســلع األساســية مثل املواد الغذائية، واملنســوجات، 
العرصيّــة.  للحيــاة  الالزمــة  الســلع  وجميــع  واآلالت  واألدويــة، 
األساســية  غــري  الســلع  مــن  كبــرية  كميــات  اســتوردنا  كذلــك 
وآخــر  واملفروشــات  واملرشوبــات،  العطــور،  مثــل  والكماليــات 
وفًقــا  القومــي.  دخلنــا  مــع  تتناســب  ال  بدرجــة  الصيحــات، 
األلــف  حنــو  املســتوردة  الســلع  عــدد  متوّســط  يبلــغ  للجمــارك، 
)حتديــًدا ٩٩١ ســلعة(، متتــّد مــن امللح إىل الكافيــار ومن احلرير إىل 
أجهــزة الراديــو، يف حــن أّن صــادرات البلديــن ملوازنــة الواردات 
بالــكاد تتجــاوز عــدًدا قلياًل من املنتجــات الزراعية مثل احلبوب، 

والتبغ، واحلرير، واحلمضّيات واخلرضوات.
عندمــا يبــدأ النــاس بالقلق بشــأن خســائر املــزان التجاري، 
يواَجهــون حبّجــة ثابتــة عــن تعويــض هــذه اخلســارة بدخــل غــري 
منظــور يتــأىّّت مــن األمــوال الُمرســلة مــن املهاجريــن إىل الوطــن، 
اجلانــب  هــذا  درســت  والرتانزيــت.  الســياحة  عائــدات  ومــن 
ووجــدت أنــه مجــّرد وهــم. مــا مل تكــن هــذه العوائــد غــري املرئّيــة، 
الــي يمّسهيــا بعض اقتصاديينا »خدمــات«، دامئة وذات حجم 
مهــّم نســبيًّا، ال ميكــن اعتبارهــا أصواًل أساســية لدخلنا القومي. 
يف حالتنــا، تتناقــص حتويــالت املهاجريــن باســتمرار، وهــذا أمــر 
ــا. الســياحة إشــكالية  منطقــي ألّن حركــة الهجــرة همــدت عمليًّ
وغري آمنة. والرتانزيت يتغرّي باستمرار. إذا مل نكن حذرين للغاية 

لن يبقى مصدر للدخل.
فضــاًل عــن أن املداخيــل غــري املنظــورة املشــار إلهيــا، والي ال 
تظهر يف املزان التجاري، يقابلها إنفاق ظاهر، اآلالف من جتّارنا 
بنــا يقضــون الهشور والســنوات يف اخلــارج، وأصبحت زيارة 

ّ
وطال

مر أقّل شعبية بالنسبة إىل اللبنانين بقدر ما يه زيارة لبنان 
بالنسبة للمرصين. 

لذلــك، فــإّن اآلثار اإلفقاريّــة لعجز املزان التجاري حقيقية، 
وما زالت. ميكن لتدبري واحد أن يكون قادًرا عىل التخفيف من 
حّدهتا، أي تطوير مواردنا االقتصادية الزراعية والصناعية عىل 
يــة بأكــرب قــدر ممكــن 

ّ
حــّد ســواء، مــن أجــل إمــداد ســوقنا املحل

ــه، قميــَة 
ّ
مــن الســلع االســتهالكية، وتصديــر ســلع مبــا يــوازي، أقل

الــواردات الــي ال نــزال حنتاجهــا عــىل الرغــم مــن تنظميهــا. لكــن 

لالقتصاد. وزارة  هناك  تكن  لم   ،19	7  حىت 
 ثم ظهرت بخفوت بعد االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقالل
 لكنّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ارتبطت بوزارة العدل،
ثم بالشؤون الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والتعليم العاّم
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ــب الكثــري، فتلــك السياســة تقتــي 
ّ
ربّمــا هــذا ينطــوي عــىل تطل

تنفيذ إصالحات جاّدة عىل الصعيدين االقتصادي واالجمتايع. 
عدا أّن تمنية املوارد الطبيعية وتنظمي االقتصاد باملعىن احلديث 
ب التقدم االجمتايع. 

ّ
يعين جتميع القوى من خالل الرثوة وتطل

وهو ما ال يمتاىش مع السياسة العاّمة الي كانت مّتبعة.

هكــذا ُتــرك لبنــان وســورية يغرقــان بالــواردات الــي حالــت 
دون منــو اقتصادهمــا اإلنتــايج؛ مــن الغــذاء الــذي ميكــن زراعته، 
والقمــاش الــذي ميكــن نســجه يف مصانعهمــا اخلاصــة، ومئــات 
املــواد االســتهالكية الــي َثُبتــت قدرهتمــا الكبــرية عــىل التصنيــع 
تيحــت لهمــا الفرصة واملعّدات. أّدت التخفيضات العديدة 

ُ
إذا أ

الــرضر  زيــادة  إىل  عملتنــا،  هبــا  ترتبــط  الــي  الفرنســية،  للعملــة 
املتأيت باألساس من تأثريات املزان التجاري. وسوف يالحظون 
تعويضــه  ميكــن  ال  الــذي  املــايل  الزنيــف  هــذا  حجــم  بالتأكيــد 

وعواقبه الوخمية عىل الصعيدين االقتصادي واالجمتايع.
خــالل فــرتة مــا قبــل الحــرب، تســاءل االقتصاديــون كثــرًيا 
عــن القــدرة عــىل االســتمرار طويــاًل مــن دون الوصــول إىل حالــة 
التجــاري  المــزان  أّن  الخــرباء  بعــض  رأى  الكامــل.  اإلفــالس 
قــد يكــون خضــع لتعديــالت مــن خــالل التدّفقــات المالّيــة غــري 
المنظــورة الــي ينفقهــا الجيش الفرنيس. ال تزال هذه المســألة 
يف خانــة الشــّك. أميــل إىل االعتقــاد بأنّــه إذا تمّكنــا من الصمود 
لفــرتة طويلــة والحفــاظ عــىل وضعّيــة مالّية صحيــة، فذلك ألنّنا 
االحتياطيــات  ويع،  دون  ومــن  ببــطء  ونســتزنف،  نعيــش  كّنــا 
لــم  الذيــن  المتقّشــفن  آبائنــا  أيــام  يف  تراكمــت  الــي  النقديــة 
يعرفوا شيًئا عن كماليات الحياة المعارصة. خالل هذا المسار 
االســتزنايف، أصبــح توزيــع الــرثوة غــري متــكائف بشــكل مزتايــد من 
خــالل إفقــار الســكان الزراعيــن وتهجريهــم مــن أراضيهــم نحــو 
المدينــة. وهــو مــا نشــعر بــه اآلن مــن خــالل مــوارد أريافنــا غــري 
المطّورة إىل حّد كبري، بالتوازي مع سحب العاطلن من العمل 

من األرايض الشاسعة إىل المدن.
مؤّقًتــا،  اخلســارة  يــوازن  لألمــوال  آخــر  مصــدر  هنــاك 
األرايض  ك 

ّ
مــال مبســارعة  الكامنــة  املعلنــة  غــري  احلقيقــة  وهــو 

والصناعيــن املفقريــن إىل رهــن ممتلكاهتم مــن خالل املصارف 

ــا إىل حتــّول املواقــع القّيمــة يف البالد إىل  األجنبيــة، مــا أّدى تدّرجيًّ
ملكّيات أجنبية.

التــداول  حجــم  مــن  األكــرب  اجلــزء  كان  املرحلــة،  تلــك  يف 
االقتصــادي مدفوًعــا باالســترياد، وأصبــح املســتوردون الرشحيــة 
األغىن من السكان، وأكرثها نفوًذا. هذا هو السبب يف استمرار 
ط 

ّ
اخللط بن االقتصاد واســترياد البضائع. لكن يف كّل مّرة ختط

الســلطات املســؤولة إلجــراء إصالحــات، ُيــّر املســتوردون عــىل 
أن تكون لهم الكلمة األوىل واألخرية .

   كانــت احلــرب املمتــّدة بــن العامــن ١٩٣٩ و١٩٤٥ مفيــدة 
للبنان وسورية. أوقفْت تدّفق جميع السلع غري األساسية الي 
ُهــِدرت علهيــا األمــوال يف الســابق، وأعــادت إحيــاء الصناعــات 
ية القليلة، وزادت اإلنتاج الزرايع، إذ حتّول لبنان إىل انتاج 

ّ
املحل

الفاكهــة واخلرضوات، وســورية إىل زراعــة احلبوب. وأّدى اإلنفاق 
العسكري األجنيب إىل تعويض جزء من اخلسائر املالية املوروثة 
مــن الــواردات الوفــرية قبــل احلــرب. هل اســتفدنا بشــكل كامل 
من هذه الفوائد غري املتوقعة؟ ُتظِهر األزمة اآلنّية أّن لبنان عىل 

األقل مل ينتهز تلك الفرصة.

صعوبات احلرب وما بعدها
بعــد العــام ١٩٤٣، بدأنــا بــإدارة مواردنــا بأنفســنا، لكّننــا وجدنــا 
صــورة مختلفــة متاًما عن تلك الي اعتدناها، وفهمنا أّن ظروف 

املايض الهسلة اختفت. أّما جوانب الوضع اجلديد فهي:
ندرة السلع االستهالكية– 
عدم االستقرار املايل– 
تقييد الواردات والصادرات والتجارة الداخلية– 
ارتفاع تكاليف املعيشة– 

تفســري  أي  إىل  االســتهالكية  الســلع  يف  النقــص  حيتــاج  ال 
مستفيض من جانيب. لقد كان ذلك بسبب اخنفاض الواردات، 
يــن املخزونــات احلاليــة، وعــدم قدرتنــا عــىل 

ّ
وكــزن التّجــار املحل

املشــكلة  عــن  ِحيــد 
َ
أ ســوف  املطلوبــة.  الســلع  معظــم  إنتــاج 

املاليــة ألّن التعامــل معهــا أمــر معّقــد وصعــب للغايــة اآلن. لكــن 
الضوابــط وارتفــاع تكلفــة املعيشــة حتتــاج إىل رشح، ألهنــا ال تــزال 
تعيــق تعافينــا العــاّم، وقد تســتمّر لفرتة طويلــة إذا مل يمتّ التعامل 

معها بشكل مناسب.
ُفرضت الرقابة عىل الواردات خالل احلرب، أّواًل ألّن الدول 
املصــّدرة، وال ســّيما الواليــات املتحــدة األمريكيــة واإلمرباطوريــة 
ا من السلع املتاحة  الربيطانية، كانت لدهيا كميات محدودة جدًّ
للتصدير، وثانًيا ألّن لدينا كمية محدودة من العمالت األجنبية 
لتوفــري كّل هــذه الــواردات، ومل تعــْد قميــة عملتنــا كمــا كانــت يف 
رم عىل 

ُ
عــر التجــارة احلــّرة. ُقّيــدت الصادرات من بلدنــا كيال حن

 عندما يقلق الناس بشأن خســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائر 
المزيان التجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري، يواَجهون 
الُمرسلة األموال  من  يتأىّّت  بدخل  الخسارة   بتعويض 
والرتانزيت السياحة  عائدات  ومن  المهاجرين  من 
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األرجــح مــن حاجاتنــا الضئيلــة من املــواد الغذائية واملــواد اخلام. 
والستكمال الرقابة عىل وارداتنا وصادراتنا، فرضت السلطات 
الرقابــة عــىل التجارة الداخلية لتنظمي أســعار الســلع األساســية 

وتأمن استقرار كلفة املعيشة عند مستويات معقولة.
لســوء احلــظ، نظــًرا إىل الطاقــة املتفّجــرة للــرثوة الفردية من 
ناحية، وعدم قدرة القوانن اجلديدة عىل التكيف مع الظروف 
املتغرّية برعة، من جهة أخرى، مل تثبت الضوابط فاعليتها، ما 

أّدى إىل ارتفاع غري مسبوق يف تكلفة املعيشة.

تكلفة املعيشة
غالء املعيشــة هو ســبب معظم مشــاكلنا. لقد تسّبب يف تضّخم 
موازنة الدولة، ومنعنا من التصدير نظًرا الرتفاع ســعر التكلفة 
عــىل املســتوردين األجانــب. مث إنّــه يبِعــد الســّياح عــن شــواطئنا  
ألنّنــا واحــد مــن أغــىل البلــدان من حيــث ارتفاع تكلفة املعيشــة 
يف العــامل. ومثــة العديــد مــن األرضار األخــرى الناجتــة مــن ارتفــاع 

تكلفة املعيشة.

الخــز  أساســيتن:  بســلعتن  األســعار  تضّخــم  بــدأ 
منــذ  خياريــن  مــن  بواحــد  الحكومــات  ووِجهــت  والنســيج. 
بدايــة الحــرب: القيــود الكاملــة أو ال قيــود البتــة. أّدى تطبيــق 
الفاعليــة.  انعــدام  إىل  وتلــك  هــذه  بــن  الواقعــة  اإلجــراءات 
التضّخــم  معــّدل  عــىل  للخــز  المرتفــع  الســعر  تثبيــت  جــرى 
العــايل للعــام ١٩٤٣، وعــىل الرغم من ضمان توفري الخز، فقد 
ســاهم ســعره يف اســتمرار ارتفاع تكاليف المعيشــة وزيادتها. 
ــم يف األنســجة أو تقنينها، كما  مــن جهــة ثانيــة، لــم يتــّم التحكّ
أّن ارتفاع أســعارها باضطراد، بســبب المضاربة، ألقى بعبئه 
عــىل إنفــاق الطبقــات العاملــة، المثبتــة يف أعمالهــا، وأثّــر عىل 

نحــو غري مبــارش يف تكلفة إنتاج الغذاء.
ب يف تدوين هذا األثر الغريب: انخفضت 

ّ
قد يرغب الطال

أســعار المنســوجات إىل حــّد كبــري مؤّخــًرا، لكــن هــذا لم ينجم 
عــن توافــر الســلع فقــط. كان بســبب التــدين المفــائج يف القوة 
إىل  احتاجــوا  الذيــن  النــاس  مــن  كثــري  للســكان.  الرشائّيــة 
المنسوجات قبل بضعة أشهر ما زالوا يف أمّس الحاجة إليها، 

لكنهــم لــم يعــودوا قادرين عىل رشائها. اســألوا مالي األســهم 
يف الــرشكات، قــد يكون لديهم ما يقولونه عن هذا الموضوع.
اخلــز االقتصــاد اللبنــاين إىل حالــة هّشــة  دفعــت مشــكلة 
ــا، إىل التأثري  ا. قبــل أيــام قليلــة، أدى نقــص اخلــز، ولو جزئيًّ جــدًّ
عىل مروحة كاملة من أســعار الســلع األخرى، وبدأ يف زعزعة 
الهيــكل االقتصــادي واالجمتــايع بأكملــه. وهذا مــا ثبت مّرات 
عديــدة خــالل هــذه احلــرب، وال يوجــد أدىن شــّك يف أّن حــّل 
اخلــز لدينــا يعــين حــّل معظــم همومنــا االقتصاديــة.  مشــكلة 
ســوف أتناول هذه النقطة بشــكل موسع عند مناقشة مسألة 

الزراعة الحًقا يف هذه الكلمة.
ق مبراقبة األســعار، من اخلطأ تربير بعض فشــلنا 

ّ
يف ما يتعل

بالنظــر إىل البلــدان الــي فشــلت أكــرث أو أقــل مّنــا، واألحــرى 
وفرضــت ضوابــط  احلقائــق  واجهــت  الــي  البلــدان  إىل  النظــر 
وجنحت يف اجتياز حاالت طوارئ مستبعدة التصديق، وهناك 

العديد من األمثلة عن هذه األخرية.

املوارد والدخل القومي
بعد أن رشحت الظروف الي سبقت احلرب، واألرباح واألرضار 
الــي حلقــت بنــا بســبب احلــرب، ســوف أرمس صــورة مؤّقتــة عــن 
مواردنــا احلاليــة وأحــاول تقــدمي اقرتاحات ليس حلّل مشــاكلنا، 

ولكن عىل األقل إلجياد أرضّية خلطة عمل.
دخلنــا  عــىل  شــعبنا  ومســتقبل  معيشــتنا  مســتوى  يعمتــد 
القومــي وطريقــة توزيــع هــذا الدخــل أو الــرثوة. إذا كان هــذا 
الدخل منخفًضا أو يوزَّع بشكل غري صحيح، فسوف ينخفض 
لالقتصــاد،  اإلجمــايل  التقــدم  ــل 

ّ
ويتعط معيشــتنا  مســتوى 

والعكــس صحيــح. لكــن الدخــل القومــي ليــس مســألة ثابتــة. 
ميكــن زيادتــه حســب مــوارد البلــد وقــدرة الســكان عــىل تطوير 
هِملــت 

ُ
أ إذا  القومــي  الدخــل  ينخفــض  ســوف  املــوارد.  تلــك 

املــوارد الطبيعيــة، فتكــون العواقــب االجمتاعيــة واالقتصاديــة 
كارثّيــة. مــا يه مواردنــا احلاليــة، ومــا يه إمكانيــات تطويرهــا؟ 

أواًل: اإلمكانات البرشيّة.

السكان
يبلــغ عــدد ســكان لبنان حنو مليون و١٠٠ ألــف نمسة؛ ومهنم ١٤٠ 
مضهنــم ١١٠ آالف فقــط يعملــون يف الزراعــة  ألــف عامــل؛ مــن 
والصناعــة )قبــل الزيــادات األخــرية يف معــّدل البطالــة(: هــذه 
ك 

ّ
يه الوظائــف املنتجــة. ويعلــن ٢٢٥ ألًفــا عــن أهنــم جتّــار ومــال

وأطبــاء:  ومحامــون  دولــة  فــو 
ّ
وموظ ومســتخدمون  أراض 

هــذه فئــة الوظائــف غــري املنتجــة. وهنــاك ٧٣٥ ألًفــا ال ميتلكــون 
وظائــف )مــن مضهنــم القــمس غري النشــط من الســكان(. ُتظهر 

 غالء المعيشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة سبب معظم مشاكلنا.
 لقد تسبّب يف تضّخم موازنة الدولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،
 ومنعنا من التصدير الرتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع
األجانب المستوردين  على  التكلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  سعر 
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هــذه األرقــام أّن حنو ُعرْش الســكان يســاهمون يف تكوين الرثوة 
املاديــة، وتوفــري وســائل العيــش لبقيــة املجمتــع، والقــمس األكــرب 
مهنــم منخــرط يف العمــل اإلداري أو املضاربــة أو هم متعطلون 

من العمل.

أكــرب مشــاكلنا، ال  إحــدى  )إلدراك أرضار املضاربــة، ويه 
واخلــرضوات  الفواكــه  أســعار  مــن  ميكــن إعطــاء مثــال أفضــل 
مها املزارعون بأسعار معقولة، لكن ال ميكن أن 

ّ
بالتجزئة. يسل

تصل إىل املســتهلك قبل مرورها بالوســطاء، الذين ال يفعلون 
شــيًئا ســوى زيادة ســعر الرشاء بنسبة ١٥٠ إىل ٢٠٠%(.

قة بتشــغيل الســكان النشــطن غري 
ّ
قد تكون حالتنا املتعل

موجــودة يف أي دولــة حديثــة. فرنســا، الــي تقــارن بشــكل غري 
مــؤاٍت مــع الــدول األفضــل تنظيًمــا، يعمــل ٣٨% مــن ســكاهنا 
ســكاهنا  مــن   %٤٣ فــإّن  بلجيــكا  أّمــا  والصناعــة.  الزراعــة  يف 
تقريًبــا يف  نفهســا  والنســبة  الصناعــة،  يعملــون يف  النشــيطن 

الزراعة. أّما عندنا فالنســبة يه ١٠%.
بالنســبة إىل لبنــان، يؤثّــر هــذا التوظيف الناقص للســكان 
النشــطن كثــرًيا عىل توزيع الرثوة، والقــّوة الرشائية، والتجارة 
العاّمــة والتقــّدم االجمتــايع. وأحــد األســباب الرئيســية لهــذا 
الوضــع هــو الهجــرة مــن الريــف إىل املدينــة بســبب االختــالف 
املعروف يف املعايري واالفتقار إىل التحســينات الريفية وانعدام 
األمن. السبب الرئييس التايل هو عدم وجود صناعات كافية 

الســتيعاب القّوة البرشيّة املهاجرة.
لحسن الحظ، عىل الرغم من عوامل الضعف المفروضة 
عليهــم لقــرون، لــم يفقــد ســكان البلــد كامــل حيويّتهــم، وعند 
عــىل  أنّهــم حافظــوا  يتبــّن  باالعتبــار،  والــذكاء  المهــارة  أخــذ 
ــن  يتمكّ أن  بمجــّرد  تنكشــف  الــي  الجّيــدة  المعايــري  بعــض 

األفــراد من تحقيق الرخاء المادي.

الزراعة
أرضنــا الزراعيــة غــري مطــّورة وفقــرية جزئيًّا بســبب االســتزناف 
بالوســائل  جتديدهــا  دون  مــن  املغّذيــة  لعنارصهــا  املســتمّر 
وضعــف  حقولنــا،  يف  املوجــود  القــزم  القمــح  ُيعتــرب  العلمّيــة. 

إنتاجية الرتبة )مبعّدل يراوح بن مثرة إىل ٦ حّبات لكّل بذرة(، 
دليــاًل واضًحا عىل ضعف تغذية األرض.

امليــاه وفــرية لكهّنــا حتتــاج إىل أنظمــة ريّ إضافيــة وأنظمــة 
كــن، بــل 

ّ
توزيــع أفضــل، والــي ال تقتــر فوائدهــا عــىل كبــار املال

تمشل صغارهم والعّمال الزراعين أيًضا. 
لزراعــة  املناســبة  الظــروف  يوّفــر  مناخنــا  أّن  املعــروف  مــن 

أفضل أنواع الفاكهة واخلرضوات يف العامل.
منتجاتنــا الرئيســية يه زيــت الزيتــون واحلمضّيــات واحلرير، 
لكــن اإلنتــاج الفعــيل ال يتوافــق مع القدرة اإلنتاجيــة للبالد عند 
م. يكفي تقدمي مثال 

ّ
تطبيق األســاليب الُمحّســنة واإلنتاج املنظ

واحــد لتوضيــح ذلــك. قبــل حــرب ١٩١٤-١٩١٨، كانــت احلمضّيات 
ــز يف طرابلــس 

ّ
الــي تمنــو يف رشق البحــر األبيــض املتوّســط ترتك

وصيدا ويافا. كان محصول فلســطن مســاوًيا تقريًبا ملحصول 
احلديثــة،  اإلنتــاج  أســاليب  إدخــال  مــع  مًعــا.  طرابلــس وصيــدا 
ومكافحة اآلفات والتسويق العلمي، وصل محصول فلسطن 
ر  يف العام ١٩٣٩ إىل ٧٠٠ ألف طن ، ويه كّمية ضخمة. حاليًّا، ُيقدَّ
إنتــاج احلمضّيــات يف لبنــان بنحــو ٧٠ ألــف طــن. كان محصــول 
فلســطن قبــل احلــرب أكرب بعرش مّرات مــن محصولنا، وال يزال 
أكرب خبمس مّرات اآلن، عىل الرغم من اإلجراءات والقيود الي 
فرضهتــا احلــرب. ال ميكــن احتســاب اخلســارة الــي تكّبدناهــا من 
هــذا الركــود. مل تكتــِف فلســطن بتحقيــق ثــروة وغــذاء وعمالت 
أجنبية تشــتّد احلاجة إلهيا فحســب، بل أطلقت أيًضا صناعات 
واكتســبت  األساســية،  والزيــوت  احلمضّيــات  لعصــري  جديــدة 

أسواًقا جديدة وهشرة جتاريّة مع كّل ما تتمضّنه من أرباح.
ــق بأغذيتــه الرئيســية، ينتــج لبنان اآلن حنو ٣٠% 

ّ
    يف مــا يتعل

مــن احلبــوب الالزمــة لتغذيــة ســكانه. يبلــغ متوّســط الــواردات 
الســنوية حنــو ١٠٠ ألــف طــن من القمح والشــعري بنحــو ٣٥ مليون 
لرية، دفعها لبنان نقًدا إىل املوّردين اخلارجين حىّت العام ١٩٤٢. 
بالنســبة إىل األشــخاص الذيــن ال يفهمــون كثــرًيا باإلحصــاءات، 
الســعر اإلجمــايل  بكثــري  يتجــاوز  املبلــغ  هــذا  إّن  أقــول  أن  جيــب 
واحلريــر  واحلمضّيــات  الزيتــون  زيــت  مــن  الرئيســية  ملحاصيلنــا 
مجمتعــة. لكــن هــذا ليــس كّل يشء. حنــن ال نتغــّذى مــن احلبوب 
فقــط، بــل نســتورد كّميــات من األرز والمتــر والدهون ومنتجات 
األلبــان تزيــد قميهتــا عــىل ٦ ماليــن لــرية. أخــى أنّــه ال يوجد يف 
دخلنا املريئ أو غري املريئ ما ميكن أن يوازن هذه النفقات لرشاء 
املــوارد للحصــول عــىل  الســلع الغذائيــة األساســية وختصيــص 

هبا احلياة العرصيّة.
ّ
سلع أخرى تتطل

    يذكّرين هذا املوقف املأساوي بقول جربان الهشري: »ويٌل 
ألّمة تلبس مّما ال تنسج، وتأكل مّما ال تزرع«. ال تزال مشكلة 

الغذاء بالنسبة إىل لبنان خطرية كما كانت دائًما.

 يبلغ عدد ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكان لبنان
 نحو مليون و100 ألف نسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة؛
آالف  110 ضمنهم  من  عامل؛  ألف   1	0  ومنهم 
يعملون يف الزراعة والصناعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
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ال يقــّل خطــورة التحذيــر الــذي تطلقــه الطبيعــة عــن تدمــري 
عنــارص احليــاة يف هــذا البلد، وأعين الغابات واألتربة. ال شــّك أّن 
ب، الذيــن ميلكــون بعض املعرفة عن تأثريات تآكل الرتبة، 

ّ
الطــال

انتاهبم الشعور املؤمل الذي أشعر به بعد هطول األمطار الغزيرة 
ــخ مصّبــات األهنر عىل طول أميال بلون بين داكن، هو 

ِّ
الــي ُتلط

ــَرف بعيًدا إىل البحــر. تنجرف 
ُ

نفســه لــون الرتبــة الــي تغّذينا وجت
الرتبة بهسولة بسبب األمطار، ألّن الغابات الي تشكل العائق 
رت، وال يزال تدمريها جارًيا.  الرئييس أمام اجنراف الرتبة قد ُدمِّ
ل خسارة الرتبة املحاصيل الزراعية املتوقعة فحسب، بل 

ِّ
ال تقل

ــل أيًضــا إمــدادات امليــاه الــي تغــّذي الرتبــة والغابــات. وإىل 
ِّ
تقل

الرئيــيس  اجلــمس  الغابــات  ل 
ّ
تشــك االقتصاديــة،  قميهتــا  جانــب 

للمهشد الطبييع الذي جيعل لبنان بلًدا جمياًل.
خالل احلرب العاملية األوىل، تسّبب اجليش الرتيك، يف سعيه 
املفتوحــة.  غاباتنــا  يف  فادحــة  خبســائر  الوقــود،  عــىل  للحصــول 
حلســن احلــظ، كانــت الطــرق ال تــزال نــادرة ومرافــق النقــل أكــرث 
 لــكان الدمــار أكــرب بكثــري. لكــن خــالل هــذه احلــرب، 

ّ
نــدرة، وإال

هّسلــت الطــرق واملواصــالت حصــول املجزرة حبــّق آالف األفدنة 
مــن الغابــات اجلميلــة، الــي كان ينبــيغ إنقاذهــا بــكّل الوســائل، 
أو عــىل األقــّل اســتبدالها عــىل الفور مبســاحات مزروعة جديدة 

وتأمن حماية كافية لمضان منّوها الكامل.
إنــه تناقــض مــؤمل عندمــا نالحــظ أّن الرغبــة باحلصــول عــىل 
أرض تدفــع النــاس إىل تغطيــة األســطح الصخريّــة بالرتبــة، الي 
يــمتّ احلصــول علهيــا لقــاء ســعر باهــظ مــن مناطــق بعيــدة، بينمــا 
ننظــر ببعــض الالمبــاالة إىل أرضنــا املجــّردة مــن كّل مــا جيعلهــا 

مكاًنا مناسًبا للعيش.
قبل احلرب بوقت قصري، أنشــأت حكومة الواليات املتحدة 
مــن  الرغــم  عــىل  وصيانهتــا،  الغابــات  لتجديــد  خاّصــة  إدارات 
أّن الواليــات املتحــدة ليســت يف وضــع يائــس. يســتديع وضعنــا 
وحلمايــة  والدولــة.  الشــعب  مــن  تضحيــة  أي  بــذل  املأســاوي 
ات 

ّ
دت حديًثا ال يشء أفضل من إنشــاء محط املناطــق الــي ُجــدِّ

جبلّيــة دامئــة لوحــدات اجليش اللبنــاين ألّن ذلك لن يرتتّب عليه 
أي نفقات إضافية.

ملكافحة تآكل الرتبة، أنشأت الدول احلديثة إدارات خاّصة 
تراكمت لدهيا املعرفة واخلربة يف هذا املجال. وواجبنا يف معاجلة 
هــذا الــرضر غــري املريئ والُمقلق ال يقل إحلاًحا عن واجب معاجلة 

مشكلة الغذاء.

الصناعة
عــىل اللبنانيــن الذيــن حيّبــون تمسية بلدهم »ســويرا الرشق« 
ســويرا  أّن  يتذكــروا  أن  الطبيعيــة،  مناظرهــا  إىل  إشــارة  توربني مياه يف القرعون، آذار/مارس 1964.يف 
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احلقيقيــة يه أواًل دولــة عاليــة التصنيــع، ال تــأيت ثروهتا الرئيســية 
من السياحة بل من الصناعة . جتدر اإلشارة إىل أّن عدم امتالك 
ســويرا املعادن والوقود، دفعها إىل تكوين ثروة اقتصادية من 
الصناعــات بشــكل أســايس، والــي جتعــل مزاهنا التجــاري أعىل 
بنحــو ١٥ مــّرة مــن لبنــان وســورية مًعــا، وبنفــس عــدد الســكان 

ق بالصناعة؟
ّ
تقريًبا. أين نقف يف الواقع يف ما يتعل

قبل عرشين عاًما، كان من المعتاد وصف عجزنا الصنايع 
باّدعــاء عــدم قدرتنــا عــىل تصنيــع مســمار. ثــّم بــدأ بالعمــل عــدد 
الصناعيــة. حاربــوا  بالقــّوة  يؤمنــون  الذيــن  الرجــال  مــن  قليــل 
سياســة الركــود الــي اتّبعها االنتــداب وبنوا المصانــع. ال يزالون 
يقاتلــون ضــّد نزاعــات ذات طبيعــة مختلفــة، واليــوم يقــّدر رأس 
المــال المســتثمر يف مختلــف المؤسســات الصناعيــة يف لبنــان 

بنحو ١٠٠ مليون لرية لبنانية.
الخــاّم  المــواد  نقــص  مــن  الرغــم  عــىل  المــايض،  العــام  يف 
مــن  أكــرث  لبنــان  صنــع  المســتقّرة،  غــري  المســتقبلّية  واآلفــاق 
خمســن ســلعة صناعيــة، كان يجــري اســتريادها مــن الخــارج 
ــت الصناعــات الغذائية بشــكل رئييس 

ّ
مقابــل نقــود ثمينــة. غط

والنشــاء  والمعكرونــة  والبســكويت  والمربّيــات  بــات 
ّ
المعل

والغلوكــوز والشــوكوال والدهــون والبــرية والكحــول. يف قطــاع 
والمســامري،  الخشــب،  وألــواح  اإلســمنت،  هنــاك  البنــاء، 
يف  والتدفئــة.  الصــيّح  الــرف  وأجهــزة  والبــالط،  والدهــان، 
والمالبــس  القطنيــة،  والســلع  الَغــْزل  هنــاك  المنســوجات، 
منتجــات  وثمــة  والصــوف.  والحريــر  والجــوارب،  الداخليــة، 
أخــرى مثــل النعــال الجلديــة والمطاطيــة، واألحذيــة الجلديّــة 
والكرتــون،  والصابــون،  الكربيــت،  وأعــواد  والمطاطّيــة، 
والزجــاج، واألجهــزة الصناعيــة والمزنلية. لكن بينما كّنا نصّنع 
بقــّوة  تتقــّدم  نحــو ٥٠ عنــًرا بشــّق األنفــس، كانــت فلســطن 
وبرعــة مــع أكرث من ٥٠٠ ســلعة من بينها مــواد كيميائية مهّمة 
باإلنجــازات  فخوريــن  كّنــا  إذا  لذلــك،  دقيقــة.  وآالت  وأدوات 
الصناعيــة يف لبنــان، فــال يمكننــا اعتبارهــا الهدف النهــايئ، ألنّها 
ليســت أقى ما يمكننا فعله أو ما يجب أن نفعله يف المجال 
الصنايع. تذكّروا أننا نســتورد نحو ألف ســلعة، وإذا اســتطعنا 

 
ّ

 عن استخدام بعضها لتوفري المال، فال يمكننا التخيل
ّ

التخيل
عــن معظمهــا ألّن ال غــىن عنهــا للحفــاظ عــىل المعايــري الحديثة 

ومواكبة التقّدم.
اســتقرار  إنتــاج صنــايع مالئــم، ال يمكننــا حفــظ  مــن دون 
اقتصادنا ورفع معايرينا. أنا مضطر إلجراء بعض المقارنات مع 
فلســطن ألّن النــاس هنــاك أدركــوا هذه الحقيقــة االقتصادية، 
وبنوا قّوة صناعية من األرباح الهائلة الي جنوها من اإلنتاج يف 
زمن الحرب، بينما ال يزال شعبنا يتساءل عما إذا كان استثمار 
رأس مالهــم يف التجــارة التقليديــة أفضــل وأســهل وأكــرث أماًنــا. 
لطالمــا رِغبــُت بــزرع الويع بأهّمية الصناعــة داخل كّل رجل يف 

هذه البالد.
اعتــاد النــاس جــين األمــوال بهسولــة مــن خــالل املضاربة أو 
التجــارة، ولذلــك رّوجــوا العتقــاد ســائد بــأّن لبنــان ال ميكــن أن 
يصبح بلًدا صناعيًّا ألنّه يفتقر إىل املواد اخلام. جعلت اإلجنازات 
هــؤالء االقتصاديــن الزائفــن يصّدقــون هــذه الكذبــة. عنــارص 
اســتريادها.  ميكــن  فهــذه  اخلــام،  املــواد  فقــط  ليســت  الصناعــة 
املــواد:  بعــض  اســترياد  املزدهــرة  ــب صناعاتنــا 

ّ
تتطل الواقــع،  يف 

املســتورد،  والصــوف  القطــن  النســيج  مصانــع  تســتخدم 
وتستخدم املدابغ اجللود املستوردة.

يف الواقــع، لدينــا مــواد خــام أكــرث ممــا لــدى فلســطن الــي 
ُتعتــرب صناعاهتــا أقــوى بعــرش مــّرات عــىل األقــل مــن صناعاتنــا، 
وكانت تتغّذى جزئيًّا من املواد اخلام من لبنان: الفاكهة ملصانع 
التعليب، واألخشــاب ملصانع الكربيت وألواح اخلشــب، والرمل 

للزجاج، والطن للطوب، والُمْغَرة لأللوان، وغريها.
    اخليال واملهارة والشجاعة يه الي ختلق القّوة الصناعية. 
 عىل ذلك، والعديد من البلدان 

ً
بإمكان سويرا أن تكون مثاال

األخــرى أيًضــا. لكــن لنتحــّدث عن فلســطن مّرة أخــرى، حيث 
رت لها العمالة  نشأت صناعة قويّة مؤّخًرا، تقطيع األملاس، ووفِّ
ســوًقا  تشــكّل  وال  اخلــام،  األملــاس  فلســطن  تنتــج  ال  املاهــرة. 
لألملــاس: فهــذه املواد اخلام ُتســتورد من جنــوب أفريقيا، وُتصنع 
يف فلســطن، وُتصــّدر إىل العــامل. مــن خــالل املهــارات املوجــودة 
فهيــا، أصبحــت فلســطن مــن مراكــز قطــع األملــاس القليلــة يف 

العامل، ويقّدر أهّنا تدّر علهيا حنو ٣٠ مليون دوالر سنويًّا.

عنارص الصناعة
مــا يه آفــاق لبنــان لتطويــر الصناعــات، ومــا يه العنــارص الــي 

ميكننا االعمتاد علهيا؟
العمالــة: يمتّتــع العّمــال اللبنانيــون بمسعــة طّيبــة، وقّدمــوا 	 

دلياًل عىل قدرهتم عىل التأقلم مع أساليب العمل احلديثة 
برعة، وبناء تقليد صنايع رفيع.

تسميــــــــــــــــــــــــــــــــة يحبّون  الذين  اللبنانيني   على 
 بلدهم »سويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرسا الرشق« 
سويرسا ثروة  أّن  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتذكروا   أن 
السياحة ال  الصناعة  من  تأيت  الرئيسيــــــــــــــــــــــــــــة 
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احتياطياتنــا املحمتلــة مــن الطاقــة الكهرومائّيــة 	  الطاقــة: 
كبــرية، ومتّثــل أحــد اآلمــال الــي نعمتــد علهيــا يف االنتعــاش 
ليــس لدينــا احتياطّيــات نفطّيــة قّيمــة،  االقتصــادي، ألنّــه 
مــن  الطاقــة  إمــداد  أصبــح  بالفعــل،  صلبــة.  أو  ســائلة 
املراكــز  مــن  احلــايل  الضغــط  كاٍف.  غــري  القامئــة  ــات 

ّ
املحط

ــب 
ّ
المنــّو املســتقبيل، يتطل الســكنّية والصناعّيــة، وكذلــك 

مشــاريع طاقــة إضافيــة. يف هــذا الصــدد، هنــاك واقــع جيــب 
أن نواجهــه؛ ال ميكــن توّقــع تطــّورات مرشقــة يف الطاقــة مــن 
املراكــز  أّن  مــن  الرغــم  عــىل  الريــف.  يف  املعايــري  رفــع  دون 
املزدهرة نسبيًّا، مثل بريوت وطرابلس، ميكن أن تستخِدم 
 أّن املناطــق الريفيــة الفقــرية غــري 

ّ
املزيــد مــن الكهربــاء، إال

قــادرة عــىل اســتقبال هــذا العنــر احلضــاري الــذي ال غــىن 
عنــه. أظهــر مســح حديــث يف مشــال لبنــان أّن مــن بــن ٥٥ 
ألف نمسة، هناك بضع عرشات من العائالت تستطيع دفع 

تكاليف الكهرباء.
الوقــود: ُيعتــرب الوقــود الســائل مــادة أساســية يف صناعاتنا 	 

ووســائل نقلنــا، لكــن تكلفتــه أعــىل يف لبنــان مــن تكلفتــه 
يف أي دولــة أخــرى يف الــرشق األوســط. نظــًرا إىل التكلفــة 
اخلزينــة  ســحوبات  تزايــد  بعــد  ارتفعــت  الــي  املرتاكمــة 
وبالتــوازي مــع ضعــف أنظمــة اإليــرادات الســابقة - أصبــح 
ا للغاية. إليكم مقارنة أسعار بن  سعر الوقود السائل مرضًّ

لبنان ودول الرشق األوسط األخرى:
الكاز )لكل لرت(: مر: ٢,١٩ لرية فلسطينية - فلسطن:  	

١,٩١ لرية فلسطينية - لبنان: ١٦,١ لرية لبنانية.
فلســطينية-  	 لــرية    ١٥,٧٩ مــر:  لــرت(.  )لــكل  البزنيــن 

فلســطن: ١٤,٨٠ لــرية فلســطينية - لبنــان: ٢٩,٥٩ لــرية 
لبنانية. 

الفيــول أويــل )للطــن(. لــرية لبنانّية. مــر: ٥,٢٦ لريات  	
لــرية    ٣٤,٨٤ لبنــان:   - يشء  ال  فلســطن:   - لبنانيــة 

لبنانية. 
إن صناعاتنــا غــري قــادرة عــىل مواجهــة املنافســة مبثــل  	

تلــك اإلعاقــة إلحــدى املــواد الرئيســّية. ومــن الواجــب 
الوطــين إجيــاد مصــدر آخر من الدخل من أجل ختفيف 

العبء عن وسائل اإلنتاج.
النقل: مل يهشد لبنان أو سورية إنشاء أي خط سكة حديديّة 	 

جديــد ألغــراض اقتصاديــة خالل الـ٣٦ ســنة املاضيــة. ُبِنيت 
تفّرعات صغرية يف ســورية حتت ضغط عســكري )الســويداء 
يف العام ١٩٢٧، تل كوجك يف العام ١٩٣٩( أما فرع الناقورة- 
هــو  ألغــراض عســكريّة   ١٩٤٢ العــام  أنــئ  فقــد  طرابلــس، 

أيًضا. وهذه عالمة عىل الركود االقتصادي.

عــىل الرغــم من توافرها يف املراكز الســياحية املفّضلة، 
املناطــق  متوافــرة يف  وغــري  رديئــة  كانــت  الطرقــات  أّن   

ّ
إال

الزراعية الرئيسية.
رمبــا تكون رســوم املــرائف والتخزين يف لبنان يه األعىل 
تفريــغ  رســوم  أّن  كمــا  املتوّســط،  األبيــض  البحــر  رشق  يف 
البضائــع املفروضــة عــىل وكالء الشــحن خيالّيــة، وهــو مــا 

يــرضُّ كثرًيا بالتجارة والصناعة.
كارس  إلنشــاء  لــرية  مليــون  إنفــاق  طرابلــس  هشــدت 
أمــواج بطــول ثالثــة اربــاع الِميل، مــن دون أن يكون له أي 
غــرض واضــح. وأصبحــت الســفن يف طرابلــس أكــرث نــدرة 

مّمــا كانــت عليه بعد بناء كارس األمواج.
ـا، ُيفــرتض أن تعجبنــا هــذه الصناعــة  الشــحن: تقليديًـّ
الي ترتاجع يف لبنان. ســوف يؤّدي تطويرها إىل امتصاص 
كميــات  مــن  الكثــري  وتقليــل  العمالــة،  فائــض  مــن  الكثــري 
تغطيــة  وأيًضــا  األجنبيــة،  الســفن  تنقلهــا  الــي  الشــحن 
جــزء مــن العجــز يف املــزان التجــاري. أليــس مفيــًدا لآلفــاق 
املســتقبلية التأكيــد عــىل أّن أحواضنــا شــّيدت بعًضــا مــن 

أفضل البوارج ألســاطيل احللفاء خالل احلرب؟
بعــد تعــداد املــوارد االقتصاديــة، ســأرشح اآلن موقفنــا 
ــا  ــق مبصــادر الدخــل غــري املنظــور، الــي ُتناقــش حاليًّ

ّ
املتعل

بشــكل مكّثف، لكن مع فهم القليل عهنا. 
التجــارة: كمــا ذكــرت ســابًقا، ال يــزال اخللــط قائًمــا بن 
التجــارة واالقتصــاد بشــكل خاطــئ. التجــارة يه وســيط 
عــدد  جنــاح  أّدى  نفســه.  االقتصــاد  وليســت  لالقتصــاد، 
مــن جتّارنــا خــالل عــر التجــارة احلــّرة إىل الــرتوجي لالعتقــاد 
السائد بأّن التجارة حتّقق النجاح مبعزل عن الشكل الذي 
يتخــذه االقتصــاد أو طبيعــة الظــروف. لذلــك، يمنــو عــدد 
التّجــار يف لبنــان، املحرتفــن مهنــم والهــواة، بشــكل هائل، 
لكــن بــداًل مــن أن يكــون ذلــك المنــو مــزة حســب االعتقاد 
اقتصادنــا.  عــىل  خطــًرا  يشــكّلون  التجــار  أصبــح  الشــائع، 
قــة باالســترياد العشــوايئ 

ّ
أظهــرت التطــّورات األخــرية املتعل

ــا باحلــّس التجــاري وانعداًما يف البصرية، ال ســّيما  جهــاًل تامًّ
مــن الوافديــن اجلــدد إىل التجــارة، عدا أّن غيــاب الضوابط 
التّجــار  عــىل  خطــري  أمــر  هــو  مماثلــة  حالــة  يف  الصارمــة 

والتســليف الوطين املوضوع يف تّرفهم.
يف رأيــي، تقــع عــىل التّجــار مسؤوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إجيــاد 
وتنظــمي  ومهاراهتــم،  لتوظيــف طاقاهتــم  األفضــل  املــكان 
وعــرض  اســترياد  مــن  بــداًل  ملنتجاتنــا،  جديــدة  أســواق 
مــن  الضئيــل  احلجــم  مقابــل  الرضوريــة  غــري  البضائــع 

االئمتــان املتبقي لدينا.
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مــن العالمــات املحبطــة الــي لوِحظــت مؤّخــًرا االجتــاُه 
اســتثماراهتم  ســحب  إىل  كــن 

ّ
املال كبــار  أظهــره  الــذي 

التجــارة واســترياد ســلع  الضخمــة يف األرض وحتويلهــا إىل 
ــارات الواقيــة وأجهــزة الراديــو، بــداًل 

ّ
مثــل الدّراجــات والنظ

من إعادة استثمارها يف الطاقة اإلنتاجية أو استخدامها يف 
حتسينها. من ناحية أخرى، أحد اجلوانب املشّجعة هو ميل 
التّجــار الناجحــن إىل توظيــف رؤوس أموالهــم يف التنميــة 
بالطبــع  هــو  األخــري  االجتــاه  حديثــة.  أســس  وفــق  الزراعيــة 

أصغر من السابق.
السياحة: السياحة يه أحد مواردنا، وجيب تطويرها عىل 	 

نطــاق واســع وفــق االجتاهــات احلديثــة. يوافــق اجلميــع عــىل 
هــذه احلقيقــة، وتكّرس احلكومة جهــوًدا كبرية لتحقيق هذا 
ي البالد، وجيب أن ترتافق مع 

ّ
الهدف. مبا أّن الســياحة تغط

الكثــري مــن الدعايــة، فهــي ختلــق انطباًعــا بأهّنا متّثــل مواردنا 
الرئيســية. هــذا بعيــد عــن احلقيقــة، وخيفــي بشــكل خطــري 
والصناعــة.  الزراعــة  ويه  القتصادنــا،  احلقيقيــة  األصــول 
الســياحة غري آمنة ولطاملا كانت كذلك، ويه مل تشــّكل إىل 
ــا للدخل يف هــذه البالد. باإلضافة  اآلن مصــدًرا دائًمــا وهامًّ
املجــاالت  يف  اجلهــود  جميــع  تركــز  خــالل  مــن  ذلــك،  إىل 
الزراعيــة والصناعيــة، يــربز اخلطر الفعــيل الناجم عن حتويل 
قمس كبري من السكان إىل فئة من املستخدمن، مع خفض 

املعايري العاّمة، وتقليل الناجت االقتصادي.
جِريــت مقارنــة بــن عائــدات الســاحئن وبعــض الســلع 

ُ
أ

املنتجــة. مــع مــيجء حنــو ٣ آالف أجنــيب لزيــارة لبنــان خــالل 
رت التدّفقــات الوافــدة إىل البالد بنحو  الصيــف املــايض، ُقــدِّ
غــزل  صناعيتــان،  ســلعتان  دّرت  لبنانيــة.  لــرية  ماليــن   ٤
القطن واملدابغ، حنو ١٥ مليون لرية. وأنتجت صناعة ثانوية، 
أعــواد الثقــاب، حنو ٢.٥ مليون لرية يف العامن ١٩٤٤ و١٩٤٥. 
يف الزراعة، دّر تصدير الفاكهة املزروعة يف املرتفعات مبفرده 

حنو ٤ مالين لرية.
ال شــّك أّن مســتقبل اقتصادنــا يعمتــد عــىل الرجــال يف 
ــه 

ّ
أقل رئيســيًّا،  مــورًدا  ليســت  الســياحة  واملصانــع.  احلقــول 

ليست مورًدا دائًما.
الرتانزيــت: تعّرضــت أهّمية هذا العنر للتضخمي بشــكل 	 

غــري مــالمئ. صحيــح أّن لبنــان هو أرض عبور، وقد اســُتخِدم 
عــىل هــذا النحــو. لكــن ال يوجــد هنــا أيًضــا أي أثــر لدخــل 
باملداخيــل  أســوًة  اإلحصــاءات.  ُتثبتــه  مــا  وهــذا  أســايس، 
غــري املنظــورة األخــرى، ُتعــّد مداخيــل الرتانزيــت إشــكالّية، 
ـا، فقــط ألهّنــا  وال تمســح بتوجيــه كّل جهودنــا حنوهــا حرصيًـّ

النشاط األهسل.

مل تعمتــد كثــرًيا عــىل  جيــب أن أعطــي مثــااًل عــن بلــدان 
موقعهــا كأراٍض للرتانزيــت. بلجيــكا يه املثــال. ويه مثلنــا 
بلــد صغــري وممــّر لنصــف جتــارة أملانيــا الغربّيــة ولوكمسبــورغ 
ومشــال فرنســا. لكــن بــداًل مــن االعمتــاد عــىل هــذه املــوارد 
الهاّمــة، طــّورت بلجيــكا مواردهــا الصناعيــة والزراعيــة إىل 
حــّد مل حيّققــه ســوى عــدد قليــل مــن البلــدان يف العــامل، ونتــج 
مــن ذلــك ارتفــاع يف مســتويات املعيشــة. ُتظهــر لكــم الكتب 
بلجيــكا  يف  الرتانزيــت  مداخيــل  ضآلــة  مــدى  الدراســّية 

باملقارنة مع إنتاجها الصنايع والزرايع عايل التخّصص.
التهسيــالت: يف ســياق تعــداد املصــادر اإلضافّيــة للدخــل، 	 

ال ينبــيغ إغفــال التهسيــالت املقدمــة للمؤسســات األجنبية 
الي نوقشــت كثرًيا، مثل تأجري املطارات، ومناطق التجارة 
ر القمية احلقيقية  احلّرة، ومصايف خطوط األنابيب. إذا مل نقدِّ
ملثل هذه املشاريع، وإذا حكمنا علهيا باالستناد إىل حجمها 

فقط، فسوف نصاب خبيبات أمل مريرة.
منــذ  تلــك.  األمــل  خيبــات  عــىل  يحّ  دليــل  وطرابلــس 
العــام ١٩٢٠، عاشــت ثــاين أكــرب مدينــة يف لبنــان، والــي كانــت 
ـا مزدهــًرا، عىل أمــل احلصول عىل نفط  ذات يــوم مينــاًء جتاريًـّ
العــراق. بعــد أن عانــت مــن ركــود اقتصــادي حــاّد بســبب 
أخــرى،  وأســباب  احلديديــة  للســكك  المتيزّييّــة  التعريفــات 
رأت طرابلــس أّن حلــم النفــط يتحّقــق، وحيمــل معــه آفاًقــا 
 األنابيــب وُبِنيت 

ّ
نــِئ خط

ُ
لوظائــف كثــرية وأرباًحــا هائلــة. أ

ــا، يتدّفق  مصفــاة صغــرية بالقــرب من مصــب األنبوب. حاليًّ
مليونــا طــن مــن النفــط ســنويًّا عــرب طرابلــس، لكــن مــا الذي 
متّثلــه هــذه البــىن الضخمــة يف اقتصــاد املدينــة؟ ربّمــا يعــرف 
قليلــون أّن معمــل غــزل ونســج القطــن الوحيــد يف طرابلــس 
ة ومصفاة 

ّ
فها محط

ّ
ف أربعة أضعاف العمالة الي توظ

ّ
يوظ

نفط العراق مًعا. بالطبع، ليس خطأ الرشكة األجنبية أهّنا ال 
به مصانعهــا احلديثة، وليس 

ّ
تســتخدم عمالــة أكرث مّما تتطل

خطــأ الشــعب اللبنــاين، بــل مثــال عــن األوهــام الــي يتغــّذى 
علهيا الناس، بداًل من تكريس اهمتامهم للموارد امللموسة.
عــىل  تــأيت  عندمــا  جّيــدة  التهسيــالت  تكــون  قــد  نعــم، 
ف عدًدا من 

ّ
شــكل رشكات منتجــة أو مصانــع جتميــع، وتوظ

املواطنن يف كّل املراتب مبا يضايه حجم املؤسسة، وأيًضا 
عندما متّهد األرضّية للتعلمي الصنايع واإلداري لعّمالنا، وال 

يشء غري ذلك.
التجــارة  حــول  التعليقــات  مــن  العديــد  مسعــت  لقــد 
والرتانزيت والسياحة من كّل فئات السكان، وتركت لديّ 
انطباًعــا بــأّن الــرأي العــام ال يعلــم شــيًئا عن هــذه املواضيع. 
لذلــك حاولــت تبديــد بعــض األوهام الــي ابُتلينا هبــا نتيجة 
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املــوارد  تقديــر  يف  املبالغــة  أّن  خصوًصــا  باحلقائــق،  اجلهــل 
املساعدة أو شبه الدامئة أو املتخيلة تستديع حتويل اجلهود 

الوطنّية عن تنظمي املوارد الرئيسية واألساسية.

ما يه احتياجاتنا الفوريّة؟
لقد حاولت إظهار هشاشة وضعنا االقتصادي وأظّن أنين قلت 
احلقيقة. قد ال يوافق آخرون. قد يقول املمّولون واالقتصاديون 
اجلــدد الذيــن ينظــرون مــن زاويهتــم اخلاّصــة إنّــه ال يوجــد ســبب 
أّن  آمــل أن يكونــوا عــىل حــّق، لكّنــين مــا زلــت أعتقــد  للقلــق. 
املــزارع  أيــدي  يف  إهّنمــا  متناولهــم:  يف  ليســا  والتقــّدم  التعــايف 

العري واملهندس والباحث.
إذا كنتــم متفقــن مــيع، فمــا الــذي جيــب فعلــه؟ قــال مراقب 
أجنــيب مــّرة إّن مــا ميــّز أهــايل هــذه البــالد هــو عــدم عجزهــم أمام 
األمور املجّردة. إذا واجهنا هذا الصيت وأثبتناه باحلقائق، ميكننا 
إنقــاذ أنفســنا. تدفــع املشــاكل املصرييّــة األمم إىل حتقيــق إجنازات 
يف  لبنــان  يّتخذهــا  إجــراءات  وأي  مصرييّــة،  مشــكلتنا  عظميــة. 
هــذه الوقــت إلنقــاذ اقتصــاده من االهنيار ســوف تقابــل بالتقدير 
واإلعجاب يف كّل مكان. لقد حّذرنا ممّثلو القوى األجنبية مراًرا 
 خرييًّا، وأيّدوا دائًما استريادنا لآلالت 

ً
من أّن التجارة ليست عمال

واملعــّدات اإلنتاجّيــة بــداًل من الكمالّيات والســلع غــري الرضورية، 
عىل الرغم من أّن النتيجة يه نفهسا بالنسبة حلجم تصديرهم.
مــا يه إذن أكــرث قضايانــا إحلاًحــا وخطــورة؟ أواًل وقبــل كّل 

يشء الزراعة.

مــاذا جيــب أن نــزرع، وكيــف وأيــن؟ اجلــواب هــو زراعــة املزيــد 
مــن القمــح وأفضله، والذرة واحلبوب األساســية، يف عكار والبقاع 
وجنوب لبنان، ويف كّل بقعة من األرايض املتاحة، وبطرق محّسنة 
وعــرب اســتخدام الكثــري مــن األمســدة. جيب احلصول عــىل األمسدة 
إيقــاف  عــىل  املزارعــن  وبــأي وســيلة، ومســاعدة  مــكان  أي  مــن 
العمليــة االنتحاريــة املمتّثلــة يف حــرق المســاد الطبيــيع. ففــي حن 
ُتعّد زيادة خصوبة الرتبة عرب إضافة املواد الكمييائية أمًرا رضوريًّا، 
إهنــم  الغــذاء.  مــن  املتبقــي  الوحيــد  مــن مصدرهــا  فإهّنــا حترمهــا 

حيرّضون ملجاعهتم ومجاعة األّمة من خالل استزناف األرض.

أيًضــا، جيــب تنظــمي توزيــع الوقــود عــىل املراكــز الريفّيــة الفقرية 
نــوا مــن إنقــاذ المســاد الطبيــيع مــن احلــرق. لقــد أصبــح 

ّ
حــىّت يمتك

عــىل  النفــط  توزيــع  يــؤّدي  وســوف  نفطّيــة،  أرًضــا  األدىن  الــرشق 
حــن إىل إنقــاذ مصــدر آخر للحياة، وهو الغابات، الي دّمرها 

ّ
الفال

حون أيًضا من أجل احلصول عىل الفحم والوقود.
ّ

الفال
مــع  حــىّت  الوقــت،  لبعــض  لبنــان،  ــن 

ّ
يمتك ال  قــد  ذلــك،  مــع 

اســتخدام الوســائل احلديثــة، مــن إنتاج كّل القمــح الالزم. فما يه 
اخلطــوة التاليــة يف هــذه احلالــة؟ ليــس باخلــز وحــده حييــا اإلنســان، 
ان 

ّ
وإذا كنــا نســتهلك الكثــري مــن اخلــز، فذلــك ألّن غالبيــة الســك

يفتقرون إىل السلع الغذائية األخرى الي ميكهنم إنتاجها بهسولة 
تقريًبــا،  نفهســا  املشــكلة  أخــرى  واجهــت دول  القمــح.  مــن  أكــرب 
وتعاملــت معهــا بنجــاح عــرب اســتخدام اخليــال والقــرارات اجلريئــة. 
واســتخدامها  البطاطــا  زراعــة  بريطانيــا  طــّورت  احلــرب،  خــالل 
كطعام وحّولهتا اىل ما يشبه العقيدة. قبل بريطانيا، طّورت أوروبا 
الوســطى والرشقيــة البطاطــا الــي تمنــو مبعّدل يزيد عــن طن لكّل 
فرد. أنتجت بولندا وأملانيا وروســيا مئات مالين أطنان البطاطا. 
يف الــرشق األدىن، لبنــان هــو أرض البطاطا بامتياز. لكن محصوله 
الســنوي صغري للغاية، ويبلغ متوّســطه حنو ٣٠ ألف طن، مع ذلك، 
يعيش املزارعون يف حالة قلق بشأن ترصيفه. ميكن مضاعفة هذا 
املحصول بهسولة أو حىّت زيادته إىل ثالثة أضعاف. وسوف يؤّدي 
جزء منه إىل حتسن النظام الغذايئ للسكان، الذين جيب تدريهبم 
الباقيــة  الكميــات  ختّصــص  أن  وميكــن  الغــرض،  لهــذا  وتثقيفهــم 
إلطعام اخلنازير واملاشية، الي سوف تتحّول إىل اللحوم واألجبان 
يــزداد الطلــب علهيــا. وميكــن مضاعفــة محصــول  الــي  والزبــدة 
صــادرات  زيــادة  ومــع  أفضــل،  وأمســدة  بأســاليب  الزيتــون  زيــت 
الزيــت ســوف يتحّســن املــزان التجــاري. كذلــك ميكن زيــادة إنتاج 
احلمضّيــات ثــالث مــرّات عــىل األقــّل، وإعــادة تنظــمي الصــادرات، 
وتنويــع الصناعــات، وخلــق فــرص العمــل. وميكن تصنيــع األمسدة 

النيرتوجينّية يف لبنان بفضل الطاقة الكهربائية الرخيصة.
ميكنين احلديث عن املشكلة الزراعية بشكل أوسع، لكن جيب 
أن أترك األمر للخرباء األكّفاء الذين لدينا الكثري مهنم، صّدقوين. 
ميكهنم صنع املعجزات. إذا كانوا عاطلن من العمل اآلن، فذلك 
ألهّنــم عانــوا مــن خيبــات أمــل متكــّررة، لكــن األمر مــرتوك للدولة 
 وظيفة التعايف. عندما حين الوقت جيب إعالن 

ّ
لتستدعهيم لتويل

أمساهئم ونرش أعمالهم.
التحســينات  هنــاك  الزراعيــة،  التطــورات  مــع  بالتــوازي 
أحــد  للتــو إىل  لقــد أرشت  املــرشوع.  أســاس  الــي يه  الريفّيــة 
اجلوانــب العديــدة للبــؤس واجلهــل يف الريــف: تدمــري األمســدة 
الطبيعيــة. هنــاك جانــب آخر يكمن خبســارة الفالحن حنو ١٥% 
من محصول الذرة من خالل أســلوب الطحن البدايئ بســبب 

الخزب، من  الكثري  نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلك  كنا   إذا 
 فذلك ألّن غالبيــــــــــــــــــــــــــــــــة السّكان يفتقرون

األخرى  الغذائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  السلع   إىل 
اليت يمكنهم إنتاجها بسهولـــــــــــــــــــــــــــــة أكرب من القمح
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مضاعفــة  ميكــن  مراكزهــم.  يف  حديثــة  مطاحــن  وجــود  عــدم 
األمثلــة، ويه تؤثّــر عــىل الــرثوة العاّمــة لألّمــة، ثروتكــم وثرويت. 
التحســينات الريفيــة، املاديــة واالجمتاعيــة، يه حاجــة ملّحــة. 
أصابعهمــا  حديثتــان  أجنبيتــان  اقتصاديتــان  بعثتــان  وضعــت 
أســايس  إجــراءات فوريّــة كــرشط  باختــاذ  اجلــرح، وأوصتــا  عــىل 

لالنتعاش االقتصادي.
مشــكلتنا العاجلــة التاليــة يه الصناعــة. ال حاجــة لتأكيــد 
توفــري مســتويات معيشــة  القطــاع االقتصــادي يف  أهّميــة هــذا 
لإلجنــازات  حــدود  ال  ــا.  وثقافيًّ ــا  واجمتاعيًّ ـا  ماديًـّ لألّمــة،  عاليــة 
عندما توضع قّوة الشعب ومهاراته يف خدمة التصنيع. لقد رأينا 
مؤّخــًرا شــعوًبا تهنــض مــن الزراعــة البدائّيــة إىل المنــّو الصنــايع 
العــايل. لدينــا صناعــات ناشــئة تواجــه االختنــاق واملــوت. ولقــد 
عّددهتــا. مــن الــرضوري المســاح لهــا باالســتمرار والتطــّور . جيــب 
حتريرهــا مــن الرضائــب الــي تعيــق منّوهــا وتزيــد تكلفــة إنتاجهــا، 
وجيــب رفع الرســوم اجلمركّية عن املــواد اخلام واآلالت واملعّدات 

الالزمة لها. لن يمسح لهم أي بديل آخر بالبقاء.
بــدًءا مــن الســلع االســتهالكية، جيــب أن يتطــّور الدافــع إىل 
املطبوعــات  عــرب  ــم  ُيعمَّ وأن  ليصبــح عقيــدة وطنّيــة،  التصنيــع 

واملحارضات وجميع وســائل الدعاية املتاحة.
أحــد العنــارص املهّمــة هــو توصيل الكهربــاء إىل كّل مزنل يف 
لبنــان، وإطــالق الصناعــات الصغــرية: التطريــز، والزخرفــات، 
واحلريــر  اخلشــب  مــن  الصغــرية،  املزنليــة  والقطــع  واأللعــاب 
والعظــام والزجــاج وغريهــا مــن املواد. لكن، هنــا أيًضا جيب أن 
أتــرك الكلمــة للمتخّصصن. إهّنا إحدى وســائل وقف الهجرة 

مــن الريــف إىل مدينة وجتديد حّب العمل.
لكن من سوف يبدأ بذلك، وكيف؟ إذا فشلنا يف اإلجابة، 
أعتقــد أننــا لــن نكــون مخّولــن للعيــش بكرامــة. أنــا واثــق مــن 
أّن الدولــة، الــي يتوّقــع الجميــع أن تقــوم بــدور نشــط يف تنظيم 
االقتصــاد، لــن تفشــل يف ذلــك. يجــب أن نجــد حلــواًل جديــدًة 
خاّصــًة بنــا لمواجهــة الظــروف الجديدة، ألنّه لم يعــد بإمكاننا 

انتظــار اآلخرين إليجاد حلول لنا.

سورية
ألسباب جغرافّية وغريها من األسباب، تبدو سورية، الي نحن 
يف اتحــاد اقتصــادي معهــا، أكــرث اهتماًمــا بالناحيــة االقتصادية، 
وبــأي حــال لديهــا ويع صنــايع أكــرث مّنــا. ســورية بصــدد البــدء 
مصانــع  إلنشــاء  الخطــط  ووضعــت  واســع،  تصنيــع  برنامــج  يف 
بــات الغذائّيــة، والكيميائيــات، والســكر، 

ّ
للمنســوجات، والمعل

والــورق والزجــاج كبدايــة. ولــم تضّيــع أي وقــت لجمــع األمــوال 
الالزمة إلنجاز هذا الربنامج.

تقوم سورية هبذه اخلطوة عىل الرغم من أهّنا، عىل عكسنا، 
مكتفية ذاتيًّا بسبب إنتاجها اجلّيد، وال ختاطر باستزناف مواردها 

املالية وتعريض مستقبل سكاهنا للخطر.
ما تفعله سورية ليس منطقيًّا فحسب، بل رضوري للغاية. 
ــا، ألنّهــا تعــين القــّوة والتقــّدم  ُتعتــرب رغبــة التصنيــع عالمّيــة حاليًّ

واالستقرار.
أدرك العــراق أيًضــا أهّميــة التصنيــع، وأحــرزت مــر تقدًمــا 
كبــرًيا يف هــذا املجــال، لكن أود العودة إىل فلســطن مّرة أخرى. 
أرض  يف  جِريــت 

ُ
أ ألهّنــا  دقيقــة،  دراســة  تســتحق  جتربــة  هنــاك 

مشاهبة ألرضنا، ويه مبثابة خالصة حبث اقتصادي ُمتقن. عىل 
الرغم من أّن الطبيعة مل متنح فلسطن املوارد والظروف املناخية 
 أّن فلسطن أصبحت منوذًجا يف 

ّ
املمّزة الي يمتّتع هبا لبنان، إال

اإلجنازات الزراعية والصناعية. خالل احلرب، متّكنت الصناعات 
الفلسطينية، مبساعدة مراكز األحباث واملختربات املجّهزة جّيًدا، 

من تصنيع كّل ما متّ توفري املواد اخلام له.
ال ينبــيغ أن يوقفنــا يشء عــن وضع خطط كبــرية وأكرث جرأة 

وحتويلها إىل حقائق.
ميكنين تلخيص هذه املداخلية بالعبارات اآلتية:

إن االقتصاد علم جديد بالنسبة لنا. وعلينا أن نرع اخلطى 
من أجل إتقانه برعة.

لكــن  أزمــة،  يف  مواردنــا  املاضيــة  الثالثــة  العقــود  تركــت 
مسؤولّيتنا عن الوضع احلايل كبرية.

مــن  االزدهــار  إىل  ينظــرون  النــاس  مــن  الكثــري  يــزال  ال 
الزاويــة الضّيقــة للتجــارة وحدهــا. جيــب أن يدركــوا أّن الواردات 
العشوائية مرّضة. ال منتلك القدرة لتحّمل املستوى السابق، وال 

أحد مستعدٌّ ملساعدتنا عىل القيام بذلك. 
عوائــد  وتتناقــص  باألســاس،  الزهيــدة  مواردنــا  تتضــاءل 
املهاجرين منطقيًّا، ويتبّدد إنفاق اجليش األجنيب. جيب أن نعمتد 
عــىل مواردنــا الزراعيــة والصناعيــة، وأن نطّورهــا إىل أقــى حّد. 

إذا فعلنا ذلك، سوف نلقى املساعدة والتقدير من اخلارج.
مــن  جانــب  كّل  يف  مطلوبــة  العاجلــة  اإلصالحــات  ــا،  عمليًّ

حياتنا، لكن الظروف الريفية يه األكرث إحلاًحا.
لدينا أمثلة عن إجنازات واضحة حصلت عىل مقربة منا، يف 
بلد أفقر من بلدنا يف املوارد الطبيعّية. ولدينا العديد من األمثلة 

األخرى يف العامل.
لــدى الــدول العربيــة األخــرى قــدرات هائلــة عــىل التنميــة. 
نتعــاون  أن  وجيــب  مثلنــا،  إصالحــات  إىل  احلاجــة  بأمــّس  إهنــم 

معهم.
هنــاك حاجــة إىل اخليــال والشــجاعة واملغامــرة إلجنــاز هــذه 

املهّمة. فهل نفتقر إلهيا؟
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األوليغارشية
ال تضليــل أكــرب مــن إعــادة التأكيــد عــىل رأمساليــة الدولــة، مبعناهــا 
الواســع، كتعريــف للســنوات العرشيــن الــي قضاهــا فالدميــري بوتــن 
يف الســلطة. فهنــا املكمــن الــذي يمســح بنقــد النظريــة. عــىل ســبيل 
إىل   )٢٠١٨( »بوتينوميكــس«  كتابــه  يف  ميلــر  كريــس  يشــري  املثــال، 
»األوليغارشــية الــي تســيطر عــىل الــرشكات اململوكة مــن الدولة يف 
الطاقة وقطاعات رئيسية أخرى«، ما يدّل عىل أن رأمسالية الدولة 
يف حــّد ذاهتــا ال ميكــن أن تكــون وصًفــا دقيًقــا للطــرق الُمعّقــدة الــي 

تمتظهر فهيا سلطة رأس املال اخلاص يف عهد بوتن. 
ــر إىل الــرشكات احلكوميــة الي أنشــأها 

َ
لنأخــذ احلالــة األبــرز: ُينظ

أّن  ســّيما  ال  اإلدارة،  وســّيئة  فاســدة  مؤّسســات  أهنــا  عــىل  بوتــن 
»املقّربــن منــه يديــرون أكــرب الــرشكات احلكوميــة وهــم مســؤولون 
أمامــه فقــط«. ُيعــّد كّل مــن إيغــور سيشــن مــن رشكــة »روزنفــت«، 
وفالدميــري ياكونــن مــن رشكــة الســكك احلديديــة الروســية، مثالــن 
معرّبَيــن عــن الرؤســاء التنفيذيــن يف القطــاع العــام الذيــن يتعاملون 
مــع الــرشكات اململوكــة مــن الدولــة كمــا لــو أهّنا ملــٌك لهم. تــربز أيًضا 
يف  الشــخصين  بوتــن  أصدقــاء  مــن  فــة 

ّ
مؤل أعمــال  لرجــال  دائــرة 

مرحلــة طفولتــه وشــبابه يف ســانت بطرســربغ، والذيــن »أصبحــوا 
مليارديرات حبصولهم عىل صفقات تفضيلّية مع احلكومة الروسية، 
ال سّيما عقود الرشاء الضخمة الُمربمة من دون مناقصات مع رشكة 
»غازبروم«، وعرب رشاء أصولها بمثن خبس«. هنا يربز أيًضا األخوان 
أركادي وبوريــس روتنــربغ اللــذان بنيــا خطــوط أنابيــب الغــاز لرشكــة 
زمالئــه يف  ومــن  بوتــن  مــن  مقّربــان  »غازبــروم«، وهمــا صديقــان 
رياضة اجلودو وهما عضوان يف »دائرته املقّربة«، فضاًل عن جينادي 
تميشــينكو الذي تقّدر ثروته الصافية بنحو ٢٢ مليار دوالر، ما جيعله 
سادس أغىن ملياردير رويس عىل قامئة مجلة »فوربس« لعام ٢٠٢١. 
حّققــت رشكــة تابعــة لروتنــربغ مليــارات الــدوالرات مــن خــالل 
العقود الي أبرمهتا مع »غازبروم« ومل ختضع ألي مناقصة تنافسية، 
وُيقال إن هذه األخرية ُتفِرط يف االستثمار يف بناء خطوط أنابيب غري 

»ُمجِدية جتاريًّا«. أيًضا، أضيفت دورة األلعاب األوملبية الشتوية يف 
ســوتيش إىل الحئــة املشــاريع الــي ُمنحــت ألعضاء حاشــية بوتن بعد 
أن وثّقت مؤّسســة نافالين ]ملكافحة الفســاد )أف يب كاي([ العديد 
من حاالت الفســاد الُمتعلقة مبشــاريع البناء، فضاًل عن فوز أركادي 
روتنــربغ يف العــام ٢٠١٥ بعقــد إنشــاء جــر »كريتــش« الضخــم الــذي 

يربط شبه جزيرة القرم بروسيا.

تواطؤ الغرب
عــىل الطــرف اآلخــر مــن التدّفقــات املاليــة الي تنطلق مــن اإلدارة 
املرفيــون  يوجــد  واخلاصــة،  احلكوميــة  املؤّسســات  يف  الفاســدة 
وســلطات املالذات اخلارجية يف الغرب الذين يتواطؤون يف غســل 
األمــوال لصــاحل بوتــن وأقــرب أصدقائــه. إن احلجــم الهائــل لــرأس 
جيعــل  تريليــون دوالر،  مــن  بأكــرث  واملقــّدر  املهــرَّب،  الــرويس  املــال 
مــن »حكــم الــّراق« )الكليبتوقراطيــة( ُبعًدا أساســيًّا للرأمسالية 
الروسية. وكما هو احلال يف دول مثل الهند، من املستحيل دراسة 
م هبا الرشكات الكربى، وتلك الي تعمل مبوجهبا، 

َّ
الطرق الي ُتنظ

ـا يف طبيعــة هــذه األنظمة  مــن دون اعتبــار هــذا البعــد بعــًدا محوريًـّ
ــل رأس املــال املهرَّب 

ّ
االقتصاديــة. بالتعريــف، وبطبيعــة احلــال، يقل

يًّا، فيغّذي تالًيا الركود 
ّ
من كتلة فائض القمية املتاحة للرتاكم محل

لألوليغارشــية  اخلارجيــة  احلســابات  مالحقــة  وإن  االقتصــادي. 
األمــوال  هتريــب رؤوس  عــن  كاملــة  ملّفــات  فتــح  تعــين  الروســية 
وتداولهــا، وهــو مــا يــوّرط البلــدان ذات معّدالت هــروب رأس املال 
الُمرتفعــة كمــا يــوّرط األنظمة املرفيــة يف الغرب. لذلك لن تكون 
ر فيه الرئيس 

ّ
هذه احلسابات محور الهجوم الُمضاد الذي قد يفك

األمــرييك جــو بايــدن، أو غــريه، عــرب اســتهدافها بالعقوبــات. ميتلــك 
بوتــن نفســه أصــواًل بعــرشات مليــارات الدوالرات يف اخلــارج، ولقد 
انزعج من نرش »وثائق بمنا«. يقّدر االقتصادي السويدي أندرس 
أســلوند بأّن بوتن حّول ما بن ١٠٠ و١٦٠ مليار دوالر إىل حســابات 
خارجيــة منــذ العــام ٢٠٠٦، وهــو مــا يقــّل عــن تقديــرات بيــل بــراودر، 

الرأسمالية الروسية يف عهد بوتني
مثال عن »أولوية السياسة«؟

يف نيسان/أبريل ٢٠٢٢* نرش النص ألول مرة 
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مصفاة نفط تديرها »روزنفت« يف نوفوكويبيشيفسك، روسيا.



رجل األعمال األمرييك الذي ينشط يف كشف األوليغارش الروس 
وفضاحئ عهد بوتن، والذي يشري إىل حتويله ٢٠٠ مليار دوالر.

صفقة بوتني مع األوليغارشية
طاملــا أن أوليغارشــي بوتــن حّققــوا ثرواهتــم مــن الدولــة، فــإن ذلــك 
املــال  رأس  مــن  رئيســين  قطاعــن  بــن  تكافــل  وجــود  إىل  يشــري 
الــرويس همــا األوليغارشــية اجلديــدة من جهة، والــرشكات احلكومية 
املختلفــة الــي أنشــأها بوتــن يف مجــاالت الطاقــة والنقــل واملصارف 
ا من منوذج  وإنتــاج األســلحة مــن جهــة أخرى. لكّنه تكافل بعيد جــدًّ
التنافس بن رأس املال احلكومي واخلاص الذي سيطر عىل التوّسع 
يف  دويشــا  كاريــن  جتــاِدل  اخلمســينيات.  خــالل  الهنــد  يف  الصنــايع 
كتاهبــا »كليبتوقراطيــة بوتــن« بــأن الرئيــس الــرويس بوصولــه إىل 
الســلطة أراد أن ُيفِهم األوليغارشــية أهنم ســيحصلون عىل ريوع من 
هــذه الــرشكات )خصوًصــا رشكات الصناعــات االســتخراجية الــي 
تتصــّدر مراتــب قياديــة يف االقتصــاد( كمكافأة عــىل مواالهتم للدولة 
وخدمهتا. بالنســبة إىل األوليغارشــية املوالية لبوتن لن تكون هناك 
قيود عىل األرباح الي ميكن حتقيقها. وهذا ما جيّسد الصفقة ويرشح 
سبب تكوين هذه الرثوات الهائلة واختالهسا يف فرتة زمنية قصرية. 
أّمــا مثــن هــذا الــوالء فقــد جتّســد بابتعاد األوليغارشــية عــن املعارضة، 
يرباليــة 

ّ
لل امليــت  الطابــع  عــن  تروتســي  صــورة  يســتحرض  مــا  وهــو 

الروسية والطبيعة البائدة للربجوازية الروسية.

بني االقتصاد والسياسة
ُيعربَّ عن الراع بن االقتصاد والسياسة، الذي يقع يف قلب االقتصاد 
الــرويس، عــىل أنــه صدام بن املنطق التكاميل لــرأس املال و»أولوية 
السياســة« الُمتجّســدة يف دولــة بوتــن. وُيمّثــل عليــه يف الســيع إىل 
تدمــري ســيطرة ميخائيــل خودوركوفســي عــىل رشكــة »يوكــوس« 
»روزنفــت«  رشكــة  مضــن  ـا  اقتصاديًـّ املجديــة  أصولهــا  واســتيعاب 
العمالقة اململوكة من الدولة، والي كانت، مثل »غازبروم«، مجّرد 

بقرة نقدية حلوب لطموحات بوتن اجليوسياسية. 
كانــت »يوكــوس« أكــرب رشكة نفطيــة خاّصة يف روســيا وأكرثها 
احلديثــة  الرأمساليــة  عــن  رشًســا  مدافًعــا  مالكهــا  وكان  ــا،  توحشًّ
ــا، وُينظــر إلهيــا يف الغــرب عــىل أهنــا منــوذج حُيتــذى بــه  املتكاملــة عامليًّ
مؤلفــة  بيلتــون،  كاثريــن  الصحافيــة  تقــول  الــرشكات.  حوكمــة  يف 
كتــاب »رجــاالت بوتــن«: »مــن بن كّل أوليغارشــي موســكو، كان 
ميخائيــل خودوركوفســي أكــرث مــن ســعوا إىل دمج رشكتــه بالغرب، 
وأكرثهم محاباًة للمستثمرين والقادة الغربين قصد احلصول عىل 
الدعم الغريب ألعماله. كان يقود مسرية استيعاب قواعد الشفافية 
وأســاليب حوكمــة الــرشكات الغربيــة يف رشكتــه، بعــد ســنوات مــن 
الــرويس.  الدارويــين  األعمــال  مهشــد  يف  الشــقي  الولــد  دور  لعبــه 

ســيلوفيي«  »مجموعــة  حاربــت  حــن  اندلــع  الــذي  الــراع  أّمــا 
]النخبــة األمنيــة املحيطــة ببوتــن والــي خــدم العديــد مــن أعضاهئــا 
ســيطرة  النــزتاع  يب«[  يج  »يك  الســوفيتية  االســتخبارات  جهــاز  يف 
خودوركوفســي عــىل حقــول نفــط »يوكــوس« يف غــرب ســيبرييا، 
فقــد كان رصاًعــا عــىل الــرؤى املتعلقــة مبســتقبل روســيا، ورصاًعــا مــن 
أجل اإلمرباطورية يف الوقت نفسه، هيدف إىل حتديد شكل الهنوض 
اإلمربيــايل لروســيا وإظهــار جهــود بوتن يف اســتعادة دور بــالده كقّوة 
ة ضّد الغرب. لكن الراع كان أيًضا صداًما شخصيًّا للغاية. 

ّ
مستقل

واحدهمــا  يكــره  كان  وخودوركوفســي  بوتــن  أن  الواضــح  فمــن 
اآلخــر، ليــس باملعــىن الشــخيص، إنّمــا ملا ميّثله كّل مهنمــا لآلخر. كان 
خودوركوفســي رصحًيا إىل حّد الغطرســة، وغالًبا ما هياجم مسؤويل 
د بالفســاد علًنا، ومل يكن من الهسل  الدولة يف وســائل اإلعالم، ويندِّ
رضبــه حــىّت عندمــا جــاءت املحاولــة مــن بوتــن. أفــادت بيلتــون بــأّن 
خودوركوفســي »كان يضّخ عرشات املالين من الدوالرات لمتويل 
الشيوعين«، وأّن اثنن من كبار املديرين التنفيذين يف »يوكوس« 

سا قامئة مرّشيح احلزب الشيويع«. 
ّ
»ترأ

ومــن الواضــح أن متويلــه أحــزاب املعارضــة يف مجلــس الدومــا 
أثــار حفيظــة بوتــن. ُيذكر أنه ديع يف أيار/ مايــو ٢٠٠٣ هو و]رومان[ 
أبراموفيتش إىل مأدبة عشاء خاّصة أمره بوتن خاللها بـ»التوّقف 
عــن متويــل الشــيوعين«. ويقــال إن خودوركوفســي رفــض األمــر 
ال  روســيا  يف  الدميوقراطيــة  »دعــم  أن  إىل  مشــرًيا  قاطــع  بشــكل 
يقــّل أهميــة عــن دعــم األعمــال«. ويف وقــت الحــق، يف متــوز/ يوليــو 
مــن ذاك العــام، أخــرب بوتــن رئيــس الــوزراء ميخائيــل كاســيانوف 
مــن  الشــيوعين  بمتويــل  احلــدود  جتــاوز  »خودورسكوفســي  أن 
دون إذنــه«. يف كتابــه الالمــع عــن عجلــة الــرثوة يف صناعــة النفــط 
الروســية، قــّدم ثايــن غوستافســون وصًفا مهسًبــا وواضًحا لقضايا 
اخلالف، الي تعارضت فهيا مواقف بوتن واملدير التنفيذي لقطاع 
 األنابيب الذي يصل إىل 

ّ
النفط، واشــتبكا علهيا علًنا، مبا فهيا خط

الصــن وكانــت رشكة »يوكــوس« تؤيّده بشــّدة، يف مواجهة فكرة 
 ميتّد آلالف األميال ويصل إىل ســاحل املحيط 

ّ
بوتــن عــن بنــاء خــط

الهــادئ، والــي ســخر مهنــا خودوركوفســي علًنــا. مث كانــت هنــاك 
ــة لدمــج »يوكــوس« مــع »شــيفرون« األمريكيــة إلنشــاء أكــرب 

ّ
خط

رشكة نفط يف العامل.
تكمــن املشــكلة األوســع يف وجــود نســقن يف التطــّور الرأمســايل. 
فمــن جهــة، مثــة التطــور عــرب خدمــة الدولــة لرتاكــم رأس املــال- وهــو 
المنــوذج املرتبــط بالدميوقراطيات الليرباليــة الي هتمين علهيا مصاحل 
كربيــات الــرشكات - ومثــة مراكمة رأس املال خلدمة الدولة، من جهة 
أخرى - وهو النسق االستبدادي احلكومي غري المنوذيج الذي يذّكر 
مبا مسّاه تمي ماسون »أولوية السياسة«، وميّثله السعوديون يف عهد 

محمد بن سلمان بقدر ما متّثله روسيا يف عهد بوتن.
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أستاذ علم اجمتاع 
سويدي، 
يدّرس يف جامعة 
كمربدج، إنكلرتا. 
له عدة مؤلفات عن 
البنية الطبقية
للمجمتع ووظائف 
أجهزة الدولة 
واأليديولوجيا وبعد 
املاركسية.
حازئ عىل »جازئة 
لينني« للعام 201٩

فهــو، غوران ثريبورن الطبقــي،  تركيبــه  حــول  متناقضــة  رســائل  العــامل  يتلقــى 
حســب رواية مرجعية، قد بلغ »نقطة الفصل الكونية«، ذلك 
أّن »نصــف ســكان املعمــورة هــم مــن أبنــاء الطبقــات الوســطى 
أو الرثيــة«. والروايــة مبنّيــة عىل بيانــات جمعها هومي خاراس، 
من كبار اقتصاديي البنك الدويل سابًقا، والذي يعمل حاليًّا يف 
مؤسسة »بروكينغز«. واألكرث إثارًة أّن مجلة »إيكونومست« 
ناميــة«  لـ»برجوازيــة  فيــه«  الالهــوادة  »الصعــود  حّيــت  قــد 
واحتفلــت مبــيجء عــامل مــن الطبقات الوســطى. غــري أّن املهنجية 
األكادمييــة اجلــاّدة تؤكــد العكــس أيًضــا: فبحســب بيــرت تميــن، 
ينبــيغ  يت«،  آي  »أم  جامعــة  يف  لالقتصــاد  املمتــاز  الربوفســور 
أن ينشــغل بالنــا بصــدد »اختفــاء الطبقــة الوســطى«١. وميكــن 
جيــري يف عــامل  الــذي  املغفــرة للقــّراء لشــعورهم بالذهــول، فمــا 
احلقيقــي؟  للعــامل  االقتصاديــة  السوســيولوجيا  ويف  االقتصــاد 
لـ»الطبقــة  املتنوعــة  التعريفــات  املســاهمُة  هــذه  ســتتفّحص 
لها اقتصاديو 

ّ
الوســطى« الواقعية وللمســارات املتباينة الي حل

التنميــة وعلماء االجمتــاع والصحافيون املاليون عرب القطاعات 
املختلفة لالقتصاد العاملي. مث ننتقل إىل رمس مستقبل للطبقات 
الوسطى يف العامل خيتلف بعض اليشء عن النقيضن املستهَشد 
ــب األمــر أواًل معاجلــة بعــض االعتبــارات 

ّ
هبمــا أعــاله. ولكــن يتطل

التارخيية واملفهومية، ذلك أّن مفهوم »الطبقة الوسطى« مثار 
نقاش منذ زمن طويل.

دخــل مصطلــح »الطبقــة الوســطى« اللغــة اإلنكلزّيية منذ 
- حســب  تقريًبــا«  و١٨٣٠   ١٧٩٠ بــن  - »مــا  الزمــن  مــن  قرنــن 
إريك هوْبزباوم، فميا املجمتع الصنايع الصاعد يتجاوز الرتاتب 
القــرن  هشــد  وقــد  واألرســتقراطية٢.  كيــة 

َ
للَمل »العســكري« 

التاســع عــرش نقاًشــا حامًيــا حــول الوجهــة الــي يّتجــه إلهيــا ذاك 
املجمتــع اجلديــد وحــول موقــع الطبقــة الوســطى داخلــه. كانــت 
املحاّجة الليربالية تقول إنه جيب أن تقع مهمة احلكم عىل عاتق 
الطبقة الوســطى، وإّن ذلك ســوف يتحقق حكًما، ألهنا »اجلزء 

قــال جميــس  اجلماعــة« كمــا  األوفــر حكمــًة واألرىق فضيلــًة يف 
ميــّل٣. ولكــن هــل حتقــق ذلــك؟ يقــول ]ألكســيس دو[ توكفيــل، 
يف نــص مكتــوب العــام ١٨٥٥، إّن حكــم الطبقــة الوســطى قــد 
حتقــق ليــس فقــط يف الواليــات املتحدة األمريكية وإمنا يف فرنســا 
أيًضــا، حيــث مّثلــت ثــورة متوز/ يوليــو ١٨٣٠ انتصارهــا »احلامس« 
و»الكامــل«٤. وهــل مجمتــع الطبقــة الوســطى الصاعــدة هــذا 
التســاؤل عــىل  يــؤدي إىل نظــام ســيايس جديــد ومســتقر؟ دار 
حنــو مزتايــد يف العقــود األخــرية مــن القــرن التاســع عــرش. نشــأت 
وأبرزهــا  وأّولهــا  األفــكار،  َحشــدت  جديــدة،  فكريــة  مذاهــب 
ــرت أّن »مجمتــع الطبقــة الوســطى« إمنــا 

ّ
االشــرتاكية، الــي نظ

هــو الرأمساليــة، املحكومــة بــأن ُيقــى علهيــا مــع توّســع صفوف 
الطبقة العاملة الصناعية. 

الطبقة الوسطى والربجوازية
األكــرث إثــارًة لالهمتــام هــو أّن نقاشــات القــرن التاســع عــرش كان لها 
ــا عــن املعاجلــات احلاليــة لـ»الطبقــة  التنــّوع املفهومــي الغائــب كليًّ
الوسطى«. وقد نتج ذلك من ازدهار عدد من اللغات القومية، لكّل 
مهنــا تارخيــه املمــز للتكــّون الطبقي والــراع الطبقي. ففــي أوروبا 
الغربيــة كانــت ثالثــة مفاهــمي رئيســة تــدور مــدار ظاهــرة اجمتاعيــة 
مشــاهبة، كلٌّ مهنــا تــرى إليه من زاوية مختلفــة متاًما عن اآلخَرين: 
يف مقابل Middle class الربيطاين كان تعبري Burgertum األملاين 
و»الربجوازيــة« Bourgeoisie الفرنــيس٥. ويعــود أصــل األخريين 
إىل القانــون املديــين القراوســطي، للداللــة عــىل فئــة مــن ســكّان 
املدن تمتّتع حبقوق مدنية وسياســية ممّزة. بعد الثورة الفرنســية، 
تطــّور مصطلــح »برجوازيــة« ليصــري مطابًقا إىل حــّد كبري ملصطلح 
 les classes moyennes و  الربيطــاين  الوســطى«  »الطبقــة 
الفرنيس. لكنه اختذ داللتن ممتايزتن. كانت الواحدة ذات داللة 
جترحيية من الناحية الثقافية كما يف عبارة ]غوســتاف[ فلوبري »إن 

احلقد عىل الربجوازية هو بداية كل فضيلة«٦. 

أحالم وكوابيس
 الطبقات الوسطى العالمية 1/	

يف العام ٢٠٢٠* نرش النص ألول مرة 
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متايــز  بــرز  عــرش،  التاســع  القــرن  ســبعينيات  مــن  ابتــداًء 
واضــح بــن الربجوازيــة والرشحيــة االجمتاعيــة »الوســطى« أو 
»اجلديــدة«. باتــت الربجوازيــة تشــري إىل كبــار مالــي رأس املال 
مــن مرفيــن وصناعيــن يرتبّعــون عــىل قمــة الهــرم املجمتــيع 
– أي أهنــا تشــري بعبــارٍة أخــرى إىل الطبقــة العليــا٧. أمــا الطبقــة 
   Petite bourgeosie أو  األملانيــة،   Mittlestand – الوســطى 
الفئــات  أو  الصغــرية  الربجوازيــة    Couches moyennes أو 
املتوســطة، الفرنســية، فأمــر آخــر. يف »البيان الشــيويع«، مدح 
الــذي  »الثــوري«  التاريــي  الــدور  مــدحي  أيّمــا  وإنغلــز  ماركــس 
لعبته الربجوازية، وقد ظهرت مبا يه جتسيد لرأس املال والعدّو 

اللدود للطبقة العاملة.
وثّمــة فــرق الفــت آخــر: العمــل مبا هو صفة وقميــة حامستان 
للطبقــة الوســطى يف القــرن التاســع عــرش، وهــذا مــا مّزهــا عــن 
النبالة املتعّيشــة عىل الريع. »العمل زينة الربجر/ ابن املدن«، 
كتب فريدريش شيللر يف أغنية هشرية. »بورَك من وجد عمله/ 
وال حاجــة لــه ألن يســى إىل أي نعمــة أخــرى«، يكمــل طوماس 
كاراليل يف »ماٍض وحارض«٨ ُتعرَّف الطبقة الوسطى، غالًبا يف 
النقاشــات املعــارصة، بنــاًء عــىل معيار االســتهالك، واألحرى بناًء 
عــىل طاقهتــا عىل االســتهالك، وتقاس هذه الطاقــة بالدوالرات 
)مــع تعديلهــا حســب معايري القــدرة الرشائية الدوليــة(؛ وأحياًنا 
جيــري متيــز الطبقــة الوســطى عــن طريــق موقعهــا الوســيط يف 
الهــرم الوطــين لتوزيــع الدخــل – ولكهنــا ال تعــّرف أبــًدا بعالقاهتــا 
بالعمــل. وهــذا نافــر بنــوع خــاص مــا دام االســتخدام األمــرييك 

املعارص للمفهوم يقّدم املصطلح مبا هو كنية للطبقة العاملة.
الطبقــة  خطــاب  يف  التحويــر  هــذا  عــىل  يرتتــب  الــذي  مــا 
مجلــة  يه  هــا  االســتهالك؟  إىل  العمــل  مــن  الوســطى 
ارتقــاء  حبماســة  حتــّي  ويه  الدليــل  تعطينــا  »إيكونومســت« 
»مليــاَري برجــوازي« جديــد٩. ويه حتيــة انتصــار وقــوة، مثلهــا 
مثــل دخــول »الرأمسالية« إىل قاموس كبار املدراء التنفيذين. 
فمــا دامــت االشــرتاكية مل تعــد خطــًرا، ميكــن ركــن مصطلحــات 
واالســتعاضة  الهامــش  يف  و»برجوازيــة«  »رأمساليــة«  مثــل 
وكمــا  األعمــال«.  و»الزنــس/  الســوق«  بـ»اقتصــاد  عهنمــا 
سوف يتبّن لنا، يشكّل التغرّي يف اخلطاب نقلًة هامًة يف الهمينة 
االجمتاعيــة. ولكــن علينــا قبــل ذلــك أن نتفّحــص الظــروف الي 
أّدت إىل نشــوء التفكــري اجلديــد عــن الطبقــة الوســطى يف القــرن 

الواحد والعرشين.
عىل عكس ما توقع ِميّل وتوكفيل، لم َيفتتح القرن التاسع 
عــرش نشــوء عالــم الطبقــة الوســطى، ذلــك أّن القــرن العرشيــن 
العاملــة.  الطبقــة  عــر  بأنــه  آخــر  يشء  أي  قبــل  ُيعــرَّف  كان 
والشــيوعية  االشــرتاكية  الديموقراطيــة  أّن  مــن  الرغــم  وعــىل 

ُولدتــا يف أوروبــا، إال  أّن اشــرتاكية الطبقــة العاملــة تحّولــت إىل 
والفيتناميــة،  الصينيــة  الثورتــن  يف  نشــاهده  عالمــي،  نمــوذج 
ويف  الرشقيــة؛  والجنوبيــة  الرشقيــة  آســيا  عــرب  ارتداداتهمــا  ويف 
ثورات المكســيك وكوبا الكاســرتويّة، كما يف الحركة التقدمية 
الواسعة يف أمريكا الالتينية – ويف األرجنتن خالل عهد پريون، 
والربازيل يف عهد ڤارغاس، من دون أن ننىس »حزب العّمال« 
الربازيــيل األحــدث عهــًدا – ويف النضــاالت المعادية لالســتعمار، 
الوطــين  »المؤتمــر  إىل  نهــرو  بقيــادة  المؤتمــر«  »حــزب  مــن 
العربيــة.  باالشــرتاكية  مــروًرا  أفريقيــا  جنــوب  يف  األفريقــي« 
كانــت الطبقــة العاملــة القــوة الرئيســة يف إنجــاز االقــرتاع العــام 
ودولــة الرعايــة إىل كونهــا الحليــف الرئيــس للحــركات النســوية 
والمعاديــة لالســتعمار– مــع أنهــا نادًرا ما كانــت حليًفا نموذجيًّا. 
وكانــت الطبقات الوســطى يف حالة ســبات خــالل فرتات الثورة 
أهميــة  اكتســبت  لكنهــا  العرشيــن،  القــرن  يف  تلــك  واإلصــالح 
مــع صعــود الفاشــية والســلطات االســتبدادية. عــىل أّن القــوة 
يف  ذروتهــا  بلغــت  العاملــة  الطبقــة  بقيــادة  لإلصــالح  الدافعــة 

ثمانينيات القرن المايض قبل أن تتقهقر رسيًعا.
 

ّ
وكان لهنايــة قــرن الطبقــة العاملــة أســاس اقتصــادي جتــىل
يف الرتاجــع عــن التصنيــع واألْمَولــة املتســارعن يف بلــدان املركــز 
الرأمســايل؛ ومثــة عامــل سوســيولويج إضــايف، وإن يكــن موارًبــا، 
هــو التفــكك االجمتــايع الــذي جنــم عــن ثــورات ١٩٦٨ الثقافيــة. 
عىل أّن هذه كلها مل تؤذن برعة بفجر وليد للطبقة الوسطى. 
مــن  نــوع  أي  ضــد  حساســة  الغربيــة  النيوليرباليــة  كانــت  لّمــا 
أوروبــا  يف  للشــيوعية  املعــادون  آثــر  الطبقــي،  اخلطــاب  أنــواع 
أهنــم كانــوا  الرشقيــة أن يمّســوا أنفهســم »مجمتــع مــدين« مــع 
ينســبون ألنفهســم خصائــص الطبقــة الوســطى عندمــا يكونون 
يف الســلط١٠. ومــع أّن فكــرة الطبقــة الوســطى ُولــدت يف الغــرب، 
كمــا يالحــظ هوبزبــاوم، إال أهنــا ُبعثــت حّيــة يف الــرشق واجلنــوب١١ 
الطبقــة  »اكتِشــفْت«  فقــد  املــايض،  القــرن  مثانينيــات  خــالل 
الوســطى يف رشق آســيا املحافظة مبا يه نتاج المنّو االقتصادي 
املتســارع يف »المنــور األربعــة الصغــار«: تايــوان وكوريــا اجلنوبية 
وسنغافورة وهونغ كونغ١٢. كانت الطبقات الوسطى تربز مبا يه 
قــوة سياســية ال يســتهان هبــا يف املنطقــة، تلعــب أدواًرا مركزيــًة 
يف احلــركات الشــعبية العريضــة الــي قضــت عــىل الدكتاتوريات 

العسكرية يف سيئول وتايپاي.  
يف الصن، مى املصطلح يف مســرية عســرية قبل أن يلقى 
بالطبقــة  األكادميــي  االهمتــام  كان  المثانينيــات،  يف  القبــول. 
الوسطى مستوىًًح إىل حد ما من املاركسية األمريكية اجلديدة 
الي مّثلها أريك أولن رايت وزمالؤه. عىل أّن العقيدة الرمسية 
ســاحة  أحــداث  بعــد  املضــاد  هجومهــا  مــت 

ّ
نظ أن  لبثــت  مــا 
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تيانامنــن، العــام ١٩٨٩. وكما يقــول عاِلم اجمتاع مهشور باتّباعه 
الصــن االشــرتاكية أن تمســح  بإمــكان  يكــن  مل  الرمســي:  اخلــط 
ذلــك ســـ»يقلب نظامنــا  بالظهــور، ألّن  الوســطى«  لـ»الطبقــة 
االشــرتايك رأًســا عــىل عقــب«. فبيمنــا نظريــة الطبقــة الوســطى 
يف الغــرب »قــد ُوجــدت للتغطية عىل قضيــة الراع الطبقي«، 
الربوليتاريــا  صفــوف  »َتقــمس  االشــرتاكية  الــدول  يف  أهنــا  إال 
ل قوة 

ّ
وتفصــل رجــال األعمال واملثقفن عن الربوليتاريا وتشــك

ختريبيــة«. عــىل أنــه، بعــد فــرتة مــن المصــت، أعيــد فتــح النقاش 
عن الطبقة الوســطى. ويف العام ٢٠٠١ كانت املحاّجة الي تقول 
»إن الطبقة الوسطى يه، يف جميع البلدان، أهم قوة للحفاظ 
عــىل االســتقرار االجمتــايع« قــد حققــت انتصــاًرا حامًســا. فهذه 
حاملــة  ويه  والفقــرية،  العليــا  الطبقــات  بــن  حاجــز  الطبقــة 
لســوق  القاعــدة  ويه  واملحافظــة،  املعتدلــة  األيديولوجيــات 
اســتهاليك عريــض ومســتقر١٣. وقــد رأى العديــد مــن األكادمييــن 
الوســطى  الطبقــة  أّن  والعرشيــن  الواحــد  القــرن  الصينيــن يف 
يه أيًضــا مثــال لزنعــة املســاواة، ومفتــاح لبنيــة اجمتاعيــة »لهــا 
شــكل الزيتونــة«١٤. أمــا التغرّي املفهومــي الفييتنامي ملرحلة بعد 
الشــيوعية فقــد اخزتلــه نائــب رئيس الــوزراء هوانــغ ترونغ هاي، 
الشــباب ســوف يشــكلون  الوســطى  الطبقــة  أبنــاء  بقولــه »إن 
القــوة الدافعــة يف آســيا«، مشــرًيا إىل »وصــول مليــار مســتهلك 
إضايف من أبناء الطبقة الوسطى« ]إىل األسواق[.  قبل ثالثن 
عاًمــا، كان ســلفه ســوف يشــري إىل الطبقــة العاملــة عىل أهنا يه 

تلك القوة الدافعة١٥.

أحالم جنوبية
كان للحلــم بطبقــة وســطى جديــدة يف الجنــوب الكــوين إطــار 
مــدار  يف  شــخصيات  لــه  ورّوجــت  صاغتــه  بــأول.  أواًل  آســيوي 
أعمــال  لرجــال  استشــارية  بهيئــات  مدعومــة  الــدويل،  البنــك 
ومديري مصارف اســتثمارية. وظهرت الطبقة الوســطى مطلع 
األلفيــة، خــالل »العــر الذهــيب«، عــر الرأســمالية المعولمة 
وتعهيــد األعمــال لمصــادر خارجيــة. وكمــا أرشت أعــاله، أعيــَد 
اكتشــاف الطبقــة الوســطى يف الــرشق خــالل ثمانينيــات القــرن 
البــىن  بتغــرّي  مشــغولن  اجتمــاع  علمــاء  أيــدي  عــىل  المــايض 

المهنيــة والتشــكيالت الطبقيــة ومهتمــن بآثارهــا االجتماعيــة 
والسياســية. بالمقارنــة، كانــت نزعــة االنتصــار الجديــدة تــكاد 
تنحــر باالســتهالك. كانــت »الطبقــة الوســطى« تعين كل من 
يملــك بعــض المــال لينفقــه. ثــم صــار المعــىن ينطبــق بعــد قليــل 
عــىل الذيــن تجــاوزوا خــط الفقــر، حســب تعريف خطــوط الفقر 
الوطنيــة الرســمية١٦. الفكــرة الــي تقــول إن الطبقــة الوســطى 
تبدأ فيما يتجاوز العرشين بالمائة األفقر من السكان – ويكون 
هــؤالء مــن فئــة مدقيع الفقر يف البلــدان الفقرية – تلّقت الدعم 
أنصــار  مــن  وهــو  إيســرتيل،  لوليــام  نافــذة  دراســة  يف   ٢٠٠٠ عــام 
فريدريــش فــون هايــك المتعصبــن يعمــل يف البنــك الــدويل. يف 
االقتصاديــة«،  والتنميــة  الوســطى  الطبقــة  »تواُفــق  دراســة 
حاجج إيسرتيل أّن الالمساواة المتمثلة يف حصة ثالثة أخماس 
الســكان األدىن دخــاًل – الــي ســّماها »الطبقــة الوســطى«، من 
دون أن يقّدم حجًجا لدعم ذلك – تشكل عائًقا أمام التنمية١٧. 
ص الفقر – وهو 

ّ
لذا فإن توّسع الطبقة الوسطي بات موازًيا لتقل

رابــط مفهومــي يربــط مشــاغل اقتصاديــي التنميــة عــن خفــض 
عــدد الفقــراء مــع مصالــح مستشــاري رجــال األعمــال الباحثن 

عن أسواق جديدة. 

آسيا الصاعدة
بالتأكيــد، كان مستشــارو رجــال األعمال والمرفين أول من 
رّوج لحلــم الطبقــة الوســطى. يف العــام ٢٠٠٧، توقــع ماكــزني أّن 
المســتهلكن مــن أبنــاء الطبقــة الوســطى ســوف يزيــد عددهــم 
عــن خمســن مليوًنــا إىل ٥٨٣ ماليــن بحلــول العــام ٢٠٢٥. يف 
العــام التــايل، توقــع غولدمــان ساشــس تقلص الالمســاواة عىل 
الصعيــد الكــوين بفضل »انفجار الطبقة الوســطى العالمية«١٨ 
وجــود  بادعائهــا  التبجــح  هــذا  عــىل  »إيكونومســت«  وأثنــت 

»ملياري برجوازي إضايف«. 
الوســطى  للطبقــة  شــاملة  عدديــة  نظــرة  أول  ظهــرت 
»المنتفخــة« يف كانــون الثاين/ يناير ٢٠٠٩، بقلم الخبري 
الــذي  راڤاليــون  مارتــن  الــدويل  البنــك  االقتصــادي يف 
أنهــا  عــىل  الوســطى«  لـ»الطبقــة  تعريــف  عــن  دافــع 
تضــم الذيــن يعيــش الواحد منهم عــىل مبلغ يراوح بن 
دوالريــن و١٣ دوالًرا يف اليــوم، وقــد اختري الخط األعىل 
عــىل أنــه يــوازي تقريًبــا خــط الفقــر األمــرييك لعــام ٢٠٠٥ 
بنــاًء عــىل معــدالت القــدرة الرشائيــة – بعبــارة أخــرى، 
المســتوى  تعــادل  الصاعــدة  »الربجوازيــة«  كانــت 
تقديــرات  عــىل  بنــاًء  األمريكيــن.  للفقــراء  االقتصــادي 
راڤاليــون، انتفخــت الطبقة الوســطى الكونية بما يزيد 

عىل ٨٠٠ مليون نســمة بن ١٩٩٠ و٢٠٠٥.

 لّما كانت النيوليربالية الغربية حساســـــــــــــــــــــــــــــــــــة
 ضد الخطاب الطبقي، آثر المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــادون
 للشيوعية يف أوروبا الرشقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
مدين« »مجتمع  أنفسهم  يســــــــــــــــــــــــــــــــــّموا  أن 
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عنــد إلقــاء نظــرة أدّق، يتبــّن أّن ٦٢٢ مليوًنــا مــن أبنــاء تلــك 
الطبقــة الوســطى كانــوا يف »رشق آســيا الناميــة«، أي أهنــم يف 
الصــن. ولكــن إذا كانــت الطبقــة الوســطى الصينيــة الي ينفق 
الفرد مهنا بن دوالرين و١٣ دوالًرا يف اليوم قد »انفجرت« من 
١٥ % إىل ٦٢ % مــن الســكان، فــإن التغــرّيات املهشودة يف مناطق 

أخرى من العامل كانت متواضعة باملقارنة.
يف جنــوب آســيا، ارتفــع عــدد الذيــن ينفقــون بــن دوالريــن 
و١٣ دوالًرا يف اليــوم مــن ١٧% إىل ٢٦% مــن عــدد الســكان؛ ويف 
أفريقيــا، مــن %٢٣ إىل ٢٦% مــع أنــه يف كل حالــة مــن احلــاالت، 
ــًزا بالدرجــة األوىل لدى ما يزيد قلياًل عىل 

ّ
كان »االنتفــاخ« مرك

الذين ينفقون دوالرين يف اليوم. يف تلك األثناء، كانت الطبقات 
الوســطى يف أوروبــا الرشقيــة وآســيا الوســطى قــد تراجعــت مــن 

٧٦ إىل ٧٣% من السكان١٩.

إذا نظرنــا مــن خــالل عدســة ٢ - ١٣ دوالًرا الضيقــة، يبــدو 
القــرن  تســعينيات  يف  اآلســيوية  الوســطى«  »الطبقــة  نمــّو 
العرشيــن ويف القــرن الحــادي والعرشيــن مؤثّــًرا بالتأكيــد، مــا 
اســتدىع طوفاًنــا مــن الكتابــات االحتفاليــة. وأبــرز مســاهمة 
العــام  للتنميــة«  آســيا  تقريــر أصــدره »بنــك  االتجــاه  يف ذاك 
٢٠١٠ بعنــوان »صعــود الطبقــة الوســطى اآلســيوي« وهو هيئة 
الركــود  التقريــر خــالل ذروة  إقليميــة مركزهــا مانيــال.  صــدر 
األطلــيس  الشــمال  بلــدان  يف  المــايل  االنهيــار  ســّببه  الــذي 
المــرف  أصــدره  الــذي  الصحــايف  البيــان  وتنبــأ   ،٢٠٠٨ العــام 
ويقــّدر  التوســع  رسيعــة  اآلســيوية  الوســطى  »الطبقــة  بــأن 
الواليــات  لعبتــه  الــذي  التقليــدي  بالــدور  تضطلــع  أن  لهــا 
المتحــدة وأوروبــا بمــا يه المســتهلك الكــوين األول فتســاعد 
أن  التقريــر  واّدىع  الكــوين«.  لالقتصــاد  التــوازن  إعــادة  عــىل 
المســتهلكن اآلســيوين ســوف ينفقــون ٤٣% مــن االســتهالك 
الســطور  بــن  ُيقــرأ  أن  ويمكــن   ٢٠٣٠ ٢٠ العــام  بمــيجء  العالمــي 
أّن الطبقــة الوســطى اآلســيوية قابلــة ألن تنقــذ العالــم، أو أن 
تنقــذ االقتصــاد الرأســمايل العالمــي، عــىل األقــل. فبنــاًء عــىل 
تقريــر »مــرف التنميــة اآلســيوي«، زاد عــدد أفــراد الطبقــة 
مــن   – اليابــان  باســتثناء  أي   – الناميــة«  الوســطى يف »آســيا 

٥٦٩ مليوًنا إىل ١،٩ مليار بن ١٩٩٠ و٢٠٠٨، أو من ٢١% إىل ٥٦% 
مــن الســكان. وكان تعريــف الطبقــة حينهــا بأنهــا الطبقــة الــي 
ينفــق الفــرد منهــا بــن دوالريــن و٢٠ دوالًرا يف اليوم، وقد وضع 
الخــط األعــىل بمــا يقــارب خــط الفقــر يف إيطاليــا. أمــا الفقــراء، 
أي الذيــن ينفــق واحدهــم أقــل مــن دوالريــن يف اليــوم، فقــد 
ز معظم 

ّ
صوا بالتوازي من ٧٩% إىل ٤٣% من السكان. ترك

ّ
تقل

ذاك التحــّول، ولكــن ليــس كلــه، يف الصــن، ذلــك أّن الطبقــة 
الوســطى قــد توّســعت مــن ٢٩% إىل ٣٨ % مــن الســكان بــن 
١٩٩٣ و٢٠٠٥. كانــت هــذه األرقــام مبنّيــة عــىل مســوح ولكنهــا 
األرصــدة  عــىل  المبنيــة  فالحســابات  تماًمــا.  متينــة  تكــن  لــم 
الوطنيــة تعطــي صــورة مختلفــة نوًعــا مــا ولكنهــا ال تعــّدل يف 
مــن ٦٩% إىل  الفقــراء  صــت نســبة 

ّ
تقل فقــد  الالفــت،  االتجــاه 

١٧% عىل امتداد آســيا النامية وازدادت نســبة أفراد »الطبقة 
الوســطى« من ٣١% إىل ٨٢% من الســكان٢١.

ينتــج  لــم  اآلســيوية  الوســطى  بالطبقــة  االفتتــان  أّن  عــىل 
تــداول  منــه أي اتفــاق عــىل حجمهــا الفعــيل. توصلــت رشكــة 
أكاديميــة  تقديــرات  إىل  ســنوات  بضــع  منــذ  صينيــة  أســهم 
تــرتاوح  الوســطى يف جمهوريــة الصــن الشــعبية  عــن الطبقــة 
التقديــر  مــن  بكثــري  أقــل  وهــو  الســكان،  مــن  و٣٣%   %٤ بــن 
الــذي يتحــدث عــن  المتبّجــح لـ»مــرف التنميــة اآلســيوي« 
الهنديــة، فقــد تتضمــن أي  الوســطى«  أمــا »الطبقــة   .٨٩%٢٢
نســبة تــرتاوح بــن ١٠ و٦٤ % مــن الســكان. وقــد َوجدت دراســة 
أخــرية أّن ٥٠% مــن الســكان ينتمــون إىل فئــة الذيــن ينفقــون 
ــا. وما يثري االهتمــام أنها تضع  بــن اثنــن وعــرشة دوالرات يوميًّ
موعــد »صعــود« الطبقــة الوســطى بعــد عقــد مــن الزمــن مــن 
ليــس  اآلســيوي«،  التنميــة  »مــرف  يحــدده  الــذي  الموعــد 
بــن  الممتــدة  الفــرتة  وإنمــا يف  المــايض  القــرن  يف تســعينيات 
٢٠٠٤ و٢٠١٢. أمــا حصــة األســد مــن ذلــك الصعــود فقــد ُنســبت 
إىل الســكان الذيــن انتقــل الفــرد فيهــم مــن إنفــاق دوالَرين إىل 
ــا٢٣. والواقــع أن النقــاش  مــا بــن دوالريــن وســتة دوالرات يوميًّ
األكــرث إثــارًة يف آســيا عــن الطبقة الوســطى الجديــدة هو الذي 
يجــري يف الهنــد، حيــث يناقــش جمهــوٌر متفاوت مــن المثقفن 
ال حجَم الطبقة الوســطى ونمّوها وحســب، إنما أيًضا داللتها 
الوطــين  المــرشوع  إىل  بالقيــاس  والسياســية،  االجتماعيــة 
الطبقــة  أن  فرينانــدز  ليــال  تــرى  الهنــد«.  لـ»تغيــري  الســيايس 
الوســطى تمثــل »البنــاء الســيايس لفئــة اجتماعيــة تعمــل بمــا 
ديبانــكار  إىل  بالنســبة  أمــا  االقتصاديــة«.  اللربلــة  داعيــة  يه 
غوپتــا، يف المقابــل، فيبــدو مصطلح »طبقة وســطى« عىل أنه 
مصطلــح »هزيــل« يف الهنــد تحديًدا ألنه يفتقر إىل أي مرشوع 
يرتبط به: والتعويض »ترمى علينا بيانات عن االستهالك«٢٤.

الوسطى  بالطبقـــــــــــــــــــــــة  االفتتان  من  ينتج  لم 
 اآلسيويــــــــــــــــــــــــة أي اتفاق على حجمها الفعلي،
 فالطبقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الوسطى يف الصني

 ٪ و		   	 بني  ترتاوح  الشعبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
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اآلســيوي«  التنميــة  »مــرف  طرحــه  الــذي  الســؤال  أمــا 
لعــام ٢٠١٠ عــن مــدى قــدرة المســتهلكن اآلســيوين مــن أبنــاء 
الطبقــة الوســطى الجديــدة عــىل تعويــض قصــور النمّو يف قدرة 
الطبقــة الوســطى األمريكيــة عــىل اإلنفاق — فقــد أثــاره الخبــري 
االقتصــادي هومــي خاراس العامل يف البنك الدويل ومؤسســة 
الطبقــة  الســتهالك  تعريًفــا  خــاراس  اســتخدم  »بروكينغــز«. 
دوالر  و١٠٠   ١٠ بــن  أنــه  عــىل  للقــارات  عبــوًرا  أشــمل  الوســطى 
المتعلقــة  الطبقيــة  التوصيفــات  عــن  فيــه   

ّ
تخــىل إذ  اليــوم،  يف 

بالديموقراطيــة وريــادة األعمــال أو تلــك الي »تســهم يف تنمية 
سلســلة  كامــل  عــن   

ّ
تخــىل أنــه  البــرشي« — أي  المــال  رأس 

منهــا  بديــاًل  الوســطى — ليؤكد  للطبقــة  التقليديــة  الممــزات 
ــز عىل االســتهالك بنوع 

ّ
عــىل »مــا يجعــل الطبقــة الوســطى ترك

خاص«. فتوّقع ارتقاء الطبقة الوســطى الكونية من ١،٨ مليار 

عــام ٢٠٠٩ إىل ٣،٩ مليــارات بحلــول العــام ٢٠٣٠ فيمــا االقتصــاد 
العالمي يبدأ بالتمحور حول آســيا، الي ُقّدر أنها مســؤولة عن 
٨٥% مــن الزيــادة، مدفوعــة بنــوع خــاص بالطبقــات الوســطى 
 )٢٠٢٠ العــام  بحلــول  الصــن  تســبق  أن  لهــا  )المقــّدر  الهنديــة 
والصينيــة٢٥. وإن صعود الســوق االســتهاليك اآلســيوي الضخم 
هــو بالتأكيــد جــزء مــن تحــّور جــاٍر يف االقتصــاد الكــوين. عىل أّن 
يمكــن  بــال مرجعيــة  ــن 

ّ
دال ليســا  »طبقــة وســطى« و»فقــر« 

جــون  لفــت  فقــد  غــرض،  أي  لخدمــة  عشــوائيًّا  تســخريهما 
ويســت، الخبــري االقتصــادي الــذي يتخــذ طوكيــو مركــًزا له، إىل 
التشــوهات الناجمــة عــن النقل الــوايع أو غري الوايع للدالالت 
ل موقــع »الطبقــة الوســطى« إىل 

ّ
الغربيــة التاريخيــة لمــا يشــك

األمــم الرشقيــة المعــارصة، مــا يــؤدي إىل مــا يســّميه »مجتمــع 
الطبقة الوســطى اآلسيوية خرافية«٢٦. 
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ثائر ديب

مرتجم وكاتب سوري

رحيــل ماركيسّ من األطراف يف المركز 
عــن  ُتــويف   ،٢٠٢٢ مــارس  آذار/  مــن  التاســع  األربعــاء،  يــوم  يف 
الماركــيس  األديب  ــر 

ّ
والمنظ المفّكــر  عاًمــا  وثمانــن  واحــد 

كاليفورنيــا،  إيرفــن،  يف  مزنلــه  يف  أحمــد  إعجــاز  الهنــدي 
الواليــات المتحــدة، حيــث كان أســتاًذا لــألدب المقــارن خــالل 
الســنوات األخــرية مــن حياته. وكانت أهميتــه كواحد من أبرز 
المفّكريــن الماركســين يف عرنــا قــد بــرزت عــىل نحــٍو خــاص 
يف أعقــاب تقهقــر االشــرتاكية وتفــكك المعســكر االشــرتايك يف 
أواخــر ثمانينيــات القرن العرشين وأوائل تســعينياته، حن راح 
كثــري مــن الماركســين الســابقن يبحثــون عــن أدوات أخــرى 
لفهــم المجتمــع بعــد زوال المــّد والصعــود اللذيــن شــهدتهما 

الماركســية حــىّت النصف الثــاين من القرن العرشين. 
ال يســتمّد إعجــاز أحمــد ماركســيته مــن الفكــر الماركــيس 
الصــادر عــن المراكــز المرتوبوليــة يف ســتينيات القرن العرشين 
الحــركات  تقاليــد  مــن  أيًضــا  بــل  فحســب،  وســبعينياته 
المناهضــة لالســتعمار واإلمربياليــة مــن أجــل التحــرر الوطــين. 
وهــذا مــا بــّوأه موقًعا فريــًدا يف الدفاع عن النظرية الماركســية 
ورعايتهــا ونقــد سلســلة »المــا بعــدات« )مــا بعــد الماركســية، 
 كثــري 

ّ
مــا بعــد الحداثــة، مــا بعــد االســتعمار، إلــخ( عندمــا تخــىل

ريــن الغربيــن وســواهم عن الماركســية يف حقبة ما  مــن المفكّ
ــا أيًضــا أن ينكــّب  بعــد االتحــاد الســوفييي. ولذلــك كان طبيعيًّ
عــىل تحليــل اإلمربيالية يف حقبة ما بعد الحرب الباردة، وعىل 
وقــوات  المتحــدة  الواليــات  شــّنتها  الــي  العدوانيــة  الحــروب 
مــرشوع  مــن  جــزء  أنهــا  ُمظهــًرا  وســواه،  العــراق  يف  »الناتــو« 
إمربيايل للهيمنة عىل العالم. وهنا، مرة أخرى، فّند آراء عديد 
مــن الباحثــن الماركســين الغربيــن الذين رأوا أّن اإلمربيالية 

لــم تُعــد مقولــة ذات صلة يف العالم الرأســمايل المعولم.
قّدم إعجاز عىل مدى عقود مساهمات ثاقبة يف فهم األدب 
واألدب املقــارن والنقــد األديب، والثقافــة ودراســاهتا، ودراســات 

الرتجمة، كما يف فهم اإلمربيالية والقومية ومناهضة االستعمار، 
والطائفيــة والفاشــية، والفلســفة والنظريــة االجمتاعيــة، فضــاًل 
عن املاركســية والسياســات الشيوعية. وذلك عىل حنٍو ترك أثره 
يف العديــد من فروع اإلنســانيات والعلــوم االجمتاعية، وال بّد أّن 
رحيلــه ســيرتك فراًغــا يصعــب ســّده يف عــر احلــروب واألزمــات 

الساحقة واجلوع والعنرصية هذا.

المناضل األكاديمي 
ولــد إعجــاز عــام ١٩٤١ ألرسة ميســورة يف مظفرجنــار، واليــة أوَتــر 
-١٩٤٧ يف  الهنــد  تقســيم  بعــد  الربيطانيــة.  الهنــد  يف  براديــش، 
١٩٤٨، هاجــر مــع والديــه إىل الهــور، يف باكســتان، حيــث حصــل 
عــىل درجــة املاجســتري يف األدب اإلنكلــزي مث غــادر إىل الواليات 
املتحــدة مــن أجــل الدكتــوراه. لكــّن توجهــه االشــرتايك واألممــي 
يف  كمــا  وجامعهتــا،  الهــور  مــدارس  يف  ذلــك،  ســبق  املاركــيس 

مقاههيا وخاليا تنظمياهتا السياسية املاركسية. 
الواليــات  لســنوات يف جامعــات مختلفــة يف  إعجــاز  دّرس 
املتحــدة وكنــدا، قبــل أن يعود إىل الهند الي غدت موطنه ألكرث 
من عقدين، حيث أصبح أستاًذا زمياًل يف متحف هنرو ومكتبته 
التذكاريــن، وأســتاًذا زائــًرا يف مركــز الدراســات السياســية، يف 
جامعــة »جواهــر الل هنــرو«، وشــغل كــريس اخلــان عبــد الغفــار 
ية اإلسالمية. وعالوًة عىل مناصبه األكادميية 

ّ
خان يف اجلامعة املل

يف الهنــد، شــغل إعجــاز مناصــب أكادمييــة عىل املســتوى الدويل 
قبــل قبولــه يف منصبــه الــدامئ يف »جامعة كاليفورنيــا« )إيرفن( 
يف عــام ٢٠١٦، فقــد ســبق أن دّرس يف »جامعــة يــورك« )تورنتو(، 
و»كليــة الدراســات األفريقيــة والرشقيــة« )لنــدن(، و»جامعــة 
ســاو باولــو« )الربازيــل(، وألقــى سلســلة محــارضات ممــزة يف 
»أكســفورد« و»كامــربدج« وجامعــات يف جنوب آســيا وأوروبا 
باإلضافــة إىل محــارضات ويليــك املمتــزة يف النظريــة النقديــة يف 

»جامعة كاليفورنيا« بإيرفن.

إعجاز أحمد 
ّ من عرصنا ماركيس
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ــا  لعــّل األهــم مــن ذلــك، أّن إعجــاز كان أيًضــا مثقًفــا عموميًّ
يف  املنتظمــة  التلفزيونيــة  بظهوراتــه  احلضــور،  شــديد  بــارًزا 
Newsclick عــىل شــبكة  الهنــد، وكتاباتــه يف البوابــة اإلخباريــة 
اإلنرتنــت، ومســاهمته املنتظمــة يف مجلــة Frontline الهنديــة 
 ،Monthly Reviewكّل أســبوعن، ويف مجــالت يســارية مثل الـــ
مبــرشوع  ارتبــط  كمــا   .The Marxistو  ،Social Scientistوالـــ
النــرش Leftword Books منــذ بدايتــه، وهــو املرشوع الذي نرش 
عدًدا من كتبه الالحقة. ومل يكن دوره كمثقف عموميّ وباحث 
يساري مناضل ليقّل أهمية بالنسبة إليه عن مهنته األكادميية.

ألهــم إعجــاز، كمعلــم ممتــّز ذي شــخصية كاريزميــة، كثــرًيا 
مــن الطــالب برامتــه الفكريــة وشــغفه، األمــر الــذي  دفعهــم 
إىل المتــّز يف عملهــم. وكان اهمتامــه األول هــو تعلميهــم التفكــري 
والقراءة النقدين. وامتّد دوره كمدّرس أبعد بكثري من الفصل 
كمثقــف  إلهيــا  وصــل  ومتنوعــة  كبــرية  جماهــري  إىل  الــدرايس، 

عمومي وكاتب.

أيــام  بــدأ إعجــاز مشــاركته يف الحــركات اليســارية منــذ     
النقابيــة  ارتبــط بالحــركات  دراســته الجامعيــة يف الهــور. كمــا 
وبعــد  اإلمربياليــة.  ضــد  التعبئــة  يف  بانتظــام  وشــارك  هنــاك، 
القــرن  ســبعينيات  أوائــل  يف  المتحــدة  الواليــات  إىل  انتقالــه 
العرشيــن، نشــط يف »التحالــف مــن أجــل الســالم والعدالــة« 
يف  بانتظــام  يتدخــل  إعجــاز  وكان  فييتنــام.  لحــرب  المناهــض 
المناقشــات العامــة حــول قضايــا مثــل الحــروب اإلمربياليــة يف 
غرب آسيا وأفغانستان، والصعود العالمي لليمن والتدخالت 
أنحــاء  يف  اشــرتاكية  حــركات  مــع  انخراطــه  وكان  اإلمربياليــة. 
عودتــه  وبعــد  األكاديمــي.  عملــه  مــن  يتجــزأ  ال  جــزًءا  العالــم 
ــا وثيًقــا بالحــزب 

ً
إىل الهنــد يف عــام ١٩٨٥، ارتبــط إعجــاز ارتباط

الشــيويع الهنــدي )الماركــيس( وعــدد مــن الحــركات األخرى. 
لكنه اضطر إىل مغادرة البالد من جديد وســط تشــديد القيود 
عــىل التأشــريات ووصــول حــزب »بهاراتيــا جاناتــا« اليميــين إىل 
الســلطة يف عام ٢٠١٤، إذ كان إعجاز من أشــد المنتقدين لهذا 
الحــزب والقــوى اليمينيــة األخــرى، ال ســيما دورهمــا يف أعمــال 

الشــغب الدينية بوالية غوجارات عام ٢٠٠٢.

   كان وجود إعجاز يف الهند مصدر تحفز استثنايئ لحياة 
اليســار الفكريــة والسياســية يف ذلــك البلــد. ألقــى هنــاك كثــرًيا 
مــن المحــارضات العامــة، ولــم يرفــض أيّ دعــوة لمجموعــات 
الطــالب اليســارين واألوســاط األدبية اليســارية، ولــم يتجّنب 
قــط اتخــاذ مواقــف قويــة يف شــأن القضايــا السياســية الراهنة. 
العامــة،  ومواقفــه  الرصيحــة،  الماركســية  إعجــاز  آراء  لكــّن 
وحقيقــة أنّــه كان مواطًنــا باكســتانيًّا لفــرتة مــن الزمــن لطالمــا 
اعرتضــت طريقــه إىل جعــل الهند وطنه الدائم كما كان يحّب. 
ــه 

َ
وكان ذلــك مصــدر توتــر وألــم دائَمــن بالنســبة إليــه، وجعل

جامعــة  يف  المقــارن  األدب  كــريس  عــرض  يقبــل  النهايــة  يف 
شــغله  أن  ســبق  الــذي  الكــريس  وهــو  إيرفــن،  كاليفورنيــا، 
حكومــة  رفضــت  بعدمــا  ديريــدا،  جــاك  الفرنــيس  الفيلســوف 

نارينــدرا مودي تمديد تأشــريته مّرة أخرى.

أعماله
»غزليــات  تحقيقــه  هــو  أحمــد  إلعجــاز  منشــور  كتــاب  أّول 
غالــب« )١٩٧١(، مــع ترجمــات لهــذه الغزليــات مــن األورديــة 
إىل اإلنكلزّيية أنجزها إعجاز بالتعاون مع سبعة من الشعراء 
النظريــة:  األبــرز »يف  ذلــك كتاُبــه  تــىل  البارزيــن.  األمريكيــن 
الحــارض:  »أنســاب  ثــمَّ   ،)١٩٩٢( آداب«  أمــم،  طبقــات، 
األيديولوجيــا والسياســة يف جنــوب آســيا المعــارص« )١٩٩٦(، 
 ،)٢٠٠٢( اليمــن«  أقــى  هجمــات  والعولمــة:  و»الطائفيــة 
و»يف   ،)٢٠٠٤( زمننــا«  وإمربياليــُة  وأفغانســتان  و»العــراق 
زمننــا: اإلمرباطوريــة والسياســة والثقافة« )٢٠٠٧(، وســواها. 
كمــا حقــق كتــاَب »صــوٌت منفــرد: كتابــات مايكل ســربينكر« 
مــن  مجموعــًة   LeftWord Books لــه  وَنــرشت   .)٢٠٠٣(
إنســانًيا  بعنــوان »ال يشء  وأعمالــه  حــول حياتــه  المقابــالت 
نــرش  ذلــك  يتبــع  أن  المقــرر  مــن  )٢٠٢٠(. وكان  عــيلّ«  غريــب 
ماركــس  لكتابــات  مقدمــات  وهــو  األخــري،  إعجــاز  مــرشوع 
السياسية، لكّن وفاته قطعت ذلك لألسف. ُتضاف إىل هذه 
الكتــب مئــات المقــاالت األكاديميــة والقطــع الصحافية. وله 
كذلــك دواويــن شــعر وروايــة باألورديــة. وظهرت لــه ترجمات 
 The Hudson Reviewلقصائد أوردية، مع تقديم مهّم، يف الـ

.Poetryويف الـ
إذا ما كان ثّمة كلمة تشري إىل المحور الذي ينتظم كتاب 
َمــم، آداب« حولــه، فإّن هــذه الكلمة 

ُ
»يف النظريّــة: طبقــات، أ

الراهنــة  بنيتــه  يف  للعالــم  الماركــيس  النقــد  »النَّقــد«:  يه 
إليهــا؛ وللنظريــة الثقافيــة  الــذي أوصــل  ويف تاريخــه القريــب 
واألدبيــة كمــا تطــورت يف األكاديميــة الغربية والثقافــة الغربية 
خــالل العقــود األخــرية مــع مــا بعــد البنيويــة والنظريــة مــا بعــد 

اليساريـــــــــــــــــــــــــــة الحركات  يف  مشاركته  أحمد   بدأ 
الهور. يف  الجامعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  دراسته  أيام   منذ 
 كما ارتبط بالحركات النقابيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،
اإلمربياليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ضد  التعبئة  يف  وشارك 
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االســتعمارية؛ وللفكــر القومــي؛ ولمقولــَي »العالــم الثالــث« 
يف  الثالثــة«  »العوالــم  ونظريــة  الثالــث«  العالــم  و»أدب 
طبعاتهــا المختلفــة؛ وإلدوارد ســعيد يف تجاذباتــه الوجدانيــة 
ت يف كتابه »االســترشاق« ثّم يف ســواه؛ ولما أشــاعه 

ّ
كما تجل

ســعيد ومدرســة دراســات التابــع وحــاالت كّتــاب مثــل ســلمان 
رشــدي مــن إعالٍء لشــأن المثقــف والكاتب المنفــيّ والمهاِجر 
الذيــن  وأبنائهــا  الوطنيــة  الثقافــة  حســاب  عــىل  والهجــن 
يعيشــون ويقاومــون فيهــا؛ وللطريقة الي ُتبىن بها الُمْعَتَمدات 
وللنّقــاد  والهنديــة؛  والعالمثالثيــة  الغربيــة  المكرَّســة  األدبّيــة 
الذيــن اتهمــوا ماركــس بالمركزيــة األوروبية واالســترشاق بناًء 
عــىل كتاباتــه الصحافيــة عــن الهنــد، إلــخ. وهــذا مــا دفــع تــريي 
إىل  الشــهري،  الربيطــاين  الماركــيس  ــر 

ّ
والمفك الناقــد  إيغلتــون، 

ًقــا عــىل الكتــاب: »إْن كان بعــض النّقــاد الجذرين 
ّ
القــول معل

 يف 
ّ

الماركســية، كمــا تتجــىل فــإّن  الماركســية،  أمــر  قــد نســوا 
نقــد إعجــاز أحمــد الُمْفِحــم والشــجاع وغــري الــدارج، لــم َتْنَس 
أمرهــم«. غــري أّن مــا يطلــع بــه إعجــاز مــن كتابــه هــذا ال يقــّل 
عــن إعــادة صــوغ كاملــة للحــوار الفكــري يف النظريــة النقديــة 
والدراســات ما بعد االســتعمارية. وســوف ُيرشك يف الســنوات 
يف  بمــا  النقديــة،  النظريــة  يف  أخــرى  بــارزة  أصواًتــا  الالحقــة 
ذلــك جــاك ديريــدا وســالفوي جيجيــك وآالن باديــو وغاياتــري 
ســبيفاك، ويعيــد النظــر يف جــداالت حــول النظرية والسياســة 
مــن منظــور التحــول النيوليربايل الذي ظهر بعد انهيار االتحاد 

الســوفييي ونهاية الحرب الباردة.

الماركســية  عــن  ليدافــع  النظريــة«  »يف  كتــاب  جــاء 
األكاديميــات  يف  ُتــَدّك  كانــت  إذ  األكــرب،  ضعفهــا  لحظــة  يف 
باعتبارهــا  ن 

َ
ُتشــيط سياســاتها  وكانــت  وكمنظــور،  كمنهــج 

البنيويــة  بعــد  مــا  انتقــادات  كانــت  اليســار،  مــن  شــمولية. 
للماركســية تتهمهــا بأنّهــا قــارص وحتميــة يف أحســن األحــوال، 
اليمــن  ومــن  أســوئها.  يف  األبيــض  الرجــل  نظــرة  مــن  وجــزء 
الحريــة  إىل  الفتقارهــا  ُتهاَجــم  كانــت  والمحافــظ،  الليــربايل 
ــا 

ً
محتفظ الكتــاب  يــزال  وال  ـا.  فكريًـّ عقيمــة  وبأنّهــا  والتطــور، 

بعــد كّل هــذه الســنوات، ســواء يف إظهــاره أخطــاء  بأهميتــه 

النظريــة مــا بعــد االســتعمارية والتقليــد اإلنســانوي الليــربايل 
ــت لــدى إدوارد ســعيد( أو يف تبيانــه أّن 

ّ
وعيوبهمــا )كمــا تجل

الطرائق الماركســية الكالســيكية وأفكارها التأسيسية )الي 
تتيــح  تــزال  ال  منهــا(  كثــري  عــن  جايمســون  فريدريــك   

ّ
يتخــىل

قــة وثاقبــة إىل اإلمربياليــة واالســتعمار 
ّ

لنــا أن ننظــر نظــرة خال
والظواهــر المرتبطــة بهمــا، مثــل الهجــرة ومقــوالت »العالــم 
الثالــث« و»أدب العالــم الثالــث« و»كّتــاب العالم الثالث« 
و»العوالــم الثالثــة«. ويف هــذا المجــال األخــري، بــّن إعجــاز 
أّن مــا مــن »وحــدة« تجمــع أدب العالــم الثالث الــذي يعتربه 
باحثــون غربيــون، مــن بينهــم جايمســون، كتلــة مرتاّصــة؛ وأّن 
ــا وثقافيًّــا يف مــا ُيــدىع »أدب العالــم  ثّمــة تمايــًزا شــديًدا طبقيًّ
مــا  يف  الغــرب  يتجاهلهــا  متباينــة  وخصوصيــات  الثالــث«؛ 
مثــل  رأســمايلّ  األخــري  هــذا  وأّن  الثالــث«؛  »العالــم  ُيــدىع 
فــة وتابعــة. أّما 

ّ
العالمــن األول والثــاين لكــّن رأســماليته متخل

يف شــأن »الهجــرة« و»المنفــى«، هذان الحدثــن المؤلمن 
أنهمــا  ســعيد  بــّن  فقــد  المحرومــن،  حيــاة  يف  الحقيقيــن 
و»دراســات  »التهميــش«  مــع  يشء  يف  يشــرتكا  يــكادان  ال 
راح  الــي  الثقافيــة«  و»الربمائيــة  و»الهجنــة«  الشــتات« 
يتغــىّن بهــا كّتــاب النظريــة مــا بعد االســتعمارية وباتــت تَدرَّس 

يف الجامعــات اليوم.
ــه، يمكــن أن نصــف »يف النظريــة« بأنّــه كتــاب 

ّ
لذلــك كل

ماركــيس كالســيي يقــاوم بشــدة اســترياد مــا اعتــربه مفاهيــم 
أكــرث  جعلهــا  بحجــة  الماركســية،  مــع  متوافقــة  وغــري  غريبــة 
واقعيــة، األمــر الــذي يخلــق خالئــط انتقائيــة متنافــرة. غــري أّن 
الســجال  هــو جمعــه  فريــًدا  كتاًبــا  النظريــة«  يجعــل »يف  مــا 
فــروع  يف  الالفــت  والتبّحــر  الفكــري  اإلبــداع  إىل  النــاري 
وتخصصــات عديــدة، وكذلــك تبيانــه أّن كثرًيا مّمــا تنتقده ما 
بعــد البنيويــة والنظريــة ما بعد االســتعمارية لدى الماركســية 
الفعــيل، يف  الــيشء  وليــس  قــّش  مــن   خيــال مآتــة 

ّ
إال هــو  إْن 

الماركــيس  التقليــد  كعــب  إعــالء  إىل  يســى  الــذي  الوقــت 
إّن  القــول  يحلــو إلعجــاز  كان  تفّوقــه.  وتكريــس  الكالســيي 
»ما بعد الماركســية ليســت ســوى ما قبل الماركسية، عودة 
تعّرضــت  وعندمــا  ماركــس«.  تجاوزهــا  الــي  المثاليــة  إىل 
القالئــل  المفكريــن  أحــد  إعجــاز  كان  للهجــوم،  الماركســية 
بــل  فحســب،  ألهميتهــا  ليــس  متطــوًرا  رسًدا  قدمــوا  الذيــن 
لرضورتهــا أيًضــا: »مــا بعــد االســتعمار هــو أيًضــا، مثــل معظــم 

األشــياء، مسألة طبقية«.
والسياســة  اإلمرباطوريــة  زمننــا:  »يف  كتــاب  ُيَعــّد 
والثقافــة« )٢٠٠٧( نوًعــا مــن المتابعــة لكتــاب »يف النظريــة«، 
المتغــري،  اإلمربياليــة  لوجــه  ــق  مدقِّ تحليــل  عــىل  ينطــوي  إذ 

جاء كتاب »يف النظريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة« ليدافع 
ضعفها، لحظة  يف  الماركسيـــــــــــــــــــــــــــــة   عن 

إذ كانت تَُدّك يف األكاديميات كمنهج 
تُشيَطن سياساتها  وكانت  وكمنظور، 
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الجــداالت  أكــرث  يف  المتشــابكة  التدخــالت  مــن  ومجموعــة 
المعــارصة إلحاًحــا يف النظريــة السياســية والثقافيــة، وتحليل 
جديــد ممــز لإلمربياليــة يف عــر العولمــة، حيــث تزنلــق إىل 
مقاومــة  أشــكال  وتظهــر  الكوكبيــة،  والحــرب  النيوليرباليــة 
جديــدة تاريخيًّــا يف جميــع أنحــاء العالــم. أّمــا كتــاب »أنســاب 
الحــارض: األيديولوجيــا والسياســة يف جنــوب آســيا المعارص« 
فيكــّرس   )٢٠٠٠ عــام  يف  ومزيــدة  منقحــة  طبعــة  مــع   ،١٩٩٦(
رين النقدين لجنوب آســيا 

ّ
صاحَبــه ال كواحــد مــن أبرز المنظ

فحســب، بــل أيًضــا كواحد من أقوى األصــوات يف الجداالت 
النظريــة حــول السياســات النوويــة العالميــة. ويحلــل كتــاب 
 )٢٠٠٢( اليمــن«  أقــى  هجمــات  والعولمــة:  »الطائفيــة 
اإلمربياليــة الجديــدة والتأثري المزتايد للفاشــية يف مجتمعات 
األصــوات  أحــد  أحمــد  إعجــاز  مــن  ويجعــل  الثالــث،  العالــم 
األشــد إثــارًة لالهتمــام يف الجــداالت حول ما يســّميه التحول 
العالمــي اإلمربيــايل الجديــد. ولعّل فرادة صوته بصدد تناول 
آســيا  جنــوب  يف  محددتــن  كظاهرتــن  والفاشــية  الطائفيــة 
يف  الهندوســية  الطائفيــة  تجربــَي  عــىل  العــه 

ّ
اط مــن  نبعــت 

الهند والطائفية اإلســالمية يف باكســتان، ومعرفته بسياسات 
األصوليــة اإلســالمية، إنّمــا مــع أمميــٍة ومنهجيــٍة ال تخفيــان، 
تســتخلصان مــن المقارنــات واألمثلــة المســتمدة مــن جميــع 
أنحــاء العالــم وتطلــق تلك االســتخالصات يك تعمــل عملها يف 

ة.
ّ
ســياق االقتصاد الســيايس لدولة الهند المختل

زمننــا«  وإمربياليــُة  وأفغانســتان  »العــراق  كتــاب  يجمــع 
١١ أيلــول/ ســبتمرب  بــدأت بعــد كارثــة  )٢٠٠٤( مقــاالت طويلــة 
٢٠٠١ مبــارشًة وامتــّدت عــىل مــدى عامــن تاليــن، تنــاول فيهــا 
االحتــالل  وحــريَب  العالمــي  اإلمرباطــوري  التخطيــط  إعجــاز 
أفغانســتان  ضــد  المتحــدة  الواليــات  شــّنتهما  اللتــن 
والعــراق. وتنطــوي هــذه المقــاالت عــىل ثــروة مــن التفاصيــل 
األمريكيــة،  السياســة  خلفيــات  تكشــف  الــي  والتحليــالت 
والتحضــري للحربــن وتنفيذهما، وبروز المقاومة يف البلدين. 
عــن  المقتضبــة  والمالحظــة  الطويلــة  الكتــاب  مقدمــة  أّمــا 

إىل  بالقصــة  فتأتيــان  حســن  صــدام  األمريكيــة  القــوات  رس 
َ
أ

أواسط كانون األول/ ديسمرب ٢٠٠٣. وتيل ذلك مقالة بعنوان 
»إمربيالية زمننا«، ويه مداخلة نظرية كربى من مداخالت 
أحمــد يــرى فيهــا أّن الواليــات المتحــدة اتبعــت سياســة ثابتــة 
إىل  تهــدف  البلشــفية  والثــورة  األوىل  العالميــة  الحــرب  منــذ 
وإقامــة  الثالــث؛  العالــم  قوميــة  وهزيمــة  الشــيوعية،  تدمــري 
تفــّوق واضــح ودائــم عــىل المنافســن يف العالــم الرأســمايل. 
وبعــد تفــكك االتحــاد الســوفييي، شــّنت الواليــات المتحــدة 
ــا للرتاجــع عــن المكاســب الــي حققتهــا القــوى  هجوًمــا عالميًّ
القــرن  معظــم  خــالل  لإلمربياليــة  والمناهضــة  االشــرتاكية 
العرشيــن، وفــرض أنظمــة عميلــة يف آســيا وأفريقيــا، واحتــكار 
العالــم االســرتاتيجية. ويتتّبــع أحمــد حــريَب االحتــالل  مــوارد 
يف أفغانســتان والعــراق عــىل نحــو ما تتكّشــفان يف هذا اإلطار 
بــن أمــور أخــرى، عــدًدا مــن  النظــري األكــرب. ويتنــاول، مــن 
الموضوعــات ذات الصلــة: نظام العقوبات اإلبادي وعمليات 
الــي نّفذهــا التحالــف األمــرييك الربيطــاين  القصــف الرشســة 
عــىل مــدار مــا يقــرب من اثــين عرش عاًمــا؛ الدور الغــادر لألمم 
العملــة  المبهــم لالتحــاد األورويب وحــرب  المتحــدة؛ والــدور 
بن الدوالر واليورو؛ والسياسات النفطية يف العراق والرشق 
األوســط وحــوض بحــر قزويــن؛ وعديد القضايــا األخرى ذات 

األهميــة األساســية يف فهــم اإلمربيالية يف زمننا.
فكــًرا  مقاالتــه  مــن  كثــري  حّفــز  إعجــاز،  كتــب  غــرار  عــىل 
جديًدا يف مختلف المجاالت، وُترجم إىل عديد من اللغات، 
مقالتــه  ففــي  جديــدة.  وســياقات  طبعــات  يف  طبعــه  وأعيــد 
»نظريــة مــا بعــد االســتعمار وظــروف مــا بعــد االســتعمار«، 
الفلســفية والسياســية  نقــدي االتجاهــات  ــل عــىل نحــو 

ّ
يحل

والمعرفيــة الرئيســة يف الثقافــات العالميــة المتنوعــة اليــوم. 
ففتحــت  والغــرب«  واإلســالمويات  »اإلســالم  مقالتــه  أّمــا 
أفًقــا جديــًدا لتناول الرتابط والتشــابك بن أزمة الرأســمالية 
العالميــة واألزمــة يف العالــم اإلســالمي اليــوم. وُتَعــّد مقاالتــه 
عــن تاريــخ األورديــة كلغــة أدبيــة وكذلــك عــن الطابــع متعــدد 
 عىل الزتامه 

ً
اللغــات ومتعــدد األصــوات لألدب الهنــدي دليال

الهيمنــة  يتجــاوز  بمــا  األدبيــة  لألعمــال  التعبــري  حــّق  إعطــاء 
هــذه  مقاالتــه  يف  يبــدي  وهــو  اإلنكلزّييــة.  غــة 

ّ
لل األحاديــة 

قــدرًة ال مثيــل لهــا يف النظريــة النقديــة والدراســات األدبيــة 
عــىل تغطيــة ثقافــاٍت مختلفــة وعهــوٍد تاريخيــة شــىّّت. ويصــّح 
الــيشء ذاتــه عــىل قدرته عىل جعــل عمله يتحدث عرب حدود 
 لمجــاالت النظريــة النقديــة 

ٍّ
األقســام والمــدارس، ويف تخــط

الفلســفة  صــوب  األدبيــة  والدراســات  الخطــاب  وتحليــل 
عــام  ويف  والنضــال.  الســيايس  والتنظــري  االجتمــاع  وعلــم 

 فرادته بصدد تناول الطائفية والفاشيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
نبعت آســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا  جنوب   يف 
 من اّطالعه على الطائفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 الهندوسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يف الهند والطائفية
اإلسالميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يف باكستان
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األشــياء  »إلــه  روايتهــا  روي  أرونــدايت  نــرشت  عندمــا   ،١٩٩٧
بعنايــة وحمــاس كبرييــن، وكتــب  إعجــاز  قرأهــا  الصغــرية«، 
روي  أرونــدايت  »قــراءة  بعنــوان  مقالــًة   Frontline يف  عنهــا 
سياســيًّا« يه مــن درر النقــد األديب وكانــت فاتحــة عالقتــه 
مــع هــذه المجلــة، ومــن الغريــب أنّها لم تعــاود الظهور يف أيّ 
مــن أعمــال إعجــاز أو يف أيّ مــن الكتــب عن أعمــال أروندايت 
روي. وبعــد مــا يقــارب العقــد مــن الزمان عىل انهيــار االتحاد 
الســوفييي وتفــكك الكتلــة االشــرتاكية، كتــب إعجــاز مقالــًة 
بعنــوان »البيــان الشــيويع: يف زمانــه ويف زمننــا«، يه عبــارة 
ــا يف  عــن قــراءة ممتعــة يف بيــان ماركــس وإنغلــز تعتــربه »نصًّ
مرحلــة انتقاليــة« يجمع مًعا العنارص الرئيســة لما ســينطوي 
عليــه الحًقــا مجمــوع أعمــال ماركــس. وبالطبــع فقــد كتــب 
إعجــاز مقــاالت وأجرى مقابــالت عّما ُديع بـ»الربيع العريب« 
ثــوريَت  بثــوريت تونــس ومــر، بخــالف تشــّككه يف  تغــىّن فيهــا 

ليبيــا وســورية، األمر الجديــر بالتمحيص والمراجعة.

ماركس، آفاقه وحدوده
عــن ماركــس  إعجــاز، طــوال حياتــه،  مــن دفــاع  الرغــم  عــىل 
مستســهلة  ألعمالــه  بقــراءٍة  لُيعَجــب  كان  مــا  وفكــره، 
نصــوص  إزاء  وحــىّت  بالممارســة.  الصلــة  ومنبّتــة  وتبســيطية 
ماركــس، كان يــرى أنّــه »ال وجــود لفهــم نهــايئ... وال بــّد مــن 
العــودة عــىل الــدوام إللقاء نظرة أخــرى، والتفكري من جديد، 
والتوّصــل إىل فهــم أعمــق«. ولطالمــا أدرك حــدود ماركــس 
ومــا يفتقــر إليــه. عــىل ســبيل المثال، إّن ماركــس، عىل الرغم 
مــن انتقــاده اســتنفاد الزراعــة الرأســمالية للرتبــة، لــم يشــدد 
عــىل الطرائــق الــي ال حــر لهــا الــي يفســد بهــا رأس المــال 
»تقــدم«  مــن  ســتفيد  االشــرتاكية  أّن  يعتقــد  وكان  األرض. 
الرأســمالية، بخــالف مــا أثبتتــه الكــوارث البيئيــة يف عرنــا. 
ولــم ينتقــد ماركــس االســتعمار بمــا يكفــي. وكان وعيــه بآثــار 
العنرصيــة ضئيــاًل، عــىل الرغــم مــن إدانتــه الشــديدة لهــا. وهو 
ــد يكتــب شــيًئا عن النســوية، وكان يعتــرب أعمال المرأة  لــم يكَ
المزنليــة أمــًرا مفروًغــا منــه. وقــد بــذل إعجــاز قصــارى جهــده 

حركــة  عــن  الوقــت  طــوال  مدافًعــا  العيــوب،  هــذه  إلصــالح 
تقدمية جديدة، وشــكل من االشــرتاكية منفتح وتشــاريك.

يف أواســط تســعينيات القرن العرشين، بعد ســقوط االتحاد 
الســوفييي، بــات مــن الواضــح أّن الماركســية كانــت تعــاين يف 
معركة األفكار، إذ دخلت الليربالية الجديدة ال معجم مفردات 
الثقافة الشــعبية فحســب )وعىل رأســها الفردية والجشــع( بل 
العالم الفكري أيًضا من خالل ما بعد الحداثة. وكانت مقالته 
الــذي  الجمــايع  الكتــاب  كمــا  الشــيويع،  البيــان  عــن  الرائعــة 
ــٌم للفــوز بــه«، والــدار 

َ
ُنــرشت فيــه وحــرره بــراكاش كارات، »عال

الــي نرشتــه )LeftWord Books( يف دلهــي، نوًعــا من التفاعل 
مع هذا السياق ومجابهته. وكذلك كانت مقابالته الي ضّمها 
كتاب »ال يشء إنسانًيا غريب عيلّ«. خالل العامن الماضين، 
خطط إعجاز أحمد إلنجاز سلسلة من المقدمات أو المداخل 
لكتابــات ماركــس السياســية. وكان يــرى أّن »االكتفــاء بالنظــر 
إىل ماركــس مــن خــالل عملــه االقتصادي هو نظــر ضّيق للغاية، 
السياســية  كتاباتــه  ألّن  العمــل،  هــذا  أهميــة  مــن  الرغــم  عــىل 
الثوريــة«. وقــد أجــرى سلســلة مــن  المفتــاح لفهــم رؤيتــه  يه 
المقابــالت حــول بعــض هذه النصــوص )مثل البيان الشــيويع، 
القســم األول مــن األيديولوجيــا األلمانيــة، والثامــن عــرش مــن 
باريــس(،  كومونــة  عــن  ماركــس  وكتابــات  بونابــرت،  برومــري 
 عــن جمــع كتاباته 

ً
لتحويلهــا إىل مداخــل لهــذه النصــوص فضــال

عن ماركس يف كتاب، لكن رحيله حال دون ذلك.

نيع
التواصــل  عــىل وســائل  كثــريون،  وبــرش  كثــرية  عــرّبت حــركات 
االجتمــايع، عــن حزنهــم لرحيــل إعجــاز أحمــد ومــا يمّثلــه مــن 
خســارة فادحــة. وتذكــروا كيــف أعانتهــم مداخالتــه عــىل فهــم 
قضايــا حاســمة تؤثّــر يف العالــم، ال ســيما أّن عباراتــه الخاليــة 
مــن الرطانــة كانــت بالنســبة إىل كثرييــن طريقــة محببــة وأثــرية 
لتعليــم النظريــة والفلســفة الماركســيتن. عىل »فايســبوك«، 
كتــب فيجــاي براشــاد الــذي شــارك يف تأليــف كتــاب »ال يشء 
إنســانيا غريــب عــيلّ«: »غادرنــا صديقــي وأســتاذي، ومعلمــي 
 لــه: »حــن يرحــل عّنــا 

ٍ
الــرويح الماركــيس«. ثــم كتــب يف نــيع

شــخص مثــل إعجــاز، يبقــى صوتــه يف مســامعنا. ســوف يبقــى 
لزمــن طويــل قــادم«. ووصفــه ســودانفا ديشــباندي، الناشــط 
الثقــايف الــذي يعمل مع LeftWord Books، بأنّه »أذىك عقل 
ماركــيس وقعــت عليــه عيــين«. أّمــا غابرييــل شــواب، أســتاذة 
األدب المقــارن واألنرثوبولوجيــا الممــزة، فكتبت: »لقد أغىن 
حياتنــا الفكريــة بطرائــق ال تعّد وال تحى. وبينما نحزن عليه، 

فإّن غيابه ســوف يمأل عالمنا«.

مقالتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  فتحت 
والغرب«  واإلسالمويات  »اإلســـــــــــــــــالم 
 أفًقا جديًدا لتناول الرتابط والتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابك
 بني أزمة الرأسمالية العالميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
اليوم اإلسالمي  العالم  يف  واألزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

بدايات • العدد 35 | 602022



اإلبادة األرمنّية  62 
 والرصاع الطبقي
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يغيا طاشجيان
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أثرياء، حكّام، سياسيون، فّنانون
بول األشقر



يغيا طاشجيان

باحث يف السياسات 
العاّمة والشؤون 
الدولّية، لبنان. 
املسؤول اإلقلييم 
ملؤّسسة »النساء 
يف احلرب« النسوّية ـ

 Women in War

رتجمة فيفيان عقييق

منــذ بدايــة القــرن التاســع عــرش، مــّرت اإلمرباطوريــة العثمانيــة 
ـا ترافقت مع تدّخل القوى األوروبية  بمرحلــة انتقاليــة اقتصاديًـّ
وســطى  طبقــة  ظهــور  إىل  أّدى  مــا  االقتصــادي،  نظامهــا  يف 
مســيحية عىل حســاب الطبقة الوســطى اإلســالمية التقليدية. 
لمواجهــة هــذا الوضــع، اعتمــد الســلطان عبــد الحميــد الثــاين، 
ـا للدولــة، فأعيــد  والحًقــا حركــة »تركيــا الفتــاة«، نظاًمــا مركزيًـّ
إلبــادة  الطريــق  وُمّهــدت  الرتكيــة  الوســطى  الطبقــة  تنظيــم 
اليونانيــن واألرمــن وتوطــن مســلمي القوقــاز والبلقــان عــىل 

عقاراتهــم المصــاَدرة يف األناضول والمرتفعات األرمنية.
األرمنيــة  الوســطى  الطبقــة  صعــود  يف  عامــالن  ســاهم 
أو  اإلصالحــات  عهــد  بــدء  األول  العثمانيــة:  اإلمرباطوريــة  يف 
المســلمن  غــري  شــّجع  الــذي   ،)١٨٧٦  -١٨٣٩( »التنظيمــات« 
هــو  الثــاين  والعامــل  األوروبيــة.  التجــارة  عــىل  االنفتــاح  عــىل 
تصفيــة اإلنكشــاريّة )النخبــة العســكرية الخاصــة بالســلطان( 

الــي أفاد منها المرابون األرمن.
تغــرّيت  )اإلصالحــات(،  التنظيمــات  فــرتة  بدايــة  مــع 
حيــث  العثمــاين،  المجتمــع  داخــل  االجتماعيــة  الديناميكيــات 
َخيش المسلمون، عىل الرغم من تفّوقهم العددي، من فقدان 
سلطتهم أمام غري المسلمن الذين أصبحوا أقوياء اقتصاديًّا، 
الديــين  النظــام  محــّل  حــّل  الــذي  الجديــد  النظــام  واعتــربوا 
المتشــّدد مجــّرد ذريعــة تســتخدمها القــوى األوروبيــة للتدّخل 
يف الشــؤون الداخليــة لإلمرباطوريــة وتقويــة المســيحين عــىل 
حســابهم، ما أّدى إىل اشــتداد الهجمات عىل المســيحين. مع 
 »تركيا الفتاة« 

ّ
ذلك، زادت شكوك التّجار المسلمن بعد تويل

الســلطة عــام ١٩٠٨، إذ وجــدوا أن السياســات االنتخابيــة تنــِذر 
بمستقبل غري مضمون لهم وأّن النظام الربلماين سوف يقّوض 
مســلمي  مــن  العديــد  تجّمــع  بالنتيجــة،  اإلســالمي.  التفــوق 
الطبقــة الوســطى حــول علمــاء الديــن الســّنة وشــّنوا هجوًمــا 
ا يف العام ١٩٠٩ مطالبن بتطبيق الرشيعة يف جميع أنحاء  مضادًّ

النظــام  يف  العلمانيــة  اإلجــراءات  ترّســخ  ومنــع  االمرباطوريــة 
القانوين العثماين.

ادل املؤرخة األمريكية املختصة بالرشق األوسط 
ُ

إىل ذلك، جت
وأفريقيــا هيــذر شــاريك بــأّن قضــاء الســلطان محمــود الثــاين عىل 
أفــاد املرفيــن والُمرابــن األرمــن  العــام ١٨٢٦  اإلنكشــاريّة يف 
ــوا محّل املرفين الهيود يف خدمة الدولة العمثانية، 

ّ
الذيــن حل

وكذلــك العّمــال األرمــن كونــه رضب يف الوقــت نفســه احلرفيــن 
وأعضــاء النقابــات احلرفيــة مــن املســلمن، وطــرد آالف العّمــال 
وأحــّل  األرمنيــة  املرتفعــات  إىل  القســطنطينية  مــن  املســلمن 
د استياًء بن الطبقة العاملة 

ّ
األرمن مكاهنم يف تبادل سّكاين ول

الرتكيــة والكرديــة مــن ناحيــة، واألرمــن مــن ناحيــة أخــرى. أّدت 
تصفيــة اإلنكشــارين إىل إضعــاف موقــع علمــاء الديــن وحتويــل 
الســلطة يف الدولــة العمثانيــة، إذ خاضــت النخــب غــري املســلمة 
حتّدًيا اقتصاديًّا ضّد مصاحل املسلمن وشبكة األمان االجمتايع 
الي حتمي النقابات احلرفية. يف الهناية، انقرض فقراء املدن بعد 

تصفية اجليش اإلنكشاري واتّباع سياسة مركزية.
تصــّدت الطبقــة الوســطى المســلمة لهــذه التغــرّيات بهدف 
إعــادة »النظــام القديــم« الــذي يصــّب يف مصلحتهــا، فاتخــذ 
الصدام بن النظامن شكل رصاع عريق - ديين وزاد من تطّرف 

العثمانين المسلمن.

تدمري »النظام القدمي« ورصاع مصاحل 
بعــد  األوروبيــة  القــوى  مــع  املوّقعــة  التجاريــة  االتفاقيــات  أّدت 
العــام ١٨٣٨، واالندمــاج الرأمســايل لإلمرباطوريــة العمثانيــة إىل 
اســتبعاد التّجــار العمثانيــن املســلمن عــن ممارســة أي نشــاط 
جتــاري يف أوروبــا بســبب هويهتــم الدينيــة، وهتميــش الطبقــات 
الريفيــة والتجاريــة واحلرفية املســلمة نتيجة اســترياد العمثانين 
وقــد  رخيصــة.  أوروبّيــة  ســلًعا  العمثانيــن  والهيــود  املســيحين 
تزعــزع اســتقرار املجمتــع اإلســالمي عــىل امتــداد اإلمرباطوريــة 

اإلبادة األرمنيّة
والرصاع الطبقي يف األمرباطورية العثمانية
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التقليديــة  وظائفهــم  اآلالف  عــرشات  فقــدان  مــع  العمثانيــة 
ومواقعهــم االجمتاعيــة، وبــات املســلمون عاطلن مــن العمل أو 
يعملون يف أدىن الرتب والرواتب. يتحّمل األوروبيون مســؤولية 
ذلك ألهنم هندسوا هذه الهيكلية االجمتاعية واالقتصادية عرب 
إطالق مشــاريع داخل االمرباطورية، وتوظيف العمالة املســلمة 
الرخيصــة حتــت إرشاف مديريــن غــري مســلمن يتقاضون رواتب 
عاليــة، مــا عّمــق الفجــوة الدينيــة االجمتاعيــة - االقتصاديــة يف 

اإلمرباطورية.
انطلقــت المرحلــة األوىل مــن الــراع الطبقــي يف المناطــق 
النائيــة، يف أوائــل القــرن التاســع عــرش، عندما اشــتبك الفاعلون 
األرايض  عــىل  بهــم سياســيًّا  المرتبطــة  والنخبــة  االقتصاديــون 
مركزيــة  تعزيــز  لجهــود  كنتيجــة  الســوقية  الزراعــة  وعــىل 
اإلمرباطوريــة العثمانيــة. واشــتعل أيًضــا رصاع يف األناضول بن 
ك األرايض المســلمن 

ّ
الفالحــن )معظمهــم مــن األرمــن(، ومال

)معظمهم من األكراد(، والتّجار غري المسلمن )معظمهم من 
اليونانين واألرمن(.

أّدى اســتبدال النظــام اإلقطــايع الالمركــزي بنظام مركزي 
كانــوا  الذيــن  الكرديّــة  البدويــة  القبائــل  زعمــاء  اســتعداء  إىل 
أعمالهــم«  »منــوذج  فاســتبدلوا  األرض،  نــاجت  مــن  يســتفيدون 
جــرِب األرمــن 

ُ
بفــرض رضائــب إضافيــة عــىل الفالحــن األرمــن. أ

عــىل دفــع الرضائــب »حمايــة« أو »خوات« لقاء دفــاع القبائل 
الكرديــة عهنــم أو عــدم مهاجمهتــم، فضــاًل عــن توفــري األرمــن 
الطعــام واملــأوى للرعاة األكراد. ومبا أّن الدولة العمثانية تفرض 
الرضائــب عــىل الفالحن األرمن أيًضا، وجدوا أنفهسم يدفعون 
الرضائب مّرتن. ســاء الوضع أكرث بعد العام ١٨٩٠، عندما أنشــأ 
الســلطان عبــد احلميــد الثــاين فــوج اخلّيالــة احلميديــة، حبيــث جلــأ 
املزيــد مــن األكــراد إىل انــزتاع رضائــب إضافيــة مــن األرمــن مــن 

دون أن تمتّ معاقبتهم.
مل يُعد الوضع محتَماًل بالنسبة إىل الفالحن األرمن يف رشق 
األناضــول )املعــروف أيًضــا باملرتفعــات األرمنيــة(، فاشــتكوا من 
زعمــاء القبائــل الكرديّــة الذيــن اســتولوا عــىل أراضهيــم بشــكل 
التعّســفية،  والرضائــب  الســخرة  علهيــم  وفرضــوا  قانــوين،  غــري 
فميــا كانــت القبائــل الكرديّــة تهنــب ممتلكاهتم. إىل ذلــك، ُتعترب 
ــا عــىل قانــون إصــالح األرايض  ا انتقاميًّ اإلجــراءات الكرديّــة ردًّ
الصادر عام ١٨٥٨، والذي أتاح لألرمن يف رشق األناضول إعادة 
مــن  غالًبــا  إضافيــة،  عقــارات  ومعهــا  املســلوبة،  أراضهيــم  رشاء 
األتــراك واألكــراد الرازحــن حتــت الديــون. هكــذا أصبــح العديــد 
مــن األرمــن دائنــن وُمرابــن، فميــا فقــد العديــد مــن املســلمن 
نــوا مــن ســداد ديوهنــم ممتلكاهتــم. أفــاد القنصــل  الذيــن مل يمتكّ
الربيطــاين يف مينــاء طرابــزون عــىل البحــر األســود يف العــام ١٨٧١ 

بــأّن األناضــول كانــت تــرزح حتــت الديــون، مــا يعــين الوقــوع يف 
أيــدي الدائنــن األرمن. وفًقا للتقرير، كان الفالحون املســلمون 
يف األناضــول يعيشــون حتــت ضغط الفوائد الــي فرهضا املرابون 
األرمن وتراوحت بن ٢٤ و٦٠ %، األمر الذي أفقدهم يف حاالت 

كثرية حيازاهتم الزراعية.
إىل  اإلمرباطوريــة  مســلمي  العوامــل  هــذه  كّل  دفعــت 
التشكيك يف اإلصالحات والنفور من الرعايا املسيحين الذين 
اعُترِبوا »أدوات أوروبية للسيطرة عىل اإلمرباطورية«، وبالتايل 
أصبحــت القضيــة قضيــة طبقّيــة متداخلــة مــع الديــن والعــرق. 
حّمــل املســلمون العمثانيــون العمثانيــن املســيحين مســؤولية 
القوانــن  مبوجــب  امتيازاهتــم  وانــزتاع  القــدمي  النظــام  اهنيــار 
املســتحدثة. مــن منظور اقتصــادي، تعارضت مصاحل املســلمن 

مع دخول رأس املال األورويب وصعود الطبقات غري املسلمة.
مل يكــن صدفــة بــدُء تأكيــد الهويــة اإلســالمية للدولــة خــالل 
تلك احلقبة من ِقبل النخب املسلمة العمثانية احلاكمة، بل كان 
رّد فعل مبارًشا عىل تنامي الربجوازية املسيحية. برزت دعوات 
شــعبية للعودة إىل التشــدد يف تطبيق الرشيعة اإلســالمية كوهنا 
تصــّب يف مصلحــة التجــار واحلرفيــن املســلمن، والح يف األفــق 
الســلطات  أدركــت  واقتصاديــة.  جبــذور اجمتاعيــة  ديــين  رصاع 
مــن  املســلمة  العاملــة  الطبقــة  لــدى  احتقــان  وجــود  العمثانيــة 
مبصطلحــات  عهنــا  التعبــري  ومتّ  االقتصاديــة،  املســاواة  انعــدام 
ثقافيــة ودينيــة مثــل: املجمتعــات ذات االمتيــازات االقتصاديــة 
لدهيا نظرة ثقافية »غربية«. وقد اســُتخدمت هذه احلّجة من 
طــرف القــوى املحافظــة والرجعّيــة لعرقلــة أي إصــالح تفرضــه 

السلطات املركزية.
مــن هنــا، أيّدت الســلطات العمثانية - القلقة بســبب التأثري 
االقتصــادي املزتايــد للربجوازيــن غــري املســلمن - ظهــوَر طبقــة 
وســطى مســلمة قويــة لـ»حتريــر« اإلمرباطورية مــن العنارص غري 
املســلمة الــي تراكــم األمــوال »هبــدف« الوصــول إىل الســلطة 
عرب إنفاذ »اإلصالحات«. فتحّولت حركة »تركيا الفتاة« عن 
سياســتها التصحيحيــة الرمسيــة بعــد العــام ١٩٠٩، لكهنــا أبقــت 
عىل سياســة عبد احلميد الثاين يف البحث عن حلفاء سياســين 
بــن الطبقــة الوســطى املســلمة بالتــوازي مــع اعمتــاد املقاطعــة 
االقتصادية للتّجار اليونانين بشــكل أســايس ملقاومة همينتهم 
يف املــدن الكوزموبوليتيــة مثــل مْسرينــا )إزمري( والقســطنطينية. 
اليونــان  العمثانيــة  الســلطات  اهتمــت  البلقــان،  حــروب  بعــد 
لت مصاحَل غري املسلمن التجارية تشجيًعا لظهور 

ّ
باخليانة وعط

التّجار املسلمن يف املدن الساحلية.
مــع ذلــك، لــم يكــن مــن الســهل إســكات الطبقــة الوســطى 
األرمنية المسيَّسة. عىل عكس الطبقة الوسطى اليونانية الي 
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ــزت بشــكل رئيــيس يف القســطنطينية وْســمرينا وطرابــزون، 
ّ
ترك

اإلمرباطوريــة،  أنحــاء  جميــع  يف  األرمنيــة  الربجوازيــة  انتــرشت 
مــن العاصمــة إىل كيليكيــا، ومــن ســورية إىل الحــدود الرشقيــة. 
فضــاًل عــن ذلــك، لعبــت اإلرســاليات دوًرا حاســًما يف تشــكيل 
مة عــرب تعريفها إىل األفكار الحديثة 

ّ
طبقــة وســطى أرمنّيــة متعل

واالبتــكارات وأنظمــة الرعايــة الصحيــة الفّعالــة، وهــو مــا افتقر 
إليه العثمانيون المســلمون.

دور اإلرسالّيات والرّد الصويف
تغــرّي التاريــخ االجتمــايع لإلمرباطوريــة العثمانية نتيجة أنشــطة 
اإلرســالّيات المســيحية الــي بــرزت يف القــرن الســادس عــرش، 
وتكّثفــت يف القــرن الثامــن عــرش مــع انفتــاح اإلمرباطوريــة عــىل 
أوروبا. أنشأت هذه اإلرسالّيات مدارس ومطابع ومستشفيات 
طبقــة  تكويــن  عــىل  ســاعدت  الــي  المؤسســات  مــن  وغريهــا 
مــن  )معظمهــا  اإلمرباطوريــة  يف  مــة 

ّ
متعل مســيحية  وســطى 

األرمــن(، وأقامــت برامــج أثّــرت بشــكل واضــح يف المســيحين 
الذين أصبحوا أوفر صّحًة وثراًء وتعليًما من بعض المسلمن. 
لهذه األسباب باتت أنشطتهم موضع شّك دائم من السلطات 

والشخصيات الدينية اإلسالمية.
يف المرتفعــات األرمنّيــة، ســاهمت مــدارس اإلرســالّيات يف 
تقــّدم المســيحين عــىل المســلمن يف محــو األّميــة بــن الذكور 
واإلنــاث، أّمــا معرفتهــم بأصــول النظافــة الشــخصية والوصــول 
نــت أطفالهــم مــن تجّنــب األمراض  إىل الرعايــة الطبّيــة فقــد مكّ
بمعدالت أعىل بكثري من المعدالت السائدة بن األكراد. وفًقا 
نصــف  كان  األوىل،  العالميــة  الحــرب  قبــل  الــرويس،  للقنصــل 
األطفــال األكــراد يف القــرى يموتــون عنــد الــوالدة بســبب نقــص 
بســبب  الثالثــة  ســّن  قبــل  يموتــون  و٣٠%  الطبيــة،  المســاعدة 
األمــراض الوبائّيــة مثــل الجدري والحمــى القرمزيّة والتيفوئيد 
أو لدغات الثعابن والحرشات. أّما األرمن فينجون من أمراض 
ســّن الطفولــة. وربمــا ســاهم ويع هــذه الفوارق يف بــروز ضغينة 

وحقد ُتجاه األرمن.
فضــاًل عــن ذلــك، تعــّرف األرمــن إىل أفــكار سياســية جديدة 
الــي صــارت  الوطــين  والتحــّرر  واالشــرتاكية  الحريــات  تتنــاول 

التشدد إىل  للعودة  شعبية  دعوات   برزت 
كونها اإلسالميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  الرشيعة  تطبيق   يف 
التجار مصلحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  يف   تصّب 
المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمني والحرفيني 

 
ً
كنيســة أرمنّيــة يف طرابــزون تعــود لعــام 1918 كانــت تســتخدم مركــزا

للمزادات العلنّية وتوزيع البضائع واملمتلكات األرمنّية بعد اإلبادة.
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الســلطان  الظاهــرة، أعطــى  الســلطات. لمواجهــة هــذه  ُتقِلــق 
عبــد الحميــد الثــاين األولويــة إلنشــاء مــدارس عاّمــة يف واليــات 
تحــّل محــل  وســطى مســلمة  إنشــاء طبقــة  ارتــأى  األناضــول. 
بقاعــدة  العثمانيــة  الدولــة  وُتــزّود  مــن، 

ّ
المتعل المســيحين 

اجتماعيــة عرقيــة - دينيــة موثوقــة. للمفارقــة، أطاحــت حركــة 
»تركيــا الفتــاة« بالســلطان عبــد الحميــد الثــاين يف العــام ١٩٠٩ 
الطبقــة  مــن  علمانيــة  قوميــة  حركــة  كونهــا  مــن  الرغــم  عــىل 
وتعليمهــم  االجتمــايع  بصعودهــم  أعضاؤهــا  يديــن  الوســطى 
إىل الســلطان المخلــوع. مــع ذلــك، تحّقــق هــدف الســلطان يف 
تعزيــز طبقــة وســطى مســلمة. مدفوًعــا بأيديولوجّيتــه القوميــة 
النقشــبندية  الطائفــة  الثــاين  الحميــد  عبــد  أيّــد  اإلســالمية، 
المســلمن،  وحــدة  عــززت  الــي  االنتشــار،  واســعة  الصوفيــة 
خصوًصــا بــن األكــراد، لمــا لهــا من إمكانــات تعبئة قويــة، ونهج 
مؤيّــد للدولــة، وموقــف مناهــض للمســيحين. بدعــم شــعيب، 
شــّجعت المــدارس النقشــبندية يف المناطــق القبلّيــة األطفــال 
المســلمن عــىل الذهــاب إىل المســاجد وخلقــت جيــاًل مســلًما 

مثقًفا موالًيا للدولة.

يف  المســلمن  تعليــم  مــن  األســايس  الدولــة  هــدف  كان 
المناطــق الحدوديــة ضمــان والئهــم. والمثــري لالهتمــام افتتــاح 
الدولة العثمانية مدارس قبلّية يف مقاطعات حدودية حساسة، 
بــدًءا مــن العــام ١٨٨٩، لــرشاء والء نخــب الجيــل الجديــد عــرب 
ولضمــان  المتوّســطة.  الرتــب  مــن  بريوقراطيــن  إىل  تحويلهــم 
والء القبائل الحدودية وتشــجيع زعمائها عىل إرســال أطفالهم 
ميداليــات  الثــاين  الحميــد  عبــد  منحهــم  المــدارس،  هــذه  إىل 

إمرباطورية وأوشحة الرشف.
كانــت   ،١٩٠٩ العــام  يف  الثــاين  الحميــد  بعبــد  أطيــح  عندمــا 
وســطى  طبقــة  بالفعــل:  مــة 

ّ
منظ المســلمة  الوســطى  الطبقــة 

فة من ضبــاط وبريوقراطين، وطبقة 
ّ
تركّيــة قومّيــة علمانّيــة مؤل

الحًقــا،  الحدوديــة.  المناطــق  يف  ديــين  توّجــه  ذات  وســطى 
شــكّلت هاتــان الطبقتــان، باإلضافــة إىل الالجئــن المســلمن 
من البلقان، العمود الفقري للطبقة الوسطى الرتكّية الحديثة 

الي تأّسست عىل أنقاض الربجوازية األرمنية ورأس مالها.

الطريق إىل اإلبادة الجماعّية
ُيعــّد انقــالب »تركيــا الفتــاة« يف العــام ١٩٠٨ ثــورة برجوازيّــة ضــد 
دولــة رجعّيــة. عىل الرغم من انقســام الطبقة الوســطى الرتكّية 
اجليــش(  مــن  )املدعــوم  العلمــاين«  »القومــي  املعســكر  بــن 
عداوهتمــا  فــإّن  الديــن(،  علمــاء  مــن  )املدعومــن  واملحافظــن 
للطبقة الوسطى غري املسلمة وتمصميهما عىل تدمريها كانا من 
العوامل املوّحدة الي لعبت دوًرا حامًسا خالل اإلبادة اجلماعّية.
النظــام  حقبــة  هــّددت  املحافظــن،  املســلمن  إىل  بالنســبة 
األرمــن،  مــع  التقليديــة  عالقهتــم   ١٩٠٨ العــام  بعــد  الدســتوري 
ولعبــت التكنولوجيــا دوًرا أيًضــا بعدمــا أدخــل األرمــن ابتكارات 
يف الزراعــة، مثــل املحاريــث واملضــارب البخاريــة وآالت احلصاد، 
أّدت إىل تفاقــم بــؤس املزارعــن املســلمن الذيــن دعمــوا حركــة 
مضادة للثورة يف العام ١٩٠٩، خوًفا عىل مستقبلهم االقتصادي 
األرمــن  مهاجمــة  خــالل  مــن  وذلــك   ،١٩٠٨ ثــورة  يف  وتشــكيًكا 
واهتامهــم بدعــم ثــورة ١٩٠٨. وقعت إحــدى أكرب املذاحب يف أضنة، 
املركــز االقتصــادي ملنطقــة كيليكيــا. بالعــودة إىل ذلــك الوقــت، 
 ١٩٠٩ نيســان/أبريل   ٢٥ يف  تاميــز«  »نيويــورك  صحيفــة  نــرشت 
مقــااًل بعنــوان »الرثوة األرمنّية تســّببت يف مــذاحب«، وحاججت 
ح مســلم، ممن جاؤوا ليعتاشــوا من العمل 

ّ
بــأّن حنــو ٦٠ ألــف فال

املومســي بالقــرب من أضنة، شــاركوا يف التحريض عىل املذحبة. 
عــىل الرغــم مــن أّن حكومة تركيا الفتــاة قمعت احلركة املضاّدة 
 أهنــا تقصــدت عــدم التدّخــل ملنع املجزرة، وشــاهدت 

ّ
للثــورة، إال

حرق مركز الطبقة الوسطى األرمنّية يف كيليكيا.
شّكل تدمري أضنة اإلنذار األخري للطبقة الوسطى األرمنية. 
لكن فِشل األرمن يف توّقع اخلطر املحدق هبم مع تدّفق الالجئن 
املسلمن إىل أراضهيم. يف العام ١٨٥٩، أنشأت الدولة العمثانية 
الالجئــن  توطــن  إلعــادة  للمهاجريــن«  عاّمــة  إداريّــة  »جلنــة 
مخططــة.  مركزيّــة  لسياســة  وفًقــا  اإلمرباطوريــة  يف  املســلمن 
البلقــان  حــروب  )بعــد  البلقــان  والحًقــا  القوقــاز  الجئــو  أصبــح 
ســيطرة  لفــرض  العمثانيــة  اجلهــود  يف  مشــاركن   )١٩١٣  -  ١٩١٢
أكرب عىل أصعب منطقة سياســية يف اإلمرباطورية. أظهر هؤالء 
الالجئون )٢٠٠,٠٠٠ من مشال القوقاز و٤٠٠,٠٠٠ من البلقان( والًء 
العمثانيــة وأعيــد توطينهــم يف مناطــق مســيحية،  ــا للدولــة  تامًّ
وقد ســرّيهتم غالًبا مشــاعر الكراهية الي لعبت دوًرا رئيســيًّا يف 
املذاحب الي ارتكبت حبّق العمثانين املســيحين وهنب عقاراهتم 
ــر القومــي الرتيك  يف تســعينيات القــرن التاســع عــرش. يقــول املفكّ
خالــد أديــب »إّن العــدد الهائــل مــن أتــراك البلقــان والالجئــن 
الذيــن تدّفقــوا إىل القســطنطينّية واألناضول، حاملن رواياهتم 
املرّوعــة عــن االســتهشاد واملعاناة عىل أيدي مســيحي البلقان، 

أثار تعاطًفا استثنائيًّا مع كّل ما كان تركيًّا يف تلك األيام«. 

 أيّد عبد الحميد الثاين الطائفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
الصوفية   النقشبنديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
لما لها من إمكانات تعبئة قويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
للمسيحيني مناهض  وموقف  للدولة  مؤيّد  ونهج 
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مــا مل يذكــره كــرٌث مــن املؤّرخــن الذيــن تناولــوا قضيــة الجيئ 
وضــع  عــن  متاًمــا  مختلــف  البلقــان  يف  الوضــع  أّن  هــو  البلقــان 
املســلمن  مــن  مملوكــة  األرايض  غالبّيــة  كانــت  األناضــول. 
حن 

ّ
حون مســيحيون، قبــل أن يدركوا فجأًة أّن الفال

ّ
يزرعهــا فال

أطاحــوا هبــم. عندمــا أعيــد توطينهــم يف األناضــول، اعتــربوا أّن 
الفالحن األرمن املسيحين مصدر هتديد لهم، وعلهيم بالتايل 
االنتقــام مــن معاناهتــم يف البلقــان. حمــل الالجئــون املســلمون 
الذيــن تدّفقــوا مــن البلقــان معهــم إىل األناضــول توتّــرات عرقّية 
يح 

ّ
ودينّيــة وأعــادوا إحيــاء توتّــرات قدميــة. واجلديــر ذكــره أّن فــال

البلقــان شــكلوا قاعــدة قويّــة للقوميــة الســالفية، لذلــك اعُتــرِب 
الفالحــون األرمــن اســتمراًرا أو امتداًدا »للمســيحين األرشار« 

حن العصاة«.
ّ

و»الفال
يقــول المؤلــف والكاتــب الرتيك خليل كارافييل إن األتراك 
البلقــان،  حــروب  بعــد  الجســدي«  »االنقــراض  مــن  خشــوا 
« هــم مــن أصل 

ّ
فالعديــد مــن قــادة »جمعّيــة االتحــاد والــرتيق

بلقــاين، ومــن ضمنهــم مصطفــى كمال أتاتورك. وقــد خلصوا، 
بعــد نزوحهــم مــن قراهــم األصلّيــة، إىل أّن ال مســتقبل لهــم يف 
دولــة عثمانيــة متعــددة األعــراق، فعليهــم بالتــايل إنشــاء كيــان 
تــريك متجانــس. مــع تقــدم القــوات الروســية، شــعرت حكومــة 
« بالقلق من انتفاضة أرمنّية تقتطع األرض 

ّ
»االتحاد والرتيق

إىل  وتضّمهــا  األناضــول  رشق  يف  ـا  اقتصاديًـّ المهّمــة  الخصبــة 
اإلمرباطورية الروســية. فانخرطت »الجمعية« يف ما اعتربته 
رصاًعــا مــن أجــل بقــاء العــرق الــرتيك، واســتعّدت إلنشــاء مــالذ 
آمــن عــرب تدمــري العنــر المســييح غري الــرتيك يف اإلمرباطورية. 
المثــري لالهتمــام، أّن كارل ماركــس وفريدريــك إنغلــز تحّدثــا 
عــن هــذا الســيناريو، توّقعــا انحصــار الوجــود العثمــاين الــرتيك 
فشــلوا يف  بعدمــا  وأرمينيــا،  الوســطى  بآســيا  معاقلــه  آخــر  يف 

الصمــود يف البلقان. 

اكتســب  األناضــول،  إىل  المســلمن  الالجئــن  تدّفــق  مــع 
مفهــوم إجــالء جماعــات معّينــة لضمــان هويــة عرقيــة أقــرب إىل 
« تربيًرا آخــر: يمكن 

ّ
المرغــوب لــدى حكومــة »االتحــاد والــرتيق

لــن عــىل الالجئــن المســلمن  إعــادة توزيــع ممتلــكات المرحَّ

المعوزيــن الوافديــن، فــكان هذا أحد أبرز التربيريــات لعملّيات 
أصــدر   .١٩١٥ العــام  يف  بــدأت  الــي  األوىل  األرمــن  ترحيــل 
مرســوًما  باشــا،  العثمانيــة، طلعــت  الدولــة  الداخليــة يف  وزيــر 
أنــه »يجــب حفــظ  عــىل  ينــّص  ينايــر ١٩١٦  الثــاين/  ٦ كانــون  يف 
الممتلــكات المنقولــة الــي تركهــا األرمــن للمــدى البعيــد، ومن 
يف  التشــّدد  يجــب  بلدنــا،  يف  المســلمن  أعمــال  توســيع  أجــل 
بعــد  حــًرا«.  المســلمون  يملكهــا  رشكات  تأســيس  رضورة 
إىل  الخاصــة  األرمنيــة  المــدارس  تحّولــت  المرســوم،  صــدور 
عــىل  المدرســية  اللــوازم  وُوّزعــت  عثمانيــة،  تركيــة  مــدارس 
يف  هاروتيونيــان  أبراهــام  يشــري  األتــراك.  المســلمن  الســكان 
راتــه، وهــو قــّس يعيــش يف بلــدة زيتــون، إىل أّن الحكومــة 

ّ
مذك

صــادرت مدرســة زيتــون، بحيــث »ُحــرم األرمــن مــن الحــّق يف 
التعليــم، وباتــت المدارس مليئة بمئات األطفال األتراك«.

أّمنــت المصــادرات الي أكملت اإلبــادة الجماعية »ُمهر« 
القاعــدة الرأســمالية لدولــة تركيــا الجديــدة. يف نهايــة الحــرب 
العالمية، لم تعد الربجوازية المســيحية تســيطر عىل االقتصاد 
العثمــاين. صــودرت ٨٠ % مــن المصانع الــي كانت مملوكة من 
مت إىل المسلمن )تحديًدا 

ِّ
غري المسلمن يف العام ١٩١٣، وُسل

العائالت الرتكية النافذة(. كانت »تركيا الفتاة« مصّممة عىل 
االســتمرار يف مــرشوع عبــد الحميــد لخلــق طبقــة وســطى. رأوا 
إىل أّن الرأســمالية وإنشــاء طبقــة وســطى يتالزمــان مــع مصــري 
الدولــة المتجانســة الناشــئة. وهكــذا، كان حزبهــم الــدايع إىل 
فكرة بقاء الدولة الرتكّية عىل »رأسمالية الوطنية«. فنجحوا 
يف إطــالق برنامــج لهندســة اجتماعية وسياســية من أجل خلق 
برجوازيــة قابلــة للبقــاء حــىّت بعد حّل حزبهم. بنــاًء عليه، كانت 
الطبقة الربجوازيّة الرتكية القوية الناشــئة ضمانة الســتمرارية 
األيديولوجيــا القومّيــة لـ»تركيــا الفتاة«. بن عاَمي ١٩١٣ و١٩١٤ 
دعت »تركيا الفتاة« المسلمن إىل مقاطعة المتاجر األرمنية 
واليونانية. وعندما بدأت الحرب، عرضت عليهم فرصة لطرد 
برجوازيــة  عــىل  ثروتهــا  توزيــع  وإعــادة  المســيحية  الربجوازيــة 
تركيــة مســلمة. لقــد كانت حرًبا طبقّيــة ناجحة مّهدت الطريق 
لظهــور تركيــا الحديثــة. دولــة ذات »اقتصــاد وطــين« تســيطر 

عليهــا »برجوازيّة وطنّية«.

خالصة
ال شــك يف أّن االقتصــاد الرأســمايل للدولــة الرتكّيــة الجديــدة 
تأّســس عــىل نهــب العثمانيــن األرمــن. ُتعتــرب الحالــة الرتكّيــة 
المــال  »رأس  أّن  مــن  ماركــس  قالــه  لمــا  األفضــل  التجســيد 
ى بالدماء واألوســاخ«. اســتملكت الدولة مّدخرات 

ّ
يولد ُمغط

تهــم 
ّ

ومحال التجاريــة  ورشكاتهــم  المســيحين  العثمانيــن 

 توقع ماركس وإنغلز انحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
 الوجود العثماين يف آخر معاقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 بآسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الوسطى وأرمينيا،
بعد الفشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بالصمود يف البلقان
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إىل  متها 
ّ
وســل ومصانعهــم،  الزراعّيــة  وأراضيهــم  الحرفّيــة 

لوا يف ما بعد الجزء األكرب 
ّ
مســلمن من الطبقة الوســطى، شــك

مــن الربجوازيــة الرتكية يف العر الجمهوري.
المســلوبة  األرمنّيــة  العقاريّــة  الملكّيــات  قيمــة  تقــّدر 
بالمليــارات. هنــاك أمثلة واضحة عن هذا الواقع؛ فعىل ســبيل 
ــا أكرب منتج للبندق يف العالم وتســيطر  المثــال، ُتعــّد تركيــا حاليًّ
عــىل ٧٥% مــن اإلنتــاج العالمــي. لكــن قبــل اإلبــادة الجماعّيــة، 
ا من األرمن، إذ كان أكرث من نصف 

ً
كان إنتاج البندق ممسوك

منتــيج البنــدق يف اإلمرباطوريــة الذيــن يربــو عددهــم عــىل مائة 
منتــج مــن األرمــن، وفًقــا لإلحصــاءات العثمانيــة. ينطبــق األمــر 
منِتــج  ســابع  يه  الحاليــة  تركيــا  القطــن.  صناعــة  عــىل  نفســه 
للقطــن يف العالــم. قبل اإلبادة الجماعّيــة، كانت كيليكيا مركز 

صناعــة القطن يف اإلمرباطورية.
قاتل الجمهوريون بشّدة الستعادة كيليكيا من الفرنسين 
إدراًكا منهــم ألهّميتهــا االقتصاديّــة لمســتقبل الجمهوريــة. يف 
العــام ١٩٢٣، عندمــا زار مصطفــى كمــال أضنــة، ألقــى خطاًبــا 
قــال فيــه: »ليــس لألرمــن أدىن حــّق يف هــذه األرض الخصبــة. 
هــذه األرض ملــك األتــراك وســوف تبقى كذلــك إىل األبد. هذه 

األرايض يه الجوهر العميق واألســايس لرتكيا«.

قــة 
ّ
المتعل القوانــن  لِغيــت 

ُ
أ  ،١٩٨٦ يونيــو  حزيــران/   ١١ يف 

الجماعّيــة لألرمــن  اإلبــادة  بالممتلــكات »المهجــورة« خــالل 
بعــد ٧٣ عاًمــا عــىل صدورهــا. اســتمّرت هــذه األنظمــة طــوال 
للممتلــكات  القانــوين  األســاس  تقديــم  يف  الجمهوريــة  الفــرتة 
عت بعد عــىل األتراك.  األرمنيــة المصــادرة الــي لــم تكــن قد وزِّ
وعــىل الرغــم مــن إلغــاء القوانــن يف ١٩٨٦، أصــدرت »المديرية 
يف  قــراًرا  الرتكّيــة  العقاريــن«  والمســح  للتســجيل  العاّمــة 
األمــالك  جميــع  ملكّيــة  بنقــل  يقــي   ٢٠٠١ يونيــو  حزيــران/   ٢٩
»المهجورة« المتبقية إىل الحكومة، ويحظر الكشــف عن أي 
ــق بســندات ملكّيتهــا أو أي وثائــق مرتبطــة بهــا. 

ّ
معلومــات تتعل

نتيجــة ذلــك، لم يتمكّن أصحــاب األمالك األرمن واليونانيون، 
الــي  أو ورثتهــم، مــن رفــع دعــاوى مرتبطــة بهــذه الممتلــكات 

ا للجمهورية الرتكية. أصبحــت ملكً
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ملكيّــــــــــــة  بنقل  قراًرا  تركيا  أصدرت   ،	001 عام 
 جميع األمالك »المهجورة« المتبقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الكشف  وحظر  الحكومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،  إىل 
عن أي معلومات تتعلّق بسندات ملكيّتها
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صحايف، لبنان

سياسيون خنبويون وشعبويون
عــىل  حّســيًّا  دليــاًل  مــع مجمتعهــا  العربيــة  اجلاليــة  تفاعــل  ميّثــل 
صاحلــة  كأرضيــة  الالتينيــة  األمريكيــة  املختــربات  فاعليــة 
لالندمــاج. إىل ذلــك، شــّكل عــدٌد مــن مــزات االجمتــاع العــريب 
دفًعــا لهــذه اآلليــة االندماجيــة. مــن بــن تلــك املــزات االنتشــاُر 
األفقــي للجاليــة حيــث باتــت موجــودة يف كّل البلــدان من دون 
ــد ردة فعــل علهيــا. ومــن بــن 

ّ
ــا، مــا قــد يول أن تضغــط دميوغرافيًّ

تلــك العوامــل أيًضــا، رسعــة الصعود االقتصــادي أو املجمتيع أو 
الثقــايف الــذي بــدا واضًحــا منــذ اجليــل الثــاين. يفّر متــازُج هاتن 
اجلاليــة والــذي يرتافــق مــع  املزتــن الصعــوَد الســيايس داخــل 
انتقال النخب تدرجييًّا حنو العوامص واملدن الكبرية كتتوجي ملسار 
مرّكب من الصعود االجمتايع القامئ عىل االستقرار االقتصادي 

والتخصص الدرايس والزتاوج من خارج اجلالية. 
بعيًدا من »ثقافوية« مفتعلة، حيلو للباحث خوليو بيتانكور 
أن ينسب هذا الصعود- الذي ال ينحر يف املراكز الوطنية، بل 
يمشل املواقع املحلية واملهنية والرياضية- إىل »نزعة حنو الريادة 
ــاه الوســط القابــل لبلورهتــا«. إن هاتــن املزتــن مجمتعتن 

ّ
باجت

جعلتــا وظيفــة المتثيــل الســيايس مســتقلة عن قاعدهتــا اإلثنية، 
ّبــق عــىل األخرية ما نمّسيــه يف القامــوس اللبناين 

ُ
مبعــىن أنــه لــو ط

إىل  نســبًة  احلصــة  متثلــه  مــا  واملقصــود  »المتثيــل«-  الطائفــي 
مبــا  األصــل ممثَّلــٌة  اجلاليــات عربيــة  أن  بوضــوح  لتبــّن  العــدد- 
يفــوق وزهنــا العــددي بن الســكان، )وال تســبقها، عــىل األقل يف 
الربازيــل- حبســب الربوفيســور ســريجيو المــارون- ســوى اجلاليــة 

اإليطالية(. 
يف عدد كبري من دول أمريكا الالتينية، انقمست املجمتعات 
حــول ثنائيــة حزبيــة محافظــة/ ليرباليــة، وهــو مــا يشــبه القمســة 
الواليــات  يف  و»الدميوقراطــي«  »اجلمهــوري«  احلزَبــن  بــن 
املتحدة. كان أهسل عىل السياسين من أصل عريب االنتساب 
عــادًة  كان  املحافــظ«  »احلــزب  ألن  الليــربايل«  »احلــزب  إىل 

ك األرايض والربجوازيــات القدمية. متثــل عائلة طربيه 
ّ

حــزب مــال
يف كولومبيــا حالــة منوذجيــة عــن هــذا املنــى. عــام ١٩٤٦، ترشــح 
الطبيب غربيال طربيه عن »احلزب الليربايل« ومل ينجح بسبب 
تفّتــت أصــوات الليرباليــن بن مرشــَحن، بعكس خوليو ســزار 

طربيه الذي ترشح وفاز عن احلزب نفسه بعد ثالثن عاًما. 
أبعــد مــن االنتســاب احلــزيب التقليدي الذي تراجــع مع مرور 
الســنن أمام أشــكال جديدة، مييًنا ويســاًرا، ميكن متيز طريقن 
املحافــظ ومــن  الفكــر  مــن  الســيايس. األول، قريــب  لالخــرتاق 
الطبقــات احلاكمــة، وهــو، حبســب المــارون، ميّر عادًة من رئاســة 
الطامــح إىل املنصــب مؤسســاٍت اقتصاديــًة كجمعيــة التجــار أو 
الصناعيــن، أو مــن خــالل خــربة اكتســبها قبــل أن يضــع نفســه 
خبدمــة أقــارب هــم من أغنياء البلــد أو أقوياهئا. والثاين، ناجتٌ مّما 
يمّسيــه بيتانكــور »قــدرة االقرتاب من الشــعب«، وميكن وصف 
باملعــىن األصــيل  أو »شــعبوية«  بأهنــا »شــعبية«  القــدرة  تلــك 

للكلمة، برغم اختالف مناذجها الميينية واليسارية.

يف الرئاسة والنضال الشيويع
عــىل  الضــوء  إللقــاء  األمثلــة  بعــض  يــيل  مــا  نســتعرض يف   
هــذه الثنائيــة، وكان ميكــن اســتعراض عــرشاٍت غريهــا مــن تلــك 
الــدول أو مــن دول أخــرى. نبــدأ مــن األرجنتــن، ومــن الرئيــس 
كارلــوس منعــم، الــذي قــد يكــون أهشــر ســيايس من أصــل عريب 
يف القارة اجلنوبية. منعم من أصل سوري، احتّل سّدة الرئاسة 
لواليتــن خــالل أكــرث مــن عقــد، وهــو رقــم قيــايس يف تــارخي البلد. 
انُتخــب ممثــاًل عــن »احلــزب البــريوين« عــام ١٩٨٩ للمــرة األوىل، 
و١٩٩٥ للثانية. لكنه رسعان ما صار ميّثل »الِمنعمية«، أي صار 
خيــدم مصلحتــه الشــخصية، إىل درجــة أّن عــدد خصومه داخل 
»احلــزب البــريوين« فاق عــدد حلفائه، ما يفّر جناحهم يف منعه 
مــن العــودة إىل الســلطة الحًقــا. وميّثــل منعــم، الــذي خصخــص 

بول األشقر

الهجرة المرشقية العربية يف أمريكا الالتينية 	/	
أثرياء، حّكام، سياسيون، فنّانون
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االقتصاد، منوذًجا للشعبوية »الميينية« القادرة عىل التواصل 
والتحالف يف االجتاهات كافة. 

من بن الوجوه السياسية األخرى املرموقة من أصل عريب 
الي ســبقت منعم، نذكر فيســيني ســعدي، وهو زعمي مناطقي 
وأحــد أركان »احلــزب البريوين« خالل األربعينيات. أما فرناندو 
نــدرا فمّثــل منوذًجــا آخر، إذ كان محامًيــا وصحافيًّا المًعا، وكان 
ســّباًقا يف كل مواقفــه داخــل »احلــزب الشــيويع«؛ مــن محاربة 
يف  الكاثوليــك  مــع  احلــوار  فتــح  إىل  األربعينيــات،  يف  الفاشــية 
اخلمسينيات، وصواًل إىل دعم الثورة الكوبية خالل الستينيات. 
وكان نــدرا مــن أبــرز املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان خــالل فرتة 
الدكتاتوريّتن العسكريتن ومن أهم مهنديس اجلهبات احلزبية 
الســتعادة الدميوقراطية. يف أواخر حياته، اســتقال من »احلزب 
الشــيويع« بعــد اعرتافــه بفشــله يف »تغيري منحاه الســتاليين«، 
لكنه رفض الرتشــح عىل لواحئ أخرى بالرغم من الدعوات الي 

وجههتا له أكرب األحزاب. 
أملــع  أحــد  مّســوح  فكتــور  فّضــل  نــدرا،  مــن  العكــس  عــىل 
عليــه  عرضهتــا  الــي  املراكــز  قبــول  األرجنتينيــن،  الفالســفة 
الدكتاتوريــة العســكرية الثانيــة )١٩٧٦-١٩٨٣( والدفــاع عهنــا يف 

املحافل الدولية مثل »األونيسكو«.

بني آل بو كرم وآل معّوض    
أّمــا يف اإلكــوادور فأهشــر شــخصية سياســية مــن أصــل لبنــاين 
مرفــأ  وعمــدة  األوملبيــة  اللجنــة  رئيــس  كــرم،  بــو  أســعد  يه 
الدكتاتوريــات  حاربتــه  البــالد.  يف  األوىل  املدينــة  »غوياكيــل«، 
العســكرية فأجــرب عــىل مغــادرة البلد أكرث من مــرة، ومنعته من 
الرتشــح لرئاســة اجلمهوريــة عــام ١٩٧٨ لكنــه نــال أكــرب عــدد مــن 
األصوات يف انتخابات مجلس النواب وجنح يف إيصال مرشحه 

خاميي رولدوس، املتأهل من ابنة أخيه، لرئاسة اجلمهورية. 
تــرأس بــو كــرم مجلــس النواب بعــد وفاة الرئيــس رولدوس 
وزوجته يف حادث طائرة حتوم حول املخابرات األمريكية شكوك 
زوجتــه،  شــقيق  أســس  رولــدوس،  وفــاة  بعــد  بتدبــريه.  كبــرية 
غوياكيــل، حزًبــا سياســيًّا  الرشطــة يف  مديــُر  كــرم،  بــو  عبــدهللا 
بــامس »احلــزب الرولــدويس« ورسعــان مــا ســار عــىل خطــى عّمه 
أســعد. شــغل بــو كــرم منصــب عمــدة غوياكيــل عــام ١٩٨٤ قبــل 
حة. ووصــل إىل 

ّ
أن يغــادر البلــد بســبب انتقاداتــه للقــوات املســل

 قد يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون كارلوس
عريب أصل  من  ســــــــــــــــــــــــــــــــــيايس  أشهر   منعم 
الجنوبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة القارة  يف 

خوليو سزيار طربيه 

عبدالله بو كرم
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غربيال طربيه

جميل معوّض 

خوان ليشني أوكيندو

كارلوس ْسلِيم 

لوال وفرناندو حّداد 

شفيق حنظل

ندرا  فرناندو 

سالفادور نرصالله
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ســدة الرئاســة بعد محاولته الثالثة عام ١٩٩٦. مل تكن له مسات 
الســيايس »الشــعبوي« املتكامل– حافظ عىل الشــكليات الي 
يســري علهيــا أبنــاء النخبــة خــالل اجمتاعات مجلس الــوزراء، مع 
أنــه شــارك يف برامــج فكاهيــة ووضــع امســه عــىل قنــاين احلليــب 
الــي كانــت تــوّزع عــىل الفقــراء. مل تــُدم رئاســة بــو كــرم أكــرث مــن 
خمسة أهشر ونصف، إذ أقاله مجلس النواب بعد »التشكيك 
بقدراته الذهنية« وبعدما قررت النخب اإليكوادورية إطاحته 
العامصــة كيتــو  الســابقن وعمــدة  الرؤســاء  بــن كل  بالتوافــق 

جميل معّوض ونزواًل عند ضغط التظاهرات الشعبية. 
بعــد  معــّوض  جميــل  انُتخــب  اآليــة:  انقلبــت   ١٩٩٨ عــام 
مرشــح  ضــد  بســيط  بفــارق  املنصــب  اعتــالء  الثانيــة  محاولتــه 
»احلــزب الرولــدويس«. وجميــل ابــن مهاجــر لبنــاين وأم أملانيــة، 
ـا«، بعكــس منــوذج بــو كــرم »الشــعبوي«.  وميثــل منوذًجــا »خنبويًـّ
متخصــص يف اإلدارة العاّمــة، أثبــت جدارتــه يف العامصــة كيتــو 
الــي يه املنافســة الدامئــة لغوياكيــل. بــدأ واليتــه بالتوصــل إىل 
حــّل هنــايئ للخــالف احلــدودي التاريــي مــع بــريو، لكــن رسعــان 
مــا نالــت مــن معــوض ذيــول األزمــة االقتصاديــة الناجمــة عــن 
بتوفــري  املصــارف  إنقــاذ  بدايــًة  حــاول  املــريف.  النظــام  إفــالس 
جــرب عىل حجــز ودائع 

ُ
املــوارد مــن احتيــاط املــرف املركــزي، مث أ

ت العملة اخلرضاء 
ّ
الناس قبل اللجوء إىل دولرة االقتصاد، فحل

فت 
ّ
محــل العملــة الوطنيــة، مــا زاد التضخــم بشــكل جنــوين. كل

السياســاُت املتتاليــة اإليكــوادوَر ســتة مليــارات دوالر، مــا مســح 
لنخــب غوياكيــل بــأن تعــود وتنتقــم هــذه املــرة مــن كيتــو ومــن 
ممثلها يف السلطة. كما دخلت الشعوب الهندية العًبا جديًدا، 
حة ترفع غطاءها عن معّوض الذي أقيل 

ّ
ما جعل القوات املسل

يه الرئاسة.
ّ
بدوره بعد سنة ونصف السنة من تول

السياسيون الفلسطينيون يف أمريكا الوسطى
أصــل  مــن  السياســيون  حيــث  الوســطى  أمــريكا  إىل  ننتقــل 
عــريب فلســطينيون. عــام ١٩٩٨، انُتخــب مرشــح احلــزب الليــربايل 
وأصــل  هونــدوراس-  لدولــة  رئيًســا  فّقوســة  روبريتــو  كارلــوس 
عائلتــه مــن بيــت حلم. ُعرف عــن عّمه ميغيل أنه ظل أغىن رجل 
يف هوندوراس خالل عقود، واشتهر بقمعه احتجاجات العّمال 

الزراعيــن عــىل أراضيــه. مل يتلطــخ كارلــوس هبــذه القــرىب ومتــّز 
بــإدارة حكميــة للبلــد حتــت إرشاف صندوق النقد الــدويل عندما 
ف ستة آالف قتيل واثين عرش 

ّ
رضبه إعصار »هيتش« الذي خل

ألــف مفقــود ودّمــر ثلــث طــرق املواصــالت. عــام ٢٠١٤، انُتخــب 
واليتــه  ومتــّزت  للجمهوريــة  رئيًســا  هرنانديــز  أورالنــدو  خــوان 
بتفيّش الفساد. عام ٢٠١٨، أراد جتديد الوالية مخالًفا الدستور، 
فرتشــح ضــده ســالفادور نــرهللا، وهــو صحــايف ريــايض ومذيــع 
تلفزيــوين كان قــد أّســس عــام ٢٠١١ »حــزب محاربــة الفســاد«. 
هــو  نــرهللا  أن  عــىل  والدوليــون  املحليــون  املراقبــون  وجُيمــع 
الــذي فــاز يف االنتخابــات عــام ٢٠١٨ وأن النتــاجئ الــي أعلنــت فوز 
هرنانديز مزّورة. ويف انتخابات العام ٢٠٢١، انُتخب نرهللا نائًبا 
للرئيســة شــيومارا كاســرتو، زوجــة الرئيــس مانويــل زياليا الذي 
أقالــه انقــالب عســكري مدعــوم مــن الواليــات املتحــدة يف ٢٠٠٩ 

عندما اقرتب من الرئيس الفزنوييل الراحل هوغو شافز. 
الســلفادور،  عرفــت  نيكاراغــوا،  يف  الدائــرة  احلــرب  مبــوازاة 
أصغــر دولــة يف أمــريكا الوســطى، حرًبــا دامت من عــام ١٩٨٠ إىل 
فــت آالف القتــىل واملفقوديــن. وقــد حتّولــت األطــراف 

ّ
١٩٩٢، وكل

عــىل  متنافســة  سياســية  أحــزاب  إىل  انهتاهئــا  بعــد  العســكرية 
الســلطة. عــام ٢٠٠٤، كان أبــرز املرشــحن إىل الرئاســة أنطونيــو 
ســّقا )٣٩ عاًمــا( عــن احلــزب المييــين »أرينــا«، وشــفيق حنظــل 
)٧٤ عاًما( وهو قائد »جهبة فرابندو ماريت« اليسارية. الطريف 
يف املوضــوع، أن أصــل العائلتــن مــن بيــت حلــم، وقــد وصلتــا إىل 
التجــارة  يف  حقبــة  بعــد  و١٩٠٨.   ١٩٠٤ عاَمــي  بــن  الســلفادور 
املتجّولــة، صــارت عائلــة حنظــل مــن العائــالت الكــربى وعملــت 
حــة. أمــا عائلــة ســّقا فكانــت 

ّ
كــت مال

ّ
يف قطــاع مــواد البنــاء ومتل

تعمــل يف جتــارة النســيج مث دخلــت قطــاع زراعــة القطــن. وبــن 
العائلتــن زجيــات وصداقــات، فأهــل شــفيق كانــا شــاهَدي زواج 
أهل أنطونيو. وحبســب بعض األقوال، شــفيق اليســاري هو َمن 
حَمل الرضيع أنطونيو، المييين اليوم، بن ذراعيه عند عمادته. 
وشــفيق هــو أمــن عــام »احلــزب الشــيويع« منــذ عــام ١٩٧٤. أما 
ــا وقــد كســب شــعبية ممزة  أنطونيــو، فبــدأ حياتــه مذيًعــا رياضيًّ
الميينيــة  املليشــيات  ومــن  احلاكــم  احلــزب  مــن  يتقــّرب  أن  قبــل 
ليصبــح مرشــح ذاك وتلــك عــىل الرئاســة. فــاز ســّقا بنســبة ٥٧% 

من األصوات فميا مل يَنل حنظل إال ٣٨%. 
بعد أربع واليات ميينية متتالية، جنح اليســار يف الوصول إىل 
الســلطة ملّرتــن متتاليتــن يف الســلفادور. تنــاوب احلزبــان عــىل 
السلطة من دون أن حيّل أهّيما مشاكل الناس يف اقتصاٍد يتحكم 
بــه ســعر طــّن القهــوة فميا تتضخم مشــاكل األمن أمام انســداد 
الفرص. مسح هذا الواقع لشاّب فلسطيين األصل يدىع جنيب 
بوكيلــة بــأن يشــّق طريقــه حنــو الرئاســة عــام ٢٠١٩ عــىل حســاب 

 نالت من معوّض األزمة االقتصاديـــــــــــــــــــــــــــة 
 الناجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عن إفالس النظام المرصيف. 
 حاول إنقاذ المصارف من احتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط
»المركزي« قبل اللجوء إىل دولرة االقتصــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
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احلزَبن. وجنيب ابن أرماندو بوكيلة رجل أعمال. وأرماندو ابن 
مهاجــر مقــديس وســيدة مــن بيت حلــم. اعتنق أرماندو اإلســالم 
يف الســبعينيات وصــار إمــام اجلاليــة املســلمة يف الســلفادور إىل 
تــرشف  »ألرمانــدو«  رشكــة  وكانــت  التجاريــة.  أعمالــه  جانــب 
عىل دعاية جهبة »فرابندو ماريت«، ما ساهم يف أن يصبح ابنه 
جنيــب عمــدَة العامصــة بــامس احلــزب اليســاري حيــث كان أداؤه 
ممــًزا. لكــّن جنيــب تــرك اجلهبــة اليســارية الحًقــا ليؤســس حزًبــا 
جديــًدا، وقــد متّ انتخابــه رئيًســا للجمهوريــة مــن اجلولــة األوىل، 

فكان أول رئيس ال ينتمي إىل أيّ من احلزبن. 
ومــارس  لألحــزاب  النــاس  رفــَض  بوكيلــة  جنيــب  اســتثمر 
سياســًة متشــددًة يف محاربــة اجلرميــة تمســح لــه ببنــاء نــوع مــن 
»الشــعبوية« اجلديــدة. فــور وصولــه إىل الســلطة، حــّل بوكيلــة 
مــع  مفتــوح  رصاع  يف  ودخــل  الفســاد  مبحاربــة  املوكلــة  الهيئــة 
يتبــىّن عملــة  العــامل  بلــٍد يف  الســلفادور إىل أول  القضــاة. حــّول 
»البيتكويــن«، يف خطــوٍة خيــى بعــُض االقتصاديــن أن تــؤدي 
إىل كارثــة. وقــد وضــع أشــقاءه يف مراكــز حساســة يف الدولــة، 
ويعتقــد الكثــري مــن املراقبــن أنه ســيحاول جتديــد الوالية، األمر 
الــذي مينعــه الدســتور. وبالرغــم مــن شــعبيته الكبــرية، انقمست 
اجلالية الفلسطينية حول أداء بوكيلة ألنه زار فلسطن املحتلة 

كرئيس للسلفادور.

يف بوليفيــا، ال ميكــن جتاهــل شــخصية سياســية مثــل خــوان 
ليشــن أوكينــدو. واألخــري ابــن مهاجــر لبنــاين وأم بوليفيــة، وهــو 
بــال منــازع أهــّم شــخصية نقابيــة يف القرن العرشيــن عرفها البلد 
انه. يف شــبابه، كان  ثلــيَث ســكّ مــن  أكــرث  الهنــوُد  يشــكّل  الــذي 
خــوان ليشــن العــب كرة قدم ماهــًرا وصار »كابــن« املنتخب 
ــا يف منطقة املناجم، األمر الذي قّربه من 

ً
الوطــين. ُعــّن محافظ

العّمال. وقف إىل جانهبم يف نزاعاهتم مع الرشكات فدعوه عام 
١٩٤٤ إىل أول مؤمتــر لعّمــال املناجــم، مث انتخبــوه يف العــام التــايل 
قــاد  حــىّت ١٩٨٧.  املركــز  هــذا  وبقــي يف  للنقابــة،  ـا  تنفيذيًـّ أميًنــا 
ثــورة عــام ١٩٥٢ الــي أوصلــت »احلركــة الوطنيــة الثوريــة« إىل 
الســلطة. وكانــت احلركــة ائتالًفــا بــن السياســين والنقابيــن، 
وبن الليرباليين والشيوعين. خاللها، كان خوان ليشن عىل 

رأس عّمال املناجم الذين احتلوا قيادة أركان اجليش واقتحموا 
القر اجلمهوري. أسس »االحتاد العّمايل البوليفي« عام ١٩٥٢ 
وقــاده حــىّت ١٩٨٧. انُتخــب نائًبــا للرئيــس مــن ١٩٦٠ إىل ١٩٦٤، مث 
اختلــف مــع سياســّي احلــزب وأســس حزًبا يســاريًّا جديــًدا. كان 
خــوان ليشــن دائًمــا يف طليعــة مقاومــي االنقالبــات العســكرية 

املتتالية، وقد ُعرف بصانع الرؤساء.

؟
ّ

من سيخلف لوال
أخــرًيا وليــس آخــًرا، تــأيت الربازيــل. يــرى المــارون، الــذي درس 
»تأثري أبناء السورين واللبنانين يف الربملان الربازييل بن ١٩٤٥ 
و١٩٨٨«، أن صعــود هــؤالء بــدأ خــالل الثالثينيــات لكّنــه تســارع 
بعــد ســقوط نظــام »الدولــة اجلديــدة« يف هنايــة احلــرب العامليــة 
الثانيــة. عــىل الصعيــد الشــعيب، راوحــوا مكاهنــم خــالل النظــام 
ق االنتخابات مع أّن العسكر 

ّ
العسكري )١٩٦٤- ١٩٨٤( الذي عل

عّينــوا ســعيد فرحــات وزيــًرا لإلعــالم يف هنايــة الســبعينيات )قبل 
النظــام  للعــدل. يف ظــّل  يقيلــوه(، وإبراهــمي أيب عقــل وزيــًرا  أن 
العســكري، كان باولــو معلــوف أبــرز شــخصية سياســية عربيــة. 
س جمعيــة جتّــار ســان باولــو ويه أغــىن واليــة برازيليــة، قبــل 

ّ
تــرأ

أن يعــّن عمــدة املدينــة هنايــة الســتينيات وحاكــم الواليــة هنايــة 
الســبعينيات. وكان أول رئيــس جمهوريــة مــدين يف هنايــة احلكــم 
العســكري إال أّن شــخصيته احلــاّدة شــّقت حــزب العســكر مــا 
مســح بانتخــاب مرشــح املعارضــة. وكان يقــال عنــه إنــه »يــرق 

لكنه يعمل«. 
النظــام  عارضــت  الــي  التقليديــة  الشــخصيات  ومــن 
العسكري تاسو جريصايت يف مشال رشق الربازيل، الذي انُتخب 
حاكًما لوالية »سيارا«، وجوزي ريشا يف اجلنوب، الذي انُتخب 
حاكًمــا لواليــة »بارانــا«. وال بــّد مــن ِذكــر ميشــيل تامــر، نائــب 
الرئيســة ديلمــا روســيف والــذي تواطــأ مــع أعداهئــا إلقالهتا عام 
٢٠١٦. عــىل الضفــة األخــرى، ســاهم جاكــو بيطــار، ممّثــل نقابات 
عّمال النفط، يف تأســيس »حزب الشــّغيلة« إىل جانب إيناســيو 
 دا ســيلفا عام ١٩٨٠. وُيعترب األســتاذ اجلاميع فرناندو حّداد 

ّ
لوال

. وقــد 
ّ

لــوال املقّربــة مــن  أبــرز الشــخصيات  )مواليــد ١٩٦٣( مــن 
ترّشــح حــّداد إىل رئاســة اجلمهوريــة بعــد اعتقــال الزعــمي العّمــايل 
هبدف منعه من الوصول للرئاسة عام ٢٠١٨، لكن المييين جايري 
بولســونارو فــاز بالرئاســة يف الــدورة الثانيــة. قبــل ذلــك، شــغل 
حــّداد منصــب وزيــر التعلــمي مــن ٢٠٠٥ حــىّت ٢٠١٢، وهــو ممصّــم 
يــوّزع منًحــا جامعيــًة عــىل  الــذي  برنامــج »اجلامعــة للجميــع« 
الطالب الفقراء. وقد انُتخب عام ٢٠١٣ عمدًة ملدينة سان باولو. 
إىل ذلك، ُيعترب الطبيب النفساين غيلريمي بولس شخصيًة 
 مــع أنــه ال ينتمــي إىل »حــزب الشــّغيلة« بل إىل 

ّ
مقربــًة مــن لــوال

 كان خوان ليشني على رأس عّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
 المناجم الذين احتلوا قيــــــــــــــــادة أركان الجيش
 واقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحموا القرص الجمهوري،
كما أّسس »االتحــــــــــــــــــــــــــــــاد العّمايل البوليفي«
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حزب يساري آخر هو »اشرتاكية وحرية« منشقٌّ عنه. وبولس 
مــن دون ســقف« يف  الشــّغيلة  لـ»حركــة  الوطــين  املنّســق  هــو 
الثانيــة يف انتخابــات عمــدة مدينــة ســان  الــدورة  الوصــول إىل 
 ،

ّ
باولو عام ٢٠٢٠. وفميا ميّثل حّداد، وهو من أقرب املعاونن للوال

ر غيلريمي بشــخصية 
ّ
اجتاًها معتداًل يف »حزب الشــّغيلة«، يذك

 يف المثانينيــات وقــد أضــاف إلهيــا النضــاالت اجلديــدة مثــل 
ّ

لــوال
وغريهــا.  بالســكن  واحلــق  اجلنســية  األقليــات  وحقــوق  البيئــة 
ويبقــى الســؤال الــذي ينقــمس حولــه املراقبــون واملناضلــون: َمــن 

 عندما حين الوقت؟ فرناندو أم غيلريمي؟
ّ

سيخلف لوال

يف األدب والصحافة واللغة واالندماج 
تأّسســت »الرابطــة القلميــة« يف نيويــورك داخــل مــزنل جــربان 
خليــل جــربان عــام ١٩٢٠ وتفككــت عــام ١٩٣٢ بعــد وفاتــه، وقــد 
وتوّحــد  قواهــم  تــّم  رابطــًة  املهجــر  ألدبــاء  تكــون  »أن  أرادت 
روايــة  حبســب  وآداهبــا«،  العربيــة  اللغــة  ســبيل  يف  مســعاهم 
الــذي كان أحــد مؤسســيها. وكأّن »العصبــة  ميخائيــل نعميــة 
الواليــات  يف  الكــربى  شــقيقهتا  أفــول  انتظــرت  األندلســية« 
املتحــدة لتنطلــق يف مطلــع كانــون الثــاين/ ينايــر ١٩٣٣ يف ســان 
باولــو بالربازيــل. ويف احلقيقــة، قبــل »العصبــة«، كانــت هنــاك 
جمعيــات أدبيــة يف أمــريكا اجلنوبيــة، ومهنــا »رواق املعّري« الي 

أّسهسا نعوم لبي عام ١٩٠٠ واستمرت حىّت ١٩١٤. 
    بينمــا زاد عمــر »الرابطــة« عــىل العقــد بقليــل، اســتمّرت 
أوســع.  اهمتاماهتــا  وكانــت  الزمــن  مــن  لعقديــن  »العصبــة« 
أّســهسا ميشــيل معلــوف، وترأهســا بعــد وفاتــه الشــاعر القــروي 
وأضــاف  املعلــوف،  شــفيق  الشــاعر  مث  اخلــوري(  ســلمي  )رشــيد 
متــّزت »الرابطــة«  وبينمــا  مــزات.  هــؤالء إىل مزاهتــا  مــن  كلٌّ 
كانــت  األدبيــة.  باألصالــة  »العصبــة«  ُعرفــت  بالتجديــد، 
تغطــي دواًل عــّدة، وتطــرح نفهســا مكّملــًة لعالقــة أدبيــة بــدأت 
يف األندلــس بــن احلضــارة العربيــة واحلضــارات الالتينيــة. كمــا 
ربطهتا بدول املرشق عالقة وثيقة، ومل يرتّدد أعضاؤها ومن لّف 
لّفهم يف التنديد بالعمثانين ولكن أيًضا بالفرنسين واإلنكلز، 
والدفاع عن فلسطن، وصواًل إىل تأييد حركة الضّباط األحرار 
يف مــر. ومــع أن »العصبــة«- كمــا تقــول الباحثة كلــود حجار- 

 فرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاندو حّداد من أبرز
 الشخصيات المقربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة من لواّل،
 وقد ترشح إىل الرئاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بعد اعتقال الزعيم العّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايل 

جيسمونيت إغربتو 

سلمى حايك
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لت »مســاحًة من مســاحات اللغة يف األمة ومل تكن مجااًل 
ّ
شــك

مــن مجــاالت اجلاليــة«، إال أهنــا ســاهمت يف إنعــاش الصحافــة 
امَسهــا  حملــت  أنيقــة  مجلــة  لهــا  وكانــت  املهجــر،  يف  العربيــة 

واستمّرت بالصدور حىّت اخلمسينيات.  
ر عــدد الصحف واملجــالت والنرشات العربية يف أمريكا  وُيقــدَّ
الالتينية حبوايل مثامنئة، نصفها تقريًبا يف الربازيل حبسب سلميان 
زغيدور. وبن البايق عدٌد ال يستهان به يف األرجنتن وتشييل، عىل 
أّن القــمس األكــرب مــن تلــك املطبوعــات مل يعّمــر طوياًل، وما اســتمّر 
منــه بــدأ باللغــة العربية مث صار يصدر باللغتن العربية والالتينية 
قبل أن يقتر عىل اإلســبانية أو الربتغالية. ولهذا التطور منطق 
داخيل مرتبط بتطور عملية االندماج يف دول أمريكا الالتينية. يف 
البداية، كانت الصحف والنرشات تصدر جلمهوٍر حائٍر بن البقاء 
والعودة، وكانت تنطق أحياًنا كثريًة بامس أفكار سياسية صاعدة 
يف املنطقة؛ من الفكر القومي االجمتايع إىل الفكر العرويب مروًرا 
بالعقائد املرتبطة بالدول الناشئة. وقد لعبت الصحافة املهاجرة 
يف أحيــان أخــرى دور أداة تواصــل ومتاســك بــن أعضــاء اجلاليــة 
لنقــل أخبارهــا، إضافــًة إىل دورهــا يف التصــدي للفكــر العنــري 
ويــرّوج  األوروبيــة  بالشــعوب  احلضــارة  حــر  عــىل  يــّر  الــذي 
الســتحالة دمــج »األتراك«. ومع تقّدم عمليــة االندماج، صارت 
مهمة إبراز معامل احلضارة العربية ومساهمهتا يف احلضارة العاملية 
)مل يعــد هنــاك مجــال للخصوصيات املرشقيــة املناطقية( تفرتض 

إيصالها عرب اللغات الالتينية. 

ــم اللغــة العربيــة. كان هنــاك يف كل دولــة 
ّ
تبقــى مســألة تعل

مــون وقّيمــون عــىل مدارس منحوا كّل مــا ميلكون من إرادة 
ّ
معل

وعاطفــة لإلبقــاء عــىل العربيــة لغــًة حّيــة. وكانــت املســألة حينها 
ما ابتعدت األخرية، 

ّ
ال تــزال تتفاعــل مــع راهنية العودة، لكــن كل

املــايض،  القــرن  عرشينيــات  منــذ  وذلــك  املــدارس  تراجعــت 
ــص يف ثالثينياتــه حــىّت انهتــت يف األربعينيــات 

ّ
واســتمّرت بالتقل

ألهنــا مل تكــن متطابقــة مــع أولويــات االندمــاج، الــي قضــْت بــأن 
حْيِســن املهاجــرون التكلــم باإلســبانية والربتغاليــة. وقــد فــرض 
هــذا الســؤال نفَســه بإحلــاح وأدى إىل خيــاٍر قــاٍس وقــع مــن دون 
ســابق إنــذار عــىل اجليــل الثــاين. ففــي الربازيــل مثــاًل، عنــد بدايــة 

احلــرب العامليــة الثانيــة، وإزاء التخــّوف مــن نشــاطات اجلاليــات 
ــا منــع تعلــمي اللغــات األجنبيــة وتغيــري أمســاء  األجنبيــة، مت رمسيًّ
اجلمعيات واملدارس والنوادي لتكريس تلك الوجهة. أما اليوم، 
ومــع اكمتــال عمليــة االندمــاج، فقــد باتــت مهــاّم تقــدمي احلضــارة 
العربية أو تعلمي لغهتا أو دراســة تارخي اجلاليات أو تنشــيط حركة 
الرتجمــة، تمتحــور حــول اجلامعــات ومعاهدهــا املتخصصــة )إال 
األســاتذة  يكــون  أن  دون  مــن  اإلســالمية(  املــدارس  حالــة  يف 

والطالب بالرضورة من أبناء اجلالية.
كثــرية يه منــاذج التأثري واالندمــاج والتثاقف. من يعرف أثر 
المنــوذج الربازيــيل االندمــايج يف تكويــن الشــاب أنطون ســعادة 
وحجــم التعديــالت الي أدخلها الرجل عىل فكره خالل إقامته 
بـ»ظريــف  امللّقــب  حنكــش،  جنيــب  أمــا  األرجنتــن؟  يف  الثانيــة 
لبنــان«، فقــد عــاش القــمس األكــرب مــن حياتــه يف الربازيــل، ومل 
تكن لديه أي مشــكلة يف اإلقرار بأن قمًسا أساســيًّا من »ظرفه 
وفكاهته« ومن »مهنيته اإلذاعية« استمّده من بالد السامبا. 
ومــن أرسار آليــات التثاقــف أّن رشكــة »يــازيج«- األوىل يف تعلمي 
اللغــات بالربازيــل – يف ما يشــبه معاهد »برليزت« األوروبية- فال 
تــدّرس اللغــة العربيــة. القامــوس يف الربازيــل أيًضــا حيمــل امس 
رجــل عظــمي مــن أصــل عــريب- يقولــون »هويــس« للتدليــل عىل 
أنطونيــو  لكــّن  »الروس«-  الفرنســيون  يقــول  كمــا  القامــوس 

هويس مل ينطق يوًما كلمًة واحدًة بالعربية. 
رضــوان نصــار هــو ابــن مهاجريــن لبنانيــن مــن إبل الســقي 
يف قضــاء مرجعيــون غــادرا لبنــان عــام ١٩١٩. نصــار الــذي أوقــف 
تباًعا دروسه يف الفلسفة والحقوق ليتخصص يف تربية الحمام 
واألرانــب نمــوذٌج الفــٌت لمــا نســّميه »التثاقــف«. توقــف عــن 
الكتابة بعد صدور روايته »حراثة بالية« )ُكتبت وصدرت عام 
١٩٧٥( الــي تعتــرب مــن روائــع األدب الربازيــيل المعــارص. وتحمل 
روايــٌة ســابقٌة لــه عنــوان »كأس مــن الغضــب« )صــدرت عــام 
١٩٧٨ لكنهــا كتبــت يف عــام ١٩٧٠(، إضافــًة إىل عدد من القصص 
القصرية. وبعد اشتهار روايته فّضل رضوان نصار ترك المدينة 
واالســتقرار يف الداخــل يف مســار معاكــس لمســار بطــل روايتــه، 
جّوهــا  مــن  هرًبــا  الزراعيــة  عائلتــه  ريفــي  شــاّب  يغــادر  حيــث 
المدينــة.  يف  ليســتقّر  بالمــايض  والمكبَّــل  والخانــق  المحافــظ 
يقــول األســتاذ الجامــيع والشــاعر ميشــال ســليمان إن »نصــار 
الجميــع،  إليهــا  يتعــّرف  عامــة  إنســانية  حالــة  وصــف  يف  نجــح 

مهاجرين كانوا أم ال، من أصل عريب أم ال«. 
هــذا هــو لــّب المواجهــة التثاقفيــة ألنهــا بالفعــل مواجهــة، 
ولكــن ال ينبــيغ مقاربتهــا بمقاييــس الربــح والخســارة، ويصعــب 
تحديــد المســاهمة فيهــا إذا بقيت تحيص مــا فات المهاجر من 
حضارتــه األصلّيــة: إن مســاهمة المهاجريــن العــرب يف البنيــان 

 لعبت الصحافـــــــــــــــــــــــــــــــة المهاجرة دور أداة تواصل
 وتماســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بني أعضاء الجالية لنقل
 أخبارها، إضافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًة إىل دورها

يف التصدي للفكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر العنرصي 

بدايات • العدد 35 | 762022



الثقــايف لدولهــم أو للثقافــة الكونيــة يف العولمــة ال تحمــل رايات 
»عربيــة«  نشــاطات  يف  مبدعــن  ليســوا  أنهــم  بمعــىن  عربيــة، 
متخصصــة قــدر مــا هــم مبدعــون يف نشــاطات ثقافيــة. وإنهــم 
العــرب(  ناجحــون باعــرتاف شــعوب دولهــم ونّقادهــا )إال عنــد 
الــدول  هــذه  مــن  مواطنــن  بصفتهــم  بــل  عرًبــا  لكونهــم  ليــس 

ناجحن يف مجاالتهم.

يف الفنون
الغايــة  الفنيــة اآلتيــة عّينــة عشــوائية،  الثقافيــة  العّينــة  تشــّكل 
العالــم  يف  المجهولــة  الوجــوه  بعــض  عــىل  الضــوء  إلقــاء  منهــا 
العــريب وعــىل تنّوع المجاالت الفنية والثقافية الي برَعت فيها. 
مــن حقبــة  اخرتنــا  الربازيــل،  الشــعبية يف  الموســيقى  عالــم  يف 
ابــن  األول  جيســموني.  وإغربتــو  بوســكو  خــوان  الســبعينيات 
مهاجــر لبنــاين، وهــو مؤلــف ومغــّن شــهري أعطــى المغنيــة إليــس 
رجينــا، الغنّيــة عــن التعريــف، بعــَض أجمــل أغانيها. والثــاين ابٌن 
ألٍب لبنــاين وأّم إيطاليــة مــن صقليــة. أدهــش أوروبــا بموســيقاه 
الممــزة الــي دمجــت الجــاز بموســيقى الشــعوب األمازونيــة. 
يمكننــا أيًضــا ذكــر الســينمايئ والــرت هوغــو الخــوري، وهــو أيًضــا 
ابٌن ألٍب لبناين وأّم إيطالية، وقد أخرج ٢٥ فيلًما ومّثل الربازيَل 

مّرتن يف مهرجان »كان«.  
مــن عالــم الموســيقى أيًضــا يف األرجنتــن ثالثــُة وجــوه مــن 
بـــ»ال  الملّقــب  كفــرون  أنطونيــو  خــوريخ  الســورية:  الهجــرة 
تركــو«، وهــو من أشــهر المغّنــن والباحثــن يف الفولكلور. يعترب 
أيقونــة موســيقية يف إســبانيا الــي ُنفــي إليهــا، وهنــاك شــكوك 
تحوم حول ظروف وفاته يف حادث سيارة عام ١٩٧٨ ألنه اشتهر 
بمعارضتــه للدكتاتوريــة العســكرية. والثــاين هــو إدواردو جميــل 
فالــو، مؤلــف أكــرث مــن ٢٠٠ لحــن، خصوًصــا الفولكلوريــة. عمــل 
عــىل تعريــف الجمهــور باأللحــان التقليديــة، عازًفــا عــىل الغيتــار 
مــع  الوقــت نفســه  يف حفــالت مرســيديس سوســا، وأســهم يف 
»حركــة األغنيــة الجديــدة« الملزتمة سياســيًّا. والوجه الثالث 
هــو ميغيــل أنجيــل إســريا )ويه ترجمــة إســبانية الســم عائلــة 
ح هاجــر إىل بوليفيــا ومــن ثــّم إىل األرجنتن. 

ّ
»نجــم«(، ابــن فــال

أمــه هنديــة من شــعوب بوليفيا األصلية. وأنجيل إســريا عازف 
المليشــيات  قبــل  مــن  وعــّذب  ُخطــف  بــارع  كالســيي  بيانــو 
مجموعــة  مــن  لقربــه  العســكرية  الدكتاتوريــة  خــالل  اليمينيــة 

»المونتونــريوس« البريونيــة اليســارية. ســجن لثــالث ســنوات، 
حيــث كان يعــزف عــىل »بيانــو أخــرس« كمــا كان يقــول، قبــل 
أن تفــرج عنــه حملــة تضامن دولية عام ١٩٨٠. ُعّن ســفرًيا لبلده 
يف األونيســكو بعــد ســقوط النظــام العســكري، وكان عضــًوا يف 

محكمة راسل عن فلسطن عام ٢٠٠٩.
ثــالث: يف تشــييل المخــرج  تنتمــي الوجــوه اآلتيــة إىل دوٍل 
مهاجــر  ابــن  »اليتيــم«(.  األصــيل  )واالســم  ليتــن  ميغيــل 
بــدأ ليتــن  بيــت ســاحور وأم مهاجــرة يونانيــة.  فلســطيين مــن 
مخرًجــا وثائقيًّــا يف التلفزيــون التشــييل وُعــرف يف فيلم »ضبع« 
مه الرئيس ألليندي إدارة 

ّ
عن الفالحن الفقراء يف الريف، وسل

الرشكــة الرســمية لألفــالم. هــرب إىل المكســيك بعــد االنقــالب 
وهــو  أفالمــه،  أهــم  صــّور  حيــث  إســبانيا  إىل  ومنهــا  العســكري 
القائل »الســينما الي ال تبحث عن الحقيقة ليســت ســينما«؛ 
»الســينما يه كامــريا باليــد وأخــرى بالــرأس«. عــام ١٩٨٥ عــاد 
ا ونتــج مــن هــذه المخاطــرة فيلــٌم وثائقــي  ليتــن إىل تشــييل رسًّ
الثمانينيــات  خــالل  الدكتاتوريــة  تحــت  الحيــاة  ظــروف  حــول 
اشــتهر بعدمــا روى  بينوشــيه!  قــر  التســلل إىل  وقــد نجــح يف 
غابريــال غارســيا ماركــز مغامرتــه يف روايــة. شــارك ليتن خالل 
التســعينيات يف لجنــة تحكيــم بدمشــق، والتقى بأشــخاص من 
بيــت ســاحور. لــم يتوقــف عــن الــرتّدد إىل بلــدة أهله حيــث صّور 
»وقائــع فلســطينية« )٢٠٠١( و»القمــر األخــري« )٢٠٠٥(، وكانــت 

آخر زيارة له اىل فلسطن يف كانون الثاين/ يناير ٢٠٢٢. 
واآلن، حديــٌث أقــّل يف السياســة. يف المكســيك، الممثلــة 
مــن  وأم  لبنــاين  أصــل  مــن  أعمــال  رجــل  ابنــة  حايــك،  ســلمى 
أصــل إســباين، اكتشــفها العالــم خــارج المكســيك عندمــا أّدت 
أنتجــت  منتجــة،  بصفتهــا   .)٢٠٠٢( كاهلــو  فريــدا  الرســامة  دور 
حايــك عــام ٢٠١٥ فيلــم »النــيب« لجــربان خليــل جــريان بالصــور 
فــرتة  خــالل  لبنــان  يف  الفيلــم  أحــداث  وتجــري  المتحركــة، 

اإلمرباطورية العثمانية. 
أخــرًيا وليــس آخــًرا نعــّرج عــىل كولومبيــا حيــث ابنــة رجــل 
الواليــات  إىل  والدهــا  كاتالونيــا. هاجــر  مــن  وأم  لبنــاين  أعمــال 
المتحدة ثم إىل »برانكييا« الساحلية خالل السبعينيات. إنها 
ــا باســم شــاكريا.  المطربــة إيزابيــل مبــارك ريبــول، المعروفــة فنيًّ
الفنانة الالتينية الي نالت عدًدا كبرًيا من الجوائز الموســيقية 
وحقق مبيع أســطواناتها أرقاًما قياســية عىل الصعيد العالمي. 
يف إجابــٍة عــن ســؤال حــول هويتهــا تقــول شــاكريا: »أنــا التحــام 
fusion، هــذه شــخصيي. التحــام بــن األبيــض واألســود، بــن 
موســيقى الپــوپ والــروك، بن الثقافات، بــن أيب اللبناين وأمي 
اإلســبانية، بن الفولكلور الكولوميب والرقص الرشيق واألغنية 

األمريكية«. 

نصار رضوان  فّضل  روايتـــــــــــــــــــــــــه  اشتهار   بعد 
 ترك المدينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة واالستقرار يف الداخل
يف مسار معاكس لمسار بطل روايتــــــــــــــــــــــــــــــــه
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م كارلوس ْسِلم من َجّده؟
ّ
ماذا تعل

وصــل جــّد كارلوس ْســِلمي إىل املكســيك عــام ١٩٠٢ آتًيا من 
جبل لبنان املاروين رفقَة أوالده الثالثة، ونزلوا من الباخرة 
يف مرفــأ »متبيكــو«. عــام ١٩١١ انتقلــوا إىل مدينــة املكســيك 
حيــث أّسســوا متجــًرا لبيــع حاجيــات مزنليــة أطلقــوا عليه 
امس »جنمــة الــرشق«. ُولــد كارلــوس يف بدايــة العــام ١٩٤٠، 
خامًسا يف عائلة من ستة أوالد. أبوه جوليان سلمي حداد- 
وهو أصغر األشقاء- وأمه ليندا حلو، فصار امس كارلوس، 
الوالديــن،  امس  حيفــظ  الــذي  اإلســباين  التقليــد  حســب 
كارلوس ْسلمي حلو. يف ذاك املتجر، تلّقى كارلوس، الذي 
عشق التجارة منذ صغره، دروَسه األوىل يف عامل األعمال. 
ينقــل كارلــوس عــن لســان أبيــه الــذي تــويف عــام ١٩٥٢ أن 
جــّده كان يشــرتي األرايض والشــقق يف مدينــة املكســيك 
يف عــّز الثــورة الــي بــدأت خــالل العقــد الثــاين مــن القــرن 
العرشيــن، فأخــذ أبنــاء اجلاليــة حيّذرونــه مــن تبذيــر أموالــه 
يف هــذا الظــرف الدقيــق. وكان جييبهــم: »بالعكــس، أنــمت 
املخطئون: هذا هو الظرف األفضل. املهم اغتنام الفرص. 
اليــوم األســعار منخفضــة، أما األرايض والشــقق فباقية يف 

املكسيك، لن تغادرها«. 
بقيت نصيحة جده ترّن يف أذيَن ْسلمي. ختّرج مهندًسا، 
وبــدأ يؤســس الــرشكات، أو باألحــرى يشــرهيا عــىل اعتبــار 
ــة مــن 

ّ
أّن »يف املكســيك- كمــا يقــول- كــرثة مــن الباعــة وقل

الــرشاة«. عرفــت حيــاة كارلــوس نقلــة نوعيــة عندمــا جنــح 
عــام ١٩٩١- خــالل موجــة خصخصــة االقتصــاد أيــام رئاســة 
التليفــون  رشكــة  عــىل  احلصــول  يف  ســاليناس-  كارلــوس 
الثابــت »تيلميكــس« الــي مــا زالــت تتحكــم حــىّت اليــوم 
بـــ ٩٠% مــن اخلطــوط الثابتة يف املكســيك، وتشــّغل أكرث من 
٢٥٠ ألــف موظــف ومتثــل وحدهــا ٤٠ % مــن رأمســال بورصــة 
ك رشكة »أمريكا 

ّ
العامصة مكسيكو. مث انتقل كارلوس لمتل

موفيــل«، أكــرب رشكــة للخلــوي يف أمــريكا الالتينيــة والــي 
تشــّغل ٨٠% مــن اخلطــوط املكســيكية النّقالــة. بعــد العــام 
٢٠٠٠، صــار ســلمي يبحــث عــن الفــرص يف الواليــات املتحــدة 
ألهســم  مالــك  أكــرب  إىل  حتــّول  حيــث  املواصــالت  بقطــاع 
»إم. يس. آي«، كمــا أنــه رشيــك عمــالق الدخــان »فيليــب 
موريــس«. ميكــن القــول إن كارلــوس ْســلمي مل يتوقــف يوًمــا 
عن تطبيق نصاحئ جده، ما مسح له عام ٢٠٠٧ بأن يرتبّع عىل 
عــرش أغــىن أغنيــاء العــامل. وقــد قــّدرت مجلــة »فوربــس« 
ثروته يف هشر نيسان/ أبريل ٢٠٢٢ بـ٨١,٢ مليار دوالر، بزيادة 

١٨.٤ مليار دوالر عن نيسان/ أبريل من العام السابق.

كيف رشح كارلوس منعم عالقته باإلسالم؟
 ،١٩٨٩ عــام  األرجنتــن  يف  االنتخابيــة  املعركــة  عــّز  يف 
تريــد  ال  الــي  املحافظــة  األرجنتينيــة  النخــب  صــارت 
وصولــه إىل ســّدة الرئاســة تــرّوج أنــه مســلم، وهو ينفي 
هشــري  تلفزيــوين  برنامــج  عــىل  مــروره  اغتنــم  املعلومــة. 
 عــن 

ّ
ليــرشح املعادلــة للصحافيــة الــي ســألته مــىّت ختــىل

مســلَمن  والــَداي  »كان  فأجــاب:  اإلســالمي،  الديــن 
 
ّ
يصومــان رمضــان، لكهّنمــا مل يطلبــا مــن أوالدهمــا قــط

اعتنــاق الديــن اإلســالمي، إمنــا تــركا لنــا احلريــة املطلقــة 
الختيــار الديانــة الــي نريــد. مل أختــّل عــن اإلســالم ألنــه مل 

يسبق يل أن كنت مسلًما«. 

پالستينو: أكرث من ناٍد، شعب بأكمله
»أكرث من ناٍد«، هو شعار فريق برشلونة يف كرة القدم 
للتدليــل عــىل أهميــة الهويــة الكتالونيــة لــدى النــادي. 
يف تشــييل، أســس شــباب مــن اجلاليــة الفلســطينية عام 
١٩٢٠ »كلــوب ديبورتيوفــو پالســتينو« النــادي الريــايض 
الفلســطيين، الــذي صــار يتبــىن شــعار »أكــرث مــن نــاٍد، 
شــعٌب بأكملــه«. والنــادي الــذي حيمل يف شــعاره وعىل 
قمصانه األلوان الفلســطينية هو من األندية التشــيلية 
العريقــة يف كــرة القــدم. مل يغــادر الدرجــة األوىل منــذ أن 
دخلهــا عــام ١٩٥٣ وفــاز مرتــن بالــدوري )عاَمــي ١٩٥٥ 
بالــكأس )١٩٧٥ و١٩٧٧ و٢٠١٨(.  مــرات  وثــالث  و١٩٧٨( 
وعــام ٢٠١٤، منــع االحتــاد التشــييل قمصــان الفريــق ألن 
الرقم »١« يف ترقمي القمصان كان حيمل شكل خارطة 
فلســطن قبل التقســيم، وأجرب عىل تبديلها. ويف ٢٠١٦، 
ضــد  واحــدة  مباراتــن،  ولعــب  فلســطن  الفريــق  زار 
املنتخــب الوطــين وأخرى ضد مشــاهري فلســطينين يف 
اخلليل. بعد الهجوم اإلرسائييل عىل غزة يف العام ٢٠٢١، 
دخــل العبــو الفريــق يف املبــاراة ضــد أهشــر فريق تشــييل 
الفلســطينية  الكوفيــة  يرتــدون  وهــم  كولــو«،  »كولــو 
تضامًنــا مــع النضــال الفلســطيين. كذلــك مــّول الفريــق 
يف  وسيدشــن  هللا  رام  يف  لــألوالد  كــرة  أكادمييــة  أول 
القــمس الثــاين مــن هــذا العــام أكادمييــة مماثلــة يف غــزة. 
ويّم املنتخب الوطين الفلسطيين حاليًّا أربعة العبن 
إىل  عددهــم  وصــل  فلســطيين،  أصــل  مــن  تشــيلين 

سبعة، يف تصفيات كأس آسيا األخرية.    
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قصة لألطفال  ٨0
أنطونيو غراميش



قصة لألطفال
هــذه القصــة املوجهة لألطفال كتبها القائد الشــيويع املفكر املاركيس أنطونيو غرامــي )١٨9١-١937( لطفليه وهو أنطونيو غراميش

يف الســجن. اعتقــل مؤســس احلــزب الشــيويع االيطايل يف ترشيــن الثاين/نوفمرب ١926، رغــم حصانتــه النيابية. ويف 
ق املديع العام عــى احلكم بقوله: »جيب أن مننع هذا 

ّ
أيار/مايــو ١92٨، صــدر حبقه حكٌم بالســجن لعرشين عاًما. عل

الدماغ من التفكري!«
باإلضافة إىل الرثوة الفكرية والنظرية والسياســية اليت تركها غرامي يف »دفاتر الســجن«، كتب حنو 500 رسالة، 
معظمها موّجٌه إىل والدته وزوجته الروســية يولكا شــودت وشــقيقهتا تانيا وولديه: ديليو الذي كان يف الثانية والنصف 

من عمره حني اعُتقل والده، وجوليانو الذي ولد ووالده قيد االعتقال.
تروي الرسائل نضال غرامي للتشّبث باحلياة والعيش مع عائلته عى الرغم من وطأة األمراض املرتاكمة عليه، 
مبا فهيا التواء يف العمود الفقري منذ الطفولة، والعالقة املأســوية بزوجته عازفة الكمان املوهوبة والهّشــة من الناحية 
النفســانية. اقرتحت يولكا أن تنتقل إىل إيطاليا لتكون قربه، لكهنا ما لبثت أن تراجعت، وتباعدت رســائلها مث أصيبت 
ا بالذنب، العتباره أنه هو املسؤول عن الضغوط النفسانية 

ً
باهنياٍر عصيب يف العام ١93١، ما أورث غرامي شعوًرا عميق

اليت تعّرضت لها زوجته جّراء ســجنه. إىل هذا توفيت والدته وهو يف الســجن ومل يعلم باألمر وظل يكتب لها الرســائل. 
رتــه تانيا الــيت انتقلــت إىل إيطاليا للدراســة ولالهمتام به، وقــد لعبــت دوًرا كبرًيا يف 

ّ
ــاه هــو ما وف

ّ
العــون الكبــري الــذي تلق

التخفيــف عليــه مــن وطأة الســجن واملــرض، فكانت تــزّوده بالكتب واملجــالت، وتتنقل بــني الدوائر الرمسية لتحســني 
رشوط حياته يف السجن، وتنظم احلمالت إلطالق رساحه، واألهم تشجعه عى االستمرار بالكتابة. 

قل غرامي من الســجن إىل املستشــفى الهنيار حالته الصحية. ســاعده أحد زمالئه يف الســجن يف 
ُ
يف العام ١936 ن

ختبئــة دفاتــره والرســائل مث هتريهبا إىل اخلارج. تــويف أنطونيو غرامي يف نســيان/أبريل ١937. وكتب يف آخر رســالٍة إىل 
ابنه ديليو يقول فهيا: 

 ولن أســتطيع أن أكتب الكثري. مهما يكــن، اكتب يل أنت، رجــاًء، وأخربين عن كل 
ً

»حبيــيب ديليــو، أنــا متعــٌب قليال
ك، ألنه يتعاطــى مع برٍش 

ّ
مــا يثــري اهمتامــك يف الدراســة. أخّمــن أنــك حتّب التــارخي، مثلما أنــا أحببته عندمــا كنت يف ســن

أحيــاء، ومــع كل مــا يتعلق بالناس، بأكرب قدر ممكن من الناس، بل جبميع الناس يف العامل، وهم مّتحدون يف مجمتعاٍت 
يكدحون ويناضلون ويسعون إىل حياٍة أفضل فهيا. كّل هذا من شأنه أن يرّسك أكرث من أي يشء آخر، أليس كذلك؟«

بدايات • العدد 35 | ٨02022



بدايات • العدد 35 | ٨١2022



بدايات • العدد 35 | ٨22022



بدايات • العدد 35 | ٨32022



طفٌل نامئ. إىل جانبه قصعة حليب جاهزة 
ليرشب مهنا عندما يصحو. تيجء فأرةٌ وترشب 
احلليب. يصحو الطفل. يالحظ أنه مل يعد لديه 

حليب. يبدأ يف الرصاخ.
 رتكض أمه إىل العزنة لإلتيان مبزيٍد
 من احلليب. العزنة لن تعيط احلليب

كل. إال إذا يجء لها بعشٍب لتأ
 تذهب الفأرة إىل الرّبية لإلتيان بالعشب.

لكّن الرّبية جافة حتتاج إىل املاء.
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متيض الفأرة إىل النبع. النبع خّربته 
احلرب وأهدرت مياهه. حيتاج النبع 

إىل بناء واملعّمار حيتاج إىل حجارة.
متيض الفأرة إىل اجلبل. هنا جيري 
حواٌر بني الفأرة واجلبل الذي قطع 

املضاربون العقاريون أشجاره. رتوي 
الفأرة للجبل القصة كلها. وَتِعد بأّن 

الطفل عندما يكرب سوف يعيد تشجري 
اجلبل بأشجار الصنورب والسنديان 

والكستناء وغريها. يوافق اجلبل عىل 
إعطاء حجارته للفأرة.
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هكذا يتوفر للطفل من احلليب ما حيتاجه 
بل ما يفيض ألن يستحّم به.

عندما كرب الطفل، زرع االشجار، فتغرّي 
كّل يشٍء حوله. هنضْت اجلبال من جديد. 

كرث رحمًة باألرض ألّن االشجار  وصار املطر أ
حتتفظ ببخار املاء وحتجز السيول الكاسحة 

عن الهسول.
باختصار، شاهدت الفأرة خطًة خمسية 

فعلية قيد التنفيذ. يه خطة عضوية تناسب 
بلًدا خّربه من قطع له أشجاره.
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مرسحية »الطابور اخلامس«  90 
احلُب، اجلاسوسية وجحمي احلرب

إرنست ِهِمنغواي

اللغة واسرتاتيجيات النّص  9٨ 
قراءة يف روايات إلياس خوري 

ماهـر َجـّرار

»العريب الكويب«  ١02
حياة فّياض خميس وشعره

مارو پابون

قصيدتان  لفّياض خميس  ١0٨

االقتصاد السيايس لكاتب هنضوي  ١١0 
قراءة يف أرشيف أحمد فارس 

الشدياق
رنا عيىس

رؤوف مسعد عن عبد احلكمي قامس  ١20 
جمَعنا السجن وفّرقتنا احلرية

رؤوف مسعد

مقهى »ريش« يف القاهرة   ١24 
رّواده، أدواره، أسطورته

محمد احلجريي

ر النّواب 
ّ
رحيل مظف  ١37 

الشعر خزب احلريّة وخمرهتا الصافية
محمد نارص الدين

قصيدة إىل ماياكوفسيك  ١44
إتيل عدنان

بابلو نريودا شجرة موز  ١49
إتيل عدنان
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إرنست ِهِمنغواي

.1٩٦1-1٨٩٩
 روايئ وكاتب قصة 
قصرية وصحايف. رتك 
أرثه العميق يف أدب 
القرن العرشين من 
خالل أسلوبه املقتصد 
واملبتكر. شّكل عمله 
كمراسل حريب وحياته 
املغاِمرة مادة خصبه 
ألدبه. له سبع روايات 
وست مجموعات 
قصص قصرية. من 
أربز أعماله »الشمس 
ا« )1٩2٦( 

ً
ترشق أيض

و»وداًعا للسالح« 
)1٩2٩( و»ملن ُتقرع 
األجراس« )1٩٤0(، 
و»الشيخ والبحر« 
)1٩٥2(. نال جازئة نوبل 
لآلداب العام 1٩٥٤. 
وتويف منتحًرا بسالح 
صيد

فها إرنســت همنغواي يف أواخر ١937 تحت 
ّ
ننرش يف ما ييل مقاطع من »الطابور الخامس«، المرسحية الوحيدة اليت أل

وقع القذائف يف مدريد المحارصة بقوات فرانكو، الجرنال الفايش المنقلب عى الجمهورية. تستلهم المرسحية بعض 
الشــخصيات واألحــداث الحقيقيــة: فنــدق فلوريــدا وبار »تشــيكويت« المجــاور وكالهمــا حقيقي. عــى أّن القصة قصة 
يســاري أمــرييك هو فيليب رولينغز، مــن »الفيلق األممي« الذي يضّم متطوعني متعددي الجنســيات للقتال إىل جانب 
الجمهوريــني ضــد االنقالب الفــايش. يعمل فيليب يف األمن، فــرع جهاز مكافحة عنارص »الطابــور الخامس«. والحرب 
اإلســبانية يه الحــرب الــيت أطلقــت التســمية: كانت مدريد محــارصة من أربعة طوابري عســكرية تابعــة لجيش فرانكو، 
ويف داخــل العاصمــة طابــور خامس مــن العمــالء الرّسيني مهمتهــم التخريــب واالغتيــاالت والقنص وترويج الشــائعات 
 إىل جمع المعلومات. أما الصحافية الشــقراء دورويث بريدجز، فمســتلهمة من 

ً
وبــث الرعب وإرشــاد المدفعية، إضافــة

المراســلة الحربيــة األمريكيــة مارثــا غيلهــرن، اليت تعّرف إليهــا همنغواي العام ١936 وكانت عشــيقته خــالل تلك الفرتة، 
قا بعد خمس ســنوات ليزتوج من 

ّ
قرع األجراس« وتطل

ُ
وقــد تزوجهــا العام ١940 وأهدى إليها روايته الشــهرية »عندمــا ت

الصحافيــة الربيطانيــة مــاري ويلــش. ولكــن، عــى عكس ما تبــدو الصحافيــة المبتدئــة يف المرسحيــة، تحّولــت غيلهرن 
ت الصــني وإنــزال الحلفــاء يف النورمانــدي وتحرير 

ّ
إىل واحــدة مــن أبــرع وأجــرأ وأشــهر المراِســالت الحربيــات وقــد غط

معســكرات االعتقــال النازيــة، وغريهــا. وقصتهــا مــع همنغــواي موضــوع فيلــم بعنــوان »همنغــواي وغيلهــرن« )20١2( 
تجّســدها فيه نيكول كيدمان.

»الحــرب يه الجحيــم«، يه الرســالة الــيت تطلقهــا المرسحيــة. يتســاءل فيهــا عنــرص مكافحــة الجاسوســية عــن 
ا بني ما تعد به عشــيقته الشــقراء من حياة رخاء ورفاه خارج جحيم 

ً
ق

ّ
جدوى المهمة اليت تطّوع للقيام بها، ويعيش معل

إســبانيا، وإغراء إســبانيا األرض والحرب والغانية المغربية العربية آنيتا.
ــرشت المرسحيــة يف العــام ١93٨ مــع عــدد مــن القصــص القصــرية. وُعرضــت للمــرة األوىل يف األربعينيــات. لــم تلَق 

ُ
ن

 إال يف 
ً

عرض كاملة
ُ
ا إلرادته. ولــم ت

ً
رواًجــا كبــرًيا ومــا لبث أن ســحبها مؤلفها ألن المخرج تمــادى يف التعديالت عليها خالف

العام 2005 عى أحد مســارح نيويورك.

تقدمي همنغواي
تبــْت هــذه المرحيــة يف خريــف وبواكري شــتاء العام ١٩٣٧  »كُ
فيمــا نحــن نتوّقــع هجوًمــا عســكريًّا. شــّن »جيــش الوســط« 
ثــالث هجمــات أساســية يف ذلك العام، إحداهــا عىل ُبرونيّي. 
خيضــت المعركــة، وقــد بــدأت عــىل نحــو رائــع لكنهــا انتهــت 
مــن  هجوًمــا  ننتظــر  وكنــا  حســم،  غــري  مــن  دمويــة  بمعركــة 
الهجومــن التاليــن. لــم يــأِت هــذا وال ذاك. ولكــن فيمــا كّنــا 

ننتظــر، كتبُت هذه المرحية.

ــا مــن بطاريــات المدفعيــة خلــف  كّنــا نتعــّرض للقصــف يوميًّ
أكتــب  أنــا  ــة غارابيتــاس. وفيمــا 

ّ
تل الغانيــس وخلــف مدّرجــات 

المرحيــة، أصيــب فنــدق فلوريــدا حيث نقيــم ونعمل بأكرث من 
ثالثــن قذيفــة شــديدة االنفجــار. فــإذا لــم تكــن مرحيــة جّيــدة 
ة الي أصابتها. أما إذا كانت مرحيًة جيدًة 

ّ
فلعّل تلك يه الِعل

فلعــّل الفضــل يف ذلــك يعــود إىل أّن تلــك القذائــف الثالثــن قــد 
أســهمت يف كتابتها.

مرسحية »الطابور الخامس«
الُحب، الجاسوسية وجحيم الحرب
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عندما كنت أذهب إىل الجبهة- وأقرب نقطة منها ال تبعد 
أكرث من ألف وخمسمائة ياردة عن الفندق- كنت دوًما أدّس 
نــّص المرحيــة داخــل فــرايش المطــويّ. وعندمــا أعــود وأجــد 
مــن  فرغــت  لذلــك.  دوًمــا  أرّس  ســالمتن  والمرحيــة  الغرفــة 

كتابتهــا وبّيضتهــا وأرســلتها خارج البــالد قبل احتالل تريوييل.
أّن  عــىل  اخلشــبة.  عــىل  متّثــل  لــي  املرحيــة  هــذه  كتبــت 
 بعدمــا وّقــع عقد إخراجها وذهــب إىل كاليفورنيا 

ّ
مخرجهــا تــويف

للبحــث عــن ممثلــن. فوّقــع مخــرج آخــر عقًدا آخــر إال أنه وجد 
صعوبــة يف جمع املال ]لمتويل اإلخراج[.

االنقالبيــن  الضّبــاط  قــادة  ألحــد  قــوٍل  إىل  العنــوان  يشــري 
اإلسبان يف خريف العام ١٩٣٦ إن لهم أربعة طوابري تزحف عىل 
مدريد وطابوًرا خامَس من األنصار داخل املدينة للهجوم عىل 
املدافعــن عــن املدينــة مــن اخللــف. وإذا كان العديــد مــن أفــراد 
الطابــور اخلامــس قــد ماتــوا اآلن فيجــب أن ندرك أهنــم ُقتلوا يف 
حــرٍب مل يكونــوا فهيــا أقــّل خطــورة وال أقــّل تمصيًمــا مــن أيٍّ مــن 

أولئــك الذيــن ُقِتلوا يف الطوابري األربعة األخرى.
كانــت الطوابــري األربعــة الزاحفــة عىل مدريــد تقتل أرساها. 
وعندمــا يقــع أفــراد الطابــور اخلامــس يف األرس* داخــل املدينــة 
أيًضــا. الحًقــا،  هــم  ُيْقَتلــون  كانــوا  احلــرب  مــن  األوىل  األيــام  يف 
مــون للمحاكمــة وتصــدر حبقهم أحكاٌم بالســجن أو  صــاروا يقدَّ
االخنــراط يف معســكرات العمــل أو باإلعــدام وفًقــا للجــرامئ الــي 
ارتكبوهــا ضــد اجلمهوريــة. لكهنــم يف األيــام األوىل ]مــن حصــار 
مدريــد[ كانــوا ُيعدمــون. كانــوا يســتحقون ذلــك، وفًقــا لقوانــن 

احلــرب، وهم كانوا يتوقعون اإلعدام.
اجلمهوريــة  عــن  املزتّمتــن  املدافعــن  مــن  البعــض  إّن 
مــن  قضيــة  أي  أصدقــاء  خــرية  ليســوا  واملزتّمتــون  اإلســبانية- 
القضايــا- ســينتقدون املرحيــة ألهنــا تعــرتف بأن أفــراد الطابور 
اخلامــس كانــوا ُيعَدمــون. وســيقولون، بل هم قــد قالوا بالفعل، 
إن املرحية ال تعرض ما انطوت عليه قضية الشعب اإلسباين 
مــن ُنبــل وكرامــة. إن املرحيــة ليســت تســى إىل ذلــك أصــاًل. 
سوف يستغرق األمر مرحيات عدة وروايات عدة للتعبري عن 
ذلــك، عــىل أّن أفضــل هذه املرحيات والروايات يه ما ســوف 

ُيكتــب بعد أن تضع احلرب أوزارها.
داخــل  اجلاسوســية  مبكافحــة  فقــط  ــق 

ّ
تتعل مرحيــة  هــذه 

تبــت زمــن احلــرب. وإذا كان لهــا من  مدريــد. مــن مســاوهئا أهنــا كُ
مات معّينة ليس لدهيم 

ّ
مغــًزى أخــاليقّ فهــو أّن املناضلــن يف منظ

متســٌع كبــريٌ مــن الوقــت للحياة العائليــة. يف املرحية فتاة تدىع 
ولعــّل  أيًضــا تمسيتهــا »نوســتاجليا«.  ميكــن  ولكــن كان  دورويث 
األفضــل لكــم اآلن أن تبــدأوا بقراءهتــا واألفضــل يل أن أتوقــف 
عــن احلديــث عهنــا. ولكــن إذا كانــت كتابة مرحيــة حتت قصف 

النــريان تفــّر مســاوهئا، فلعل ذلك منحها بعــض احليوية. ومهما 
يكــن، فأنــمت القــرّاء ســيكون لديكــم منظــور أفضــل إىل هــذا األمر 

ميّن أنا«.
إرنست همنغواي.

الفصل الثاين/ املشهد األول
غرفة يف املقر املركزي لألمن. طاولة عادية، مجّردة إال من 

قنديل ذي غطاء أخرض. كل النوافذ مغلقة والستارئ مسدلة. 
خلف الطاولة رجل قصري يبدو متقشًفا له وجه رقيق الشفتني 
وأنف صقر وحاجبان كثيفان. فيليب جالس عىل كريس قرب 
الطاولة. والرجل ذو وجه الصقر ممسك بقلم رصاص. وعىل 

كريس أمام الطاولة جيلس رجل ينتحب بتشنجات قوية 
وراجفة. أنطونيو )وهو الرجل ذو أنف الصقر( ينظر إليه باهمتام 

شديد. إنه الرفيق األول من الفصل األول، املهشد الثالث، 
حارس الرأس، خلع معطفه، واحلّمالتان اللتان تشّدان رسواله 

يتان عىل جانيََب رسواله. 
ّ
الوسيع من زّي »الفيلق األميم« متدل

عند ارتفاع الستارة، فيليب واقف ينظر إىل الرفيق األول

فيليب: )بصوت متعب( أوّد أن أطرح عليَك سؤااًل آخر.
ين. أرجوك ال تسألين. ال أريدك أن تسألين.

ْ
الرفيق األول: ال تَسل
فيليب: كنَت نائًما؟

الرفيق األول: )يترّشق كأنه خيتنق( نعم.
ا( وتعلم عقوبة ذلك؟ فيليب: )بصوت رتيب متعب جدًّ

الرفيق األول: نعم.
فيليــب: ملــاذا مل تقــل مــن األول وتوّفــر علينــا الكثــري مــن العنــاء؟ 
لــن آمــر برميــك بالرصــاص مــن أجل ذلــك. كّل مــا يف األمر خاب 
أمــيل فيــك اآلن. تظــّن أن النــاس يقتلــون بعهضــم البعــض ملجــّرد 

التسلية؟
الرفيق األول: كان عيلّ أن أخربك. كنُت خائًفا.

فيليب: بىل. كان عليك أن ختربين.
ا، أهيا الرفيق املفّوض. الرفيق األول: حقًّ

فيليب )ألنطونيو بربود(: هل تعتقد أنه كان نائًما؟
أنطونيو: وكيف أعرف؟ هل تريدين أن أستجوبه؟

نريــد  لســنا  معلومــات.  نريــد  ال.  كورونيــل،  ِمــي  ال،  فيليــب: 
اعرتافات.

)موّجًها كالمه إىل الرفيق األول(
امسع. مباذا كنَت حتلم عندما غفوت؟

الرفيق األول: )ينتحب ويرتّدد مث ينطلق(: لست أتذكر.
فيليــب: حــاوْل مجــرد محاولة. خْذ وقتــك. أريد فقط أن أتأكد، 

هل تفهمين؟ ال حتاول أن تكذب. سأكتشف كذبك.

أطلق امس »الطابور   *
اخلامس« عىل 

املجموعات املوالية 
لفرانكو داخل العامصة 

فة بأعمال إرشاد 
ّ
املكل

املدفعية والتخريب 
واالغتياالت وبّث 

الشائعات، إخل. 
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الرفيق األول: إنين أتذكر اآلن. كنت مسنًدا إىل جدار وبندقيي 
بــن فخــذيّ عندمــا احننيــت، وأذكــر )يتــرّشق( يف احللــم ظننت أّن 
صديقي كانت ميع وأهنا كانت تفعل يب شــيًئا ما- شــيًئا غريًبا – 

تفعله يب. لست أدري ما هو. كان مجرد حلم. )يترّشق(
فيليب )ألنطونيو(: أنت راٍض اآلن؟

أنطونيو: مل أفهم األمر متاًما.
فيليب: حسًنا، أخّمن أّن ال أحد يفهم األمر كليًّا، لكنه أقنعين.

)إىل الرفيق االول(
ما امس صديقتك؟

الرفيق األول: آملا.
فيليــب: أويك. عندمــا تكتــب لهــا قــل لهــا إهنــا جلبــت لــك الكثــري 

من احلظ.
)إىل أنطونيو(

يف مــا خّصــين، تســتطيع أن تطلــق رساحــه. إنــه يقــرأ ]جريــدة[ 
آملــا. ولــه  لــه صديقــة امسهــا  نــورث.  »العامــل«. ويعــرف دجــو 
ســجّل جّيــد مــع »الفيلــق األممــي« وقد غفا، األمــر الذي مسح 
ل وأن يطلــق النــار عــىل صــيبّ يــدىع 

ّ
ألحــد املواطنــن بــأن يتســل

ــا منــه أنه أنــا. املطلوب إعطاؤه الكثــري من القهوة  ِولكنســون ظنًّ
القويــة واحليلولــة دون أن يضــع بندقيــًة بــن فخذيــه. امســع، يــا 
أدايئ  بفظاظــة خــالل  إليــك  كنــُت حتدثــت  إن  يؤســفين  رفيــق، 

مهمي.
أنطونيو: أوّد طرح بعض األسئلة.

فيليــب: امســع، »ِمــي كولونيــل«. لــو مل أفلــح يف هــذه املهمــة ملــا 
كنــَت مسحــَت يل بــأن أواصــل خــالل تلــك املــدة الطويلــة. هــذا 
الصــيب ال شــكوك حولــه. وأنــت تعلــم أّن ال أحــد فوق الشــبهات 
حــّد  إىل  الشــبهات  فــوق  الصــيب  هــذا  لكــّن  مطلــق.  حنــو  عــىل 
كبــري. كّل مــا يف األمــر أنــه غفــل وأنــا لســت العدالــة عــىل كّل 
حــال. أنــا مجــّرد شــخص يعمل عنــدك ومن أجــل القضية ومن 
لنــا يف أمــريكا  اجلمهوريــة وأمــور مــن هــذا القبيــل. وكان  أجــل 
رئيــس امســه لنكولــن، كمــا تعلــم، كان خيّفــض عقوبــات اإلعدام 
وقــد  علهيــم  يقبــض  الذيــن  احلراســة  جنــود  عــىل  بالرصــاص 
غفلــوا خــالل نوبــات حراســتهم، كمــا تعلــم. لــذا أرى أن خنّفــض 
عقوبتــه بعــض الــيشء إن كنــت ال متانــع. احلــال أنــه ينتمــي إىل 
»فيلــق لنكولــن«، وهــو فيلق رائع. إنــه فيلق رائع وقد أىّت أفعااًل 
ســيصدع لهــا قلبــك إذا حّدثتــك عهنــا. ولــو كنــُت يف عديــد ذلك 
الفيلق لشــعرُت بالكرامة والفخر بداًل مّما أنا شــاعٌر به عىل ما 
أفعلــه اآلن. ولكنــين لســُت يف ِعــداده، كمــا تــرى؟ أنا رشطي من 
الدرجــة الثانيــة يزعــم أنــه صحــايف مــن الدرجــة الثالثــة. ولكــن 
امسع أهيا الرفيق آملا- )يلتفت إىل السجني(- إذا عاودَت اإلغفاء 
مقاتلون أناركيون يف برشلونة، متوز/يوليو 1936.خــالل نوبــة احلراســة مجــدًدا وأنــت تعمــل يف خدمــي فســأطلق 
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عليــك الرصــاص بنفــيس، مفهــوم؟ هــل تمسعــين؟ وأكتــب ذلــك 
لصديقتك آملا.

أنطونيو )يقرع اجلَرس. يدخل حارسان من »فرقة املكافحة«(: 
ا يــا فيليــب. لكنك ال  خــذوه. إنــك تتكلــم بطريقــة مضطربــة جــدًّ

تزال متلك بعًضا من رصيد مل تستهلكه بعد.
الرفيق األول: شكًرا، أهيا الرفيق املفّوض.

فيليب: أوه، ال تقل شكًرا خالل حرب. هذه حرب. ال حيق لك 
أن تقول شــكًرا خاللها. مع ذلك، ال شــكر عىل واجب، مفهوم؟ 

ا كثرًيا.
ًّ
وعندما تكتب إىل آملا فقل لها إهنا جلبت لك حظ

)خيرج الرفيق األول مع احلارسني(
أنطونيــو: نعــم واآلن مــاذا؟ هــذا الرجــل أفلت مــن غرفتك رقم 
١٠٧ وأطلــق الرصــاص عــىل ذلــك الصيب ظنًّا منــه أنه أنت، فمن 

هو ذلك الرجل؟
فيليــب: أوه، لســت أدري. أخّمــن أنه »بابا نويــل«. لديه رقم. 
لدهيــم أرقــام »أ« مرّقمــة مــن واحــد إىل عــرشة، و»ب« مرقمــة 
من واحد إىل عرشة، و »ج« مرّقمة من واحد إىل عرشة، وإهنم 
وميارســون  باملتفجــرات  وينســفون  النــاس  عــىل  النــار  يطلقــون 
جميــع أعمالهــم املعروفــة لديــك متاًمــا. وهــم يبذلــون الكثــري من 
ــا. لكهنــم يقتلــون  اجلهــد مــع أهنــم ليســوا عظميــي الكفــاءة حقًّ
العديــد مــن البــرش الذيــن ال يمســح لهــم بقتلهــم. املشــكلة أهنــم 
يعملون عىل طريقة »ألف باء الكوبية« الي تقول إن مل حتصل 
عــىل رجــل مــن الداخــل يســاعدك، فــال جــدوى مــن جهــودك. 
كأنــك تقطــع رؤوس البثــور بداًل من مشــاهدة برنامــج تلفزيون. 

يعين، صّحح يل إن كنت مربًكا.
أنطونيو: وملاذا ال تعامل هذا الرجل مبا يكفي من القوة؟

فيليب: ألين لن أستطيع أن أجازف بإحداث جلبة عالية ختيف 
آخرين حنتاجهم أكرث من حاجتنا إليه. هذا مجرد قاتل.

أنطونيو: بىل. كثريون هم الفاشــيون الذين ما زالوا موجودين 
يف مدينة من مليون نمسة، وهم يعملون يف الداخل، عىل األقل 
أولئــك الذيــن ميلكــون اجلــرأة عــىل ذلــك. ال بــّد أّن لدينــا عرشيــن 

ألًفا مهنم ينشطون هنا.
فيليــب: بــل أكــرث. لدينــا ضعف ذلك. ولكهنــم يرفضون الكالم 

عندما نعتقلهم، باستثناء السياسين.
أنطونيو: السياسين. بىل، السياسين. شاهدت سياسيًّا يدّب 
عــىل األرض يف تلــك الزاويــة مــن الغرفــة وال يقــوى عىل الهنوض 
عندما حان الوقت ليخرج. شــاهدُت سياســيًّا يزحف يف الشــّقة 
 بذراعيــه وأخــذ يقّبــل قدمــيّ. 

َ
عــىل ركبتيــه وقــد حــاوط رجــيل

شــاهدته عالًقــا جبزمــي بينما كل ما كان عليــه هو أن يفعل أمًرا 
ا: أن ميــوت. شــاهدُت كثرييــن ميوتــون ومل أشــاهد سياســيًّا 

ً
بســيط

واحًدا ميوت بطريقة مرّشفة.

فيليــب: ال أحــب أن أشــاهدهم ميوتــون. ال بــأس إن كنــَت حتــب 
املنظر. أنا ال أحبه. أحياًنا لست أدري كيف أحتّمله. امسْع، من هو 

الذي ميوت ميتًة الئقة؟
أنطونيو: أنت تعرف. ال تكن ساذًجا.

فيليب: إي أخالين أعرف.
أنطونيــو: أنــا أســتطيع أن أمــوت ميتــًة مرّشفــة. ال أســأل أحــًدا أن 

يبذل املستحيل.
فيليــب: أنــت خبــري يف هــذا املوضــوع. قــل يل، عزيــزي طــوين. مــن 
ميوت ميتًة الئقة؟ هلّم، قلها. حتّدث عهنا، يعين، يفيدك أن تتكلم 
عن مهنتك. مث تكتشــف فجأًة أنك نســيتها. بســيطة، إيه؟ أخربين 

عن األيام األوىل من احلركة.
أنطونيو: )بيشء من االفتخار( تريد أن تمسع؟ تعين احلديث عن 

أشخاص معّينن؟
فيليب: ال. أعرف شخًصا أو اثنن. عنيُت تصنيفهم عىل أساس 

طبقي.
ا.  أنطونيــو: فاشــيون. فاشــيون حقيقيــون. شــباهبم. جيــدون جــدًّ
لهــم أســلوب متقــن، أحياًنــا. إهنــم مخطئــون لكــّن لهــم أســلوهبم 
املمــّز. اجلنــود، بــىل، معظمهــم ال بأس. القساوســة، كنت ضدهم 
كل حيايت. الكنيسة تناصبنا العداء. وحنن نناضل ضد الكنيسة. 
أنا اشرتايك منذ عدة سنوات. حنن أقدم حزب اشرتايك يف إسبانيا. 
احلركــة  ويه  املعــم  مــن  ثالًثــا  يــده  )يفتــل   – متــوت  أن  ولكــن 
اإلســبانية الي تقول ذروة اإلعجاب( أن منوت؟ قساوســة؟ بديع. 

تعلم: قصدت قساوسة عادين، مل أقصد األساقفة.
فيليب: وأنطونيو. أحياًنا قد تقع أخطاء، هيه؟ رمبا عندما نضطر 
للتــّرف عــىل عجلــة. أو، أنــت أدرى، أننــا نرتكــب مجــرد أخطاء، 
كلنــا يرتكــب األخطــاء. ارتكبــت خطــأ صغــرًيا باألمــس. قــل يل، 

أنطونيو، هل ارتكبُت خطأ آخَر قط؟
أنطونيــو: أوه، بــىل، أكيــد. وقعــت أخطــاء. أوه، بــىل، أخطــاء. بــىل. 

ة قليلة مهنا.
ّ
ا. قل بىل. أخطاء مؤسفة جدًّ

فيليب: وكيف ماتت األخطاء.
أنطونيو: الكل فيه خري وبركة.

كم عندما يتلىّّق لكمة قوية  فيليب: آه- )صوت قد يصدر عن مال
عــىل جســمه( وهــذه املهنــة الــي منهتهنــا اآلن. تعلــم، مــا هو االمس 
الســخيف الــذي تتمّســى بــه؟ جاسوســية. مكافحــة اجلاسوســية. 

أال تضغط عىل أعصابك؟
أنطونيو: )ببساطة( ال.

فيليب: إهنا تضغط عىل أعصايب أنا منذ فرتة طويلة. 
أنطونيو: لكنك مل متارهسا إال منذ وقت قصري.

فيليــب: اثــين عــرش هشًرا لعيًنا، يــا ُبيَن، يف هذه البلد. وقبل ذلك 
يف كوبا. هل سبق لك أن زرت كوبا؟
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أنطونيو: زرهتا.
فيليب: هناك جرى توريطي يف كل هذا.

أنطونيو: كيف وّرطوك؟
فيليــب: آه، بــدأ النــاس يثقــون يب مــع أنــه كان علهيــم أن يكونــوا 
أدرى. وأفــرتض ألنــه كان علهيــم أن يكونــوا أدرى، بــدأت أصــري، 
يعين، موضع ثقة نوًعا ما، ليس موضع ثقة بطريقة كاملة، يعين، 
موضع ثقة نســبية. مث زادت ثقهتم يب قلياًل وهنا تصري يف أحســن 
حــال. مث تصــّدق نفســك. أخــرًيا، يــروق لــك األمــر، عىل مــا أعتقد. 

لديّ إحساس أنين ال أرشح األمر بطريقة جيدة.
أنطونيو: أنت فىّت جّيد. تعمل جبهد. واجلميع يثق بك ثقة كاملة.
فيليــب:... أكــرث مــن الــالزم بكثــري. وأنــا متَعــب أيًضــا، واآلن، أنــا 
 أضطــر إىل قتــل 

ّ
مشــغول البــال. هــل تــدري مــاذا أمتــىن؟ أمتــىن أال

أيخ زانية جديد طاملا أنا عىل قيد احلياة، ال هيّمين من هو وال ألي 
 أضطر إىل الكذب أبًدا. وأمتىن أن أعرف مع من 

ّ
سبب. وأمتىن أال

أنــا يف الرسيــر عندمــا أســتيقظ. وأمتــىن أن أســتيقظ يف املكان ذاته 
كل يــوم خــالل أســبوع كامــل. أمتــىن أن أتزوج من فتــاة ال تعرفها، 
امسهــا بريدجــز. ال تأبــه الســتخدامي امسهــا، يــروق يل أن ألفظــه. 
وأمتــىن أن أتزوجهــا ألّن لهــا أطــول وأنعــم ســاقن مســتقميتن يف 
العــامل، وأنــا لســت مضطــًرا لإلنصــات لها عندما تتكلــم إذا مل يكن 
ســتكون  كيــف  أرى  أن   

ً
فضــوال يب  لكــّن  عميــق.  معــىًن  لكالمهــا 

مّزات األوالد. 
أنطونيو: يه الشقراء الطويلة رفقة املراسل الصحايف؟

فيليب: ال تئس الكالم عهنا هكذا. ليست أي شقراء طويلة مع 
أي مراســل. إهنــا فتــايت. وإذا كنــت أكرِث الــكالم أو آخذ الكثري من 
وقتــك المثــن، فمــا عليــك إال أن توقفــين. أنــت تــدري أنــين رجــل 
خــارق. أتكلــم باإلنكلزّييــة أو األمريكيــة. وقــد ولــدُت يف واحــدة 

وكربُت يف الثانية. وهذا هو مصدر َعييش.
أنطونيو: )ساعًيا للهتدئة( أعرف ذلك. فيليب، أنت ُمتَعب.

فيليــب: حســًنا، اآلن أنــا أتكلــم باألمريكيــة. وبريدجــز باالجتــاه 
ذاتــه. لكــين لســت واثًقــا أهنــا جتيــد التكلــم باألمريكيــة. معلومــك 
أهنا تعلمت إنكلزّييهتا يف الكلية ومن نوع إنكلزّيية »اللوردات« 
الرخيصــة أو املضجــرة، ولكــن الغريــب يف األمــر، كمــا تــرى، أنــين 
أحب فعاًل أن أمسعها تتكلم. لســُت آبه ملا تقول. أنا مرتاح اآلن، 
ًرا  كمــا تعلــم. مل أتنــاول أي مــرشوب منــذ الفطــور وأنــا أشــد ســكْ
مّمــا لــو كنــُت قــد تناولتــه وهــذه عالمة ســيئة. هل ممســوح ألحد 

ا من الراحة، ِمي كورونيل. 
ً
عمالئك أن يأخذ قسط

أنطونيــو: عليــك أن تــأوي إىل رسيــرك. لقــد أهنكــت تعًبــا، فيليب، 
وأمامك الكثري من املهام. 

فيليــب: صحيــح. أنــا مهنــك ولــديّ الكثــري مــن املهــام. أنــا عــىل 
موعــد مــع رفيــٍق عنــد »شــيكويت«. امســه ماكــس. لــديّ الكثــري 

مــن املهــام ولســت أبالــغ يف ذلــك. ماكــس، أعتقــد أنــك تعرفــه، ال 
امس عائلــة لــه تأكيــًدا عــىل أنــه رجــل مّمز، فميــا أّن امسي العائيل 
راولينغــز ال يــزال هــو ذاتــه بالضبــط منــذ البدايــة. هــذا دليــل عىل 

أنين مل أتقدم كثرًيا يف هذه املهنة. عّم كنت أحتدث؟
أنطونيو: عن ماكس.

فيليب: ماكس. متام. ماكس. حسًنا لقد تأخر يوًما كاماًل اآلن. 
إنــه يســافر منــذ حــوايل األســبوعن، األحــرى أنــه يــدور يف دوائــر 
لتفادي الفوىض خلف اخلطوط الفاشــية. هذا اختصاصه. وهذا 
مــا يقولــه، وهــو ال يكــذب. أنا أكذب. ولكــين مل أكذب للتّو. يف كل 
ا، كمــا تــرى، وأنــا أيًضــا مصــاب بالقــرف  األحــوال إنــه متعــب جــدًّ
مــن عمــيل، وأنــا متوتــر عصبيًّا مثل لقيط ألين مشــغول البال وأنا 

ال ينشغل بايل بهسولة.
أنطونيو: واصل. ال تكن مزاجيًّا.

فيليب: إنه يقول، أعين ماكس يقول ـ وأين هو اآلن؟ أمتىن حبق 
اجلحمي أن أعرف - يقول إنه عاين موقًعا، مركز مراقبة، كما تعلم. 
إنــه يراقهبــم وهــم يتســاقطون ويقول إنه املوقع اخلطــأ. واحٌد من 
تلــك املواقــع. حســًنا، يقــول إن املوقــع يرتــاده قائد ســالح مدفعية 
احلصــار الــي تقصــف هــذه املدينة ومعه ســيايس رائــع. معلومك: 
أيًضــا.  املوقــع هــو  يرتــاد  أثريــة يف متحــف. الســيايس  إنــه قطعــة 
يعتقــد ماكــس. وأنــا أعتقد أيًضا أن الرجــل مخّبل. لكن ماركس 
يفكــر أحســن مــين، وأنــا أفكــر بطريقــة أرسع، لكنــه يفّكــر أحســن 
مــين. إننــا نســتطيع القبض عــىل هذين املواطنــن. واآلن امسعين 
الفــور.  عــىل  كالمــي  يل  وصّحــح  كورونيــل،  مــي  كاملــة،  بعنايــة 
ا. لكــن ماكــس يقــول، وماكــس  أعتقــد أن األمــر رومنطيقــي جــدًّ
ا، وقــادر عــىل أن ينتقــل إىل خلــف خطــوط  أملــاين، وهــو عمــيل جــدًّ
ق، أو إىل أي 

ّ
العــدّو بالهسولــة الــي تذهــب هبا أنت إىل دّكان احلال

ا.  مــكان مــن هــذا النــوع. املهــم، إنــه يقــول إن املســألة عمليــة جــدًّ
لــذا أنــا فّكــرت، وأنــا مثــٌل نوًعــا مــا اآلن- ألين مل أتنــاول أي مرشوب 
لوقت طويل- أّن علينا تعليق سائر املشاريع الي كّنا نعمل علهيا 
مؤقًتــا، وأن حنــاول القبــض عىل هذين الرجلن. لســت أعتقد أن 
األملاين ســيكون ذا منفعة عملية لك، لكن له قمية تبادلية عالية 
بالتأكيــد، وهــذا املــرشوع يــروق ملاكــس مبعىن ما. أنا أقــول: لنضع 
املســؤولية عــىل القوميــة. ولكــن إذا قبضنــا عــىل املواطــن اآلخــر، 
ا،  ا جدًّ ســيكون لديــك صيــًدا مثيًنــا، مي كورونيل. ألنه رهيــب جدًّ
رهيب. معلومك أنه خارج املدينة. لكنه يعرف من هم الذين يف 
الداخل. مث إنك ستأيت به وتالطفه فتعرف من هو املوجود داخل 
كــرِث مــن الــكالم، 

ُ
املدينــة. ألهنــم جميعهــم يتواصلــون معــه. إنــين أ

أليس كذلك؟
أنطونيو: فيليب.

فيليب: يس، مي كورونيل
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أنطونيــو: فيليــب، اذهــب اآلن إىل شــيكويت واســكر مثــل أي ولــد 
عاقــل ونّفــذ مهمتــك، وارجــع إيلّ أو اتصــل يب عندمــا تكون لديك 

أخبار.
فيليب: وماذا أتكلم، مي كورونيل، باإلنكلزّيية أم األمريكية؟

أنطونيــو: كمــا تريــد. لكن ال هتــذر بالكالم. اذهــب اآلن. أرجوك. 
ا.  إننــا صديقــان حمميــان وأنــا أحبك حبًّا جّما، لكين مشــغول جدًّ

امسع: هل اخلرب عن موقع املراقبة صحيح؟
فيليب: بىل.

أنطونيو: يا خرب!
ا، مي  ا جــدًّ فيليــب: خــرب مثــري لإلعجــاب، مــع ذلــك. عجيــب جدًّ

كورونيل.
أنطونيو: اذهب، رجاًء، وبارش بالعمل.

فيليــب: ســوف أتكلــم اإلنكلزّيية إًذا. يا هللا، أســتطيع أن أكذب 
بهسولة أكرب بكثري باإلنكلزّيية، يا لألىس.

أنطونيو: ارحل، ارحل، ارحل، ارحل.
فيليــب: يس، مــي كورونيــل. شــكًرا للحديــث املختــر املفيــد. 

سأذهب إىل »تشيكويت« اآلن. َسلود، مي كورونيل.
)يؤدي التحية، يلقي بنظرة عىل ساعته ويغادر(

أنطونيــو: )عــىل املكتــب، يوّدعــه بنظــره، مث يقــرع اجلــرس. يدخل 
حارســان من فرقة التدّخل الرسيع. يؤديان التحية( واآلن هاتوا 
يل الرجل الذي اعتقلمتاه سابًقا. أريد أن أجتاذب أطراف احلديث 

معه قلياًل مبفردي.

ستارة

الفصل الثاين/املشهد الثاين 
)طاولــة يف زاويــة ببــار تشــيكويت. إهنا أول طاولــة إىل ميينك وأنت 
كياس رمل بعلّو  ك مدّعمــان بأ داخــل مــن الباب. الباب والشبـــا
ك. فيليــب جالــس إىل الطاولــة مــع  ثالثــة أربــاع ارتفــاع هــذا وذا

آنيتا. يتقّدم نادل من الطاولة(
فيليب: لديك ويسي يف الرباميل؟

النادل: مل يبَق يشء اآلن من املرشوب احلقيقي إال الدِجّن.
فيليب: دِجّن جّيد؟

النادل: األصفر، عالمة »بوث«. األجود. 
فيليب: مع كأسن من املرشوب الُمّر.

آنيتا: مل َتعد حتب؟
فيليب: ال.

آنيتــا: أنــت ترتكــب غلطــة كبــرية مع هــذه الشــقراء الطويلة مثل 
برج والضخمة مثل حصان.

فيليب: وشقراء مثل حقل قمح.

آنيتا: ترتكب غلطة. امرأة ضخمة. غلطة كبرية.
فيليب: ما الذي جيعلك تظنن أهنا ضخمة إىل هذا احلّد؟

آنيتــا: ضخمــة؟ إهنــا ضخمــة مثــل دبابــة. انتظــر حــىّت حتمــل لــك 
طفاًل. ضخمة؟ يه شاحنة »ستوديبيكر«.

فيليب: »ستوديبيكر«، هذه كلمة جميلة، كما تلفظينها.
أعرفهــا.  إنكلزّييــة  كلمــة  أي  مــن  أفضــل  إهنــا  بــيل،  آنيتــا: 

»ستوديبيكر«. جميلة. ملاذا أنت ال حتب؟
فيليب: لست متأكًدا، آنيتا. تدرين؟ األمور تتغري. 

)ينظر إىل ساعته اليدوية(
آنيتا: كنَت حتب متاًما. ال يوجد تغيري. 

فيليب: أعرف ذلك.
آنيتا: كنَت حتب من قبل. حتب من جديد. ما عليك إال أن جتّرب.

فيليب: أعرف.
آنيتــا: عندمــا يكــون األمــر جيًدا ال تريد أن تغــادر. املرأة الضخمة 

كثرية املشاكل؟ أعرف. خربت ذلك ملدة طويلة.
فيليب: أنِت فتاة رائعة آنيتا.

آنيتا: هذا بسبب أن اجلميع ينتقدين ألين عضضُت مسرت فرنون 
تلك املرة؟

فيليب: ال. طبًعا، ال.
آنيتــا: أعــرتف لــك بأنــين مســتعدة للتضحيــة بالكثــري تكفــرًيا عــن 

فعلي. 
فيليب: أوه، ال أحد يتذكر ذلك. 

آنيتا: تعرف ملاذا عضضته؟ الكل يعرف أنين أعّض ولكن ال أحد 
يسأل ملاذا. 

فيليب: ملاذا؟
آنيتــا: حــاول أن ينشــل ٣٠٠ بزّييتــا مــن جــوريب. مــاذا كان عســاي 
أن أفعــل؟ أقــول »بــىل انشــلها. ال عليــك. تفّضل خذهــا«؟ ال، أنا 

عضضته.
فيليب: وكنِت عىل حق، أيًضا.

ا؟ آنيتا: تعتقد؟ حقًّ
فيليب: نعم.

آنيتــا: أوه، أنــت لذيــذ، أكيــد. امسع. لســَت تريد أن تكــرر الغلطة 
اآلن مع هذه الشقراء الضخمة.

أنــين  آنيتــا. أخــى أين ســأفعل. كّل املشــكلة  فيليــب: تدريــن، 
خائف. أريد أن أرتكب غلطة كبرية باملطلق.

)ينادي النادل. ينظر إىل ساعته اليدوية. للنادل:(
ما الساعة معك؟

قة فوق البار وإىل ساعة فيليب(
ّ
النادل: )ينظر إىل الساعة املعل

يه الساعة ذاهتا كما عندك.
آنيتا: ستكون غلطة كبرية بالتأكيد.
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فيليب: لسِت غيورة؟
آنيتا: ال. إين أكره ذلك فقط. ليلة أمس حاولت أن أكون محّبة. 
قلــت »هــوكاي«، كلنــا رفــاق. جــاء القصــف العنيــف. رمبــا ميــوت 
اجلميع. جيب أن يكون اجلميع رفاًقا كلُّ واحد مع اآلخر. جيب أن 
ندفن األحقاد. ال ينبيغ أن أكون أنانية. وال محّبة للذات. أحبَّ 

عدّوَك مثل نفسك. وكّل هذا الهراء.
فيليب: أنِت رهيبة.

آنيتــا: لكــن هــذا الهــراء ال يمصــد ألكــرث مــن ليلــة. هــذا الصبــاح. 
استيقظت. أول يشء فعلته أنين كرهُت تلك املرأة طوال اليوم.

ا؟ فيليب: ال ينبيغ أن تفعيل، حقًّ
آنيتا: ما الذي تريده منك؟ تأخذ رجاًل مثلك كما الواحد يقطف 
زهــرة. ويه ال حاجــة لهــا هبــا. إهنــا تقطــف فقط لزتيــن غرفهتا. مث 
إنك تروق لها ألنك كبري. امسع. أنَت تروق يل حىّت لو كنت قزًما.

فيليب: ال آنيتا، ال. اهديئ.
آنيتــا: امســع جيــًدا. أنــت تــروق يل ولو كنــَت مريًضا. تــروق يل ولو 

كنَت مهزواًل وبشًعا. لكنَت تروق يل ولو كنَت أحدَب.
 احُلُدب.

ّ
فيليب: يا حلظ

. تــروق يل ولــو 
ّ
آنيتــا: أنــَت تــروق يل ولــو كنــَت أحــدًب طــاحَئ احلــظ

كنَت مفلًسا. حتتاج إىل مال؟ سوف أعمل لتحصيله لك.
فيليب: هذا هو األمر الوحيد الذي مل أجّربه يف هذه املهنة.

آنيتــا: أنــا ال أمــزح. أنــا جادة. فيليب، اتِرْكهــا حلالها. ُعْد إىل حيث 
األمور »هوكاي«.

فيليب: أخى أين لن أستطيع.
آنيتــا: حــاوْل، مجــرد محاولــة. ليــس أي تغيــري. أنــت أحببــت من 
قبل، ستحّب من جديد. هكذا تسري األمور دوًما، هكذا، عندما 

يكون الرجل رجاًل.
فيليــب: لكــين أتغــري، أال تريــن ذلــك؟ ليــس أنين لســت أرغب يف 

ذلك.
آنيتــا: أنــَت مل تتغــري. أعرفَك جيًدا. أعرفك منذ وقت طويل اآلن. 

لسَت من النوع الذي يتغرّي. 
فيليــب: كّل البرش يتغريون.

آنيتــا: ليــس صحيًحــا. يتعــب املــرء، بــىل. يريــد أن يبتعــد، بــىل. 
ينتقــل مــن واحــدة ألخــرى، بــىل. يغضــب، بــىل. يتــّرف بطريقة 
ســيئة، بــىل، كثــرًيا. يتغــري؟ ال. كّل مــا يف األمــر أنــه يبــدأ بعــادات 
جديــدة. إهنــا عــادة، هــذا كّل ما يف األمر. األمر ذاته مع أيّ كان.

فيليــب: موافــق. نعــم، هــذا صحيــح. ولكــن هــذا الــذي حصــل: 
يلتقي الواحد بالصدفة شــخًصا من شــعبه، وهذا ما يغضبك.

آنيتا: ليســت من أبناء شــعبك. إهنا ال تشــبهك. إهنا من نوع آخر 
من البرش.

فيليــب: ال، إهنا من النوع ذاته.

آنيتا: امسع، هذه الشــقراء الضخمة مّســتك باجلنون. ستتخّبل 
قريًبــا. لــن تعــود أنت نفســك، مثل الدم والصبــاغ. املظهر واحد 
فقط. عبوة دم. عبوة صباغ. حسًنا. ضع الصباغ يف اجلمس، بداًل 

مــن الــدم. ما الذي حتصل عليه؟ امرأة أمريكية.
لــة 

ّ
ومدل كســولة  أهنــا  مفهــوم  آنيتــا.  تظلمينهــا،  أنــِت  فيليــب: 

بة جنســيًّا باســتمرار وبقــوة. لكهنا مع 
ّ
وبلهــاء إىل حــّد مــا، ومتطل

ا وبريئــة إىل حّد ما  ا، وســاحرة جدًّ ا، َودود جــدًّ ذلــك جميلــة جــدًّ
ا. – وجريئة جدًّ

آنيتــا: هــوكاي. حلــوة؟ مــاذا يفيــد اجلمــال عندمــا تنتهــي منــه؟ 
تصــري  أن  وتســتطيع  ودود  إهنــا  هــوكاي،  ودود؟  أعرفــك.  إنــين 
غــري ودود. ســاحرة؟ بــىل. يه ســاحرة مثــل األفــى مــع األرانب. 
بريئــة؟ دعــين أضحــك. هــا هــا هــا هــا. إهنــا بريئــة إىل حــن إثبات 
أهنــا مذنبــة. جريئــة؟ جريئــة؟  إنــك تثــريين للضحــك مجــدًدا، إْن 
بقــي يل ضحــك يف معــديت. جريئــة؟ حســًنا. إين أضحــك، هــو  هو 
هــو هــو. مــاذا كنــت تفعــل طــوال هــذه احلــرب وأنــت ال تســتطيع 

المتيــز بــن اجلهل واجلرأة؟ جريئة؟ بريّب هذا- 
)تهنض من عىل الطاولة وتصفق قفاها(

بناًء عليه أنا ذاهبة.
ا علهيا. فيليب: أنِت قاسية جدًّ

آنيتــا: قاســية علهيــا؟ أوّد أن أرمــي قنبلــة يدويــة يف الرسيــر الذي 
تنــام فيــه. إهنــا نامئــة يف هــذه اللحظة بالــذات. أقول لــك احلقيقة. 
التضحيــات  كل  بذلــت  التوصيــات،  كل  نّفــذت  أمــس،  ليلــة 
املطلوبــة. كل هــذا التخــيل. تدري. اآلن لدي شــعور صيّح واحد. 

إنين أكره. 
)تغادر(

فيليــب: )للنــادل( هــل شــاهدت رفيًقــا مــن »الفيلــق األممــي« 
يســأل عــيّن هنــا؟ امســه ماكس؟ رفيــق له وجه مشــطوب نوًعا ما 

من هذه اجلهة.
)ميّد يده إىل فمه وحنكه(

حيــث  الســواد  إىل  مائلــة  لّثتــه  أمــام؟  إىل  نافــرة  أســنانه  رفيــٌق 
أحرقوها له باحلديد احلامي؟ وله ندبة هنا؟

)ميّرر أصبًعا عىل أسفل حنكه(
هل شاهدَت مثل هذا الرفيق؟
النادل: مل يأِت إىل هذا املكان.

فيليب: إذا جاء مثل هذا الرفيق فهل لك أن تطلب منه أن يأيت 
إىل الفندق؟

النادل: أيّ فندق؟
فيليب: هو سيعرف أيّ فندق.

)هيّم باملغادرة وهو يلتفت إىل خلف(
قل له إين خرجت للبحث عنه.



ماهـر َجـرّار

 أستاذ األدب العريب 
ودراسات احلضارة يف 
اجلامعة األمريكية يف 
بريوت. له مؤلفات 
ودراسات عدة يف 
النقد األديب والرتاث. 
صدر له مؤّخًرا كتابان 
يف اإلسالم املبكر 
عن دار نرش »ربيل« 
يف ليدن 2020، ودار 
»جورجياس« يف 
ربنستون 2022 

إلياس خوري مثّقف نقدي متعدد اإلبداعات، ينطلق من صوت 
ــا يف املمارســة 

ً
العقــل النقــدي وااللــزتام بقضايــا التحــرر، منخرط

اليومية يف زمن صار فيه أمل الشعوب العربية أكرب من أن حُيمتل. 
وهــو هبــذا مثــاٌل للمثقف الذي طالبه إدوارد ســعيد بأموٍر ثالثة: 
أن جيــرؤ عــىل قــول احلــق يف وجــه الســلطة والتصــدي لهــا، وأن 
يكــون شــاهًدا عــىل االضطهــاد وعذابــات الشــعوب، وأن يكــون 
صوًتا للمعارضة الوطنية يف نزاعاهتا مع السلطة ومؤّسساهتا.  

كيــف نقــرتب مــن عــامل إليــاس خــوري الــروايئ؟ هــذا الفضــاء 
الــروايئ الــذي يشــّدك فيــه صــوُت الــراوي احلممي بصيغــة األنا إىل 
القــص  ــا يف شــبكة 

ً
القــارئ نفســه متورط ليغــدَو  احَلــي،  نســيج 

يســتديع  خــوري  عــامل  إىل  الدخــول  األحــداث.  عــىل  وشــاهًدا 
قــراءات متكــررة للنــص الــروايئ، حيــث تضيــف كّل قــراءة بعــًدا 
جديًدا يف عملية االســتقبال واســتمتاًعا يف التلقي ومشــاركًة يف 

جماليات فعل اإلبداع.
وأســئلة  الروايــة  أســئلة  األســئلة،  هاجــَس  رواياُتــه  تعيــش 
احلداثــة: هــل الكتابــة وْهــم، وهــل تقــع حقيقــة احلكايــة خــارج 
احلكاية؟ هذه األســئلة يه كذلك أســئلة الواقع العريب واملثقف 
عــرب  تســتعيد  ختييــيل-  قــصٌّ  مبــا يه  فالروايــة-  املعــارص؛  العــريب 
أنساق اللغة حلظاٍت كانت عاشتها األنا الفرديّة يف خّم الفعل 
االجمتــايع لتدفَعهــا إىل األمــام يف نســق جدليــة الصــريورة الــي 

تصنع املستقبل.

الحكاية
مــا يه احلكايــة؟ هــل جنــُد احلكايــات مرميــًة يف شــوارع الذاكــرة 
وأزّقــة املخّيلــة؟ وكيــف جنمعهــا لنِقــمي نســًقا فــوق أرض تتحطــم 
فهيــا كّل األنســاق؟ مــا املــوت؟ هــل تســتطيع احلكايــة أن تنتــر 
فعليًّا عىل املوت كما فهمنا هشرزاَد احلكاية؟ هل احلكاية يه يف 
أن نستعيد »رّفَة اجلفن« أو »غمضَة العن«، الي تفصل بن 

ر واستعادة؟ الوجود وبن احلكاية- مبا يه َتذكُّ

تنطلــق غالبيــة روايــات إلياس خوري من مــوٍت ما لتحي 
قصــص الحيــاة وأحــالم النــاس البســطاء وآالمهــم. ويه تقوم 
عىل »االســتعادة والتذّكر« )recollection( عرب حركة نحو 
األمــام؛ فالنهايــة تفــرِّ البدايــَة الــي ال يمكــن فهمهــا إال عــرب 
حركٍة اســتعاديٍة تنطلق من بدايٍة ليســت يه ســوى الحكاية 
 

ً
نفســها. المــوت هــو الذي يفتــح فجوات القّص ليفســَح مجاال

للرواة المهّمشن واألبطال الصغار لريووا حكاياتهم. 
الــروايئ.  الصنــف  طبيعــة  عــىل  نؤّكــد  أن  بــدًءا  علينــا 
فعــىل الرغــم مــن أّن الروايــة يه إنتــاج جمــايل لنظــام لغــوي- 
ســيميايئ، فإنها تقرتب، لناحية الشــكل والبنية، من الظواهر 
بدالئــل  تنهــض  فالروايــة  إليهــا.  تنتمــي  الــي  االجتماعيــة 
موضوعيــة يه تعبــريات عــن القيــم التقليديــة- يف مجتمــع مــا 
- وتلــك الناشــئة، ويه قيــم تعكــس بالــرضورة عالقــات القــوة 
يف البــىن االجتماعيــة كمــا تشــري إىل التحديــات الــي تواجههــا 
هــذه البــىن. الروايــة بهذا المعىن يه أثــر مكتوب يحايك جملة 
مــن التحــّوالت االجتماعيــة تتمحــور يف معــىن اللغــة والكتابــة 
والقراءة )التلّقي(، فالروايئ يكتب خارج )أو حىّت ضّد( جمود 
»تاريــخ« الســلطات، وهــو »يــؤّرخ« للتغيري االجتمــايع الذي 
هو يف طور التكّون. وعندما ننقل هذه االعتبارات العاّمة من 
حــّز النقــاش حــول مرجعيــة النــص التاريخيــة إىل احتمــاالت 
اللغــة وإىل حــّز البــىن النصيــة للحــي، يجــدر بنــا االلتفات إىل 
أمــر أســاس هــو أّن أشــياء الفضــاء والعالــم لها وجود مســتقّل 
األشــياء  عــىل وجــود  ينهــض  النــص  فيمــا داخــل  اللغــة،  عــن 

والعالم عرب اللغة. 

الروافد
أنجز إلياس خوري منذ عام ١٩٧٥ حىّت اليوم ثالَث عرشة رواية، 
الروافــد  عنــد  بدايــًة  نقــف  ومجموعــة قصــص قصــرية. دعونــا 

المختلفة الي عملت يف تشكيل نصوصه:

اللغة واسرتاتيجيات النّص
قراءة يف روايات إلياس خوري 
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العــريب،  الحــكايئ  بالمــوروث  الوثيقــة  معرفتــه  أواًل،  هنــاك 
يف ُبعديــه الرســمي والشــعيب، المتمثــل يف »ألــف ليلــة وليلــة« 

والسرَي الشعبية.
وثّمة ثانًيا، عالقة متينة بمنجزات الرواية العربية من جريج 
زيدان إىل نجيب محفوظ، وانفتاح حواريّ عىل الرواية العربية 
الحديثــة مــا- بعد المحفوظية )جيال الســتينيات والســبعينيات 
يف مر، وإميل حبييب، ويوسف حبيش األشقر، وغالب هلسا، 
وغسان كنفاين، وأنطون شّماس، وغريهم كثريون(. وَيجمع إىل 

ما سبق صلًة حميمًة بالشعر العريب، قديمه والمعارص. 
ولديه ثالًثا، اطالٌع واسٌع عىل اإلنتاج الروايئ العالمي؛ فقد 
قــرأ كامــو وســارتر وكان عمــره ١٥ ســنة، وعــىل روائــع الكبــار من 

المعارصين. 
هــذا المــوروث الفكــري الــذي تغــذى بــه إليــاس خــوري لــن 
يكــون كافًيــا إلحــداث نقلــة مفصليــة يف الروايــة العربيــة لــو لــم 
يجــّذره موقــُف المثقــف النقــدي، المنخــرط يف العمــل اليومــي، 
يف قضايــا المجتمــع ويف الــراع ضــد االســتعمار- االســتيطاين 
إنتــاج  مخاضــة  ويف  النــاس  بــن  هنــاك،  ومطامعــه.  الصهيــوين 
ويع تحــرري، نضجــت لغُة خوري الروائية وأخذ ُيرهف تقنياته 

واسرتاتيجياته النصّية. 

النسب الشديايق والتجريب يف اللغة
ــه ليــس مــن قبيــل الصــدف أن يجد خوري مــع أحمد فارس 

ّ
لعل

ــا يربطهمــا بالحداثــة والتجديــد، إذ ُيعتــرب  الشــدياق نســًبا أدبيًّ
الشــدياق بحــّق مــن األوائــل الذيــن عملــوا عــىل تطويــع اللغــة 
لربطهــا بالحــي؛ وقــد تقّدم مــارون عّبود يف هــذا المضمار. هل 
يعــين أّن إليــاس خــوري هو ســليل هذه المدرســة يف اللغة؟ نعم 
وال؛ نعم، ألنّه ال يســتطيع ككاتب حدايث وكصحايف إال أن يتأثّر 
خــرى 

ُ
بمدرســة الشــدياق؛ وال، ألن خــوري يعــّول عــىل مصــادر أ

كاقرتابــه مــن صَيــغ الحــي يف الســرَي الشــعبية، كمــا أنــه يحــاور 
تجــارب معارصيــه كتجربــة إميل حبييب الذي عمل عىل تفكيك 
اللغة: عرب التالعب اللفظي، والتهكّم، ومزج الفصى بالعامّية، 
الشــعارات  تنــاُول  عنــد   )Parody( الســاخرة«  و»المحــاكاة 
الدينيــة؛ وتجربــة صنــع هللا إبراهيــم الــي تقــرتب مــن التقريــر 
الصحايف، والقائمة عىل دمج عّدة خطابات رسمية وشعبية يف 
صيغة من الكوالج؛ وكذلك لغة إدوار الخّراط الموسيقية الي 

تنهض عىل الرتتيلة والشعر وتبين شيفرتها الميثية الخاصة. 
إّن  اللغــة.  يف  التجريــب  رّواد  مــن  رائــٌد  خــوري  وإليــاس 
إىل  وتســتديع  مغلًقــا  عالًمــا  تمّثــل  المدينــة«  »أبــواب  روايتــه 
الذهــن ببنيتهــا الدائريــة »حكايــَة مدينــة النحــاس« يف »ألــف 
ليلــة وليلــة«، كمــا تقيــم عالقــة تناصّيــة مــع نصــوص الكاتــب 

األرجنتيين بورخيس. ويه تقوم عىل تكسري الجملة، والتقديم 
والتأخــري- كمــا يف الشــعر- والتكــرار، واالســتطراد، واســتخدام 
اللغــة الشــعبية يف محاولــة لفتــح كــّوة يف بنيــة الشــكل ويف خلق 
لغــة كانــت تتلّجــج يف صــدر خــوري الشــاب آنــذاك. تبقــى هــذه 
مــن  الرغــم  العنــارص مركزيــًة يف روايــات خــوري الالحقــة عــىل 
طابَعهــا  روايــة  لــكّل  ويعطــي  يســُمها  الــذي  اللغــوي  التجريــب 
الخاص من حيث اللغة. وبإمكاننا أن نعترب »الوجوَه البيضاء« 
قفــزًة نوعيــًة يف الروايــة العربيــة المعــارصة، إذ يســتعري خــوري 
لغــة الصحافــة ببســاطتها وجملهــا الواضحــة، واعتمــاد القــول 
اإلخبــاري، واإليقاع الشــفوي للحي الخــاّم الذي يقوله الناس 
العاديــون. ومــع تعــدد الــرواة تتعــدد األصــوات اللغويــة لتغــدَو 
حوارية صوتية. هذه التقنيات ما يه سوى التقاٍط للغة الحياة 
يها مع 

ّ
ولغــِة الحــرب األهليــة المتشــظية والي تعيد إنتاج تشــظ

انفجار الفضاء المديين. 
هكــذا تنحــو رحلة »غانــدي الصغري« منى إعادة الحكاية 
كّل مــّرة مــن األول بصــوت مختلــف وبزاويــة رؤيــا مختلفة تدور 
يف حركــة دائريّــة عــىل لســان أبطــال هامشــين. ال تنتهــي هــذه 
الحركــة الدائريــة بإغــالق النــص عــىل نفســه، بــل تفــي، عــىل 
العكــس مــن ذلــك، إىل فتــح نوافــذ الحــي عــرب تكاثــر اللغــات 
ووجهــات النظــر والتكثيف الــداليل. ويبلغ التجريب عند خوري 
»بــاب  يف  الشــعرية  والحواريــة  والعفويــة  النضــج  مــن  مرحلــًة 
الشــمس« ويف »يـــالو«. يف »باب الشــمس«، الي تنهض عىل 
شــهادات حقيقية، يتبىّن خوري تقنية القصة اإلطار من »ألف 
ليلــة وليلــة«، حيــث الحــي هــو، بمعــىن مــا، فعــل ينتــر عــىل 
الموت، فتنفتح فجوات القّص عىل الذاكرة الفردية والجمعية 
التاريخيــة  أرضهــم  مــن  المقتلعــن  العاديــن  النــاس  لعــرشات 
فلســطن. الــراوي األول خليــل عاجــٌز عــن الرتكــز، يقفــز مــن 
حكاية إىل حكاية وتضيع منه األشــياء، فيدخل يف عالم داخيل 
يتمــّز بالدفــق الشــعوري وتــدايع األفــكار وعــدم التطابــق بــن 
م خليــل الحــي 

ّ
الزمــن الواقــيع وزمنــه الداخــيل الخــاص. ُيســل

لرواة آخرين من أزمنة متداخلة، لكلٍّ هواجسهـ/ها ولغتهـ/ها 
ــا، لتعيــد حكاياُتهــم المتشــظية  ــا واجتماعيًّ – مناطقيًّ الخاصــة 
إنتــاج خريطــة المأســاة ورشط الحــارض. فـ»بــاب الشــمس« يه 
روايــة الــرد المضــاّد الــي َتكتب- بلغة الناس البســطاء- تاريَخ 

العنف العنري يف مواجهة تاريخ المنتر. 

من »يالو« إىل »كأنها نائمة«
يف »يالــو« نتابــع اللغــة يف طزاجتهــا، أثنــاء مخــاض والدتهــا مــن 
فــم الــّراوي المنفصــم عــىل نفســه. يالــو، الــذي يناظــر »أبلــه« 
دوستيوفســي ويحــاوره، يحــاول االنتصار عىل األنــا المقموعة 
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ونظــام  واالســتخبارات  الســجن  عذابــات  تحــت  والمفككــة 
ليعيــد خلــق فضــاءات  الحــي والكتابــة  التســلط والقهــر، عــرب 
الفــن  ابتلعتهــا  الشــام  بــالد  يف  متجــّذرة  مرشقيــة  مجتمعــات 
والحــروب لتعيــد الروايــُة صــوغ تراثهــا الحضــاري المتجــذر يف 

اللغة والطقوس.  
يف »كأنهــا نائمــة« يقيــم خــوري »عقــًدا غــري رســمي« مــع 
القارئ ينهض عىل مجموعة من العتبات واإلشارات المحاذية 
للنــّص، والــي تهــدف إىل تنبيــه القــارئ إىل احتمــاالت التنــاّص 
المتشّعبة، فالعنوان نفسه، »كأنها نائمة«، يشري إىل »الكتاب 
ليــاٍل  ثــالث  أو  الروايــة إىل ثالثــة أقســام  المقــّدس«. وتنقســم 
كمــا تــدّل عناويــن الفصــول، مشــريًة إىل أيّــام اآلالم الثالثــة. أّمــا 
إيثــاره اعتمــاد »الليــايل« عىل »األيّام«، فيبــدو أنّه تمهيد. وهو 
بذلــك يلفــت االنتبــاه إىل طبيعة الــرد الحالمة، ويغري القارئ 
بالدخول إىل تصميم الراوي الشبيه بالشبكة، حابًكا تصاميمه 
الرديّة، متشــّبًها بشــهرزاد يف هدأة الليل، لتغدو الرواية حلًما 
متصــاًل. فالبطلــة »ميليــا« أســرية عالــم األحالم عــىل »الطريق 
فرويــد  تصنيــف  بحســب  والالشــعور،  الذاكــرة  إىل  الملــيّ« 
ره 

ّ
لألحــالم، مــا يجعــل من رواية خوري حلًما دائريًّا )الرد يؤط

َمــان، فيبــدأ بميليــا ويه تغمــض عيَنيهــا مــن جديــد لتكمــل 
ْ
حل

الحلــم، وينتهــي بهــا تحلــم بالخــروف األبيــض الصغــري يزحــف 
عىل صدرها(. 

أّمــا األحــالم األدبّيــة فتــأيت يف صلــب النــّص، وترتبــط وظيفة 
الحلــم بســياق الروايــة الثقــايف. هكــذا تربط حالــة الحلم وحلم 
المعــارصة،  باللحظــة  واإلنجيــيل  التــورايت  المــايض  اليقظــة 
ي أو عتبــة  ال ســّيما أّن حالــة الحلــم بحــّد ذاتهــا يه فضــاء َحــدِّ
ــا يف الطقــوس االنتقالّيــة العالقــة بــن حــدود  مبهمــة قابعــة زمنيًّ
الوقــت العــادي ومــا يتجــاوزه مــن طقــوس وتعبريات لغويــة. أّما 
الراوي يف »كأنها نائمة«، فيعتمد الرد غري متجانس الحي. 
وهــو يّتخــذ تــارًة موقــف الــراوي العليــم الــذي يعــرف كّل يشء 
عن الشــخصيات، ال ســّيما ميليا، البطلة الرئيســة، وتارًة أخرى 
الحكايــة،  يف  حضــوره  إىل  يلّمــح  لكّنــه  بالمــؤّرخ.  أشــبه  يكــون 

ويكشف، قرابة نهاية الرواية، أنّه إسكندر، ابن أيخ ميليا الذي 
أصبح صحافيًّا. 

»أوالد  ُثالثيــة  مــن  اآلن  حــىّت  صــدرا  اللذيــن  الجزأيــن  يف 
الغيتــو«، يخــرج آدم مــن »اســتعارته المســتديرة« )اســتعارة 
مــن  تنطــوي عليــه  بمــا  الــي يقرؤهــا خــوري  اليمــن«  »وّضــاح 
تعقيد متعدد الدالالت(، والي تلتّف عىل نفسها وعىل تاريخها 
الرمــز ليقــف وحيــًدا يف فراغــات  ليغــدَو حقيقــًة تتجــاوز معــىن 
المولــود األول يف غيتــو  آدم،  هــو فلســطن.  الــذي  »الطلــل« 
اللّد، بما هو الشــاهد عىل بداية المذبحة، هو كذلك اإلنســان 
األخــري الــذي يحيــا »مفارقــة« األطــالل عــىل امتــداد جغرافيــا 
األنقــاض الــي أحالتهــا الصهيونيــة االســتعمارية إىل فجــوة مــن 
العنــف والجنــون حيــث يقــف آدم حارًســا للخــراب وألصــوات 
الموىّت. آدم البداية، هذا الحارض- الغائب المرتوك عند تقاطع 
للرحيــل واالقتــالع مفــكك  بــرزيخّ  التذّكــر والخــراب يف مــكان 
الحيائــز )deterritorialized(، يحمــل يف أنــاه َنَســًغا مــن كلتا 
المتشــائل،  وســعيد  خلــدون  دوف-  الروائيتــن  الشــخصيتن 
ولعــل  بالمباغتــة.  قــل  بــل  بالمصادفــة،  يهــودي  هــو  ومثلهمــا 
»مفارقــة« األطــالل الــي صقلــت وعيــه عىل حــّد األلــم والتوتر 
والتذّكــر يف غيتــو وارســو ويف مصنــع المــوت »أوشــفيتس«، يه 
الــي ســوف تجعــل منــه، يف الجــزء األخــري المرتقــب مــن ثالثيــة 
خــوري، شــخًصا آخــر غــري »دوف« و»ســعيد«، شــخًصا يخرج 
الليــل«  يف  »لصــوص  روايتــه  يف  كوســتلر  آرثــر  اســتعارة  مــن 
)كنفــاين، عائــد إىل حيفــا، اآلثــار الكاملــة، ٣٧٢/١(، ويخــرج مــن 
منفــاه وبداوتــه إىل مســتقبل »مفارقــة« الوطــن/ الطلــل الــذي 
»تحتاج تسويته إىل حرب« تنتهي بهزيمة الصهيونية كمرشوع 
إمربيايل- عنري، ليفســح األفق لتفّتح إنســانية جديدة اســمها 

فلسطن. 
هكــذا طــّور خوري يف رواياته لغًة تعمل يف قلب التناقضات 
القائمــة عــىل تفكيــك الخطــاب الرســمي والميــيث ليخلــق لغــًة 
تستحّث الويع وتعيد تأكيد خطاب اإلنسان المهّمش، ليحي 

تاريخ المسكوت عنه الحائر أمام رشط الوجود وأسئلته. 

اسرتاتيجيات الرسد
جديــٌر باالنتبــاه أّن خــوري ينــأى يف نصوصــه عــن صــوت الــراوي 
كيلّ المعرفــة الــذي يهيمــن عــىل فضــاء النــّص. يتحكــم خــوري 
بعمليــة التــوايل الزمــين وبتقنيــات وصف الشــخصيات، فاســًحا 
أمــام كل شــخصية التعبــري عــن تعــدد أحوالهــا وأزمنتهــا وتطــّور 
خلجاتهــا، فالــراوي الضمــين يف رواياته دائًما يحي بصيغة األنا 
)وليــس المقصــود هنــا صــوت األنــا الرتيــب المكــّرر، والغارق يف 
تفاصيــل الــذات(. يعمــد خــوري إىل تبــيّن زوايــا نظــر )أو التبئــري( 

بالدخول القارئ   يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغري 
بالشبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، الشبيه  الراوي  تصميم   إىل 
الرسديّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، تصاميمه   حابًكا 
الليل، هدأة  يف  بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرزاد   متشبًّها 
متصاًل حلًما  الروايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  لتغدو 
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منفتحة )كامريا ٨ ملم محمولة عىل الكتف(، ما يؤدي إىل تعدد 
م الــرواة بعضهــم بعًضــا فيتداخــل ويتقاطــع 

ّ
تلــك الزوايــا. يســل

حــي األحــداث وحي األقوال، وتغيب عمليــة الوصف، ليتكرر 
ولتتجــاور  وتوّجهاتهــا،  األفعــال  احتمــاالت  عــرب  الحــدث  إنتــاج 
مجموعــة مــن الخطابــات الفرعيــة لتكتمــل عربهــا بنيــة فضــاء 

النص الروايئ. 
المشــهدي  التقطيــع  عــىل  إذن  النــّص  فضــاء  ينهــض 
رسدي  تطــور  خــط  يف  يســتقيم  الزمــن  يعــود  فــال  الســينمايئ، 
يتجــه إىل األمــام، بــل إّن التكرار واالســتعادة والتقديم والتأخري 
واالســرتجاع تفــي جميعهــا إىل تكثيــف الزمــن الــذي يــرتاوح 
بــن الزمــن الفعــيل التاريي، وزمن القص، وزمن الشــخصيات 
تغيــرًيا  يســتديع  الضمائــر  ويف  الصــوت  يف  فالتغيــري  النفــيس. 
عــىل مســتويات الــرد ووجهــات النظــر الــي تنفتح عــىل بعضها 

البعض كالمرايا المتعاكسة. 

بإمكاننــا أن نقــف هنــا لنســتنتج أّن طبيعــة اللغــة التجريبية 
القــول  واعتمــاد  الجملــة،  وتكســري  التفكيــك،  عــىل  القائمــة 
اإلخبــاري، واإليقــاع الشــفوي للحــي الخــام، وَتــزاوج الفصــى 
 )أو لعًبا 

ً
بالعاّميات المحكّية يف بالد الشام، ليست أمًرا مفتعال

شــكليًّا يف اللغــة(، بــل يه محّصلــة لطبيعــة القــّص الــذي ينبــين 
عرب تجاور »بؤر الحي« وتداخلها. 

ثّمــة أمــر آخــر جديــر باالهتمــام يف تقنيــات خــوري يتمّثــل يف 
قدرتــه الممــزة عــىل تكويــن الشــخصية الحكائيــة. وهــذا يعــود 
منــا عنهــا، فروايــة خــوري 

ّ
إىل االســرتاتيجيات النصّيــة الــي تكل

وعــن  الوصــف  عــن  بابتعــاده  فهــو،  بامتيــاز،  شــعريٌّة  حواريــٌة 
استخدام صوت »الراوي كيلّ المعرفة«، ينتج شخصياٍت غري 
بــة متعددة الوجــوه ال تكتمل إال  جاهــزة ســلًفا، شــخصيات مركّ
باكتمال الحي، ال بل تمتلك، بما يه شخصيات حقيقية نابعة 
مــن الواقــع وبمــا تمّثــل مــن أبعاد إنســانية وشــمولية، قدرًة عىل 
ــن خــوري مــن  االســتمرار يف ضمــري القــّراء المتلّقــن. ولعــل تمكّ
 )المســيح، ومــار 

ّ
التشــكيل »األيقــوين« ومــن بنــاء الرمــز الــكيل

اليــاس، والغريــب، وفلســطن كاســتعارة كــربى( هــو مــا يضفــي 
عىل شخصياته حياًة خاصًة خارج نصوصه الروائية.

يفــي بنــا هــذا إىل المحــور األخــري مــن هــذه المالحظــات، 
أعــين الفضــاء التاريــي- الجغــرايف. إّن روايــات خــوري متجــّذرة 
أحــداث مفصليــة يف  إىل  بنــا  تعــود  الجغرافيــة، ويه  بيئتهــا  يف 
تاريــخ بــالد الشــام يف وقــت كانــت فيه القــوى الدوليــة العظمى 
تســى إىل تفتيت الســلطنة العثمانية والسيطرة عرب استلحاق 
»مللها«، فكانت أحداث ١٨٤٠-١٨٦٠ الي عّمت لبنان وامتّدت 
إىل دمشــق؛ ثم مجازر التطهري العريق ضد األرمن والرسيان يف 
مطلع القرن العرشين. هذان الحدثان الكبريان أعادا تشــكيل 
منطقــة بــالد الشــام بمــا نتــج عنهمــا مــن عنــف ومــوت واقتــالع 
وتهجــري؛ فنجــد خــوري يف »مجمــع األرسار« يقــّدم رؤى عميقة 
المنطقــة،  يف  الســيايس-االجتمايع  العنــف  بطبيعــة  تتعلــق 
فيتابع هجرة آل نّصار إىل كولومبيا بعد المذبحة الي تعرضوا 
لهــا يف جبــل لبنــان الجنــويب ليندمجــوا بغربــاء الحــروب األهلية 
الي تناســلت يف كولومبيا أواخر القرن التاســع عرش، وليتناّص 
مــع غارســيا ماركــز يف روايــة »مــوت معلــن«. ثــم تــأيت الهجمــة 
ــا عــىل ميثّيــة-  ســة إيديولوجيًّ الصهيونيــة االســتيطانية، المؤسَّ
والذبــح  القتــل  عــرب  الفلســطيين  الشــعَب  لتقتلــَع  أســطورية، 
والتهجــري مــن األرض لُتكمــل دائرة الموت ولتقيم عىل أنقاض 
بــالد الشــام مملكــًة للغربــاء – فروايــات خــوري تحــي بصــوت 
هــؤالء الغربــاء والمــوىّت الذيــن ُيخــربون يف فضاءاتهــا حكاياتهم 

الي أهملها التاريخ. 
المالحظــة المهمــة أّن الحــرب األهليــة اللبنانيــة يه الــي 
شــّكلت الــوالدة الحقيقيــة للروايــة اللبنانيــة. وال َيفهــم خــوري 
منــذ  التاريخيــة  الجدليــة  صــريورة  عــن  بمعــزل  الحــرب  هــذه 
منتصــف القــرن التاســع عــرش، ومــا أفضــت إليــه مــن تأســيس 
لدولــة العســف والقمــع العربيــة- الــي يســّميها دولــَة المماليك 
الجــدد- فتاريخنــا الحديــث هــو نتــاٌج مبــارٌش لهــذه الفــرتة الــي 
مــا زالــت مســتمرة حــىّت اليوم. إّن أســئلة الحــرب اللبنانية تبدأ 
هنــاك، كمــا أســئلة الســقوط الــي تتــواىل انفجــاراٍت ال قعــَر لها، 
فالحــروب ليــس فيها منتر- كلنــا مهزومون يف الحروب وكلنا 

قتىل وغرباء، والغربة يه معىن اإلنســان. 
تطرحهــا  الــي  الوجوديــة  األســئلة  هــذه  مــن  القلــب  يف 
والعهــر  بالــدم  المحــارصة  فلســطن-  تغــدو  خــوري  نصــوص 
والخيانة- يه السؤال المركزي والقضية الي يمكن أن تصهر 
والحريــة  المعــىن  عــن  بحثهــم  يف  الغربــاء  وكّل  الشــعوب  كّل 

والكرامة اإلنسانية. 
وهــو  جيلــه،  أبنــاء  ســائر  بــن  متمــًزا  خــوري  إليــاس  يقــف 
ُيعــّد بحــق بــن األســماء الكبــرية يف العالــم العــريب وأدب العالم 
الثالــث يف اســرتاتيجياته مــا بعــد الكولونياليــة، يحــاور الروايــة 

العالميــة وُيعترب من أعالمها المعارصين. 

شخصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات خوري   ينتج 
شخصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات سلًفا،  جاهزة   غري 
تكتمل ال  الوجوه  متعددة   مرّكبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الحكي باكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمال  إال 

بدايات • العدد 35 | ١0١2022



بدايات • العدد 35 | ١022022

پابون مارو 

جامعية. ُتعّد رسالة 
دكتوراه يف األدب 
املقارن، يف جامعة 
ييل األمريكية، 
عن منّو منظور 
عاملثاليث يف أعمال 
كّتاب فلسطينيني 
وجزارئيني وكوبيني 
خالل اخلمسينيات 
والستينيات من القرن 
العرشين. متارس 
الرتجمة من اإلسبانية 
والفرنسية والعربية  

رتجمة فيفيان عقييق

كنــت أتصّفــح برعــة كتــاب »مختــارات مــن الشــعر الكــويب يف 
القــرن العرشيــن« عندما فوجئت باســٍم عــريب دفعين إىل إعادة 
القــراءة– فّيــاض واألصــل َفْيــض، وهو اســٌم يدّل عــىل الفيضان 
الوقــت،  ذلــك  يف  والخطابّيــة.  الميــاه  تدّفــق  مــن  والطالقــة، 
كنــُت يف المراحــل األوىل مــن البحــث إلعــداد أطروحــي عــن 
العــرب  المثّقفــن  بــن  نشــأت  الــي  الثقــايف  التبــادل  شــبكات 
واألمريكيــن الالتينيــن خــالل الســتينيات من القــرن المايض، 
بحيــث أثــار اهتمامــي ظهــور كاتــب تكّشــف – عــرب بحــث رسيــع 
عــن  لفــرتٍة  فألهــاين  لبنانيــة،  أصــول  مــن  أنــه   – اإلنرتنــت  عــىل 
لعُت عىل ســرية 

ّ
قراءايت األخرى. أدركُت األمر رسيًعا عندما اط

حياتــه: كنــت أعيــش مــن دون أن أدري يف عالــٍم فكــريّ شــّكله 
مــع  فّيــاض خميــس بطــرق غــري مبــارشة ولكــن مهّمــة. شــارك 
روبرتــو فرنانديــز ريتامــار عــام ١٩٥٩ يف تحريــر أوىل المختــارات 
الثــورة الكوبيــة. كان رّســاًما  ُنــرشت يف أعقــاب  الــي  الشــعرية 
»الجّنــة«  روايــة  غــالف  أيًضــا  وصّمــم  ــا،  وصحافيًّ وشــاعًرا 
)Paradiso( لخوســيه لزامــا ليمــا عــام ١٩٦٦. ويف باريــس، رىع 
الكاتب السوريايل أندريه بريتون معرَضه األول للرسم. أتذّكر 
عــدت  عندمــا  تحديــًدا.  اللحظــة  تلــك  يف  باكتشــافه  ســعاديت 
خميــس،  قصيــدة  قــرأت  أمامــي،  الموجــودة  المختــارات  إىل 

ية إىل دهشة:
ّ
وتحّولت مفاجأيت المســل

ينبــوُع اللغة، رجٌل، فقَد النطق،
َحفــَر عىل الطاولة، يف الواقع، والالواقع،

تذكّر محادثًة بن الســمك، 
أوىل كلمــات طفل، خطاًبا مؤثًّرا،

لوائح الرشيعة، رســالة ُحب،
فقَد النطق.

ُنــرشت هــذه القصيــدة للمــّرة األوىل يف العــام ١٩٦٨، وكانت 
ــم كيفّيــة التحــّدث كاســتعارة لعملّيــة تحــرر مــن 

ّ
عــن إعــادة تعل

االغــرتاب؛ الرجــل ينبوع لغة تتفّجر يف التاريخ:

وفجأة، يف اندفاعة مطلقة للحياة العاديّة
م بطريقة منطقّية مثل املجنون

ّ
بدأ يتكل

عن كّل ما كان يريد التحّدث عنه
وامتأل العامل بأمور عديدة جديدة

أصبحت األمور القدمية أحدث
واألمور اجلديدة أصبحت أقدم وأحدث١

التضامن أو بناء اجلسور
كان العــام ١٩٦٨، بالطبــع، عــام املؤمتــر الثقــايف يف هافانــا، وهــو 
لقــاء جيمــع مثّقفن من جميع أحناء العامل ملناقشــة املشــاكل الي 
تطرحهــا الكولونياليــة والنيوكولونياليــة يف وجه التطّور الثقايف، 
املفّكــرون  بــدأ  املــايض،  العقــد  طــوال  علهيــا.  ــب 

ّ
التغل وكيفيــة 

املناهضون لالستعمار واإلمربيالية يف جميع أحناء العامل جيادلون 
بــأّن التحــّول االجمتــايع واالقتصــادي لــن يكــون كافًيــا إللغــاء 
الربجــوازي،  للمجمتــع  واألخالقيــة  األيديولوجيــة  املوروثــات 
وبالتــايل ال بــّد مــن المســاح بتشــّكل مجــاالت أخــرى مثــل اللغــة 
كتــب  الظــرف،  ذاك  ويف  اللحظــة،  تلــك  يف  والــويع.  والثقافــة 
خميــس قصيــدة أعــادت وضــع اللغــة يف مركــز اإلبــداع البرشي، 

ويه قصيدة يصّور فهيا اإلبداع البرشي كطوفان حتوييل.
وكوبــا،  فرنســا  يف  والسياســية  الثقافيــة  خميــس  أنشــطة 
املســتعار  امســه  وحــىّت  الثالــث،  العــامل  مــرشوع  يف  واســتثماره 
»إل مــورو« )العــريب(، ســوف أكتشــف كّل ذلــك الحًقــا، وعــىل 
مــدى ســنوات، عّينــُت خاللهــا لنفيس مهّمــة التعــّرف إىل حياته 
متــه يســتحّق املشــاركة ألســباب عــّدة. ال يــزال 

ّ
وأعمالــه. مــا تعل

خميــس مجهــواًل خــارج كوبــا، حــىّّت عنــد املهتّمن بــأدب أمريكا 
الالتينيــة يف القــرن العرشيــن. ربّما يعود بقاؤه يف الظل، بشــكل 
جــزيئ، إىل وفاتــه عــن عمــر الثامنة واخلمســن بالرطان، وإنّما 
طــوال  لهــا  الــي خضــع  املختلفــة  الهتميــش  حــاالت  إىل  أيًضــا 
حياتــه: بصفتــه ابــن مهاجــر لبنــاين يف ريــف كوبــا، ونــازح ريفــي 

»العريب الكويب«
حياة فيّاض خميس وشعره
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إىل هافانــا، وفّنــان كــويب فقــري يف باريــس الحًقــا. لكــّن البعد عن 
ــم، 

ّ
العامليــة قــّدم دروًســا خاّصــة، كان خميــس منتهًبــا لهــا. تعل

املشــرتكة  البرشيــة  احليــاة  جيــوب  إىل  التعــّرف  وتكــراًرا،  مــراًرا 
الــي اســُتبِعدت مــن الروايــات الكــربى والثقافــة الرمسية. ورمبا 
األهــم أّن موقــع خميــس الهامــيش وزوايــا النظــر الــي توّفرهــا 
لت االلزتامــات األممّيــة 

ّ
ــم مــن خــالل العنــف، شــك

ّ
إىل عــامل منظ

القــرن  خمســينيات  يف  طّورهــا  الــي  لالســتعمار  واملناهضــة 
املايض وسّتينياته. كانت حياته مكّرسة ملهّمة التضامن، لبناء 
جســور جديدة قد توصله إىل جســور أخرى، ســواء عرب الشــعر 
أو الرتجمة أو السياسة. هذه من أهّم املوروثات الي تركها لنا 

خميس، وتستحّق العودة إلهيا اليوم.
ُولــد فيــاض خميــس يف ٢٧ ترشيــن األول/ أكتوبــر ١٩٣٠ يف 
أوخوكالينــي، بلــدة صغــرية يف واليــة زاكاتيــكاس يف املكســيك، 
ألب لبنــاين شــييع ُيــدىع يونــس خميــس، وأم مكســيكية امسهــا 
كونسبســيون برنــال. وكمــا الحــظ العديــُد مــن داريس الهجــرة، 
متــّزت الفــرتة الــي أعقبــت العــام ١٨٨٠ مبــارشًة بزيــادٍة يف عــدد 
العــرب املســيحين الذيــن هاجــروا مــن بــالد الشــام إىل أمــريكا 
الهجــرة،  أســباب  تنّوعــت  الكاريــيب.  البحــر  ومنطقــة  الالتينيــة 
التوتــرات  وازديــاد  العمثانيــة،  الســلطنة  أزمــة  إىل  ُينظــر  لكــن 
بــن الــدروز واملوارنــة، واســتقرار اجلاليــات العربيــة يف الشــتات، 
عــىل أهّنــا ســاهمت يف قــرار العديــد مــن األفــراد بعبــور املحيــط 
األطلــيس٢. عــىل الرغم من أّن األســباب الفعلية لوصول يونس 
إىل املكســيك )أو ســفر العائلــة إىل كوبــا يف العــام ١٩٣٦( ال تــزال 
غــري معروفــة، مــن الواضــح أّن يونــس، مثلــه مثــل كثرييــن قبلــه، 
انتقــل حبًثــا عــن رخــاء اقتصــادي. يف بلــدة أوخوكالينــي، حيــث 
التقــى يونــس بكونسبســيون، اعمتــدت األرسة عــىل براعــة األب 
اللبنــاين يف جتــارة املاشــية. ومبجّرد اســتقرار العائلــة يف غوايوس، 
بــه طــوال حياتــه، اشــرتى  ــا 

ً
الــذي بقــي خميــس مرتبط املــكان 

يونــس محــّل بقالــة. يروي شــقيقه مصطفــى، يف مقابلة أجريت 
ــا لمنــّو العالقــة  بعــد وفــاة الشــاعر، أّن املتجــر أصبــح مكاًنــا مهمًّ
رِســل األبناء اآلخرون 

ُ
الوطيــدة بــن يونــس وفّياض. ففي حن أ

ف فّياض مبساعدة األب عىل 
ِّ
ل للعمل يف قّص قصب السكر، كُ

إدارة املحــل؛ هكــذا، كان للصيب مّتســع مــن الوقت للقراءة، أو 
الــرمس بــأي مــواد متاحــة. وفًقــا ملصطفــى، كان يونــس – الــذي 
امتلــك عــادَة ارجتــال األغــاين بالعربيــة – ســعيًدا مبهــارات فّيــاض 

الفنية الالمعة. كان يقول: »ابين يشبهين«.

من هافانا إىل باريس
يف  موهبــة  إىل  اإلبداعيــة  خميــس  مســايع  حتّولــت  الواقــع،  يف 
البلــدة  يف  صغــرية  مطبعــة  نــرشت   ،١٩٤٩ العــام  يف  غوايــوس. 

مجموعتــه الشــعرية األوىل »البوصلــة« )Brújula(، الــي كتبها 
بأســلوب الكّتــاب الرومانســين الكوبيــن. بعدهــا بوقــت قصري، 
انتقــل خميــس إىل هافانــا ليبــدأ دراســة الــرمس يف أكادمييــة ســان 
الشــعر  مــن  بــكلٍّ  مهــمتّ  كطالــب  اجلميلــة.  للفنــون  أليخانــدرو 
والفنــون البرصيــة، اخنــرط خميــس مــع مجموعــة طليعيــة ُعِرفت 
بــامس »الفريــق احلــادي عــرش« )Groupo Los Once(، الــذي 
تأثّــر بالتّيــارات األوروبيــة املعــارصة يف الفــّن التجريــدي، ومبجلــة 
»األصــول« )Origenes( األدبيــة احلداثية الي يديرها الكاتب 
خوسيه لزاما لميا. قاده االنمتاء إىل هذين املحورين من االبتكار 
عينيــه، حبيــث  نصــب  باريــس  إىل وضــع مدينــة  اجلمــايل واألديب 
انتقــل إلهيــا يف العــام ١٩٥٣. انغمس يف مــا تقّدمه املدينُة للثقافة 
العاملّيــة وهــو بــال أيّ مورد مايل. عمل يف مشــغل النّحات املجري 
الســلو ســابو مقابــل اســتخدامه للمنامــة يف الليــل. ربّمــا كانــت 
هــذه أكــرث فرتاتــه إنتاجّيــة كرّســام، فاقــرتب أكــرث مــن األســلوب 

التعبريي التجريدي، الذي نقل إحساًسا باملعاناة والترشيد. 
الطــرَق  باريــس  أدرك خميــس خــالل ســنواته يف  الواقــع،  يف 
الــي َبنــت هبــا تلــك احلــارضة صورهتــا عرب مصــادرة وقمــع األجانب 
واملستعَمرين واملهّمشن. فأدرك، بعبارة أخرى، أّن اجلمال الرائع 
واالنتصــارات اجلماليــة العظميــة غالًبــا مــا تتشــارك يف االحمتاليــة 
شــّكل  واالحتــالل.  املصــادرة  عنــف  الفظيــع،  العنــف  نفهســا: 
ذلــك ختصيًصــا محاولــة لتجــاوز التناقضــات الــي طبعــت جتربتــه 
كتابــة  املدينــة، يف  إقامتــه يف  بــدأ خميــس، خــالل  إذ  باريــس،  يف 

»اجلسور« )Los Puentes(، كتابه األول من الشعر امللزتم.
 أّن قصائــد هــذه 

ّ
عــىل الرغــم مــن نرشهــا يف العــام ١٩٦٢، إال

وجــود  وبّينــت  و١٩٥٧،   ١٩٥٠ العامــن  بــن  ُكتبــت  املجموعــة 
ارتبــاط عميــق ليــس فقــط مــع التّيــارات الفرنســية الطليعيــة – 
وأبرزهــا أعمال شــارل بودلري، وبــول إلويار، وأپولينري – بل أيًضا 
مــع االنقالبــات اجليوسياســية الكــربى يف تلــك الفــرتة. كمــا ذكــر 
خميــس مــراًرا خــالل حياتــه، فإن النفــاذ إىل العالقة بن احلداثة 
واالســتعمار الــي متــّز قصائــد »اجلســور« كانــت نتــاج األدوات 
اإلنســانية الــي قّدمهتــا لــه فرنســا لفهــم العــامل – كتــب جديــدة، 
ومفاهــمي جديــدة، ومســاحات جديــدة لألســئلة الفكريــة. ويف 
الوقــت نفســه، كانــت القصائــد نتــاج رّد فعلــه عــىل كّل أعمــال 
العنــف الــي تتناقــض مــع الدافع األخــاليق لتلك األدوات. أشــار 
خميــس مــرة، إىل نوعــن مختلفــن مــن الثقافة السياســية الي 
تلّقاهــا يف باريــس: »حتــّدث معظم مــن تواجد مّنا يف باريس عن 
السياســة فقــط، حــىّت أننــا أنشــأنا مجموعــات قــراءة بعــد العــام 
١٩٥٥. مث اندلعــت حــرب االســتقالل يف اجلزائــر. وقعــت سلســلة 
مــن األحــداث الــي مل جتعلنا نطّور وعينا الســيايس فحســب، بل 

أجربتنا أيًضا عىل تبيّن مواقف من األحداث اجلارية«٣.



مهّمــــــــــــــــــــــــــة خميس   ّ تىب مبارشًة،  الثورة   بعد 
 التنمية الثقافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إىل جانب
 مجموعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة من الكتّاب والمثقفني
ريتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامار، فرنانديز  روبرتو  بينهم   من 
ونيكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالس غولن
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الثورة وبناء اإلنسان اجلديد
منحتــه الثــورة الكوبيــة فرًصــا كثــرية للعمــل وتوســيع الزتاماتــه 
السياســية. بعدما أطاح فيدل كاســرتو وحركة ٢٦ يوليو احلكم 
الدكتاتــوري لفولغينســيو باتيســتا يف العــام ١٩٥٩، عــاد خميــس 
إىل كوبا عىل عجل، ممصًّما عىل املساعدة يف تقوية »اإلنسان 

اجلديد« الذي تنّبأ بوصوله يف »اجلسور«:
غًدا ســنمتلك جميًعا الوجه الربونزي نفســه

وســنتحدث اللغة نفسها
غًدا، حىّت لو لم ترد ذلك ســيدي الجرال،

ارتــن المصنوعتن 
ّ
يــا أيها الســيد التاجر، الســّيد بالنظ

من أسالك ورماد
قريًبــا، ســتكون الحيــاة الجديــدة، ســوف يبين اإلنســان 

الجديد مدنه
فوق عظامك، وأنا ســوف أبين مديني فوق رماد

كاتدرائية نوتردام٤.

بعــد الثــورة مبــارشًة، تبــىّن خميــس مهّمــة التنميــة الثقافيــة إىل 
روبرتــو  بينهــم  مــن  واملثقفــن  الكّتــاب  مــن  مجموعــة  جانــب 
فرنانديز ريتامار، ونيكوالس غولن، ونيفاريا تيجريا، وخوســيه 
 الفهم اجلمايع للثقافة يف االحتاد السوفييي 

ّ
باراغانيو. إذا جتىل

بوضع الفّن يف متناول »الشــعب«، فقد أصبحت األولوية يف 
كوبا لتثقيف »الشعب« ليتمكّن من إنتاج الفّن بنفسه. هذه 
يه رؤيــة الــذات الــي طرحهتــا الثــورة – كان كّل كــويب مثقًفــا 
محمتــاًل وفناًنــا محمتــاًل. كــّرس خميــس نفســه لتجســيد هــذه 
الرؤيــة عــرب جعــل شــعره وســيلة لـ»صــوت« الشــعب اجلديــد، 
مبتهًجــا  بانتظــام  بالعاميــة  فكتــب  اجلديــد،  الكــويب  والواقــع 
والنــربة  الصــور املحكمــة  عــن  مّثــل خروًجــا  مــا  بالنــر، وهــو 
اليائســة لقصائــده الســابقة. كانــت مجموعته الشــعرية »من 
ُنــرشت يف  أجــل هــذه احلريــة« )Por Esta Libertad(، الــي 
العــام ١٩٦٢، تتوجًيــا ملحاوالتــه ربــط األهــداف اإلنســانية للثــورة 

باللغة العامية:

إننا نصنع الشــعر مًعا.
من كّل شــجرٍة مزروعٍة يف الشــارع

مــن كّل جــداٍر يرتفع لحمايــة حلم المنبوذ
ح 

ّ
مــن كّل قطرة عرٍق لفال
ينظــر بعينيه الدامعتن 

إىل األرض الشــاهدة عىل ألمه الشــديد،
مــن كّل انتصاٍر جديد

يولد الّشعر٥
ــر فــردي، بــل هو 

ّ
ال ُيعــرَّف الشــعر هنــا عــىل أنــه تعبــري عــن تفك

نتــاج النشــاط املــادي االجمتــايع لإلنســان. خيربنــا خميــس أّن 
الشــعر ينبثــق مــن اآللّيــات نفهســا الــي ينبثــق مهنــا العمــل. 

إهنما شــبيهان ألهنما فعاًل إبداع. 
هــذه  أجــل  »مــن  مجموعتــه  حصــول  مــن  الرغــم  عــىل 
احلرية« عىل جائزة Casa de las Americas االفتتاحية يف 
 أّن بعــض النّقــاد اعرتضوا 

ّ
العــام نفســه الــذي ُنــرِشت فيــه، إال

للمجموعــة  الربنامجيــة  باللغــة  ــا 
ً
إفراط اعتــربوه  مــا  بســبب 

الشــعرية؛ شــاع انتقاٌد مماثٌل يقول إّن القصائد كانت أقرب 
إىل الشــعارات مــن األدب. )خضــع أســلوبه اجلديــد يف الــرمس 
لتقييــم مماثــل، بعــد أن أصبــح أكــرث رمزيــة: أصبحــت الزهور 
والنجــوم مــن األفــكار املهمينــة، وظهــرت الصــورة الطوطمّيــة 
لتــيش غيفــارا(. لكّن خميس ونظــراءه دافعوا عن املجموعة، 
حبّجــة أّن تطويــر شــعر حبــور وشــعيب رضوري للشــعوب الــي 
ُمنعــت طــوال تارخيهــا مــن التحــدث بصوهتــا، والــي نــادًرا مــا 
كانــت متلك فرصًة ملمارســة كيفيــة إنتاج تعبريات الفرح. كما 
كتــب فرنانديــز ريتامــار يف مقــاٍل عــن خميــس: »املهــّم هــو أن 
اجلســور والوصــول إىل  تلــك  لعبــور  يكــون لديــك االســتعداد 

شاطئ جديد«.
يف الســتينيات، وجــد خميــس املزيــد مــن اجلســور ليعربها 
للكّتــاب  الوطــين  »االحتــاد  أنشــطة  يف  اخنراطــه  خــالل  مــن 
»االحتــاد«  الثقافيــة  ومجلتــه  الكوبيــن«،  والفّنانــن 
)Unión(. تأّسس االحتاد الوطين يف العام ١٩٦١، ورسعان ما 
أصبــح مكاًنــا لتطويــر المتاثــل النامي لــدى املثقفن الكوبين 
أحنــاء  لالســتعمار يف جميــع  املناهضــة  التّيــارات  مواقــف  مــع 
وجماليــة،  عاّمــة  جتــارب  إىل  المتاثــل  ذلــك  وترجمــة  العــامل، 
وأيًضــا إىل فهــم جديــد ألســباب تشــابه اآلداب لــدى شــعوب 
األديب  للتعــاون  جديــٌد  فهــٌم  ــد 

ّ
تول أخــرى،  بعبــارة  مختلفــة. 

كطريقــٍة لتســخري اإلمكانــات السياســية للتضامــن. ال يوجــد 
دليــل أفضــل عــىل الــدور الــذي لعبــه »االحتــاد الوطــين« يف 
األجنبيــة  احلــركات  مــع  الكوبيــن  املثقفــن  هويــة  تشــكيل 
املناهضــة لالســتعمار خــالل منتصــف الســتينيات، أكــرث مــن 



 لنئ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّكل شعر خميس دعوة
 إىل الثورة لرتسيخ نفســــــــــــــــــــــــــــها يف التحوّل الثقايف،
 فإّن عمله مع مجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
»االتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد« وضع هذه الدعوة قيد التنفيذ
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ــة 
ّ
مجل لهــا  خضعــت  الــي  والتحريريــة  اجلماليــة  التغيــريات 

 خميس إدارة حتريرها. 
ّ

»االحتــاد« يف فرتة تــويل
ة 

ّ
بــدًءا مــن العــام ١٩٦٥، أعــاد خميــس توجيــه تركــز املجل

ل 
ّ
شــك لــن  االشــرتاكية.  والكتلــة  النــائش  الثالــث  العــامل  إىل 

شــعر خميــس يف الســتينيات دعــوة إىل الثورة لرتســيخ نفهسا 
يف التحــّول الثقــايف، فــإّن عملــه مــع مجلــة »االحتــاد« وضــع 
تشــّدد  افتتاحيــة  بيانــات  كتــب  التنفيــذ.  قيــد  الدعــوة  هــذه 
عــىل أمميــة الثــورة الكوبيــة بشــكل أســايس، وجعلهــا املهّمــة 
رؤيــٍة  عــن  الكــويب  للشــعب  ليكشــف  للمجلــة  األساســية 
للثقافــة الثوريــة الــي ولــدت من اســتقبال الثــورة يف اخلارج – 
يف فييتنــام واجلزائــر – والمســاح لهــذا الفهــم اجلمــايع للثقافــة 
التحتيــة  البنيــة  هــدف  بتشــكيل  أيًضــا،  الوطــين  واالنمتــاء 

اجلديــدة لألدب الكويب.

يف معــرض تركــزه عــىل هــذه املهّمة، نرش خميــس لكّتاب 
أتيــال  أنــدرادي،  دي  ماريــو  ســنغور،  ليوبولــد  مثــل  ثوريــن 
يوجيــف، وويل ســوينكا، للمــّرة األوىل ربّمــا باللغــة اإلســبانية. 
وقد ترجم بنفسه أعمال الشاعر اجلزائري الفرنكوفوين جان 
ســيناك إىل اإلســبانية، كدعــم ثقــايف وتعــاون حيلــم هبمــا منــذ 
عقــد عندمــا كان يف باريــس. ارحتــل كثــرًيا خــالل تلــك الفــرتة. 
قصــد الصــن حيــث كتــب مجموعــة قصــرية بعنــوان »أربــع 
الفيلســوف  التقــى  حيــث  املجــر  وزار  الصــن«.  يف  قصائــد 
املاركيس جيوريج لوكاش وأجرى معه مقابلة صحافية. ويف 
العــام ١٩٧٣، ُديِع خميــس لعــرض لوحاتــه مــن قبــل »االحتاد 
مؤّسســة  ويه  اجلزائــر،  يف  التشــكيلين«  للفنانــن  الوطــين 
للفنانــن  الوطــين  »االحتــاد  منــوذج  وفــق  ــا  جزئيًّ تشــكّلت 
ــف قصيــدة عــن رحلتــه 

ّ
أل تلــك الرحلــة،  الكوبيــن«. خــالل 

بعنوان »حولّيات يف اجلزائر« )Crónica en Argelia(، عرّب 
فهيــا عــن دهشــته مــن التشــابه التاريــي بــن كوبــا واجلزائــر، 
اجلزائــري،  الــرتاب  إىل  الوصــول  مــن  نــه  لمتكّ دهــش  كمــا 

والتحديــق يف مساهئــا، وعبوره جًرا جديًدا.
العــام  يف  خميــس  حيــاة  يف  آخــران  مهّمــان  حدثــان  ثّمــة 
احلديديــة«  البوابــة  »فتحــت  مجموعــة  نــرش  األول،   :١٩٧٣

متثيــاًل  األكــرث  ويه  الشــعرية   )Abrí la verja de hierro(
والعاميــة،  الســوريالية  التّيــارات  عــن  خالصاتــه  لتطــّور 
والثــاين عودتــه إىل مســقط رأســه. بعــد أن ُعــنِّ ملحًقــا ثقافيًّا 
تلــك  إىل  خميــس  انتقــل  املكســيك،  يف  الكوبيــة  بالســفارة 
األهــدأ يف حياتــه؛  الفــرتة  هــذه  كانــت  عاًمــا.   ١١ ملــدة  البــالد 
الدبلوماســية  املســؤوليات  أّن  والرفــاق  األصدقــاء  كتــب 
تناســب خميــس وإن ظــّل جيدهــا مرهقــة. عــىل الرغم من أّن 
الكثــري مّمــا أنتجــه خميــس خــالل هــذه الســنوات مل ُينــرش، إال 
ا  أنــه اســتمر يف الكتابــة والــرمس بشــغف، وطــّور اهمتاًمــا خاصًّ
بالثقافــة الشــعبية يف غوايــوس، البلــدة الــي نشــأ فهيــا. عــاد 
عــاد إىل  تــارخي وتقاليــد شــعهبا كمصــدٍر لعملــه، وعندمــا  إىل 
كوبــا يف العــام ١٩٨٤، بــدأ التخطيــط الفتتــاح متحــف فــيّن يف 
البلــدة. لألســف، مل يِعــش خميــس لــريى املتحــف؛ تــويف يف ١٣ 
مــع  الرطــان.  مــع  بعــد رصاٍع   ١٩٨٨ نوفمــرب  الثــاين/  ترشيــن 
ذلــك، اســتمّر يف عبــور اجلســور حــىّّت بعــد وفاتــه: يف الســنوات 
قبــل جيــل  مــن  املتحــف  مــرشوع  إحيــاء  متّ  املاضيــة،  القليلــة 
أصغر من الكوبين املتحّمســن لبث روح خميس اإلبداعية 
يف غوايــوس. باإلضافــة إىل ذلك، بــدأت العالمات الي تركها 
امســه  حتمــل  ســكهنا  الــي  الفكريــة  املشــاهد  عــىل  خميــس 
بشــكل مزتايــد مــن خالل أعمــال الباحثــن واملعجبن الذين 

عارصوا »إل مورو«.
يف القصيــدة عــن رحلتــه اجلزائريــة، عرّب خميــس عن أمله 
بــأن تؤّســس كلماُتــه »عالقــة عميقــة، وإن كانــت غــري مرئية، 
مــع جمــال األحجــار البيضــاء يف اجلزائــر«٦. ميكننــا اليوم تأرخي 
رغبتــه يف ذلــك التواصــل بــل وإعطــاؤه امًســا – التضامــن بن 
املرشوعــة  املوروثــات  مــن  باعتبــاره   – الثالــث  العــامل  شــعوب 
خلميس، ونتاج االلزتامات الي متّســك هبا، واملؤّسســات الي 
أمــر جميــل،  الروابــط  إقامــة  أّن  إنشــاهئا. ال شــّك  ســاعد يف 

لكهنــا مل تبــَق محجوبــة، لصاحلنا جميًعا.
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ناظم حكمت وفياض خميس يف فندق »هابانا ليرب«.
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أجمل قصائدي 

يوًما بعد يوم 
سأكتب القصيدة 

كلمة كلمة 
بيًتا بيًتا 

وناًرا بعد نار. 
هذه يه هشاديت للمستقبل. 

هذه يه الصفحات حيث يؤرش 
محموًما

تارخي بلدي اجلميل 
الذي ينطلق برعة مذهلة

حنو الغد. 
ستكون كلمات جافة

ُمّرة وعارية وقاسية
هيا الندى احلنون 

ّ
كلمات يغط

وكلمات ختتئب يف الليل
كخناجر غاضبة. 

كلمات مثل شظايا حلم صافية
مثل شالالت صاخبة زرقاء 

تهنمر عىل األرض 
ولسوف خيفق دمي يف كّل كلمة 
وليلة بعد ليلة، سأمأل الصفحات

معلًنا مع شعيب احلقيقة 
دون هوادة. 

وستكون تلك أجمل قصائدي. 
)من أجل هذه احلرية، 19٦2(

قصيدتان  لفيّاض خميس
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صوت جريح من الوطن 

املوت ميّر مصفرًّا. 
هتوي أشجار ورجال؛

هتوي طائرات وحيوانات 
 هتوي أزهار ونوافذ
وخونة وجواسيس

هيوي أطفال وقنابل يدوية. 
املوت ميّر مصفرًّا. 

وأنا حتارصين جباٌل من الدخان والنار. 
نيسان يفّجر يف عيوين عيده امللّون، 

الربيع اجلميل استحال حريًقا. 
حّل الباروُد محّل الهواء يف رئي. 

ودمي ذاته له راحئة البارود. 
املوت ميّر مصفرًّا. 

أصوات تتصاعد من أعماق الهنار
وخيفت صفري املوت. 

مل أعد أمسع سوى الصوت اآلخر، 
األعمق واألقوى، 

الصوت األقرب من العظام: 
الوطن ينشد يف أحشايئ. 

يا وطين اجلرحي الباسل! 
يا وطين اجلميل الباسل! 
يا وطين النبيل الباسل! 

يا وطًنا يفَّ ويف أخويت. 

يا وطًنا يف دمي ويف عظامي! 
يا وطين احلّر أبًدا! 

يا وطين، الوطن األبدي!
إين جرحي من جرحك 

وعيونك ترى من خالل عيوين 
وانتصارك سيكون انتصاري. 

الوطن يغيّن يف أحشايئ! 
ونيسان يفّجر يف عيوين عيده امللّون

األرض تتشقق وتقفز وتتنفس 
وكل شجرة مشعل.

وأنا هتدهدين األناشيد والربوق.
بالقرب ميّن هيوي جسد أثقل أكتافه املجد.

دبابات ومدافع وانفجارات، 
مطر من النجوم احلالكة

عىل العشب الشديد االحمرار! 
جميلة يا زهرة جريح 

للشعور املمتازجة 
ألمي وخطيبي! 

جميلة يا زهرة جريح
للوطن املشعشع!

احلياة تغيّن يف أحشايئ! 
ون

ّ
ونيسان يفّجر يف عيوين عيده املل

ويدي تقبض مجدًدا عىل البندقية

)انتصار باليا خريون - خليج اخلنازير، 19٦1(
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رنا عيىس

باحثة وكاتبة 
ومرتجمة لبنانية 
مقمية يف الرنوج. 
تعمل عىل رتجمة 
كتاب الشدياق
»الواسطة إىل معرفة 
أحوال مالطة« إىل 
االنكلزيية مع سونيال 
موباى. يصدر كتاهبا 
»اإلجنيل العريب 
احلديث« قريًبا عن 
دار إدنربة اجلاميع

ــدت عالقي 
ّ
خــالل إقامــي يف لبنــان بــن عاَمــي ٢٠١٧ و٢٠٢١، توط

املهتّمــن  الكبرَييــن  الباحَثــن  الــزري،  وهالــة  طرابلــيس  بفــواز 
ــا بأحمــد فــارس الشــدياق. ومــن النتــاجئ اإلجيابيــة  اهمتاًمــا خاصًّ
لهــذه الصداقــة أنــين حصلــت عــىل أرشــيف خــاّص للشــدياق 
 جمَع معظم 

ّ
الع عليه. توىل

ّ
ال يزال الباحثون محرومن من االط

األرشــيف عمــاد الصلــح، الــذي حصــل عىل الرســائل مــن أفراد 
عائلــة الشــدياق الذيــن بقــوا عــىل قيــد احلياة، واملقميــن يف بلدة 
احلــدث جنــوب بــريوت. ونــرش الصلــح هــذا األرشــيف يف كتــاب مل 
ُيوزَّع منه إال عدد قليل من النسخ مل تتجاوز اخلمسن. وجاءت 
بضع رسائل ونصوص أخرى مضن هذا األرشيف من االهمتام 
الشــديد الذي أواله كلٌّ من طرابليس والزري للشــدياق طيلة 
عقــود. فــرض عــيلّ احلــظ الســعيد واجًبــا بنــرش هــذا األرشــيف 
لعوا عىل بعض كنوزه، عىل أمل 

ّ
ليعــرف الباحثــون بوجــوده ويط

أن جيدوا طريقة ألرشفهتا رقميًّا وإتاحهتا للباحثن والقّراء.
يضّم هذا األرشيف رسائل كان الشدياق قد أرسلها ألهله 
يف لبنان ونســًخا من رســائل أرســلها إىل مســؤولن وسياســين 
يف الــدول الــي ســكن فيهــا. يتضّمن األرشــيف أيًضــا مالحظات 
ومســّودات أوليــة لبعــض نصــوٍص وردت يف أعمالــه المنشــورة، 
خصوًصا كتب »الســاق عىل الســاق« و»الواســطة إىل معرفة 
ــأ عــن فنون أوربــا«. كما نجد  أحــوال مالطــة« و»كشــف الُمخبَّ
نصوًصــا غــري منشــورة منهــا قصيــدة هجائيــة طويلــة ومقامتــان 
ورسائُل أخرى تورد معلوماٍت عن أحواله الشخصية، وتسّجل 
حرته، أو تعطي فكرًة مقتضبًة عن أشــغاله وأحواله الماّدية. 
كان الكاتــب يــدرك تفــاوت مســتوى نصوصــه، وقــد تجّنــب نرَش 
ت هذه 

ّ
الكتابــات الــي ال تتوافــق مع طموحاتــه األدبية، وإن ظل

النصوص محفوظًة عىل شــكل مالحظات ورســائل يف أرشــيف 
شخيص.

تعود رســائل األرشــيف إىل عام ١٨٢٩ عندما كان الشــدياق 
يف مالطــة، وتنتهــي برســالة أخــرية إىل ابــن أخيــه يف بــريوت كان 

قــد أرســلها عــام ١٨٨٦، وتتنــاول تدهور وضعه الصــيّح، والعمى 
الــذي أصابــه، ورغبتــه بزيارة لبنان. بعد أشــهر قليلة، عام ١٨٨٧ 
 الشــدياق، ورجــع جثمانــه إىل لبنــان حيــث ُدفــن يف مقــربة 

ّ
تــويف

اليــوم محاذًيــا لطريــق  قــرٍب أصبــح  الحازميــة، يف  الباشــوات يف 
رسيــع ومغــرب، مرتوًكا للنســيان واالندثار. نويــُت يف هذه المقالة 
بهــذا  التعريــف  هــو  األول  موضوعــن:  عــىل  الضــوء  ألقــَي  أن 
األرشــيف المهــّم، والثــاين هــو انتقاء رســائل تســمح يل بــأن أؤّرخ 
للكتابة كمهنٍة ترضخ لالقتصاد السيايس وهيمنته يف حقبٍة ما. 
قليــال مــا يتنــاول الباحثون موضوع الكتابــة كمهنة وذلك لتعّذر 
للكّتــاب.  االقتصاديــة  األوضــاع  تســّجل  مراجــع  إىل  الوصــول 
يف هــذه المقالــة أقــّدم رسديــة تســتند إىل بعــض هــذه الرســائل 
وتربطها بما َنرش الشدياق من نصوٍص عن االقتصاد السيايس 

للبلدان الي سكنها.

الشدياق: عامٌل ثقايف
اخــرتُت مــن هــذا األرشــيف تلــك الرســائل الــي تســّجل ترنّــح 
ورســائَل  المهاجــر،  العامــل  للشــدياق،  االقتصــادي  الوضــع 
هــذه  تســمح  حياتــه.  طــوال  العائليــة  الزتاماتــه  عــن  تكشــف 
المختــارات أيًضــا بتحليــل اعتمــاده عــىل شــبكات الرعايــة الي 
كانت رضورية لمواصلة عمله وطموحه الثقايف وإيفاء واجباته 
الماّدية أمام عائلته. تمنح هذه اللمحات دلياًل يمكن أن ُيرثي 
مــن  )وغــريه  للشــدياق  السوســيولويج  حافــظ  صــربي  وصــف 
كّتــاب القــرن التاســع عــرش( بأنــه »عامــل ثقــايف تحــّول إىل رائــد 
أعمال، كســب المال من بيع ســلع ثقافية لجمهور مجهول«٢. 
لــم  عــرش  التاســع  القــرن  يف  كمهنــٍة  الكتابــة  أّن  حافــظ  يقــرتح 
تُعــد تعتمــد لمزاولتهــا عــىل راعيــن ذوي ســلطة، وأّن الكّتــاب 
اســتفادوا من التطورات التكنولوجية يف صناعة كتاٍب رخيٍص 
وســهل المتنــاول ومطــروٍح بأعــداد كبــرية يف ســوق حــرة كأيّ 
ســلعة أخــرى. كان الشــدياق بــال شــّك رائــد أعمــال يبيــع ســلًعا 

االقتصاد السيايس لكاتب نهضوي
قراءة يف أرشيف أحمد فارس الشدياق1
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لجمهــور مجهــول ولكــن، وبالنظــر إىل هــذه الرســائل، علينــا أن 
نحبك رسديًّة أكرث دقًة وقادرة عىل استيعاب تعقيدات الكتابة 
للممّولــن  أجــل مزاولتهــا  مــن  بقيــت خاضعــة  كمهنــة حديثــة 
ا لوســيلة إنتــاج 

ً
النافذيــن. حــىّت عندمــا أصبــح الشــدياق مالــك

إىل  انتقــل  عندمــا  بــه  الخاّصــة  »الجوائــب«  مطبعــة  وافتتــح 
متواصــل  مــايل  دعــم  إىل  بحاجــة  بقــي   ،١٨٦٠ عــام  اســطنبول 
مــن الدولــة ووســطائها. فهــو مــن أيّامــه األوىل ككاتــب، يعتمــد 
عــىل مصــادر دخــل ثابتــة وغريبــة عنــه وعــن قَيمــه. عندمــا بــدأ 
عملــه كاتًبــا، كان راتبــه يــأيت يف الغالــب مــن وظيفــة ثابتــة لــدى 
ة 

ّ
المرَســلن الربيطانيــن. وكّل مــا نــرشه مــن نصــوص مســتقل

يف تلــك الحقبــة مــن حياتــه، مــن كتــاب القواعــد »اللفيــف يف 
لــم  الســاق«،  عــىل  »الســاق  كتــاب  إىل  ظريــف«  معــىن  كل 
يكــن يكفــي قــوَت يومــه الــذي كان يــأيت منتظًما من المرَســلن 

غة العربية.
ّ
ًما لل

ّ
اإلنكلــز حيــث كان يعمــل مرتجًما ومعل

يمكــن القــول إّن حياة الشــدياق المهنّية تشــبه، من أوجٍه، 
يعملــون  الذيــن  المعــارص،  العالــم  يف  المهنّيــة  الباحثــن  حيــاة 
ويعيشــون يف كنف دوٍل قوية أو مؤسســاٍت خاصة، يف حن أّن 
األربــاح الناتجــة مــن إقبال القّراء مغفــيل الهوية عىل نصوصهم 
ترتاكم عند النارش والموّزع وغريهم مّمن يعمل يف سوق الكتب. 
يكتشــف القارئ، يف هذه الرســائل، أنّه حىّت الجريدة الي كان 
الشــدياق يحّررهــا لــم تعــد تــدّر عليــه بمبالــغ ماّديــة تســمح لــه 
باالســتقالل عــن مراكز الســلطة. لم تكــن »الجوائب« كغريها 
تتمّتــع بتوزيــع واســع يف شــمال أفريقيــا  مــن الدوريــات. كانــت 
توّرطــت  نافــذة  إعــالٍم  وســيلة  جعلهــا  مّمــا  والمــرشق  وأوروبــا 
مــراًرا بمنافســات سياســية كبــرية بــن الــدول ورؤســائها. يكتــب 
فــواز طرابلــيس وعزيز العظمة يف مقدمــة كتابهما من مختارات 
الشــدياق عــن تلــك الحقبــة مــن حياته ويشــّددان عىل اشــتباك 
أعمالــه بأوضــاع سياســية عريضــة تعــّزز صفــة العامــل الثقــايف 

الهّش المرتبط باقتصاد سيايس يغّربه عن نتاجه الفكري:
مارس الشدياق الصحافة قرابة ربع قرن. ويف احرتافه 
بالمعــىن  مثقــف  إىل  أديــب  مــن  تحــّول  المهنــة،  تلــك 
العمــل  يحــرتف  ال  الــذي  ذلــك  أي  للكلمــة:  الدقيــق 
الذهــين وحســب وإنمــا يملــك أيًضا مدخــاًل إىل جمهور 
واســع نســبيًّا ويمــارس دوًرا يف تكويــن »الــرأي العــام« 
ويف التأثــري يف السياســات مــن خــالل كتاباتــه ومواقفه. 
عىل أّن الصحافة الممّولة رســميًّا – إذا كانت وّســعت 
السياســية  الكتابــة  وألزمتــه  الشــدياق  جمهــور  دائــرة 
المنتظمــة – إال أنهــا طرحــت عليــه بإلحاح قضية حرية 
التمويــل  مصــدر  أمــام  ليستســلم  يكــن  فلــم  التعبــري. 

الســلطاين بل ســى إىل »تنويع مصادر التمويل«٣.

المتويــل  أحياًنــا  تعــّرض  السياســية  الشــدياق  آراء  كانــت 
للخطــر، خصوًصــا عندما كان يرفــض االنصياع ألوامر ورغبات 
أصحاب النفوذ، فيعاقب. أحياًنا، كانت جريدته ُتمنع أو ختضع 
لرقابة مشــددة مّما يضعه يف وضع مايل هش، كما حصل معه 
بعــد إصــدار العــدد ٣٦ من »اجلوائب« وتعّرضــه لضائقة مادية 
 ١٨٧٩ عــام  العمثانيــة  الســلطات  أوقفهتــا  عندمــا  ســنتن  مــدة 
لرفض الشدياق نرش بيان حيّرض فيه عىل خديوي مر٤. لعبت 
واســتمرار  الشــدياق  معــاش  األكــرب يف  الــدوَر  الرعايــة  هيكليــة 
عملــه، حيــث جاء المتويل من تونس ومر واســطنبول، وغالًبا 
وسياســين  فــن 

ّ
مبوظ خاصــة  صــالت  عــرب  يــمتّ  ذلــك  كان  مــا 

متنّفذيــن، األمــر الــذي اضطــر الكاتــب إىل التعامــل مــع ســاحة 
الــي  األطــراف  بعــض  كان  حــن  معّقــدة، الســّيما  دبلوماســية 
ترعــاه ختــوض رصاًعــا يف مــا بينهــا. ويف حــاالت التوتــر الســيايس 
ــا يثــري غضب أحد  الشــديد، كان حيــدث أن يكتــب الشــدياق نصًّ
رعاتــه، مــا يــؤدي إىل وقــف الدعــم املــايل منــه، األمــر الــذي يــرتك 

أثًرا عىل عائلته برّمهتا.  
الشــدياق  َكتبهــا  األرشــيف  هــذا  يف  الرســائل  مــن  وكثــرٌي 
الــي عاشــها. معظمهــا موّجــٌه  الماليــة  بــات 

ّ
التقل تحــت وطــأة 

إىل أخيــه وأبنــاء أخيــه يف بــريوت، وقــد أشــار فيهــا مــراٍت عــّدة 
يعطــي  كان  كمــا  يواجههــا،  الــي  االقتصاديــة  الصعوبــات  إىل 
توجيهــات بكيفيــة توزيــع التحويــالت الماليــة الــي يرســلها عىل 
أفــراد عائلتــه. ومثــل العديــد مّمن يقيمــون يف المنفى، يف ذلك 
عــىل  اإلنفــاق  الشــدياق  واصــل  الحــايل،  الوقــت  ويف  الزمــن 

عائلتــه يف لبنــان طيلة حياته٥.

بداية الشدياق كناسخ
ينحدر الشدياق من عائلة مارست مهنة النسخ ألجيال عدة٦، 
إذ قّدمت العائلة للكنيسة وجلهاز الدولة البريوقراطي العمثاين 
والــد  ســى  وقــد  والكتابــة.  الســكرتارية  موظفــي  مــن  عــدًدا 
الشــدياق إىل مواصلة هذا التقليد عرب تدريب أبنائه كاّفة عىل 
فنــون الكتابــة والقراءة والرياضيات، إذ دّرهسم بنفســه وأرســل 
بعهضــم إىل مدرســة »عــن ورقــة«. يف إطــار تلّقهيــم التدريــب 
بة مدرســة »عــن ورقة« اللغات 

َ
م طل

ّ
عــىل عمل النســاخة، تعل

وبعــض  العربيــة،  والعمثانيــة، إىل جانــب  الرسيانيــة واإليطاليــة 
إيطاليــا  يف  رواًجــا  القــت  الــي  األوروبيــة  الهنضــة  عــر  علــوم 
فهيــا  دَرس  الــي  املارونيــة  املدرســة  يف  العربيــة  إىل  وُترِجمــت 
العديــد مهنــم٧. عمــل إخوتــه جميًعــا ُنّســاًخا لــدى جهــات راعيــة 
متعددة، بينها الكنيسة واألمراء املحليون واجلهاز البريوقراطي 
بينهــا  ألرباهبــم،  متنوعــة  ســكرتارية  مهمــات  وأّدوا  العمثــاين، 
الرتجمــة وتدبيــج الرســائل أو الوثائــق، وأحياًنــا التعلــمي. ولعــّل 



جهات لدى  نُّساًخا  جميًعا  إخوتــــــــــــــــــــــــــــه   عمل 
 راعية متعددة، بينها الكنيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة واألمراء 
 المحليون والجهـــــــــــــــــــــاز البريوقراطي العثماين، 
وأّدوا مهمات سكرتارية متنوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ألربابهم
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تب قصائَد يف مدح رؤسائه، لكّن عملهم، يف جوهره، 
َ
بعهضم ك

ظّل بعيًدا عن اإلبداع األديب. وحدهما الشدياق وشقيقه األكرب 
أســعد، عمــال لــدى مبرّشيــن بروتســتانت ناطقــن باإلنكلزّييــة. 
 شــاماًل 

ٍ
وبرغــم هشــرة شــقيقه طّنــوس، الــذي كتــب كتــاَب تــارخي

عــن أعيــان جبــل لبنــان٨، وأســعد الــذي كســب هشــرًة العتناقــه 
الربوتســتانتية وموتــه يف ســجن الكنيســة املارونيــة يف قّنوبــن٩، 
كان فــارس الوحيــد بــن إخوتــه الذي جنح يف التحّول من ناســٍخ 
ف 

ّ
إىل أديٍب ومرتجم. بقي امسه معروًفا مل يطِوه النســيان، وخل

ــا اشــتمل عــىل عــدة أعمــال أدبيــة رائــدة وجريــدة  وراءه إرًثــا أدبيًّ
اســتمّر نرشهــا زمًنــا طويــاًل. إال أنــه مل يكــن الناســخ الوحيد الذي 

حتّول إىل أديب يف أوائل عر الهنضة.

لــدى  التحــّول  هــذا  يف  ســاهمت  الــي  العوامــل  أبــرز  مــن 
عــرش،  التاســع  القــرن  خــالل  أديــب،  إىل  ناســٍخ  مــن  الشــدياق 
ٍل واســٍع وكبــري. »كان  مهارُتــه العاليــة يف الرتجمــة يف زمــِن حتــوُّ
جيلــه هــو جيــل املثقفــن اجلديــد الــذي كســب قــوت يومــه مــن 
الرتجمــة والصحافــة والتعلــمي، وكان عىل صلة وثيقة باملبرّشين 
الربوتســتانت مــن إنكلــرتا والواليــات املتحــدة«١٠. هكــذا بــدأت 
مهــم 

ّ
يــن أمريكيــن وإنكلــز، حيــث عل مســريته املهنيــة مــع ُمبرشِّ

العربية، ومن خالل ذلك العمل، أتقن اإلنكلزّيية والفرنسية.
الشــباب  هــؤالء  عــىل  »ُمَهيِمــن«  تأثــري  يــن  للمبرشِّ كان 
الســورين اللبنانيــن، الذيــن حتّولــوا مــن النســاخة إىل الكتابــة 
األدبيــة، وســاعدهم عــىل ذلك دعــم رعاة أوروبيــن وأمريكين. 
وينطبــق مفهــوم غرامــيش للهمينة عىل هــؤالء الرعاة، من حيث 
كوهنــم مارســوا »قيــادة فكريــة وأخالقيــة«١١ زرعــت التعــاون أو 
العمالــة يف هــؤالء الرجــال، الي يصفها أســامة مقديس بأفضل 
صــورة بقولــه إّن »العمالــة ليســت مجــرد خيانــة بضعــة أفــراد 
»لألّمــة«، بــل يه أوســع انتشــاًرا وأكــرث تعقيــًدا، فهــي الُعــرف 
ال االســتثناء عــىل املســتوى الفــردي«١٢. متّتــع الُنّســاخ الشــباب 
يــن، ومبعرفــة اكتســبوها  مبهــارات جديــدة اكتســبوها مــع املبرشِّ
مــن ترجمــة أعمــال مــن اللغــات األوروبيــة. مــن خــالل عملهــم 
ّتــاب جــًرا انتقلــت عليــه الهمينــة الثقافيــة  هــذا، كان هــؤالء الكُ
يــن، فســاعدهتم عــىل التأثــري يف الســكان املحليــن. كلٌّ  للمبرشِّ

مــن الشــدياق ومعارصه بطرس البســتاين، وغريهمــا مّمن تلقوا 
تدريًبا مشــاهًبا، بدأوا مســريهتم املهنية برتجمة األعمال األدبية 
والدينيــة الغربيــة بتكليــٍف مــن املبرشيــن١٣. ولســوف يتبــّن أّن 
ـا يف  دوًرا جوهريًـّ لعبــت  واملبرشيــن  النّســاخ  بــن  العالقــة  هــذه 
ين،  األعمــال األدبيــة الــي كتبوها بعد انهتــاء عملهم لدى املبرشِّ

كما بّينُت يف أحباٍث أخرى١٤.

الهجرة والبحث عن الدْخل
سمح الشدياق لنفسه بأن يتأثّر بالمبرّشين الذين عمل معهم، 
ال ألّن المعرفــة الــي حملوهــا معهم كانت المعرفة المهيمنة يف 
القــرن التاســع عــرش فحســب، بل ألّن العائد المــايل لهذا العمل 
كان كبــرًيا أيًضــا. كان الكســب المــايل أحــد دوافعــه األساســية 
جنيًهــا   ١٥٠ بلــغ  ســنويًّا  أجــًرا  تلّقــى  إذ  المبرّشيــن،  مــع  للعمــل 
اسرتلينيًّا حن عمل مرتجًما لدى الربيطانين يف كامربيدج، يف 
حن كان بطرس البســتاين يتقاىض، يف الفرتة نفســها، ربع هذا 
المبلــغ يف بــريوت مــع األمريكيــن. أّمــا المــرشف عــىل الشــدياق 
جنيــه   ٤٠٠ يتقــاىض  فــكان  بادجــر،  جــورج  معــه،  والمتعــاون 

اسرتليين لقاء عمله يف نفس المرشوع مع الشدياق١٥. 
عّمــن  غربتــه  عــن  الشــدياق  يتحــدث  ورســائله،  كتبــه  يف 
ويف  المســتقرة.  غــري  عملــه  ظــروف  وعــن  لصالحهــم،  يعمــل 
فصــل الشــدياق مــن كتــايب، رّكــزُت عــىل شــعوره بالغربــة عــن 
المبرّشيــن١٦، لكــن الرســائل تكشــف أنــه شــعر بالدرجــة نفســها 
مــن عــدم االرتيــاح يف اســطنبول. يف إحــدى الرســائل الــي يذكر 
فيهــا احتمــال أداء خدمــة ليســاعد ابــن أخيــه يف الحصــول عــىل 
وظيفــة، يكتــب إىل ابــن أخيــه بالكتابــة الــي يســّميها اللبنانيــون 
نحــو  ُتكَتشــف حقيقــة مشــاعره  أن  يتجّنــب  »الكرشــوين« يك 
ق بهــذه الدولة أصاًل 

ّ
الحكومــة، الــي يقــول عنهــا: »ليس يل تعل

ألين لســُت يف خدمتهــا، وأكــرب أعــدايئ هــو ناظــر الخارجيــة فــإذا 
كان هــذا المتــّرف مــن حزبــه وَعــرف أّن يف خدمــة الحكومــة 
ب يف 

ّ
بعًضــا مــن أقــاريب لطرَدهــم ال محالــة«١٧. حكــم هــذا التقل

عالقتــه بالســلطة مســريَته المهنيــة كاملــة، وال بــّد مــن دراســة 
تأثريه عىل كتاباته.

مــن األحــداث الدراماتيكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الي تذكرها الرســائل، 
الحلــيب  المطــران  مــع  الشــدياق  خاضهــا  الــي  المنافســة 
أتناســيوس التوتنــيج١٨. تنافــس الرجــالن عــىل ترجمــة »كتــاب 
ــن التوتنيج من الحصول  الصلــوات العاّمــة« إىل العربية، وتمكّ
عىل التكليف بتقديمه نموذًجا رديًئا وبشــّنه حملة تشــويه ضد 
الشــدياق. يف كتــاب »الســاق عــىل الســاق«، يغتنــم الشــدياق 
الفرصة ليســخر من الرجل، ويصف أســلوبه بالركيك، ويكتب 

عدة صفحات يف هجائه، ويفلت قلمه للنعوت فيكتب:



 كان الشدياق حساًسا للتفاوت بني الطبقات
 وانتقد زيف االزدهار يف االقتصــــــــــــــــــــاد الغريب

وربطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بالتوسع االستعماري، 
عرصه كتّاب  عن  يختلف  نموذًجا  فقّدم 
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يق 
ّ

املطــران أتناســيوس التوتنــيج حلــيب الُبشــكاين الشــال
ــايع 

ّ
اللط املقســقيس  النّشــايف  ااِلنقــايف  الَشــْولقي 

متــيّ الَقِدييح  ْرمشــي الرُثْ
َ
ــايع الُمصنــوي احلُتفــيل األ

ّ
الَنظ

التخّممي اإلّميع١٩.
»الســاق«  أســلوب  عــن  يونــيغ  كريســتيان  جــادل  كمــا 
اجلمايل. َرَبط الشدياق القمية املالية بالقمية املعنوية الكامنة يف 
ما زادت 

ّ
ما كرثت الكلمات الدالة عىل اليشء كل

ّ
الكلمات: »كل

قميتــه«، فلذلــك أمعــن الشــدياق يف تعديــد مفــردات األشــياء 
يف كتاباتــه٢٠. ويف الرســائل، نقــرأ عــن تــرّدي الوضــع االقتصــادي 
للشــدياق يف مالطة بســبب حملة التوتنيج وجناحه يف احلصول 
عــىل مهّمــة الرتجمــة الــي كان يرغــب فهيــا. رّد كاتُبنــا بالطريقة 
الــي يتقهنــا، ويه كتابــة قصيــدة هجــاء طويلة أرســلها إىل أخيه 
مــع تعلميــات لــه بــأن يرســل بضعــة أبيــات مهنــا كّل أســبوع إىل 
التوتنــيج بالربيــد مــن دون ذكر امِس ُمرِســل، وذلك ليســخر منه 
علًنــا، »فقــال الشــاعر إذا ال تنفــع فــرض... مث إن جميــع مــا نظمته 
يف حق احلمار وصل ليده إال بعض التوارخي وذلك بأن أبعثه عىل 
يــد رجــل بغــري خطــي فيقول له الرجل أن رجــاًل قِدم من الرشق 
م يل هذا املكتوب بامسك«٢١. فالشدياق كان عىل ثقة بأّن 

ّ
وسل

خمصه ال يتقن العربية ولن جيد كلمات فّعالة يرّد هبا.

ترجمُة هذه القصيدة معروفة للباحثن، ويه موجودة يف 
أرشــيف اإلنجيل يف كامربيدج. أّما النســخة العربية للقصيدة 
الكاملــة فموجــودة فقــط يف هــذا األرشــيف الشــخيص وتمتــّد 
الرتجمــة  أيًضــا  األرشــيف  ويتضّمــن  صفحــة،  عرشيــن  عــىل 
الكاملــة مــع مقّدمــة للمرتجــم. تــرك نجــاح التوتنــيج يف إزاحــة 
عــىل  أثــًرا  بالرتجمــة  التكليــف  عــىل  والحصــول  الشــدياق 
وضعــه المــايل الــذي تدهــور رسيًعــا، فاضطــر إىل طلــب الدعــم 
مــن والــد زوجتــه يف اإلســكندرية٢٢. ويف رســالته ألخيــه، يطلــق 
العنــان لمرارتــه، لكــّن الشــدياق عــاد، يف المحصلــة، إىل عملــه 
ثــم  العامــة«،  الصلــوات  »كتــاب  برتجمــة  ــف 

ِّ
ل وكُ الســابق، 

»الســيد  فــإن  بذلــك،  فــه 
ّ
كل مــن  بشــهادة  اإلنجيــل.  برتجمــة 

كته يف اللغة 
َ
فــارس مــن العالــم مبحــٌر يف العربية«٢٣. كانــت مل

ا٢٤، يقّدرهــا أصحــاب الســلطة بقــدر مــا كان يضعهــا  ثمينــة جــدًّ

الشدياق يف خدمة مصالحهم. أّما حن تقوده براعته األدبية 
إىل مــا هــو خــارج عــن إطــار خدمــة الســلطة، فــكان الشــدياق 

يتعّرض إىل انقطاع الدْخل ليجد نفســه يف عَوٍز مايل.
تؤكــد كــرثُة تنّقــل الشــدياق بــن البلــدان يف النصــف األول 
من حياته الصعوباِت الي واجهها يف تأمن دخل، وعدم قدرته 
عــىل احلفــاظ عــىل عملــه ملــدة كافيــة إلنشــاء عالقــات مســتقرة 
املتســارعة  الرأمساليــة  وتركــت  فهيــا٢٥.  عمــل  الــي  املــدن  يف 
الــي وجدهــا يف لنــدن األثــر األكــرب يف تكويــن الشــدياق نظرتــه 
لالقتصــاد الســيايس، حيــث كتــب نصوًصــا طويلًة عن آلية ســري 
الرأمساليــة يف لنــدن واســطنبول وغريهمــا مــن املــدن الــي أقــام 
فهيــا. كان الشــدياق حساًســا للتفــاوت املجحــف بــن الطبقات 
فكتب ينتقد زيف االزدهار يف االقتصاد الغريب وربطه بالتوســع 
كّتــاب  عــن  خيتلــف  فريــًدا  منوذًجــا  قــّدم  وبذلــك  االســتعماري، 
عــره الذيــن اعتــربوا الغــرب قــدوًة يف احلضــارة واحلداثــة. قــد 
تكون دقة املالحظة إزاء الشؤون االقتصادية نابعًة من اخنراطه 
يف القطاعات الي كان يصفها وهو يفّتش عن أعمال تســاعده 
يف حتســن وضعــه املــادي. فهــا هــو يكتــب يف وصــف مركــز لنــدن 

املايل، »سيي«، يف »كشف الُمخبَّأ عن فنون أوربا«:
قد تقّدم الكالم عىل هذا اخلط من حيث اشتماله عىل 
أعظــم املبــاين الكائنــة يف لنــدرة... إّن هــذا اخلــط الفريــد 
هو مركز األشغال العظمية واملبايعات اجلسيمة ألغنياء 
جتّــار اإلنكلــز. فمــا من بنــاٍء فيه إال وهو مصــدٌر للحركة 
والعمــل، ومــا أحــٌد خيطو فيه إال للكســب والشــغل، وال 
يتحــرك بــه لســاٌن إال للنفــع والفائــدة، وال تطلــع عليــه 
خيلــج صــدر  وال  للســيع،  إال  نــور  فيــه  يوقــد  وال  مشــس 
مخلوق خاطر إال للتحصيل واالقتناء. فرتى كّل واحد 

من أهله فاحًتا عينيه وفمه ألكل الدنيا وما فهيا٢٦.
مــع  المبــارش  احتكاكــه  جــّراء  مــن  المالحظــات  هــذه  تــأيت 
خدماتــه  يعــرض  كان  حيــث  التجــارة  قطــاع  يف  العاملــن 
اللغويــة عــىل التّجــار فيكتب لهــم الصكوك والرســائل لقاء أجر 
يحّســن دخلــه العــام ويســمح لــه بمزاولــة عملــه الكتــايب. كان 
الشــدياق مرهــف الســمع لــكالم التّجــار والموظفــن العاملــن 
يصــيغ  يكــن  ولــم  الكتابــة،  وأســلوبهم يف  الماليــة  األســواق  يف 
لهــم فقــط للســخرية منهــم وإنمــا أيًضــا يك يرّوج لنفســه ككاتب 
فــّذ يســى إىل كســب رزقــه مــن خــالل مزاولــة أعمــال ســكرتاريا 
وترجمــة ونســخ. يوجــد يف األرشــيف رســالة واحــدة تربهــن أنــه 
ُمرَســل  تجــاري  صــّك  ويه  الحــّر،  الســكرتاري  العمــل  مــارس 
نيــَة األخويــن عرقتنــيج  مــن ليفربــول. يســّجل هــذا المكتــوب 
يف اإلقــدام عــىل الّتجــارة مــع الــرشق. الرســالة مصوغــة بعربيــة 
ســليمة تتبــع أعــراف قواعــد اللغــة ويف األســلوب المنّمــق لذلــك 
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من أرشيف أحمد فارس الشدياق.
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أرسلــــــــــــــــــــه قد  كان  الذي  سليم،  ابنه   أرشف 
مصطفى، األمري  تــــــــــــــــــــونس  وزراء  رئيس   إىل 
 على شحنة أسلحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
من فرنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لصالح األمري
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الزمن. يكتب الشــدياق يف »كشــف الُمخبَّأ« عن ركاكة عبارة 
التجار العاملن يف »سيي«، خاصًة العرب منهم الذين ليسوا 
قادريــن عــىل صياغة أبســط العقود التجارية الي عىل أساســها 

تنتقل السلع برشاهة من إنكلرتا إىل األقاليم العربية:
الصقــع  هــذا  وجتّــار  عموًمــا،  لنــدرة  جتّــار  أن  شــّك  وال 
خصوًصا، أغىن من جميع جتّار أوروبا، إال أهنم دوهنم يف 
الظرف والكياســة وعبارهتم ركيكة، خبالف جتّار فرنســا 
فإهنــم مشــاركون لــذوي العلم والدرايــة، وعبارهتم وإن 
تكن دون عبارة علماهئم، إال أهنا بالنسبة إىل كالم جتّار 
اإلنكلــز عاليــة. كمــا أّن عبــارة هؤالء بالنســبة إىل عبارة 
جتّار بالدنا يف غاية الفصاحة، ولعمري إّن تاجًرا يكتب: 

لق، أي ال٢٧. 
العــرب  التّجــار  يرتكهبــا  الــي  اللغــة  ويعــدد بعدهــا أخطــاء 
الذيــن احتــّك هبــم يف ســوق لنــدن. ليس مؤكًدا أن الرســالة من 
كتابــة الشــدياق، أو أنــه تقــاىض مقابلهــا أجــًرا، ولكــن نظــًرا إىل 
 يــده وإىل أن محتواهــا ال يبــدو موجًها إىل أيّ من أفراد 

ّ
أهنــا خبــط

عائلة الشدياق، أو يشري إىل أيّ من أعمالهم أو أعمال غريه من 
األشــخاص الذين كان الشــدياق يتواصل معهم عادة، أســتنتج 
أن هــذه الرســالة عّينــة مــن عمــل إضــايف مارســه الشــدياق يف 
حبثه املســتمر عن عمٍل كناســخ ليتمكن من اإلنفاق عىل نفســه 
ليكتب ما يرغب يف كتابته )كان يف تلك الفرتة منكبًّا عىل كتابة 
ه كان يفكر يف تلك الفرتة بقطع 

ّ
»الســاق عىل الســاق«(، ولعل

ين٢٨. عالقته بالُمبرشِّ

من كتاب »الساق عىل الساق« نعرف أّن الشدياق جّرب 
التجارة بضع مرات يف املناطق السورية. بعد سفره إىل مالطة، 
بعــض املشــاريع  يبــدو أن شــقيقه طّنــوس طلــب مســاعدته يف 
التجارية. ال جند يف الرســائل إشــارًة إىل اهمتام الشــدياق بطلب 
أخيــه يف مجــال التجــارة، حيــث خيــرب شــقيقه بأنــه ال ميلــك رأس 
املــال الــالزم ليكــون ضامًنا ملغامرة أخيــه التجارية٢٩. ولكننا جند 
إشــارًة إىل أن ابنــه ســلمي، الــذي كان قــد أرســله إىل رئيــس وزراء 
تونس األمري مصطفى، كان قد أرشف عىل شــحنة أســلحة من 
فرنســا لصــاحل األمــري، مــا يمسح لنا بالتخمن بــأن مهّمات كهذه 

كانت بن املهّمات الي ينتظرها منه ُرعاُته الذين كان خيدمهم 
يف أعمــال ســكرتارية بــن وقــت وآخر. كان الشــدياق يرّد جمياًل 
مــن خــالل توظيــف ابنــه يف خدمــة خطــرية كهــذه لكــون األمــري 
أحــد الراعــن الكبــار لكتــاب »رّس الليــال يف القلــب واإلبــدال« 

)١٨٦٨(، حيث منحه ١٠ آالف فرنك للتفّرغ للكتابة٣٠.
يف رســالة تعبــري عــن االمتنــان، ُيبِلــغ الشــدياق األمــري بأنــه 
ع مائة نسخة  أرسل ابنه سلمي ليكون حتت تّرفه، وبأنه سيوزِّ
مــن الكتــاب عــىل اجلمعيــات العلمية واملكتبــات األوروبية، وبأّن 
النســخ جميعهــا ســتذكر يف الصفحــة األوىل هبــَة األمري الكرمية. 
صت مئتا نسخة من الكتاب للتوزيع يف تونس وحدها٣١.  وُخصِّ
ويبــدو أّن البــاي قــد أرســل املبلــغ عــىل دفعــات أرفقهــا أحياًنــا 
هبدايــا مثينــة، مثــل املزهريــة املرّصعــة الــي تلّقاها الشــدياق منه 
يف إحدى املناسبات الرمسية. كانت هذه الهبات بالغة األهمية 

له عن الكتابة.
ّ
لكتابات الشدياق، وأّدى انقطاعها إىل تعط

مشاكل جريدة »اجلوائب«
تعّرضــت جريــدة »اجلوائــب« عــىل وجــه اخلصــوص للمشــاكل 
والعَوز. يف هذا األرشــيف الشــخيص، نكتشف البدايات املبكرة 
كان  ســكرتارية.  كخدمــة  املــرشوع  بــدأ  اجلريــدة.  نــرش  لفكــرة 
الشــدياق يومهــا يف باريــس وهــو بالــكاد قــادر عــىل تدبــري أمــوره 
ســابًقا  بعثــت  قــد  أين  »أعــرض  تونــس  لبــاي  فكتــب  بنفســه. 
جلنابكــم الرفيــع مبــا رأيــت تعريبــه مــن األخبار جديًرا بــأن يعرض 
عــىل مســامعكم الفرصــة فبادرت إىل تعريــب ما وجدته يف عدة 
بــدأت  رىض«٣٢.  ســاعة  وصولــه  يصــادف  أن  راجًيــا  جرنــاالت 
فكــرة »اجلوائــب« كعــرض قّدمــه الشــدياق لرؤســاء تونس بأن 
يرتجم لهم التقارير اإلخبارية من الفرنسية واإلنكلزّيية بشكل 
منتظــم مقابــل أجر محــدد. ولكن عندما حصل عىل متويل من 
اســطنبول رَشع بإنشــاء إحــدى أهــم الدوريــات العربيــة يف ذلــك 
العــر. بعــد انتقــال الشــدياق إىل اســطنبول بــدأ ينــرش جلمهــور 
واســع ومجهــول الهويــة وليــس ألعيــان معروفــن كمــا كان قــد 
خطط. يف السنن الثالث األوىل من نشأهتا، كانت »اجلوائب« 
واإلنكلزّييــة  الفرنســية  الصحافــة  مــن  ترجمــات  عــن  عبــارة 
والطليانية والرتكية، كما نرش بعد العنوان عىل الصفحة األوىل 
فلم يكن فهيا محتوى أصيل إال يف السنوات الالحقة وذلك إىل 

جانب ما كان يرتجم من صحف ولغات أخرى. 
حظيــت »اجلوائــب« بانتشــار واســع، وامتــّدت دائــرة قّراهئا 
مــن مشــال أفريقيــا إىل بريطانيــا وفرنســا وأملانيا ومــر واملرشق. 
لكهّنــا وبالرغــم مــن أهّميتهــا وهشرهتــا، مل تكــن دائًمــا مرشوًعــا 
ــا راحًبــا. فالســوق مل حيــّل مــكان المتويــل ومل يمســح للشــدياق  ماليًّ
مل يكــن املوزعــون دائًمــا  بتخفيــف وطــأة ســحب الدعــم املــايل. 
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أمينــن يف تعاملهــم مــع الشــدياق، ومل حيّولــوا لــه املبالــغ املّتفــق 
آمــي  يشــري  يتوقــع.  الشــدياق  كان  مّمــا  أقــّل  حّولــوا  أو  علهيــا، 
أيالــون إىل هــذه احلالــة االقتصاديــة حــن يكتــب أن »العقبــات 
واألداء الســئ وغريهــا مــن العوامــل املاّديــة والتنظمييــة كانــت 
مــن املعــامل األساســية يف نتــاج الشــدياق األديب« مبــا تــرك أثــًرا يف 
عملــه ويف إرثــه األديب٣٣. مل يــرتك الباعة اجلّوالــون ووكالء التوزيع 
صورًة واضحًة عن عائدات هذه املنتجات املنشورة، ويف بعض 

احلاالت، مل يتقاَض الشدياق أيّ أجر عىل كتاباته٣٤.
كمــا كتــب الشــدياق إىل أوالد أخيــه القلقــن عــىل أحــوال 
عّمهم املادية، أّن أمواله الشــحيحة ليس ســببها زوجة مرفة، 
بــة يه الســبب »فــإن قلــت أليّ 

ّ
وإمنــا مهنُتــه الصحافيــة املتقل

ســبب تكتبهــا إًذا قلــت إْن يه نعمــة يف النفــس كنظــم الشــعر 
صعوبــات  إىل  االقتصاديــة  االنتكاســات  هــذه  أّدت  وغــريه«٣٥. 
عائلــة  إىل  باإلضافــة  بيتــه،  وأهــل  الشــدياق  وجــه  يف  كبــرية 
أيًضــا  تكشــف  األرشــيف  رســائل  لبنــان.  يف  عموًمــا  الشــدياق 
عن حاجة الشــدياق للتفاوض والتلفيق املســتمّر بن ســلطات 
مختلفــة مــن أجــل تقوية وضعــه االقتصادي الهّش. ويف رســالة 
بعهثا إىل الدولة املرصية قبل أهشر من وفاته، جنده يعدد املرات 
الي تسلم منًحا من ديوان اخلديوي والسؤال عن سبب توقف 

هذه املنح يف شيخوخته وعندما مل يعد قادًرا عىل العمل٣٦.

مسؤولياته العائلية
عىل الرغم من مغادرته وطنه من دون عودة يف ســّن اخلامســة 
والعرشيــن، حافــظ الشــدياق عــىل تواصل منتظم مــع عائلته يف 
لبنان، ودعم شــقيقه باإلرشاف عىل شــؤون أبنائه، حيث ناقش 
معــه تفاصيــل املدارس واحمتاالت العمل يف املســتقبل، وحّدث 
مراســالته  يف  األســايس  الطــرف  كان  الــذي  طّنــوس،  شــقيقه 
العائلية حىّت مماته، عن شــكوكه بأن زوجته األوىل تقمي عالقة 
خارج إطار الزواج مع خادم مالطي، وشىك له من إنفاقها املال 
عــىل الرّتهــات٣٧، وعــرّب لــه عــن قلقــه مــن أن أبنــاءه ال يتحدثــون 
قــارئ  الــي يعرفهــا   هــذه املخــاوف، 

ّ
العربيــة بطالقــة٣٨. تتجــىل

كتــاب »الســاق« يف ســياق محاولــة الكاتــب مواجههتــا وفهمها 
الرســائل، ويه مخــاوف  والتعامــل معهــا، حبالهتــا األصليــة يف 

سّببهتا حالة االقتالع من اجلذور والرتحال الدامئ.
     يشــري كشــفه عــن هــذه التفاصيــل احلمميــة لطّنــوس عــن 
بــن  اخلالفــات  وأن  اجلغــرايف،  البعــد  برغــم  الوثيقــة  عالقهتمــا 
الشقيقن مل ُتفِسد هذه العالقة، مثل تأنيب الشدياق لطّنوس 
ألنــه مل يذكــر شــقيقهما الهشيــد أســعد يف كتابــه عــن أعيان جبل 
بســبب  شــقيقه  يذكــر  مل  طّنــوس  أّن  الشــدياق  أدرك  لبنــان٣٩. 
ذكــره،  إغفــال  عــىل  يؤنّبــه  ولذلــك،  الربوتســتانتية،  اعتناقــه 

ويعــّدد إجنــازات أســعد٤٠. كمــا انتقــد الشــدياق شــقيقه بســبب 
مبالغتــه يف وصــف إجنــازات زعماء اجلبــل املحلين، وإغفاله ذكر 
بــه كمــا  الــذي افتخــر  ترجمــة الشــدياق لإلجنيــل، وهــو العمــل 
قال لشــقيقه. ال يصل األمر بالشــدياق إىل التشــكيك يف دوافع 
طّنوس وميتنع يف الرسائل عن التعبري عن الغضب٤١، بل حيافظ 
عــىل موضوعيتــه ويتعامــل مــع شــقيقه باالحــرتام الــذي تفرضــه 
الزمالــة يف العمــل، مــن دون أن خيفــي خيبــة أملــه مــن عيــوب 
ــف الشــدياق نفســه مســؤولية 

ّ
الكتــاب. وعنــد وفــاة شــقيقه، كل

وحــّول  بانتظــام،  املــال  لهــم  وأرســل  وأبنائــه،  بأرملتــه  العنايــة 
عائدات »اجلوائب« يف جبل لبنان إىل دخٍل ثابت لهم٤٢.

     وحــن أشــار أبنــاء شــقيقه إىل احمتــال أّن زوجتــه الثانيــة 
ُمبــّذرة، أنهّبــم بلطــف عــىل ذلــك ولكن مــن دون اللغة القاســية 
الــي كان معروًفــا هبــا بن قّرائه. أظهر الشــدياق رّقة شــديدة يف 
التعامل مع عائلته، ودعم أبناء أشقائه وتوّسط لهم يف وظائف 
عــدة داخــل جهــاز الدولــة العمثانيــة البريوقراطي. يكشــف هذا 
العطف الثابت لعائلته عن توقه ملصري أقل اغرتاًبا طيلة حياته. 
نــادًرا مــا يواجــه القــارئ شــعور الَفقــدان املصاحــب للمنفــى يف 
كتابــات الشــدياق، إذ يربع الكاتــب يف إخفائه وراء لغته املِرحة. 
إال أّن احلنــن النــاجت مــن الغربــة هو ما غّذى، باســتمرار، اهمتامه 
باحلالــة السياســية يف جبــل لبنــان، وهــو مــا ميكــن أن يفــّر نرشه 

لتقارير من املتّرفية، بن وقٍت وآخر، يف »اجلوائب«.
     كتبــُت يف مــكان آخــر أّن الشــدياق ينتمــي إىل لغــٍة ال إىل 
مــكان، ومــا زلــُت عــىل قناعــة بذلــك إىل حــّد بعيــد. ولكنين، بعد 
ا لصالته  قراءيت لرســائله، أتســاءل عن مدى قطع الشــدياق حقًّ
مــع وطنــه٤٣. لقــد منحتــه الصــالت العاطفيــة الي حافــظ علهيا، 
والــي تعــّززت بالزتاماتــه املاليــة جتــاه أفــراد عائلتــه، حّقــه يف أن 
يكون له رأي حبوادث بلده األصيل. فخروجه من بريوت ما كان 
إال هروًبا من موت- كان قد حلق بأخيه األكرب أسعد، وبقاؤه يف 
ا بتحصيله معاًشا وظروف عمل 

ً
املنفى كان إىل حّد بعيد مرتبط

أفضل مّما كان متاًحا يف سورية يف ذلك الوقت، فكان له تأثري 
إجيــايب يف معــاش العائلــة الباقيــة يف بلــده األصــيل. هبــذا املعــىن، 
يقّدم لنا الشدياق مثااًل عىل البعد السيايس للتحويالت املالية 
مــن اجلاليــات املغرتبــة، ومثااًل مبكــًرا عىل عمل املثقف املنفي يف 

زمن تغريُّ كبري يف االقتصاد السيايس للعمل الثقايف.
بــة موضوًعا 

ّ
      اخــرتُت ظــروف الشــدياق االقتصاديــة املتقل

املهنيــة  املثقفــن  مســرية  ارتبــاط  عــىل  لإلضــاءة  الورقــة  لهــذه 
بانعــدام األمــان االقتصــادي، وهــو موضوع ال تبحثه الدراســات 
األكادمييــة احلاليــة للهنضــة العربيــة إال ملاًمــا. ومــن شــأن دراســة 
األوضاع االقتصادية للمثقفن أن تساعدنا عىل فهم نصوهصم 
عىل حنٍو أفضل وأوضح، وفهم التغرّي يف توجهات كتاباهتم خالل 
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عملهم لكسب قوت يومهم. وُيتيح أرشيف الشدياق الشخيص 
ملحة نادرة عن هذا املوضوع، وميكن أن يساهم يف اإلرصار عىل 
ليســت »ملهــاة« كمــا وصفهــا  وأعمالــه  الشــدياق  أّن دراســة 
ذات يــوم اســطفان شــيحا٤٤، بــل مــن شــأهنا املســاهمة يف حتليــل 
االقتصــاد الســيايس للهنضــة العربيــة والتدقيق بالعمــل الثقايف 

كمهنة مرتبطة بسوق رأمسايل متسارع وشديد التنافس.
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رؤوف مسعد

كاتب مرسيح 
وروايئ وصحايف، 
مرص. من أعماله 
»صانعة املطر« 
كا«  )1٩٩7(، »إيثا
)2007( و»لّما 
البحر ينعس: 
مقاطع من حيايت« 
)201٩( ويعمل 
حاليًّا عىل اجلزء 
الثاين منه

قبــل رحيــل عبــد الحكيــم قاســم بوقــت قليــل، دعانــا صنــع هللا 
إبراهيــم إىل عشــاء ورشاب يف بيتــه. كنا قــد نرشنا بالفعل آنذاك 
أهــّم أعمالنــا؛ نحــن »مجموعــة الواحــات«، كما أطلــق الرفاق 
علينــا أيامهــا حيــث التقينــا جميًعــا يف »ســجن الواحــات«. لــم 
أكــن أعــرف صنــع هللا وال كمــال القلــش، وال همــا كانــا يعرفــان 
عبد الحكيم الذي زاملين شهوًرا طوااًل يف سجين )»القناطر«، 
حيــث  اإلســكندرية  يف  و»الحــدره«  القاهــرة،  مــن  القريــب 
تّمــت محاكمتنــا(. وكنــا قــد أصبحنــا يف وقــت العزومــة رجــااًل 
مزتّوجــن: كان كمــال القلــش يعمــل حينهــا صحافيًّا يف جريدة 
»الجمهوريــة« بعــد غربــة بضــع ســنوات يف الكويــت مــع زوجته 
المرصية. وعبد الحكيم قد رجع من تغريبة إحدى عرشة سنة 
ــا معظــم الوقــت؛ وأنــا عــدُت  يف ألمانيــا حيــث عمــل حارًســا ليليًّ
مــن تغريبــة طويلــة بلغــت اثنــي عــرشة ســنة بــن أوروبــا وبغداد 
قــُت مرتــن! أمــا صنــع هللا فــكان 

ّ
ولبنــان تزوجــُت خاللهــا وطل

يكتــب ويقيــم يف شــقة بالطبقــة الســابعة مــن دون مصعــد يف 
مر الجديدة.

الرفاق يف »سجن الواحات«
بعدما تعّرفت إىل كمال القلش، رفيق زنزاني يف »الواحات«، 
عّرفين إىل صنع هللا، وقّدمُت لهما عبد الحكيم. كّونا مجموعة 
تلتقــي بشــكل شــبه منتظــم قبــل »التمــام، أي إغــالق الســجن 
والزنازين«، يف حوش ســجن الواحات الواســع. نتناقش يف ما 
يشــغلنا مــن قضايــا األدب، وقــد كتــب صنــع هللا معظــم مــا دار 
بيننــا مــن نقــاش وتّم تهريبه خارج الســجن ونــرشه بعد ذلك يف 
كتــاب بعنــوان »يوميــات الواحــات«. كان مرشوعنــا األول بعــد 
اإلفراج الذي كنا نحلم به أن نذهب أربعُتنا إىل أسوان ونكتب 
عــن تجربــة بنــاء الســّد العايل مــن الناحية اإلنســانية. وبالفعل، 
ذهبنــا لكــن مــن دون عبد الحكيم الذي تحّجــج بعدم إمكانية 

مرافقتنا ألســباب عائلية.

بعــد ذلــك بســنوات حصلُت عىل منحة مــن »احتاد الكّتاب 
ــم اللغــة البولندية وترجمــة الثقافة البولندية 

ّ
البولنديــن« لتعل

مــيع.  إلهيــا  التقــدم  احلكــمي  عبــد  عــىل  واقرتحــُت  العربيــة،  إىل 
ــف أيًضــا عــن الســفر بعــد قبولــه 

ّ
وبالفعــل تقــّدم إلهيــا لكنــه ختل

بالبعثة فسافرُت مبفردي. 
بعد انهتاء مدة املنحة جتّولُت يف األرض. ســافرت من مر 
يف كانون األول/ ديمسرب ١٩٧٠ ورجعت إلهيا يف متوز/ يوليو ١٩٨٢ 
ألؤسس »دار هشدي« للنرش.  وهناك زارين يف الدار عبد احلكمي 
قــد  كنــت  بيومــي.  هســام  الصديقــة  والكاتبــة  الصحافيــة  مــع 
عرضــت عليــه أن يعطــي الــدار حــق نرش روايــة »املهدي« )ويه 
رواية بديعة عن تغلغل اإلخوان املسلمن داخل القرى املرصية 
وإقناعهــم »جنــار ســوايق« قبطــي باعتنــاق اإلســالم يك جيــد عماًل 

يعيل به أرسته(، لكّن عبد احلكمي رفض عريض غاضًبا ثائًرا. 
كان عبــد احلكــمي قــد رجــع مــن أملانيــا بعــد تغريبتــه الطويلة. 
ويف لقائنــا األول بـــ»دار هشــدي« بعــد اختفاء كّل منا عن اآلخر 
وجدتــه أكــرث عصبيــًة ممــا كان عليــه ســابًقا. بعــد ذلــك، كنــُت 
ألتقيه صدفًة من دون مواعيد مسبقة عىل الرغم من أّن عالقتا 
كصديقن كانت وثيقة يف السجن قبل املحاكمة وأثناءها مث يف 
»الواحات«. وكنُت يف بدايات عهدي بالقاهرة قد خرجت من 
»ســجن الواحــات« إىل اإلســكندرية الــي انتقلــْت إلهيــا عائلي 
الصغــرية بعــد حبــيس ألرجــع مهنا مــرًة أخــرى إىل القاهرة أحبث 
عــن صداقــات وعمــل. ركنــت أحياًنــا أبيــت ليلــي أو بضــع ليــاٍل 
عنــد عبــد احلكــمي يف غرفتــه أشــاركه فراشــه أو أنــام عــىل مرتبــة 
يف  أيًضــا  يبحــث  احلكــمي  عبــد  كان  الغرفــة.  أرضيــة  يف  صغــرية 

القاهرة عن استقرار ما بعد اإلفراج. 
الســوفيتية  نوفوســي«  »وكالــة  يف  عمــاًل  وجــدت  وكنــُت 
لألنبــاء مبســاعدة صنــع هللا. وقــد ســاعدين قبــل ذلــك أن أتعرف 
إىل الســيدة »روكســاين«، زوجة رفيقنا هشدي عطية الشــافيع 
الــي قدمــت يل عمــاًل يف مكتبــة متلكهــا بالزمالــك لبيــع الكتــب 

رؤوف مسعد عن عبد الحكيم قاسم
جمَعنا السجن وفرّقتنا الحرية



عند انشقاق احلزب  الشيويع املري، * 
احتفظ كل طرف 

باالمس األصيل للحزب 
فمّسي احلزب املنشق 
»املري« واألصيل 

»احلزب«.
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األجنبيــة امسهــا Tout Les Livres ، وحــن وجــدُت العمــل يف 
»نوفوســي« اقرتحــُت عــىل الســيدة روكســاين أن تقــّدم مــكاين 
يف العمــل لعبــد احلكــمي، وهــذا مــا حصــل فعمــل عبــد احلكــمي يف 
املكتبة بضع سنوات. كما اشرتى غرفًة عىل سطح عمارة قريبة 
مــن املكتبــة بمثــن زهيــد. وكانــت الغرفــة باألســاس »تتبع شــقًة 
مــن شــقق العمــارة« وُتســتخدم مخزًنــا، وبالــكاد تّتســع لرسيــر 
وكرســيَّن. أمــا املرحــاض فجمــايعّ، أي لــكّل الغــرف املتشــاهبة 

عىل السطح الي يقمي فهيا عبد احلكمي وبّوابو العمارة. 
ـا ملــن مــّر  ــا ورضوريًـّ وكانــت القاهــرة أيامهــا أيًضــا مــالًذا هامًّ
بتجربتنــا، جتربــة جيلنــا الــذي رَسق منــه ]جمــال[ عبــد النــارص 
لقي به يف ســجون صحراوية قاسية رطبة 

ُ
ســنواٍت من شــبابه وا

وحارة من دون غذاٍء كاٍف أو ثياٍب مالمئة. كما مل يكن يستطيع 
أهلنا البســطاء واملعوزون حتّمل أعباء ســفر شــاقة يف دروب غري 
مسفلتة بن أسيوط و»الواحات« تقطعها السيارات يف حوايل 

مثاين ساعات!
وكانــت القاهــرة املــكان اإلنســاين البــرشي الــذي نبحث فيه 
عــن احلــب والعمــل واملــأوى، ومــن مث عــن توصيــل كتاباتنــا إىل 
املجــالت املتاحــة أيامهــا مثــل مجلــة »املجلــة« الــي كان يرأس 

حتريرها حيىي حّقي.
حــن أخــربُت صنــع هللا عــن لقــايئ األخــري بعبــد احلكــمي يف 
»دار هشــدي«، اقــرتَح أن جنمتــع أربعتنــا يف بيتــه عــىل »قعــدة« 
لطيفــة. وبالفعــل، جئــُت وعبــد احلكــمي وكمــال لالحتفــال بعودة 
عبــد احلكــمي مــن »تغريبتــه« والنظــر يف أحوالنــا جميًعــا. وحنــن 
أســلوب  عــىل  متــرًدا  أكرثنــا  احلكــمي  عبــد  كان  »الواحــات«،  يف 
الكتابــة املــري والعــريب الســائد، املتــاح واملقبــول مــن الرقابــة 
النارصيــة. لكنــه أيًضــا كان ينفــق طاقتــه يف نقاشــات شــفاهية 
طويلــة وصادمــة للرفــاق الذيــن يكتبــون طبًقا للقواعــد املألوفة 
والســائدة أيامهــا. وكنا ثالثتنا الباقون منــارس »التقية« معظم 
الوقــت يف عــدم التــرصحي مبا يعمتل داخلنا أو مبا نرغب باإلفصاح 

عنه من انتقادات 
كان عبــد احلكــمي مــيع يف قضيي الي كان املهتم األول فهيا 
أبو ســيف يوســف، ســكرتري »احلزب الشــيويع املري« املنشّق 
آنــذاك عــن »حركــة التحرر الوطين الدميقراطــي – حدتو« الي 
كان ســكرتريها زيك مراد والذي انشــّق عنه »املري«*، الذي 
كان ســكرتريه فــؤاد مــريس. وأعتقــد أّن عبد احلكــمي كان منتمًيا 
ــا إىل »احلــزب« ألنــه كان أحــد مســؤويل االتصــال، وقــد  تنظمييًّ
متــت مراقبتــه واعتقالــه خاصــًة أنــه كان يؤّمــن االتصــال بن أبو 

سيف وإمساعيل املهدوي، املهتم الثاين يف القضية.
هكــذا التقيــُت عبــد احلكــمي للمــرة األوىل يف ســيارة الرتحيــل 
لتْودعنــا  معظَمنــا  املباحــُث  جمعــت  حيــث  الرشطــة  قــمس  مــن 

الــذي اســتمّر حــوايل ســنة  القناطــر »حتــت التحقيــق«  ســجن 
ونصــف الســنة إضافــًة إىل ســبعة أهشــر قضيناهــا يف املحكمــة 

العسكرية باإلسكندرية، وكّنا ستة عرش مهتًما.  
حــن متّ ترحيلنــا مــن اإلســكندرية إىل »الواحــات« وأبلغنــا 
باألحــكام الصــادرة حبّقنــا، كان عبــد احلكــمي مصاًبــا بالروماتــزم 
يف عضــالت القلــب، لــذا مل يقبــع طويــاًل يف ذاك الســجن الــذي 
خال من أيّ طبيب ملعاينة املرىض، فُنقل مرًة أخرى إىل سجون 

بعيدة تمتّتع بإمكانات طبية مثل »أسيوط« و»القاهرة«.
لقــد كان الســجناء يف »الواحــات« يتلهفــون للخــروج مــن 
هــذا الســجن الصحــراوي ملجــّرد الرغبــة يف مســاع أصــوات غــري 
أصــوات الســّجانن واحلّراس: أصــوات ممرضات إناث، ولو من 
البعيــد، أو االلتقــاء ببعــض أفــراد األرسة الذيــن كانــت ظروفهــم 

املادية متنعهم من االتصال بسجناهئم يف »الواحات«. 
لقــد قــى عبــد احلكمي وقًتــا يف بلدته بالقرب من طنطا بعد 
اإلفــراج عنــه؛ ولعــّل رجوعــه إىل بيــت األرسة قّدم لــه مادة كتابه 
»أيــام اإلنســان الســبعة«، وهــو يف احلقيقــة كتــاب عــن والــده 

املتصّوف الذي كان عبد احلكمي حيّب وجيّل.

قَدر الرتاجيديا يف »الغرف المقبضة« 
»قــدر الغــرف المقبضــة« يه النوفيــال الثانيــة لعبــد الحكيــم، 
وقــد كتبهــا يف برلــن عــام ١٩٨٠. أعتقــد أّن هــذه النوفيــال أهــّم 
من »أيام اإلنســان الســبعة« ألهنا عن رؤية عبد احلكمي لنفســه 
كيــف  شــعرُت  لهــا،  وبقــراءيت  عادلــة.  غــري  يراهــا  الــي  واحليــاة 
حتــّول حكــمي إىل إنســاٍن غاضــب. كنــُت أالحظ غضــب صنع هللا 
إبراهــمي أيًضــا يف »تلــك الراحئــة« مث يف »جنمــة أغســطس« الــي 
كتــب معظمهــا يف تغريبتــه بــن أملانيــا الرشقيــة وموســكو وجمــع 
ماّدهتــا حــن كّنــا مًعــا يف أســوان نريــد الكتابــة عن الســّد العايل. 
ومن املدهش أين احنزت بالسليقة إىل اجلانب امليء لنا جميًعا 
بعــد اإلفــراج عّنــا، عــىل العكــس مــن حكــمي وصنــع هللا، أحــاول 
إجياد يشء أمتسك به يف صحراء ما بعد اإلفراج. كّنا نبحث عن 
احلــب واجلنــس، واألنــىث الــي افتقدناهــا يف ســنوات الســجن، 
بــل يف ســنوات مــا قبلــه أيًضــا، وحــن خرجنا أخذنــا نبحث عهنا 
وكأهنا كانت تنتظرنا! لكّن تراجيدية عبد احلكمي تلّبســته، عىل 
العكــس مــن صنــع هللا الــذي كانت أحواله العائلية أســوأ بكثري 
مــن ثالثتنــا. لكمــال القلــش أرسة ممتاســكة رجع إلهيــا يف بيتهم 
مبــر اجلديــدة. وكانــت لعبــد احلكــمي عائلتــه. ويل أيًضــا عائلــي 
الي استقبلتين برتحاب مؤقت! لكّن صنع هللا مل تكن له عائلة 
يعــود إلهيــا فاســتأجر غرفًة يف مــر اجلديدة وهناك كتب »تلك 
الراحئــة«، ويه »نوفيــال« غاضبــة لشــخٍص خــرج مــن الســجن 
مستشــفى  يف  إيداعهــا  متّ  أنــه  اكتشــف  الــي  أمــه  عــن  يبحــث 
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األمراض العقلية! وكانت شــوارع القاهرة يف »النوفيال« تفوح 
براحئة عطنة نتيجة اهنيار البنية التحتية للمجاري.   

ونلقــى بهسولــة غضــب حكــمي يف »الغــرف املقبضــة« كمــا 
نلقــاه يف »املهــدي«. كمــا أّن إحساســه بقدراتــه اإلبداعيــة كان 
ه أكرب. عىل أّن األحد 

ّ
مســاوًيا إلحســاس صنع هللا بذلك، ولعل

عــرش عاًمــا يف أملانيــا الغربيــة مل تقــّدم حلكــمي مــا كان يمتّنــاه مــن 
كتابــة أطروحــة الدكتــوراه عن أدباء جيلــه، أو أن ُتنرَش ترجمات 
لكتاباتــه، لكهّنــا ألهمتــه تلــك الرســائَل الشــخصية الهامــة الــي 
كتــاب  يف  جمعهــا  شــعري  محمــد  والكاتــب  الصحــايف  اســتطاع 

ونرشها بعنوان »رسائل نوبة احلراسة« يف »دار مرييت«. 

لكــين بعــد قــراءايت الســابقة والالحقــة ألعمــال عبــد احلكــمي 
ص من غضبه املقمي عميًقا 

ّ
ورســائله، أجزم أنه مل يســتِطع التخل

داخلــه، فالنظــام النــارصي برتكيبتــه الطبقيــة اســتطاع أيًضا أن 
»يلعب« عىل مشاعر األنانية عند الشيوعين املرصين بتعين 
محــددة  لفــرتات  )ولــو  عليــا  مناصــب  يف  املاركســين  القــادة 
أعمــال  يف  تعييهنــا  عــرب  األخــرى  الكــوادر  وإهمــال  مقصــودة( 
بسيطة. وقد ُعّن عبد احلكمي موظًفا يف »هيئة املعاشات«، أي 
تلــك املصلحــة الي تدفع تعويضات التقاعد للموظفن العّمال 
إخل، فميــا ُعــّن كاتــٌب مثــل يوســف إدريــس، وألكــرث مــن مــرة، يف 
منصــب قيــادي ثقــايف، وكــذا بعــض الصحافيــن أمثــال صــالح 

حافظ وفيليب جالب وأمري إسكندر وغريهم.
لعــّل أســباب الغضــب تكمن أيًضا يف احلالة السياســية الي 
وصــل إلهيــا أمثــال عبــد احلكمي، فقــد وجدنا أنفســنا يف العراء، مل 
هيــمتّ أحــد من الرفاق »الهاّمن« بإرشــادنا حنو طريق االنمضام 
إىل »التنظمي الطلييع« مثاًل، وهو التنظمي الصغري القوي الذي 
ـا  رّسيًـّ أّسســه عبــد النــارص وآخــرون مــن دائرتــه الضيقــة بديــاًل 
لالحتــاد االشــرتايك الفاشــل! هكــذا وجــد عبــد احلكــمي الطمــوَح 
نفسه يف العراء أو يف »غرف مقبضة« كقدٍر ال فكاك منه. لذا، 
حــن جاءتــه فرصــة الســفر إىل أملانيــا الغربيــة ملدة هشــر، أراد أن 
يبــذل كل جهــده للبقاء فهيا وأن يطالب اآلخرين مبســاعدته يف 
كتابــة أطروحــة دكتــوراه عــن جيلــه. وهكــذا بقــي يف أملانيــا أحــد 
عــرش عاًمــا كتــب خاللها معظــم أعماله الهاّمــة مثل »املهدي«، 

وقــد عمــل معظــم الوقت حارًســا ليليًّا يف قــر أملاين، كما أحرض 
زوجته زينب وولديه إليه واســتطاع احلصول عىل شــقة صغرية 

ووضع طفليه يف احلضانة.
وجتدر اإلشارة هنا إىل شكوى عبد احلكمي من عالقة زوجته 
بوالدته حينما كانا يعيشان يف أفقر أحياء القاهرة. وكان حيلم، 
حســب قولــه، بأهنمــا ســيصبحان »مثــل املالئكــة«! مثّ شــكواه 
مــن زوجتــه بعــد اســتقرارها معه يف أملانيا من أهنــا تراقبه وجتعل 
حياتــه صعبــة ومريرة. لكّن املالحظة األكرث داللة أنه »أخفى« 
أرستــه الصغــرية عّنــا وعّمــن اعتــرب نفســه قريًبــا منه، مثــيل ومثل 
كمــال وصنــع هللا! فلــم يدُعنــا إىل حفــل زفافــه أو بيتــه ومل نعرف 

شيًئا عن أوالده. 

تناقض 
خــالل عهــد مبــارك، قّرر عبد احلكمي خــوض انتخابات »مجلس 
الشــعب« عــام ١٩٨٧ عــىل قامئــة »حــزب التجّمــع«. لكّنه عقب 
خســارته أصيب بزنيف حاّد يف املّخ دخل عىل أثره املستشــفى، 
ليخــرج بعــد أربعــة أهشــر مصاًبــا بشــلل يف يده الميــىن أعاقه عن 
الكتابــة بنفســه، فظــّل ميــيل عــىل زوجتــه مــا يريــد كتابتــه، حــىّت 
وفاتــه يف ١٣ ترشيــن الثــاين/ نوفمــرب ١٩٩٠ بعــد رحلــة طويلــة مــع 
املــرض. ويــربز هنــا تناقــٌض واضــٌح بــن موقفــن أساســّين لعبــد 
احلكــمي؛ فهــو قد بدأ الكتابة يف صحيفة »الشــعب« األســبوعية 
الي كان يرأس حتريرها الشيويع السابق عادل حسن والذي 
روايــة »املهــدي«  كتــب  حــن  متشــّدد، يف  إســالمي  إىل  حتــّول 
مث  واألريــاف،  مــر  أقالــمي  يف  اإلســالمي  التشــدد  ليكشــف 
فاجأنــا بأنــه ترّشــح عن »حــزب التجّمع اليســاري النارصي« يف 

انتخابات »مجلس الشعب«!
 ولعــّل تفســري هذيــن املوقفــن املتناقضــن يعطينــا ملحــًة ال 
بــأس هبــا عــن شــخصية عبد احلكــمي الرتاجيدية، أي الشــخصية 
املحكــوم علهيــا مســبًقا وحتــاول أن تمتــرد بــال جــدوى عــىل هــذا 

احلكم الهنايئ املسبق. 

وفّرقتنا احلريّة! 
خرجنــا مــن الســجن لنجــد أنفســنا »أيــدي ســبأ« حنــاول إجيــاد 
مــكاٍن لنــا يف حيــاة مختلفــة متاًمــا عــن احليــاة داخــل الســجن. 
الســجن  أنفســنا.  عــن  ــا  كليًّ مســؤولن  نصبــح  أن  ببســاطة، 
الــذي حيرمــك مــن احلريــة لكنه يقــّدم لك ثالث وجبــات يف اليوم 
وروتيًنا »عســكريًّا قاســًيا« لســاعات الصحو والنوم هو نقيض 
الهامــش املعطــى للســجن مطلق الــراح. عندما خترج، جتد أن 
بعــض الرفــاق »تبــّوأ« مراكز هاّمة، بينما أنَت تبحث عن غرفٍة 
للســكن يف ســطح عمــارة، وعمــٍل يمضــن لــك يوًمــا كريًمــا تــأكل 

 كنّا نبحث عن الحب والجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس،
 واألنىث اليت افتقدنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاها
الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجن، سنوات   يف 
أيًضا قبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ما  سنوات  يف  بل 



بدايات • العدد 35 | ١232022

فيــه مــا يأكلــه ماليــن املرصين الفقــراء أمثالك، أي ســندويتش 
فــول وفالفل! وتســأل نفســك دِهًشــا، حىّت مــن دون انفعاالت، 
»هــل هــذا مــا وصلنا إليــه؟« هذا ما يلقاه من يقرأ رواية »تلك 
الراحئــة« لصنــع هللا إبراهمي وبعدهــا روايته األخرى عن الهزمية 
الــي حلقــت مبــر وســورية واألردن عــام ١٩٦٧، وروايــة بعنــوان 
»٦٧«، ويه رواية غاضبة تنتهك األعراف حيث ميارس الراوي 

اجلنس مع زوجة شقيقه كتعبري عن هزمية خاصة.
أهنــا  يف  املقبضــة«  الغــرف  »قــدر  نوفيــال  أهميــة  وتكمــن 
تؤســس رؤيــًة شــخصيًة/ برشيــًة وإنســانيًة عــن ريفــيّ قــِدم مــن 
بلــدة صغــرية إىل اإلســكندرية يف محاولــة لدراســة احلقــوق يف 
جامعهتــا، ونتيجــًة لفقــره ال جيــد مكاًنــا يــأوي إليــه ســوى أفقــر 
أحياهئــا. يه اإلســكندرية الي حيهبــا الريفي لكنه يكره »فقرها 

و»املسبغة« )الكفاف( وتوّحش فقراهئا«.
اخلمســينيات  يف  املرصيــة  الشــيوعية  احلركــة  قّدمــت  لقــد 
التضحيــة  حــّد  إىل  وصلــت  جســيمة  تضحيــات  والســتينيات 
بــاألرواح، لكهنــا أيًضــا مل تكــن »إنســانية« مبــا يكفــي لــي تقــّدم 
فقــد  املســبغة.  يكفهيــا  زاًدا  واألساســية  الوســطى  لكوادرهــا 
لنجــد  بذلــك  نكــرتث  ومل  مهلهلــة  بثيــاب  الســجن  مــن  خرجنــا 
أننــا ســنعيش حيــاًة مهلهلــة يه أيًضــا ال تعمتــد عــىل مــا وعدتنــا 
بــه دولــة عبــد النــارص قبل اإلفراج، وما تاله مــن حّل التنظميات 
ب 

ّ
املاركسية، بل عىل ما يعتّد وقهتا يف مزاج »أويل األمر«. تغل

البعُض مّنا عىل هذه الهلهلة بأنواعها، والبعض اآلخر سقط يف 
»جّب أسود كافكاوي« كما يكتب عبد احلكمي ناقًما.

يه تراجيديــا كاملــة وقاســية بامتيــاز حملهــا »القــدر« إىل 
الســطور  يف  ليتســاءل  كاهلــه  عــىل  بهــا  وألقــى  مــري  قــروي 
األخــرية مــن »الغــرف المقبضــة«، حــن يكتشــف أنــه أصبــح 
كان  إذا  مــا  حــول  الرؤيــة،  يســتطيع  بالــكاد  بالســّكر  مريًضــا 
المــرض أصابــه مــن الجــدران الكالحــة أو من غضبــه ذات مرة 

م بســاعده العاري زجاج الباب؟
ّ
من زوجته وأّمه فحط

مالحظات ختامّية
لقــد توخيــُت الحــذر هنــا يف الكتابــة عــن عبــد الحكيــم قاســم، 
اإلنســان والــروايئ وزميــل الســجن والصديــق، فأنــا ال أريــد أن 
أتطــّوع لتقديــم تحليــالت نفســية أو سياســية ألين لســت مــن 
المتخصصن يف علوم النفس وعلوم السياســة، لكيّن حاولت 
قْدر اإلمكان- وبموضوعية قدر اإلمكان أيًضا- أن أتتّبع حياته 
عــرب معرفي الشــخصية به وعرب قــراءايت لكتاباته الي بالتأكيد 

تكشــف شخصيته وإبداعه.
بعــد قــراءيت الرسيعــة األخــرية لـ»قــدر الغــرف المقبضــة«، 
الــي ذكــرُت آنًفــا، أســتطيع أن أقــول بثقة إنها جزء أســايس من 

ســرية ذاتية لعبد الحكيم، وإن كانت تحوي بعض المراوغات 
الشــاعر  وهــو  )مثــل »شــويق«،  كاملــة  األســماء  ذكــر  عــدم  يف 
يف  الحــرضة«  »ســجن  زنزانــة  زاملــين  الــذي  خميــس  شــويق 
اإلســكندرية طــوال ســبعة أشــهر خــالل محاكماتنــا(.  كمــا أّن 
نكــوص عبــد الحكيــم عن وصف المحاكمة إال من نافذة قاعة 
أيًضــا  بنكوصــه  إحساًســا  يمنحــين  العــايل  وســقفها  المحكمــة 
عــن الدخــول يف تفاصيــل هاّمــة حــول كيــف كانــت المحاكمــة 
بــه إدارة الســجن  الــذي زّجتنــا  المــكان  أّن  عســكريًة، وكيــف 
كان باألســاس المــكان المخصــص للمحكوم عليهم باإلعدام، 
فالسجن هو أحد السجون المرصية الي تتّم فيها اإلعدامات 

شنًقا وال يزال. 
كذلــك إّن رســائل عبــد الحكيــم الــي جمعهــا محمد شــعري 
يف كتــاب بعنــوان »نوبــة الحراســة« يه رســائل كاشــفة لمــن 
يريــد أن يتفهــم الجوانــب األخــرى من شــخصية الرجل لناحية 
تســجيلها، حياتــه  بهــدف  اليوميــة  الحيــاة  بتفاصيــل  اهتمامــه 

وحيــوات اآلخريــن البعيديــن عنه مكانيًّا والمقّربن إىل قلبه.
كمــا أّن عبــد الحكيــم تجاهل تماًما أن القضية الي حوكم 
وُســجن خمــس ســنوات عــىل أساســها- نّفــذ من حكمــه أربعن 
شــهًرا- يه قضيــة شــيوعية. وهــذه أيًضــا مراوغــة يف الكتابــة لم 
أجــد لهــا تفســرًيا وال أعــرف لهــا ســبًبا. بــل إّن كّل اتصاالته قبل 
ســفره إىل ألمانيا كانت محصورة يف »شــويق«، وبعد ســفره لم 
يكتــب لرفاق ســجنه، وأنــا واحٌد منهم، خطاًبا واحًدا! حىّت أين 
أقمُت حوايل أربع ســنوات يف بولندا وذهبت إىل برلن تحديًدا 
لمقابلــة صنــع هللا، ثــم إىل كمــال القلــش أكــرث مــن مــرة خــالل 
إقامــي تلــك ولــم أكــن واثًقا من وجود عبــد الحكيم يف ألمانيا، 

 لــم أهتّم بالتدقيق يف البحث عنه. 
ّ

ولعــيل
مــا كتبتــه هنــا هــو تلخيــص، إىل حــّد مــا، لشــخصية بالغــة 
آن،  يف  ومبدعــة  تراجيديــة  شــخصية  والرتكيــب،  التعقيــد 
شخصية تتطلب دراسًة من متخصصن يف النقد األديب وعلم 

النفس مًعا.
لكنهــا رحلــة قمــُت بهــا عــرب الزمــان والمــكان. وأنــا اآلن يف 
الخامســة والثمانــن مــن العمــر )وقــد أمضينــا يف الســجن مــن 
توتّراتــه  الحكيــم يف  عبــد  أرى  زلــت  مــا   )١٩٦٤ حــىّت   ١٩٦٠ عــام 
غرفــي  يف  ـا  قويًـّ حــارًضا  ورصاخــه  وغضبــه  وعبثــه  وضحكاتــه 
األمســرتدامّية. بــل إين منــذ ســنوات طــوال، قّدمــت لــه تحيــة 
خاصــة يف مفتتــح روايــي »غوايــة الوصــال«، وقــِدم هــو يل يف 
رؤيا ليلية شبه نبوئية- كما رأيُتها آنذاك يف غرفي بأمسرتدام- 
بعــد رحيلــه عــن دنيانا بســنواٍت طــوال- وكنــُت مهموًما إىل حّد 
المــرض لســُت أعــرف كيــف أنهــي الســطور األخــرية مــن تلــك 

الرواية فســاعدين عىل كتابة ما عيَص عيلّ!
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محمد الحجريي
كاتب وناقد لبناين

امس  أّن  ســاذجة،  وألســباٍب  الطفولــة،  زمــن  يف  ختّيلــُت  لطاملــا 
واملقاعــد  النعــام  بريــش  يرتبــط  القاهــرة  يف  »ريــش«  مقهــى 
الوثرية. ولطاملا توّهمُت أّن املقهى يشبه الصورة الي رمسها لها 
الشــاعر أحمــد فــؤاد جنــم يف قصيدته أو هجائّيتــه »التحالف«، 

وغّناها الشيخ إمام: 
يعيش املثّقف عىل مقهى ريش

يعيش يعيش يعيش.
محفلط مزفلط )يقصد متقّعر(

كثري الكالم..
عدمي املمارسة عدّو الزحام.

وكام كلمة فاضية
وكام اصطالح. 

يفربك حلول املشاكل أوام.
يعيش املثّقف…

كتب أحمد فؤاد جنم، صاحب اللسان السليط والقلب الطّيب، 
يف  نعيــش  الذيــن  حنــن  ريــش«.  »مثقفــي  هجــاء  يف  قصيدتــه، 
بريوت أو لبنان ونمسع أغاين الثنايئ وُنعجب بمتّردهما، وصلت 
إلينا الصورة الســلبية عن املقهى من دون أن نعرفه. هذا نتاج 
رّس الكلمــة وســحر اإللقــاء. مل أكن أعــرف تارخيه ومحطاته، وأنّه 
ــا من ســياق تاريــي اجمتايع، ســيايس، ثقايف،  ميثــل »جــزًءا مهمًّ
أعطــاه حكايتــه وأســطورته«، كمــا يقــول الفنــان محــي الديــن 
اللّبــاد. وهــو حيمــل بــن جدرانــه السياســَة والثــورَة واملوســيقى 
والشــعَر والقصــَة والفلســفَة والقانــوَن والفنوَن التشــكيلية منذ 

إنشائه يف العقد األول من القرن العرشين. 
مــن  مجموعــة  صــدرْت  املاضيــة،  القليلــة  الســنوات  ويف 
الدراسات واألحباث تبّن أن »ريش« كان مقًهى بثوراٍت كثرية، 
بة، 

ّ
أو هــو مقًهــى بــأدواٍر كثــرية، ليســت مبنــأى عن املزاجيــة املتقل

عىل مدى أكرث من مائة عام، ويف مرحلة امتّدت من ثورة ١٩١٩ 
الي قادها ســعد زغلول، إىل ثورة ميدان التحرير يف العام ٢٠١١. 

فعندما رضب القاهرة زلزال العام ١٩٩٢، ظهرت صدوٌع يف مبىن 
مقهــى »ريــش« التاريــي والقــدمي وجــاذب املثقفــن والشــعراء 
والفنانن والسياسين يف وسط البلد، فتحمّت ترمميه. ويف أثناء 
عمليــه الرتمــمي، وباملصادفة، اكُتشــف قبو يــؤدي إىل غرفة رّسية 
ُعرث فهيا عىل ماكينة طباعة يدوية قدمية، يعود تارخيها إىل العام 
إّن هــذه  تــزال موجــودة يف املقهــى حــىّت اآلن. وقيــل  ١٨٩٨- ال 
الغرفــة يه املقــّر الــّري لبعض خاليــا ثورة ١٩١٩. وما يرّجح هذا 
التخمن أّن القبو الذي اكُتشف كان له باب رّسي دّوار تصعب 
م 

ّ
رؤيتــه ألنــه كان محّمــاًل بأرفــٍف إلخفائــه وســرته، وخلفــه ســل

يؤدي إىل ممّر صغري يصل إىل برئ مصعد العمارة. »قيل إّن هذا 
البــاب كان خلــروج الثــّوار أو القــادة مــن بــاب العمــارة األســايس 
املوجــود يف شــارع هــدى شــعراوي، دون مالحظــة أحــد«، مّمــا 
جعــل مجــدي عبد املالك، صاحــب »ريش«، يؤكد أنّه رمبا كان 
أغلــب قيــادات ثــورة ١٩١٩ ترتدد عــىل املقهى. ويؤكد ذلك املؤرخ 
عبــد الرحمــن الرافــيع، فيقــول يف كتابــه »ثــورة ١٩١٩: تــارخي مر 
القومــي مــن ١٩١٤ إىل ١٩٢١« )دار املعــارف(: إّن »ريــش« كان 
ملتقــى األفنديــة مــن الطبقــة الوســطى ومقــرًّا جيمتــع فيــه دعــاة 
الثــورة واملتحّدثــون يف شــؤون البــالد، وجميــع األطيــاف احلزبيــة 
ظــّل  ولذلــك  الوطنيــة،  بياناهتــا  لتصــدر  املقهــى  الــي جتمتــع يف 
هــذا املــكان مقصــًدا للبوليــس الســيايس، ولرجــال املخابــرات، 

الباحثن عن أخبار الشارع املري جبميع فئاته وأطيافه.

»نافذة مرّشعة عىل رياح الثورة«
يف  »ريــش«  صاحــب  اليونــاين  بوليتــس،  ميخائيــل  كان  ورمبــا 
ا سياســيًّا. يــرُد يف كتــاب »عــن عــىل مــر«١ 

ً
تلــك الفــرتة، ناشــط

للشــاعرة ميســون صقــر أّن اكتشــاف القبو الــّري ولغز املطبعة 
عــّززا الكثــري من التكهنــات حول طبيعة الدور الذي لعبه املقهى 
يف خدمــة ثــورة ١٩١٩، ومهنــا مــا ُيقــال عــن أّن أصحابــه أنفهســم 
بــدأوا يف اســتخدام هــذه املطبعة منذ االحتــالل اإلنكلزي ملر، 

مقهى »ريش« يف القاهرة 
روّاده، أدواره، أسطورته
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ح 
ّ
املســل اجلنــاح  عــن  املســؤولة  الســوداء«٢  »اليــد  منظمــة  وأّن 

التكهنــات  مــن  وبعيــًدا  لكــن  فيــه.  تلتقــي  أيًضــا  كانــت  للثــورة 
والتخمينــات، فقــد انطلقــت مــن مقهــى »ريــش« أكــرب األجهزة 
الرّسيــة لثــورة ١٩١٩ بقيــادة عبــد الرحمن فهمــي، وكانت وظيفته 
املحافظة عىل استمرار اشتعال الثورة، و»تنفيذ رغبات األّمة«. 
وفيــه جلــس طالــب الطــّب عريــان يوســف منتظــًرا مــرور موكــب 
رئيس الوزراء يوسف وهبة باشا يف شارع سلميان باشا )طلعت 
حرب حاليًّا(، ليلقي عليه قنبلتن يدويّتن، إال أّن رئيس الوزراء 
جنــا مــن احلــادث. أمــا ســبب محاولــة االغتيــال فهــو قبــول وهبــة 
باشــا تأليــف الــوزارة، يف الوقــت الــذي كانــت مــر ملتّفــة حــول 
التــوّرط  السياســية  القــوى  رفــض  وبعــد  زغلــول.  ســعد  الزعــمي 
وتنفيــذ أمــر االحتــالل- وقــد تدّخلــت الكنيســة املرصيــة وطلبــت 
مــن وهبــة باشــا االعتذار لكنــه رفض- متّ تكليف قبطــيّ باغتياله 
جتنًبــا حلــدوث فتنــة بــن األقبــاط واملســلمن )جنــح العقيــد طّيــار 
مجــدي عبــد املــالك، صاحب املقهــى، بعد عقــود، يف ترتيب لقاء 
وّدي بــن حفيــدة وهبــة باشــا، الكاتبــة د. فوزيــة أســعد، وحفيــد 

عريان يوسف، وحرض اللقاء عدٌد من الكّتاب والفنانن(. 
صحيح »فشلت محاولة االغتيال لكن بقيت رمزيهّتا، كما 
بقي مقهى )ريش( عالًقا يف األذهان ويف أوراق املحاكم كنافذة 
مرّشعة عىل رياح الثورة«، عىل ما تروي ميسون صقر، وبقيت 
طة عــىل املــكان 

ّ
أعــن األجهــزة األمنيــة يف الوقــت نفســه مســل

أيًضا لعقود بعدها. وبعد سنوات، وحتديًدا عام ١٩٤٥، جلس يف 
مقهى »ريش« الشــاب محمود العيســوي الذي احتىس قهوته 
يف صبــاح أحــد األيــام، مث توّجــه إىل مبــىن الربملــان واغتــال أحمــد 
ماهر باشا، رئيس الوزراء. ويف هذا السياق يذكر املؤرخ املري 
يونان لبيب رزق أّن مقهى »ريش« كان »منذ عام ١٩١٩ وحىّت 
١٩٥٢ احللقَة الوسطى الصغرية يف القضايا املهشورة الي ُتمّسى 

االغتياالت السياسية، هكذا كان ُيطِلق عليه البوليس«. 
ال شّك أن موقع »ريش« يف وسط البلد بالقرب من مراكز 
احلكــم أهســَم يف أن حيتــّل تلــك املكانة. يذكر بعــُض املصادر مثاًل 
أّن جمــال عبــد النــارص قبل متــوز/ يوليو ١٩٥٢ كثرًيا ما كان يرتّدد 
عليــه. كمــا أّن حاشــية امللــك فــاروق اختــارت »ريــش« النتظــار 
امللــك الــذي اعتــاد الهسر للعب القمار يف نادي الســيارات، وهو 

عىل مرمى حجٍر من املقهى.

ملعب أديب 
يف العــام ١٩٦٣، طلبــت أجهــزة األمــن من الــروايئ جنيب محفوظ 
فــّض النــدوة الــي اعتــاد أن يعقدهــا صبــاح يــوم اجلمعــة من كّل 
أســبوع يف »كازينــو أوبــرا«، بدعــوى تنفيــذ قانــون منــع التجمهر 
يف العهــد النــارصي، فانتقــل إىل »ريــش«، وكان يعلــم أّن عــدًدا 

لكنــه  عليــه،  الــرتّدد  اعتــادوا  الشــباب  والفنانــن  الكّتــاب  مــن 
غــرّي املوعــد األســبويع إىل مســاء اجلمعــة. وعــىل مــدى ســنواٍت 
وســنوات، كان بوســع مــن حيــرضون ندوته املفتوحــة أن يضبطوا 

ساعاهتم عىل الساعة اخلامسة متاًما.
يــروي الــروايئ جمــال الغيطاين، أحد أبــرز أصدقاء محفوظ، 
قائــاًل: »يف أحــد أيــام ١٩٦١ كان الرئيس جمال عبد النارص ذاهًبا 
لصالة اجلمعة يف األزهر، وكان موكبه يأيت من شارع اجلمهورية 
ويّتجــه إىل ميــدان األوبــرا، مث إىل ميــدان العتبــة فشــارع األزهــر. 
ولتأمــن املوكــب كان بعــٌض مــن ضّبــاط احلراســة يف الشــارع. 
ــارات يدخلــون مقهــى األوبــرا، الــذي 

ّ
وقــد الحظــوا أناًســا بالنظ

م 
ّ
يقع يف شــارع جانيبّ صغري ويتكّون من ثالثة طوابق وفيه ُســل

ارات يدخلون هذا املكان 
ّ
حلــزوين، كمــا الحظوا أّن مرتدي النظ

 إىل املقهــى 
ٌ
واحــًدا وراء اآلخــر، فشــّكوا يف األمــر. فصعــد ضابــط

ووجــد األدبــاء مجمتعــن حــول األســتاذ جنيــب فتقــدم ناحيتــه 
وســأله: مــن أنــت؟ فعّرفــه جنيــب محفوظ بنفســه وقــال له: حنن 
أدبــاء جنلــس هنــا منــذ عــام ١٩٤٣. فطلــب منــه الضابــط بطاقــة 
حتقيق الشخصية، فأعطاها له جنيب. ويف األسبوع الثاين حرض 
أن  وبعــد  األدبــاء،  خلــف  وجلــس  أمــن   

ُ
نــدوة محفــوظ ضابــط

انهتــت النــدوة ذهــب إىل جنيب محفوظ وقــال له: أنمت تتكلمون 
كالًمــا غريًبــا وتــرددون أمســاء أغــرب، مثــل تولســتوي، وأنــا أريــد 
ويف  عهنــا.  فكــرة  نأخــذ  حــىّت  املناقشــات  هــذه  تلخيــص  منــَك 
ذ محفوظ قراره بإهناء عالقته مبقهى األوبرا، 

ّ
األســبوع التايل اخت

وانتقــل إىل مقهــى »ريــش« الــذي صــار املقــّر األول ملحفــوظ«، 
حىّت أّن املثقفن والكّتاب األجانب كانوا يرسلون اخلطابات إىل 

محفوظ عىل مقهى »ريش«، وليس عىل عنوان بيته.
ويروي الروايئ المري محمد البساطي ذكرياته مع مقهى 
»ريــش« قائــاًل: انتقلنــا إىل مقهــى »ريــش« مــع انتقــال أديبنــا 
نجيــب محفــوظ إليــه، فقد كانت جلســاته يف بداية الســتينيات 
يف كازينــو صفّيــة حلمــي بميــدان األوبــرا يف ذلك الوقــت، وكنُت 
قــد قصــدت هــذا المــكان ألول مــرة ألرى نجيــب محفــوظ، ولم 
أكــن قــد نــرشت أول أعمــايل بعــد، وعلمــت أنه يذهــب إىل هناك 
كّل يــوم جمعــة، فأخــذت أتــردد عــىل المقهى وألــّف إىل الناس. 
وبعدهــا بــدأُت بنــرش أوىل قصــيص يف ملحــق جريــدة )المســاء( 
مــا  دائًمــا  الجمــل، وكان  الفّتــاح  ُيــرشف عليهــا عبــد  الــي كان 
يحصــل عــىل القصص واألشــعار من أصحابها أثناء جلوســنا يف 
المقهى. ويأخذنا النقاش وننتقل إىل مقهى الريحاين يف شــارع 
عماد الدين ونقابل هناك يحىي الطاهر عبد هللا، وأمل دنقل، 

وإبراهيم أصالن. 
»ريــش«،  إىل  محفــوظ  جنيــب  انتقــل  البســاطي:  ويكمــل 
وكانــت لــه جلســة كّل خميــس هنــاك يرافقه فهيا ثــروت أباظة، 
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وكان أجمــل مــا يف هــذه القهــوة أهنــا مفتوحــة عــىل الشــارع من 
خالل ممّر طويل، وإذا أراد أيّ شخص رؤية أيّ كاتب أو شاعر 
وه عىل 

ّ
فعليه أن يسأل عنه يف »ريش«، فإن مل يكن موجوًدا دل

مكانــه، فأصبــح مقهــى »ريــش« مبثابة بيــت للمبدعن، وأصبح 
العاملــون باملقهــى من أهلنا. ومــن الطريف أّن الكّتاب واألدباء 
اجلــدد مل يتشــجعوا عــىل الدخول إىل »ريــش« قبل أن ُتنرش لهم 
بعُض األعمال، فكان بعهضم يقرتب من بعيد لينظر خلسًة إىل 
اجلالســن يف املقهــى ويراقهبــم، فــإذا مــا َنرش أول أعماله تشــجع 
لدخــول املقهــى، ومن هؤالء جار النيب احللو وســعيد الكفراوي. 
ومل يكــن »ريــش« قــارًصا عــىل الرجــال فقــط، فــكان هنــاك عدد 
مــن املثقفــات أيًضــا يأتــن إليــه خاصة يــوم اخلميــس عندما كان 
يــأيت جنيــب محفــوظ، ومهنــّن عطّيــات األبنــودي والناقــدة وداد 

حامد الباحثة يف الفنون الشعبية. 

ويف مقهــى »ريــش« ُولــدت موهبــة حيــىي الطاهــر عبــد هللا 
دنقــل  وأمــل  األبنــودي ومحمــد عفيفــي مطــر  الرحمــن  وعبــد 
»الكعكــة  قصيدتــه  يقــرأ  املقهــى  قلــب  يف  يقــف  كان  الــذي 
احلجريــة« عــىل مرتاديــه كأنّــه يف محفٍل للشــعر. ويقول الروايئ 
محمــود الــورداين٣: »أتذكــر جيــًدا أّن صديقــي الكاتــب الراحل 
حيــىي الطاهــر عبــد هللا اصطحبــين إىل )ريــش( عــام ١٩٦٩ عــىل 
األرجح، وكان عمري آنذاك ال يتجاوز التاسعة عرشة. مل أذهب 
معــه أصــاًل مــن أجــل جنيــب محفــوظ، بــل مــن أجــل أن أعيــش 
وقــرأُت  بــل  احلكايــات عهنــم،  أمســع  كنــت  الذيــن  هــؤالء  وأرى 
بعــض أعمالهــم يف جريــدة )املســاء(، الــي كنــُت قــد نــرشت فهيــا 
قصــي األوىل )كرنفــال( عــام ١٩٦٨. كنُت طالًبا يف معهد اخلدمة 
التحريــر،  دار  مبــىن  مــن  قريــب  ومبنــاه  ــيل، 

ّ
بالقل االجمتاعيــة 

حيــث جريــدة )املســاء(. وكان أصدقــاء شــقيقي األكــرب الراحل، 
عبــد العظــمي، قــد قرأوا القصَة وشــجعوين عــىل الذهاب إىل عبد 
الفّتــاح اجلمــل بقّصــي لنرشهــا. مل يكــن اجلمل موجــوًدا، فرتكهتا 

له، وقام بنرشها بعد يومن فقط من دون أن يراين«. 
هشــد املقهــى كذلــك والدة العديــد مــن املرشوعــات األدبيــة 
مثــل مجلــة »الكاتــب املــري« الــي صــدرت عــام ١٩٤٥ ورأس 
حتريرهــا العميــد طــه حســن، ومبشــاركة مجموعــة مــن الكّتــاب 
كانــت  الــي  اجلديــدة«  ــة 

ّ
و»املجل ١٩٤٨؛  يف  احتجبــت  حــىّت 

 حتريرهــا رمســيس يونــان، وهــو 
ّ

»حركــَة الفــن واحلريــة«، وتــوىل

 يف »ريش« ُولدت موهبـــــــــــــــــــــــة يحيى الطاهر
 عبد الله وعبد الرحمن األبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنودي
ومحمد عفيفي مطر وأمل دنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقل

مقهى ريش.
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مــن أبــرز رّواد التجديــد يف الفــن املــري؛ ويف أحضــان املقهــى 
ة »غالريي ٦٨« يف أعقاب نكسة ١٩٦٧، والي 

ّ
أيًضا ُولدت مجل

هدفت إىل إجراء جتديد كامل يف األدب املري. 
تبــت عــن »ريــش«، مهنــا رواية 

َ
وخرجــت إبداعــاٌت كثــرية ك

امس  أخــذ  أنــه  البعــض  ويــرّدد  محفــوظ،  لنجيــب  »الكرنــك« 
الروايــة مــن إعــالٍن مكتوبــة عليــه كلمــة »الكرنــك« كان معلًقــا 
فــوق »ريــش«. ويــروي الغيطــاين أّن فكرة الروايــة راودت جنيب 
يف املقهى، حن رأى حمزة البسيوين- قائَد السجن احلريب، قبل 
أن يعزله جمال عبد النارص وحياكمه- يدخل املقهى يف خشــوٍع 
وانكســار مــن دون حــّراس. وقــد رسد فهيــا محفــوظ بعــَض مــا 
تعّرض له املثقفون يف ســنوات حكم عبد النارص من ممارســات 
الدولــة البوليســية آنــذاك. وحتّولــت الروايــة إىل رشيــط ســينمايئ 
ُعــرض يف العــام ١٩٧٥ لنخبــٍة مــن النجــوم أبرزهم ســعاد حســين 

ونور الرشيف. 
ويؤكــد السيناريســت أســامة أنــور عكاشــة أّن شــخصيات 
مسلســل »ليــايل الحلميــة« اقتبســها مــن شــخصيات واقعيــة 
كانــت تجلــس يف »ريــش«، إذ اقتبــس شــخصية ســليم باشــا، 
الفخــراين، مــن مالمــح شــخصية  الفنــان يحــىي  الــي جّســدها 
محمــد عفيفــي باشــا، والفتــّوة صاحــب المقهــى يف المسلســل 
أمــا  األصــل.  لبنــاين  وهــو  حــداد،  ســليم  مالمــح  مــن  اقتبســه 
شــخصية العمــدة الــي جّســدها الفنــان صــالح الســعدين، فهــي 
عمــدة القريــة المجــاورة لقريتــه. ويضيــف عكاشــة أّن جاذبيــة 
المقهى تكمن يف أنه يضّم تشكيلًة من البرش يصعب تجميعها 

أو معرفتها يف مكان آخر.

وملعٌب سيايس ونضايل
ُيقــال إّن »ريــش« كان مقــرًّا لتجّمــع الجئــن سياســين عــرب 
مــن  وغريهــم  العرشيــن  القــرن  مــن  الســادس  العقــد  خــالل 
الوافديــن للدراســة والزيــارة، والكثــري مــن صّنــاع األحــداث يف 
العــامل العــريب. يذكــر بعــُض الروايــات أّن الرئيس العــرايق الراحل 
صــّدام حســن كان مــن بــن املرتّدديــن عــىل »ريــش«، ويقــول 
محمــد حســن صادق الهشــري بـ»العم فلفل«، وهو أقدم نادل 
زبوًنــا  إّن صــدام كان  العــام ١٩٤٣،  منــذ  فيــه  املقهــى، عمــل  يف 
القاهــرة. وكان  فــرتة دراســته وجلوئــه يف  دائًمــا للمقهــى طيلــة 
املقهــى أيًضــا مكاًنــا جللــوس قحطان الشــعيب، الــذي أصبح أول 
رئيس جلمهورية المين الشــعبية عام ١٩٦٧، وكان يلتقي يفغيين 
الناطقــة  »برافــدا«  جلريــدة  مراســاًل  كان  عندمــا  برمياكــوف، 
بلســان »احلزب الشــيويع الســوفييي«، وعبد الفتاح إمساعيل 
الذي أصبح رابع رئيس للمين العام ١٩٧٨، وقائد الثورة المينية 
وكــذا  عرفــات  يــارس  الفلســطيين  والرئيــس  ل، 

ّ
الســال عبــدهللا 

صالح خلف )أبو إياد(، والشــاذيل بن جديد، والســيايس الميين 
محمــد أحمــد نعمــان، و الشــاعر العــرايق عبــد الوهــاب البّيــايت، 

والفلسطيين معن بسيسو، والسوداين محمد الفيتوري.
وشارك »ريش« أيًضا يف انتفاضة الطالب عام ١٩٧٢، وكان 
مقــرًّا لكتابــة البيانــات املؤيّــدة ملطالهبــم ليلــة ٢٤ كانــون الثــاين/ 
ينايــر ١٩٧٢ بعــد أن فــّض الرئيس أنور الســادات اعتصام جامعة 
القاهــرة واعتقــل قرابــة ألف طالبٍة وطالــب، فخرج زمالؤهم يف 
اليوم التايل بتظاهرات صاخبة انهتت باحتالل ميدان التحرير. 
وهكــذا خــرج أول بيــاٍن ملســاندة الطــالب مــن »ريــش« الــذي 
كان عــىل مرمــى حجــٍر مــن امليــدان. ويف روايــة »مالك احلزين« 
إلبراهــمي أصــالن مشــاهد عديــدة يتوجــه فهيا بعــُض الكّتاب إىل 
املســارح القريبة جلمع توقيعاٍت من املمثلن والفنانن ملســاندة 
انتفاضة الطالب. كما خرج منه البيان الهشري عام ١٩٧٣، الذي 
ولطفــي  وغــايل شــكري  احلكــمي وجنيــب محفــوظ  توفيــق  وّقعــه 
اخلــويل وإبراهــمي منصــور وهبــاء طاهــر وعــرشات غريهــم، يتمضّن 
رفــض حالــة الالســلم والالحــرب الــي اســتمرت ســت ســنوات 
متواصلــة، وهــو البيــان الذي رّد عليه الســادات بفصل ١١١ كاتًبا 

وصحافيًّا من أعمالهم ومنعهم من الكتابة. 
قانــون  تظاهــرة يف ظــل  أول  أيًضــا خرجــت  مــن »ريــش« 
الطوارئ، وقادها يوســف إدريس يف متوز/ يوليو ١٩٧٢ احتجاًجا 
يف  كنفــاين  غســان  الفلســطيين  لألديــب  املوســاد  اغتيــال  عــىل 
احلازميــة رشق بــريوت. ويــروي محمــد البســاطي أنــه يــوم قــّرر 
إبراهــمي  كتــب  إرسائيــل  مــع  الســالم  معاهــدة  عقــد  الســادات 
منصور عىل جدران املقهى »شعب مر ال يؤيّدكم يف الذهاب 
للقــدس«، وكانــت التظاهــرات متأل اجلامعــات، ويقول »يف ذاك 
باملقهــى، وهنــا  لنجلــس  وتوّجهنــا  فتــيح  إبراهــمي  قابلــُت  اليــوم 
وجدنــا الرشطــة بانتظارنــا بســبب مــا كتبــه إبراهــمي منصــور«. 
الســادات  زيــارة  ليلــة  يف  أنــه  أيًضــا  الــورداين  محمــود  ويكتــب 
املشــؤومة للقــدس، كتــب إبراهــمي منصــور الفتــًة ضد الســادات 
املخربيــن  لكــّن  »ريــش«،  يف  وجلــس  الزيــارة  عــىل  احتجاًجــا 
الداخليــة.  اجلميــع إىل  جيلــس معــه، وحملــوا  بــه ومبــن  أحاطــوا 
البســاطي وســيد  فتــيح ومحمــد  إبراهــمي  عــن  أفرجــوا  وهنــاك 
مــوىس ومصطفــى عبــد العزيــز، بينمــا اعتقلــوا إبراهــمي منصــور 

الذي أمى ثالثة أهشر قبل اإلفراج عنه٤.
و»ريــش« يف معــىًن مــن المعــاين، »ملعــٌب ســيايس صغــري 
أحياًنــا وكبــري أحياًنــا أخــرى«. يقــول كبــري المراســلن األجانــب 
يف مــر ومراســل مجلــة »ديــر شــبيغل« األلمانيــة فولكهــارد 
فيندفــور )١٩٣٧- ٢٠٢٠(، الــذي أجــرى مــا يزيــد عــىل ١١ حديًثــا مع 
الســادات وكان مــن رّواد المقهــى القدامــى وُيعــّد شــاهد عيــاٍن 
عــىل التاريــخ الثقــايف والســيايس لـ»ريــش« وكان عاشــًقا لطبــق 
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الـ»ســباغيي« الذي يقّدمه: »ريش ليس مكاًنا وليس مقهى، 
بــل جزيــرة للحــوار الحــّر«. وال توجــد أماكــن مماثلــة لهــا نفــس 
هــذا التاريــخ، ففــي هــذا المقهــى كان يلتقــي محمــد حســنن 

هيكل ومصطفى أمن.

وقــد حــاول المقهــى اســتعادة بعــٍض مــن ألقــه القديــم مــع 
الــرشارة األوىل لثــورة ٢٥ ينايــر ٢٠١١ حيــث فتــح أبوابــه للجميــع 
محاكًيــا تاريخــه الســابق الــذى كان فيــه فضاء للحريــة. وتكّرر 
األمــر نفســه يف ٣٠ حزيــران/ يونيــو ٢٠١٣ حيــث عقــد المثقفــون 
وبيانــات  احتجاجيــة  وقفــات  ونظمــوا  فيــه  مهمــة  اجتماعــات 
قــّدم   ،٢٠١٦ العــام  يف  جدرانــه.  داخــل  بالكامــل  كتابتهــا  تّمــت 
الشــاعر محمــود خــريهللا دراســة »بــارات مــر: قيــام وانهيــار 
دولــة األنــس« )دار روافــد(، ويف الفصــل الــذي يحمــل عنــوان 
كثرييــن  إّن  يقــول  الثــورة«،  مــن  عــام  مائــة  ريــش..  »كافيــه 
يتحدثــون عــن دوٍر لـ»ريــش« يف الربيــع العــريب، يحكــون عــن 
ثــّوار تلّقــوا الغــذاء والــدواء عــىل نفقــة المــكان، واضطــروا إىل 
اســتعمال األبــواب الرسيــة الــي يتمتــع بهــا القبــو، تحّدثــوا عــن 
الــي  األحــداث  خــالل  اإلصابــات،  مــن  بعضهــم  تلقــاه  عــالٍج 
لحقــت يف الســنوات الثــالث الماضيــة، وعــن دور وطــين كبــري 
ال يــزال موصــواًل مــن رفــاق ســعد زغلــول إىل رفــاق ثــورة ينايــر، 

الذيــن مروا بدورهم من هنا.

كّية
ْ
التأسيس واملل

يعــود تأســيس مقهــى »ريــش« إىل عــام ١٩٠٨ يف عمــارٍة ميلكهــا 
محمــد أفنــدي اجلوهــري، وقــد أنــئ عــىل أنقــاض قــر محمــد 
عــيل توفيــق بعــد انتقالــه إىل منطقــة املنيــل. وأول مــن أسســه 
كان رجــل أعمــاٍل منســاوي، وقد باعــه الحًقا إىل الفرنيس هري 
ريســينييه الــذي منــح املــكان نكهــًة أوروبيــًة جعلتــه أّوَل املقــايه 
بــاالمس عــام  أّن ريســينييه جــاء  اإلفرجنيــة يف القاهــرة. وُيعتقــد 
١٩١٤ من لغته الفرنسية مبعىن »الفاخر« أو املنتمي إىل الطبقة 
العليــا، ورمبــا اســتمّد امَســه مــن امس املقهــى الباريــيس الهشــري يف 
ذلك العر »غراند کافیه ریش«، ليتشابه هبذا االمس مع أهشر 
مقايه باريس والذي احتضن أهشر شخصيات الثقافة والفكر 

الفرنســين عىل غرار ألكســندر دوما وإميل زوال والرســام پول 
غوستاڤ دوريه.  

املقــايه  مســات  عــىل  احلفــاظ  يف  املــري  »ريــش«  وجنــح 
بطابعهــا األورويب الغــريب الفرنــيس. وســاعده عــىل الــرواج الذي 
حظــي بــه وقوُعــه يف قلــب املنطقــة احليويــة يف وســط القاهــرة، 
الي تّم مباين فخمة ومهمة أنشــئت يف بداية القرن العرشين 
خبــربات معماريــة أوروبيــة، وكان ُينظــر إلهيــا عــىل أهنــا »باريــس 
مــن  أصحابــه  جنســيات  تعــددت  النيــل«.  عــىل  ُتطــّل  الــي 
فرنســين ويونانين ومرصين ومجرين ما يعطينا إشــارًة كيف 
إدارتــه  عــىل  وتعاقــب  القاهــرة مدينــًة كوزموبوليتانيــة.  كانــت 
والذيــن  املتباينــة،  اجلنســيات  ذوي  الشــخصيات  مــن  العديــد 

نتعرف إلهيم من خالل التسلسل اآليت:
مَجــري –  إىل ١٩١٣،  مــن ١٩٠٨  )شــتاينربع(،  برنــارد ســتينربغ 

اجلنسية.
هرى ريسينييه من ١٩١٤ إىل ١٩١٦، فرنيس اجلنسية.– 
ميشــيل نقوال بوليتس ١٩١٦ - ١٩٣٢ يوناين اجلنســية، انتقلت – 

إليه ملكية املقهى ىف بداية أيار/ مايو ١٩١٦.
واسييل مانوالكيس من ١٩٣٢ - ١٩٤٢، يوناين اجلنسية، وهو – 

املالك الرابع للمقهى.
جورج واسييل ١٩٤٢ - ١٩٦٠، إنكلزي/ يوناين.– 
أخرًيا عائلة املالك املري عبداملالك ميخائيل صليب، وهو – 

أول مري يدير مقهى ريش، مت تعاقب عليه كلٌّ من ولديه 
ميشيل ومجدي.

»ريش« والفّن
يؤكــد كتــاب ميســون صقــر أّن قصــة »ريــش« مــع الفــّن بــدأت 
عندمــا اشــرتى اليونــاين بوليتــس املقهــى مــن صاحبــه الفرنــيس 
ــا لــآلداب والفنــون، بــل  ريســينييه عــام ١٩١٦. كان بوليتــس محبًّ
ملــرح  إدارتــه  حبكــم  الفــيّن  النشــاط  إدارة  يف  خــربة  وصاحــب 
احلمــراء باألزبكيــة، فقــرر إدخــال تعديــالت عــىل املقهــى ليدخــل 
املوســيقى، فصــار ميتــّد مــن مكانــه احلــايل حــىّت ميــدان ســلميان 
ا  باشــا )طلعــت حــرب( حبديقــٍة واســعة مضّــت »تياترو« وكشــكً
للموسيقى. من هنا بدأ النشاط الفين ملقهى »ريش«. وكانت 
هنــاك فرقــة تعــزف املوســيقى الكالســيكية والعســكرية كّل يوم 
استمّرت حىّت عام ١٩١٩، وقد حتقق هذا اإلجناز بعد رصاع طويل 

مع بريوقراطية االحتالل اإلنكلزي.
منــذ ذلــك احلن أصبــح لـ»ريش« ُبعٌد ثقــايف وفيّن ملحوظ، 
فتحــّول مــن مجــرد مقهــى أرســتقراطي غــريب، إىل مــكان حمــمي 
يتجمــع فيــه أبنــاء الطبقــة األرســتقراطية والفّنانــون واملثقفــون 
ــا ذائــع الصيــت حيفــل بالعــروض  األجانــب، ليصبــح ملتًقــى فنيًّ

تظـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة أول  خرجت  »ريش«   من 
 يف ظل قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون الطوارئ
احتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاًجا  197	  عام 
كنفاين لغسان  الموســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد  اغتيال  على 
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املوســيقية  األعمــال  فيــه  ُعزفــت  وقــد  واألجنبيــة.  املرصيــة 
الكالســيكية، مث تدفقــت الفــرُق الشــعبية. وتنــاوب عــىل مــرح 
مقهــى »ريــش« الفنانــون املرصيــون ومشــاهري الطــرب مهنــم: 
صــاحل عبــد الــيح، وعــيل عبــد البــاري، ومحمــد الســبع، وأحمــد 
مــع  اليوســف  روز  فيــه  مثلــت  كمــا  املهديــة،  منــرية  مث  إدريــس، 
املخــرج عزيــز عيــد. وهشــد بدايــات ظهــور أم كلثــوم، إذ أحيــت 
حفــاًل يف املقهــى عــام ١٩٢٣ وكان مثــن التذكــرة ١٥ قرًشــا، بعدمــا 
ســبقها أســتاذها الشــيخ أبــو العــال محمد. وعندمــا نتصفح عدد 
٣٠ أيــار/ مايــو ١٩٢٣ مــن جريــدة »املقطــم« جنــد اإلعــالن اآليت: 
»تياترو كافيه ريش ـ تطرب اجلمهور يوم اخلميس مساء ٣١ مايو 
بلبلــة مــر صاحبــة الصــوت الرخــمي اآلنســة أم كلثــوم. هلّمــوا 
تكــم اآلن ـ كــريس مخصــوص ١٥ قرًشــا ودخــول 

ّ
واحجــزوا محال

عمومي ١٠ قروش«.
طلقــت مــن »ريــش« أول نقابــة للموســيقين خالل فرتة 

ُ
وأ

األربعينيــات، وذلــك بعــد أن احتشــد عــدٌد كبــرٌي مّمــن يعملــون 
 الموســيقى والغنــاء داخــل المقهــى مــن أجــل إيجــاد 

َ
يف مجــايل

طريقــة لحــّل مشــكالتهم المهنيــة المتفاقمــة، وكان عــىل رأس 
المجتّمعــن أم كلثــوم ومحمــد عبــد الوهــاب، ونتــج مــن هــذا 
التجمــع االتفــاق عــىل إنشــاء أول نقابــة للموســيقين يف مــر، 

وانُتخبت أم كلثوم أول نقيبٍة لها.

ــب 
ّ
»تثــري األماكــن فكــرَة االنمتــاء«، مــن هــذا املنطلــق ُتقل

ميســون صقــر صفات تــارخي املقهى، وتتفــّرس يف وجوه مرتاديه. 
ريــش،  الطــاوالت يف مقهــى  إحــدى  تقــول: »وأنــت جتلــس إىل 
ــا بعــرشات الصــور ألهــل الثقافــة والفكــر 

ً
ســتجد نفســك محاط

والفن الذين كان معظمهم من مرتادي املكان طوال تارخيه«. 
تتأّمــل صــورة جنيــب محفــوظ، وكانــت لــه صــورٌة أخــرى كبــرية 
تنتصب يف األعىل مكتوٌب يف أعالها »جنيب محفوظ – ١٩٨٨«، 
 يده »حتيايت ملقهى ريــش وأهله، باقن وراحلن 

ّ
مــع إهــداٍء خبــط

ل جداًرا آخَر للمقهى  ١٩٨٩/٣/١٠«. إضافًة إىل صوٍر كثرية تشكِّ
حبجــٍم معــّن؛ للشــاعرين فــؤاد حــداد وصــالح جاهــن، ولشــيخ 
واملمثــل  الســنباطي  ريــاض  وامللّحــن  إدريــس،  يوســف  القصــة 
جنيــب الرحيــاين ويوســف وهيب وأمل دنقل وصــاحل جودت، ومن 
الدقــن ومحمــود  إبراهــمي وتوفيــق  املنعــم  أيًضــا: عبــد  املمثلــن 
املليــيج وأنــور وجــدي وإمساعيــل ياســن. تتوســط هــذه الصــور 
الفوتوغرافية رسوٌم كاريكاتورية لرّسام نيَس أن يرمس نفسه يف 

زحمة انشغاله باآلخرين رمًسا. كان ميزج مالمَح الوجه لصاحب 
الصــورة مبالمــح الشــكل الــذي يتخّيلــه، كجمس طائــٍر أو حيوان. 
رمَسَ توفيق احلكمي، كتَب أسفل اللوحة »عصفور من الرشق«، 
واملعــروف أّن »عصفــور من الرشق« يه إحدى روايات احلكمي. 
وهو رمَسه عىل هيئة عصفوٍر له مالمح وجهه. يوسف السبايع 
ــه جبســد مسكــة. إبراهــمي نــايج جبســد ســنجاب. طه حســن  رمَسَ
جبســد كــروان مث كتــب حتــت الرمس »دماء الكــروان«، واملعروف 
الكــروان« لكنــه  بعنــوان »دعــاء  أّن لطــه حســن روايــة  أيًضــا 
. أم كلثوم رمسها جبســد 

ً
حــن َعــرّب عنــه بالــرمس أبــدل العن مميــا

طــاووس. هــذه الصــور تعطــي للمــكان طابعــه الــذي لــه جتليــات 
عديــدة، فعــودٌة إىل زمــٍن جميٍل حن صدحت أم کلثوم بأعذب 
األحلان والكلمات عىل مرح حديقته، وشاركت منرية املهدية 
والعديــد مــن املغنــن هــذا املرح، وغىّن عليه صــاحل أفندي عبد 

اليح وزيك مراد وعزيز عيد والشيخ أبوالعال محمد، وآخرون.

»بروتوكوالت حكماء ريش« وجيل الستينيات
و»ريش« كان حارًضا يف الكثري من الكتب والروايات ودواوين 
الشــعر، مهنا كتاب »اجلنويب« )دار الرشوق( – وهو ســرية بقلم 

عبلة الرويين الي تقول:
»كان مقهــى ريــش هــو بدايــة الطريــق إىل أمــل دنقــل.. إنــه 
املالمــح واملــكان والهويــة الــذي بــدأت منــه رحلــة البحــث عــن 

شاعٍر ال أعرف مالمح وجهه.
الزمــان أكتوبــر ١٩٧٥.. رحــُت أحبــث عــن »مقهــى« ريــش يف 
الزمــان الــذي أعرفــه. مــررُت أمــام مقــايه شــارع طلعــت حــرب 
أســأل حــىّت وصلــُت إىل مقهــى ريــش.. مل يكــن خيتلــف كثــرًيا مــن 
حيــث الشــكل عــن بايق مقــايه القاهرة.. بل إن شــكله اخلاريج 

مل يمنّ عن كونه ملتقى األدباء.. أو حىّت عنواًنا أنيًقا لشاعر..
اسأل الغرسون..

الشاعر أمل دنقل؟
غري موجود.

تــرددُت أكــرث مــن مــرة عــىل املقهــى.. ويف كّل مــرة كان 
أحــد  رَفــق يب  أمــل دنقــل..  أجــد  الزمــان صباًحــا.. وال 

الغرسونات وقال:
األستاذ أمل ال يأيت إال مساًء«.  

لقــد هشــد املقهــى قصــة حــبٍّ جمعــت عبلــة مــع أمل دنقــل وقد 
حــواٍر  إلجــراء  بــه  التقــت  عندمــا  الراحــل  الشــاعر  إىل  تعّرفــت 

صحايف جلريدة »األخبار«.
وهنــاك جنيــب رسور الــذي اعتــاد يف بداية حياتــه اجللوس يف 
املقهــى واالختــالط بالوســط الثقــايف املــري، وكان يــوم اجلمعــة 
هــو ميعــاد ندوتــه وحيرضهــا أمــل دنقــل وحيــىي الطاهــر عبــد هللا 

 أُطلقت من »ريش« أول نقابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
للموســـــــــــــــــــــــــــــــيقيني خالل فرتة األربعينيات
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والعديد من الشعراء الناشئن الذين كانوا يتقربون إليه وكان 
يعاملهم بلطف. لكنه بعد وقت مترَّد علهيم جميًعا، وكتب فهيم 
قصيدة طويلة حتت امس »بروتوكوالت حكماء ريش« يف كتاٍب 
نــرشه عــام ١٩٧٧، يقــول رسور فهيــا: »حنــن احلكمــاء املجمتعــن 
مبقهــى ريــش.. مــن شــعراء وقصاصــن ورســامن.. ومــن النقــاد 
ســحايل »اجلبانــات«.. حملــة مفتــاح اجلنــة.. وهــواة البحث عن 
الهشــرة.. وبــأيّ مثــن.. واخلــرباء بــكل صنــوف »اإلزمــات«.. مــع 
تســكن الــزاي.. كامليكانــزم.. حنــن احلكمــاء املجمتعــن مبقهــى 
ريــش.. قّررنــا مــا هــو آت«. كان رسور يعرّب عن رفضه للمّدعن، 
وحملــة األطنــان مــن الكتــب مــن دون فهم محتواهــا، ومرّددي 

 هبم ذلك الزمان. 
ّ
الشعارات اجلوفاء، الذين اكتظ

وعــىل الرغــم مــن تزاحــم األجيــال عــىل املقهــى، كان جليــل 
إّن  بــل  اخلــاص،  حضــوُره  اخلصــوص   وجــه  عــىل  الســتينيات 
ذاك اجليــل هــو مــن صنــع حضــور املقهــى الالفــت حبســب حتليــل 
الكتــاب. تقــول ميســون إنــه – املقهــى – يســتحق لقــب »ملتقــى 
هــذا  ألبنــاء  احلقيقــي  امليــالد  هشــد  ألنــه  الســتينيات«  جيــل 
اجليــل الــذي أفــرز أمســاًء جديــدًة يف القصة والشــعر واملوســيقى 
والسينما، خاصًة بعد نكسة حزيران/ يونيو ٦٧. وقد لعب دوًرا 
ــا يف ظهــور العديــد مــن تلك األمســاء أمثــال إبراهمي أصالن،  مهمًّ
وصنع هللا إبراهمي، ويوسف القعيد، وجمال الغيطاين، وفاروق 
جيلــس مــع  جويــدة وغريهــم. وصــالح عبــد الصبــور الــذي كان 
صــاحل جــودت ومحمــد فتــيح املعــروف بكــروان اإلذاعــة، وكان 
صــالح جاهــن دامئ اجللــوس مــع عبــاس األســواين )والــد الــروايئ 
باســتمرار ألّن  حيــرض  اخلــويل  عــالء األســواين(، كمــا كان لطفــي 

مكتبه كان مواجًها للمقهى.

وإىل جانــب جنــوم األدب هنــاك جنــوم الفــّن كالراقصــة حتّيــة 
كاريــوكا الــي كانــت مزتوجــة مــن محمــد ســلطان، أحــد رواد 
املقهــى فكانــت دائًمــا تــأيت الصطحابــه. وكان إمساعيــل ياســن 
أنــور  املمثــل  أمليــو ميلونــاس. وكان  اليونــاين  مــع صديقــه  يــأيت 
وجدي حيرض عىل فرتات متقطعة، كما كان حيرض جنيب الرحياين 
وشــقيقه الصغــري ورشــدي أباظــة، الــذي تشــاجر ذات مــرٍة مــع 
وأثنــاء  املقهــى،  أمــام  ســيارته  إيقافــه  أثنــاء  الســيارات  منــادي 
اشــتباكهما أصيــب رشــدي أباظــة جبرح صغــري يف وجهه فالتفت 

الناس حول املنادي مستنكرين ذلك منه.

سقطات
تقــول وثائــق »ريــش« القانونيــة إّن املقهــى مل يكــن عــىل صورتــه 
احلاليــة، كان يــرشف عــىل ميــدان ســلميان، ولــه حديقــة مضــاءة 
رقصــات  مــن  العديــَد  أوركســرتا كالســيكية  فرقــة  فهيــا  تعــزف 
الڤالــس  زمــان الرومانســية. ظــّل املقهــى مكاًنــا مللتقــى النخبــة 
املثقفــة العائــدة من دراســتها يف الغــرب، باريس بالذات، وتقول 
إنشــائه عــام  يمتّتــع بوجــود مســتقّر منــذ  مل  املقهــى  إّن  ميســون 
كــه، وكان الوضــع العــام مهــدًدا يف 

ّ
١٩٠٨. وتغــرّي املقهــى بتغــرّي مال

كّل هــذه املراحــل بافتقــار اســتقراره وهويّتــه أو شــكله اخلــاص. 
وقــد مــّر كذلــك بتعديــالت عديــدة؛ مــن مقًهــى، إىل مقًهــى وبار، 
مث إىل مقًهــى و»تياتــرو«، مث إىل مقًهــى ومطعــم، مث مطعــم وبــار، 
واستقّر يف الهناية عىل مقًهى ومطعم، وظّل البار مجّرد مهشد 
أثــري مثــل البيانــو والصور الي تدّل عىل ما كان عليه املكان يف 
الســابق. وحتــت عنــوان »إغــالق مقهى ريش احنــراف البوصلة« 
ـا يف نوعية رّواده بعد  تقــول ميســون إّن املقهــى هشــد تغرًيا جذريًـّ
أن متّ إغالقــه يف الفــرتة الــي امتــّدت مــن شــباط/ فرباير ١٩٩٠ إىل 
املشــكالت  بعــض  حــّل  إىل  إضافــًة  للرتمــمي،   ٢٠٠٠ مــارس  آذار/ 
اخلاصــة بالرتخيــص »فمــع خشــية أصحــاب املــكان مــن حدوث 
أزمــات ميكهنــا أن تلــيغ رخصتــه أو تســاعد الراغبــن يف احلصول 
عليــه، أصبحــوا ينتخبــون مــن يدخــل إلهيــم بطريقــة أو أخــرى، 

مّما صنع فجوة بن الرّواد واملكان التاريي«. 
قصــرية  فــرتة  منــذ  أنــه  إىل  فــاروق٥  أســامة  الكاتــب  ولّمــح 
انترشت عىل مواقع التواصل شــهادات تســّجل مواقف صادمة 
حدثت يف مقهى »ريش« األشهر يف مر، معظمها كان لكّتاب 
وصحافيــن واجهوا مشــكالت غريبــة وتّرفات أغرب تصّدهم 
عــن المقهــى التاريــي يف وســط القاهــرة. يف المجمــل، لــم يكــن 
ًبــا بوجودهــم، كان أصحابــه يفضلــون »انتقــاء«  المقهــى مرحِّ
نوعيــة معّينــة مــن الزبائــن! ال أتذكــر الســبب الــذي دفع إىل نرش 
منهــا  وُيفهــم  متقاربــة  كانــت جميعهــا  لكنهــا  الشــهادات،  تلــك 
المعــىن نفســه. هنــاك وجــه آخــر للمقهــى، أدار ظهــره لتاريخــه 
الشخيص. المكان الذي بىن سمعته عىل االنفتاح عىل العالم، 

ببساطة لم يعد كذلك. 
ويف العــام ٢٠١٥ غــداة وفــاة صاحــب مقهــى ريــش، مجــدي 
عبــد امللــك، قــال الــروايئ الراحل مــكاوي ســعيد٦ إّن »القول إّن 
املــكان كان واحــة للمثقفــن )يقصــد مقهــى ريــش( ينطوي عىل 
ِريــاء، فقــد كان مكاًنــا ســلبيًّا مــن حيــث تعامــل صاحــب املــكان 
مع املثقفن أو من حيث حتويله ملطعم، مبا يفرض عىل مرتاديه 
إنفاق مبالغ مرتفعة«، وأضاف إّن »عبد امللك كان جيلس عىل 
الداخلــن، ومينــع ويمســح،  يتفــّرس يف  املحــّل  مبدخــل  منضــدة 
مبزاجــه الشــخيص، بالدخــول إىل واخلــروج مــن املحــّل، يــرف 

 على الرغم من تزاحم األجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
على المقهى، كان لجيل الســــــــــــــــــــــتينيات على 
الخاص حضوُره  الخصوص  وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
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املحجبــات برعــة وضيــق، ومينــع املثقفــن الشــباب الذيــن يرى 
أن مالبهسم وسحناهتم ال تليق باملكان، وكان يترف بعنرصية 
مقيتــة، كمــا لــو أنــه يتعامــل مــع أثر ثقــايف ورثه عــن األجانب!«. 
وقال سعيد إّن عبد امللك وشقيقه »مل يتحّمال الضغوط األمنية 
للنــدوة األدبيــة اخلاصــة بالــروايئ جنيب محفــوظ، فأغلقا املقهى 
يــوم اجلمعــة أمــام النــدوة، مــا دعــا محفــوظ لعقــد ندوتــه مبقهــى 
ســفنكس يف شــارع طلعــت حــرب، مث بكازينــو النيــل الــذي تلّقى 
فيــه خــرب فــوزه جبائــزة نوبــل، وقــد هّنــأه صاحبــا ريــش باجلائــزة 
وطلبــا منــه العــودة، لكنــه رفــض«. وكتــب املــؤّرخ واملحــارض يف 
اجلامعــة األمريكيــة، رشيــف يونــس، عــرب حســابه عــىل فيســبوك: 
ريــش  ريــش، وصاحــب  مــن محــيّب  اعتــذاري ألصدقــايئ  »مــع 
املتوىف، فقد كان ريش بالنسبة لغري األجانب وأصدقاء صاحب 
املطعــم - القهــوة، ومــن يبدو علهيم الــرثاء، جتربًة مهينة تمضنت 
الطــرد لشــباٍب كان شــكلهم )منظرهــم( ليــس الئًقــا بالنســبة 

لصاحب القهوة«. 

أصــالن:  إبراهــمي  الــروايئ  جنــل  أصــالن٧،  هشــام  ويقــول 
»ُدهشــُت كثــرًيا بعــد وفــاة مجدي عبد املالك، مــن رثاء البعض 
باجلميــع!  يرّحــب  كان  لرجــل  فقدهــم  عــن  تعــرّب  بكلمــات  لــه 
متاســكُت عــن إبــداء رأي رسيــع مبنطــق احــرتام الغيــاب ومشــاعر 
اآلخريــن، خصوًصــا بعــد مــا عــرّب صديقنــا الكاتــب، محمد خري، 
عــن مشــاعري بدّقــة، يف بوســت فيســبويك طويــل متحدًثــا عــن 
ومحاوالتــه  املقهــى،  يف  العاملــن  اختيــاره  يف  الرجــل  عنرصيــة 
انتقــاء الزبائــن بطريقة غــري مفهومة. هل يه طبقية؟ محاوالت 
َمَرضية للحفاظ عىل روح املكان؟ أنا ال أظن أنه جنح يف احلفاظ 
عــىل روح املــكان، رمبــا حافــظ عــىل شــكله، غــري أّن روحــه كانــت 
ــب بســاطة شــبيهة بكونــه كان مــكان التقاء فقــراء الكّتاب 

ّ
تتطل

مــن  للراحلــن  املعلقــة  الصــور  حبســب  يــوم،  ذات  والفنانــن 
مرتاديه القدامى.

هــل هــو رصاٌع بائــٌس مــع الوقــت، رغبــٌة يف تثبيتــه بشــكٍل أو 
بآخــر عــرب احلفــاظ عــىل شــكل معــّن؟ ال أعــرف. لكــن مــا أعرفــه 
أنــه، حــىّت باملنطــق الطبقي، مل يكن موّفًقا كثرًيا يف االختيار، غري 
ــا، هــو امتنــان بعــض املثقفــن لصاحــب مقهــى،  أّن املدهــش حقًّ

ألنــه مســح لهــم بالدخول! والدخول إىل )ريش( مل يكن يعين غري 
أن جتلــس لتــأكل أو لتــرشب، مثلــه مثــل أيٍّ مــن مطاعــم وبارات 

وسط املدينة«. 
بمعــىن آخــر شــهد مقهــى ريــش تحــّوالٍت وأمزجــة. ويســأل 
أســامة فــاروق »لكــن كيــف حــدث ذلــك التحــّول؟«. اإلجابــة 
نجدهــا يف ثنايــا كتــاب ميســون حيــث نفهم ببســاطة أنها مجّرد 
الشــاهد األعظــم عــىل  المقهــى،  مرحلــٍة جديــدٍة مــن مراحــل 
التحــّوالت يف القاهــرة، ونفهــم أّن مســألة االنتقــاء تلــك ليســت 
عشوائية وليست بال سبب أيًضا، فالمقهى »ترمومرت« شديد 
الحساســية للواقــع، واســتمراره حــىّت اآلن يف مكانــه رغــم تغــرّي 
كه وذكائهم 

ّ
العالم من حوله دليٌل كاٍف عىل مدى حساسية مال

وخربتهــم الطويلــة يف التعامــل مــع المدينــة الــي أصبحــوا جــزًءا 
مــن تاريخهــا الســيايس والثقــايف. ولم تكن مشــكلة »ريش« يف 
فــرض نمــٍط محــّدٍد من الزبائن، فصاحب المقهى، بحســب ما 
ينقــل الكاتــب نبيــل عبــد الفّتــاح، كان يحــول دون تمــّدد بعــض 
السوقية يف سلوك بعٍض من رّواد المقايه األخرى الي تمارس 
فيهــا بعــض الرثثــرة، ويعــود ذلــك إىل »حراســته لتاريــخ المــكان 
وتقاليــده وطقوســه«، وأيًضــا ألّن محمــد الفيتــوري جــاءه ذات 
مــرٍة قبــل االفتتــاح الجديد، وســأل عن صديقه يوســف إدريس 
فقال له مجدي إنه يقاطع »ريش«، وال يعرف السبب، فذهبا 
مًعا إىل مكتبه بالدور السادس باألهرام. وقال لهما إنه ال يريد 
مــن  الســابلِة  وبعــض  العــراك  إىل »ريــش«، حيــث  يذهــب  أن 
هم السخيف عىل بعض كبار 

ّ
مّديع الثقافة الذين يفرضون ظل

المثّقفــن والكّتــاب. مــن هنــا جاء موقف المرحــوم عبد المالك 
مــكان  إىل  »ريــش«  يتحــّول  أن  دون  الحيلولــة  مــن  الصــارم 
ــا عــىل رّواد المقهــى مــن كبــار 

ً
يمــارس بعُضهــم داخلــه ضغوط

الكّتاب والمثقفن، وثمة من يقول إّن مشــكلة يوســف إدريس 
كانت مع نجيب محفوظ.

يقــول الــروايئ يوســف القعيــد: »بشــكل عــام، يمكــن اعتبار 
المقــايه قبــل الســبعينيات أماكــن مناقشــة واحتــكاك عقــول 
أماكــن  أصبحــت  مختلًفــا.  أصبــح  اآلن  األمــر  لكــّن  بعقــول. 
»للخناقــات« وأيًضــا أماكــن »للنميمة« وفقــدت دورها تماًما 
كملتَقــى للكّتــاب الذيــن يمكــن أن يســتفيدوا شــيًئا مــن خــالل 
المناقشــات األدبيــة الحقيقيــة. إّن مــا حــدث للمقــايه هــو جزٌء 
مــن محــاوالت هــْدم القيــم الــي ســادت خــالل الســبعينيات يف 
عــر االنفتــاح المهــول. كنــُت منتظًمــا يف الــرتّدد عــىل المقــايه 
ومــن بينهــا مقهــى »ريــش« بالــذات أيــام ندوة نجيــب محفوظ 
وتوقفــُت بعــد خناقــة الناقــد رجــاء النقاش الشــهرية مع الراحل 
مــيجء  بعــد  حدثــت  والــي  هللا  عبــد  الطاهــر  يحــىي  الــروايئ 

السادات للحكم«.

للمقهى، آخر  وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   هناك 
 أدار ظهره لتاريخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الشخيص.
سمعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بىن  الذي   المكان 
كذلك يعد  لم  ببساطة  العالم،  على  االنفتاح  على 
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داخل مقهى ريش.
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ا مــن مزاج املكان  وتعكــس ســريُة »العــم فلفــل« جانًبا مهمًّ
وناســه وهويتــه، فهــو مــري قــِدم مــن النوبــة يف النصــف األول 
مــن القــرن املــايض حينمــا كان يبلــغ مــن العمــر ١٤ عاًمــا. يتذكــر 
كيــف كان جنيــب محفــوظ يــأيت كل يــوم عنــد الســابعة مشــًيا إىل 
ــا اجلرائــد اليوميــة، ويأخذ القهــوة اخلاصة به مع 

ً
»ريــش« متأبط

قرص األســربين ويقابل الناس للحديث يف األدب والسياســة، 

كمــا كان يقــمي ندوتــه األســبوعية كل يــوم جمعــة حــىّت مت إيقــاف 
هــذا النشــاط خوًفــا مــن البوليــس وقهتا. ويضيــف أّن يوم توقيع 
»اتفاقيــة كامــب دايفــد« الــي ثار علهيا املثقفــون املرصيون من 
ــم أولئــك تظاهــرة خرجــت مــن 

ّ
ذكرياتــه الــي ال ينســاها، إذ نظ

املقهى تزتّعمها مجموعة من الكّتاب والصحافين عىل رأهسم 
يوســف إدريــس وإبراهــمي منصــور وغريهــم. ويــرى هــذا الرجــل 
أّن الزمــن قــد تغــرّي كثــرًيا حيــث كان زبائــن املقهــى أكــرث هــدوءا 
ــا وكان النــاس أكــرث وعًيا وثقافًة مــن اآلن. ونظًرا إىل احلالة  ورقيًّ
االقتصادية املتعرّثة الي ميّر هبا املثقفون عادة؛ فقد كان »العم 
خاصــة،  أجنــدة  يف  املديونّيــات  بكتابــة  مهنــم  يكتفــي  فلفــل« 
بعــض الظرفــاء  هبــا »حــن ميــرة«؛ لذلــك يمّسيــه  ليذّكرهــم 
»كارس عــن األدبــاء«. وهــو صاحــب حكايــات ظريفــة عارَصها، 
معظمها يرتبط باحلسابات املادية؛ مثل قوله إن »توفيق احلكمي 
قــال لنجيــب محفــوظ: كّل واحــد حياســب لنفســه!«، يف إشــارٍة 
إىل خبل توفيق احلكمي. يقول محمد البســاطي٨: أحياًنا ال يكون 
مــع أحدنــا نقود فيطلب بعض املرشوبات وأطعمة ويســدد مثهنا 

عندما ينرش قصيدًة أو قصًة أو غري ذلك.

خامتة
واألطــالل  الذاكــرة  مــن  مزجًيــا  اآلن  »ريــش«  صــورة  تبــدو 
والنوســتاجليا. يف حــواره مــع ميســون صقــر، يلّخــص نبيــل عبــد 
بالتــوارخي  مكتــزن  مقًهــى  أمــام  »حنــن  فيقــول  املســألة  الفّتــاح 
والشــخصيات واألفــكار، لكنــه يبــدو اآلن غريًبــا وســط األمكنــة 
األخــرى، وجــُه الغرابــة مييل يف اكتنازه التاريي والثقايف، وســط 
بــال نضــال، وأماكــن للبيــع والــرشاء تضــّج بالصخــب،  أصــواٍت 
يه أصــواٌت تتبــادل مــع بعــض األصــوات الرديئــة أو اجليــدة بن 
األجيــال اجلديــدة الشــابة، هبــا بعــض املؤيديــن وتّيــاٌر كامــٌل مــن 
العاطلــن مــن املواهب، يوّزعون الصخــب واألكاذيب والرداءة 

يف املكان«.
يف املقابــل، يكتــب الشــاعر محمــود خريهللا دراســة »بارات 
مــر: قيــام واهنيــار دولــة األنــس«، ويقــول فهيــا: »قد يســتغرق 
املتحّفظــة  العربيــة،  الثقافــة  تعــرتف  أن  قبــل  ســنوات،  األمــر 
بطبعهــا، بــأّن حيــاة بعــض البــارات يف القاهــرة، وعــوامص عربيــة 
دت رحلة كفاٍح طويل، عاشه رّوادها، خالل القرن  أخرى، جسَّ
املــايض، وأّن بعــض هــذه البــارات واملطاعــم، مّثلــت بوجودهــا 
األصيــل يف أقــدم شــوارع القاهــرة، مثــاًل، رحلــَة نضــاٍل ممتعــة، 
ال يلتفــت إلهيــا أحــد، ضــّد دولــة القمــع وانتصاًرا لدولــة احلقوق 
واحلريات. قد يســتغرق األمر ســنوات قبل أن نعرتف بأن كافيه 
قها، بوجوده 

ّ
ريــش، ُيعتــرب أجمــل دليٍل عىل اســتمرار الثــورة وتأل

عىل هذه األرض ألكرث من مائة عام، كأيقونة سقطت هسًوا من 
أحد أحفاد محمد عيل باشــا، أواخر القرن التاســع عرش. كافيه 
ريــش، واحــد مــن املطاعــم الي لعبــت أدواًرا عظميــة وُملهمة يف 
تــارخي هــذا البلــد، عــرب احنيازهــا الــدامئ إىل جانــب الثــّوار، يف أيــام 
والواحــد  العرشيــن  القرنــن  خــالل  الكثــرية،  املرصيــة  الثــورات 
والعرشيــن، حيــث اســتطاعت هــذه املطاعــم بالــذات أن تكــون 
مالًذا آمًنا لبعض هؤالء الثوار، بل وأهسمت يف صناعة »يشء« 
مــن النجــاح لهــذه الثــورات، وهــو ما حــدث مع ثــورة ١٩١٩ وتكّرر 
بالوترية نفهسا وعىل املقاعد ذاهتا، قبل ثالثة أعوام، يف ٢٥ يناير 

٢٠١١، وتكّرر ثالًثا العام املايض ٢٠١٣، إبَّان ثورة ٣٠ يونيو«.

الهوامش

كتاب مقهى ريش عني عىل مر للكاتبة ميسون صقر، يقع يف ٦٥٠ صفحة من القطع  1
الكبري وصدر عن دار هنضة مر، ٢٠٢١. 

»جماعة اليد السوداء« يه جماعة رّسية كانت بقيادة عبد الرحمن فهمي، ظهرت يف ثورة  	
١٩١٩ وُتعرف بامس جماعة االغتياالت. كانت أوىل مهمات تلك اجلماعة قتل رئيس مجلس 

الوزراء محمد سعيد باشا، والذي كان ميّثل خطًرا يف ذلك الوقت.
محمود الورداين، »قهوة ريش... سجل سيايس وثقايف لقرن من الزمان«، موقع »مدى  	

مر«، ١٢ نيسان/ أبريل ٢٠٢٢.
محمود الورداين املرجع نفسه. 	

أسامة فاروق، »مقهى »ريش«: تارخي موجز للقاهرة بن ثورتن..وسري مثقفن وفنانن«  5
موقع »املدن«، األحد ٣١/١٠/٢٠٢١.

خالد محمود، »مثقفون حيلمون ببداية جديدة ملقهى ريش بعد وفاة مالكه«، جريدة  6
»اإلمارات اليوم«، ١٥ أيار/ مايو ٢٠١٥.

هشام أصالن، مقهى »ريش« ووهم احلفاظ عىل روح املكان، موقع »املدن«، السبت  7
.٠٩/٠٥/٢٠١٥

عبري درويش، »مقاٍه صنعت أدباء.. أدباء صنعوا مقايه«، جريدة »الرشق األوسط« ١٨ آب/  8
أغسطس ٢٠٠٢، العدد ٨٦٦٤.

فلفل«، »العم  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية   تعكس 
 أقدم نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادل يف »ريش«، 
مزاج من  مهمًّا   جانبًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
وهويته وناســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  المكان 
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محمد نارص الدين

شاعر ومرتجم لبناين. 
صدرت له بالعربية 
بني 2011 و201٩ سبع 
مجموعات شعرية من 
بينها »صالة تطيل اللوز 
شرًبا« )2012( و»ركلة 
يف قرية المنل« )2013( 
كرة القرصان«  و»ذا
)201٤(، و»سوء تفاهم

طويل« )201٥(، 
و»فصل خامس 
للرحيل« )201٦(. 
وكتاب بعنوان »سوء 
تفاهم طويل - 
أنطولوجيا شعرية« 
)2017(. وله عدة 
رتجمات للعربية مهنا 
كتاب »حدادون 
وخمييائيون«

أنا أنمتي للفداء
 ولرأس احلسني

وللقرمطية كّل انمتايئ
 الثبات مع الفقراء

َ
وللماركسيني رشط

ورشط القيام هبا بالسالح كما يه أصاًل
بدون التفاف ودون رياء

فقــدت   ،)٢٠٢٢  -١٩٣٤( النــّواب  مظّفــر  العــرايق  الشــاعر  بغيــاب 
قصيــدة »الغضــب« و»اجلماهــري العربيــة« أحــد أهــّم أركاهنــا، 
العربيــة  واألنظمــة  احلــّكام  عــىل  املحمــوم  ســخطها  وصــوت 
املتخاذلــة. مل يكــن مظّفــر النــّواب أول مــن يــرخ يف وجــه الطغــاة 
وال ســيما يف بــالد الرافديــن، فالشــاعر عبــد الوهــاب البّيايت ُعرف 
بـ»شــاعر الرايــة« والرايــة يف يــده أممّيــة حمــراء، كمــا أّن الشــاعر 
املشــّبعة  اجلمــل  بثوريــة تطبعهــا  يوســف طّعــم قصائــده  ســعدي 
هادئــة الوقــع، لكــّن النــّواب كان العالمــة الفارقــة يف القصيــدة 
العــرايق ســالم عبــود  الباحــث  االحتجاجيــة احلديثــة،  فبحســب 
حــّد  إىل  مشــحونة  ملتاعــة،  كلمــة  صناعــة  إىل  )مظفــر(  »مييــل 
ما رفعنــا أرجلنا 

ّ
االنفجــار، تشــبه األلغــام األرضيــة الــي تنفجــر كل

عهنــا، وأنــت تقــرأه بصوت عاٍل ختــى أن تنفلق جدران الكلمات 
يف فمك، أو تنفجر يف وجهك وأنت تقرأ صامًتا أو تقف مستمًعا، 
ويف دماغــك وأنــت تمتّعــن هبــا متأمــاًل، متتّبًعــا هّزاهتــا الراعــدة يف 

أعماق روحك«. 

شاعٌر منوذيجّ
الشــاعر الغاضــب الــذي ُعــرف بقصائــد مثــل »وتريّــات ليليــة« 
حفظهْتــا  الــي  الزعــرت«  و»تــّل  عروبتكــم«  عــروس  و»القــدس 
جمــوع الغاضبــن والرافضــن عــن ظهــر قلــب مبقاطعهــا الناريّــة 
مثــل: »القــدس عــروس عروبتكم/ فلمــاذا أدخلــم كلَّ زناة 
الليــل إىل حجرهتــا/ ووقفــم تســرتقون المســع وراء األبواب 

وتنافخــم  خناجركــم/  كلَّ  وســحبتم  بكارهتــا/  لرخــات 
فمــا  للعــرض/  صوًنــا  تســكت  أن  فهيــا  ورصخــم  ــا/ 

ً
رشف

ســيثري  مغتَصبــة/«  تســكت  هــل  القحبــة  أوالد  أرشفكــم!/ 
برحيله كما يف حياته الكثري من الزوابع حول طبيعة الشعر ذاته 
واجلدل الذي ال ينتهي حول دوره ووظيفته يف احلياة والسياســة 
واالجمتــاع، فــإذا كان الشــعر هــو الناطــق الرمســي بــامس اجلماعــة 
عاهتا وقلقها وانتصاراهتا وانكساراهتا كما يف ينابيعه 

ّ
واحلامل لتطل

األوىل يف الشــعر اجلاهيل واملرحلة األوىل من صدر اإلســالم، فإّن 
مظّفر النّواب يبدو مضن هذه الرؤية الشاعَر المنوذيج ملجمتعات 
تنفيــس غضهبــا ورّدات فعلهــا عــىل  يكــون إىل  مــا  أحــوج  كانــت 
اخليبــات املتتاليــة مــن االســتعمار إىل النكبــة فالنكســة فتخــاذل 
ما جمع 

ّ
األنظمة واستباحة الرتاب العريب من البحر إىل الهنر. قل

شة إىل نمسٍة من كرامة كما فعل 
ّ
شاعٌر كّل رشاحئ املجمتع املتعط

مظّفــر النــّواب، اخلــارج مــن كنف أرسة أرســتقراطية تعود بنســبها 
إىل اإلمــام الســابع عنــد الشــيعة مــوىس بــن جعفــر الكاظــم كانت 
قــد حكمــت إحــدى الواليــات الهنديــة مث ُنفيت إىل العــراق مطالع 
القــرن العرشيــن ملقاومهتــا االحتــالل الربيطــاين، وذاق األمّرين يف 
حياتــه تعذيًبــا يف أعــىّت الســجون البعثيــة ومــرّشًدا يف األهــوار بعد 
أن حفــر ومجموعــة مــن رفاقه نفًقــا للهرب حنو األهوار يف اجلنوب 

العرايق مث إىل كل منايف الدنيا.
ــٍة مــن الشــعراء يجتمع بــه مريدوه 

ّ
كان مظّفــر النــّواب مــن قل

صوتــه  يف  ويرّجــع  ويبكيهــم  ويضحكهــم  فيطربهــم  أمســياته  يف 
كالمــرايث الكربالئيــة ويرفــع األدرينالــن يف أرواحهــم وينفعــل هــو 
اآلخــر مــع كّل لغة جســده ليســقط مغشــيًّا عليه بينهــم أو يتعتعه 
الخمُر الذي ال يفارقه أثناء قراءة الشــعر ليعن جســَده عىل قّوة 
الكلمــات الــي تشــبه صاعقــة الــويح يف جســد األنبيــاء. التعريــف 
اآلخر للشعر الذي ينفي عنه صفَة االلزتام ويريد حره بتجربة 
داخليــة متخّففــة مــن السياســة والقضايــا الكــربى )ويه نظريــة 
للخطــاب  وتحويــٌر  غــة 

ّ
لل شــحٌن  أصلــه  يف  الشــعر  ألّن  تناَقــش 

رحيل مظفّر النوّاب 
الشعر خزب الحريّة وخمرتها الصافية
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 اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلّ األديب علي الشوك
 قصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة »للرّيل وحمد«
النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّاب دفرت   من 
علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه دون  ونرشها 

الســائد، ويف كّل تحويــٍر للخطــاب رضٌب مــن السياســة( تســتند 
إىل تجربة الســّياب، أب الحداثة الشــعرية العراقية، الذي كانت 
لديــه مناعــة عاليــة ضــّد إغــواء السياســة، ويه وليــدة انســحاب 
كيلّ من التاريخ المشرتك إىل أسطورة عالمه الداخيل، ومملكة 
موتــاه، هــذا التعريــف اآلخــر يعيــب إذن عىل النــّواب منربيّته الي 
جعلــت الجماهــري تتمغنــط حــول نــربة صوتــه الموّشــحة بالحــزن 
العــرايق الكربــاليئ، واعتــربت شــعره أشــبه بالخطــب السياســية 
صاحــب  أّن  إال  البذيئــة.  الراديكاليــة  والبيانــات  التحريضيــة 
»وتريــات ليليــة« لــم يكــن هــذا وال ذاك، إذ بقيــت طبقاٌت رقيقة 
الكلمــات والمعــىن، ال ســّيما يف الشــعر الشــعيب لمظّفــر النــّواب 
وحــىّت يف ثنايــا بعــض القصائد »الناريــة«، مطمورًة تحت الكتلة 
الصلبــة مــن الجمــل الموّجهــة كراجمــات الصواريــخ مــن أعــىل 
المنابــر يف تجربتــه الــي جمعت بن التدوين والمشــافهة، فال بّد 
لكّل دارٍس لشــعر النّواب من أن يدرس الجانبن، إذ إّن للشــعر 
العاّمي عند النّواب مزاياه وعالمه، وللشعر الفصيح أيًضا مزاياه 
وعالمــه، وذلــك يشــبه تماًمــا الشــغل عــىل مادتــن مختلفتــن يف 
الصخــر  يف  ينحــت  عندمــا  الشــاعر  فعــل  يختلــف  إذ  الخلــق، 
)القصائــَد الفصــى( عّمــا يفعلــه حــن يشــّكل تكوينات بواســطة 

الطن )القصيدة العاّمية(.

قصائُد من طني 
أول مــا اشــتهر مظّفــر النــّواب بقصيــدة »للّريــل وحمــد« الــي ال 

يزال العراقيون يرّددوهنا عن ظهر قلب:
مّرينا بيكم حمد واحنا بغطار الليل

امسعنا دّك قهوة ومشّينا رحية هيل

القطــار، وقــد كتبهــا  العــراق  يعــين يف لهجــة جنــوب  الّريــل 
الشــاعر بعــد لقــاٍء مــع امــرأٍة مــن قريــة أّم الشــامات يف مقصورة 
الدرجــة الثالثــة يف القطــار املتوّجــه إىل البــرة وأخربتــه بقصــة 
هروهبــا مــن أهلهــا ومدينتهــا لوصــال حبيهبــا يف قصــة العشــق 
املمنــوع واخلــارج عــن تقاليــد الُعــرف واألهــل والعشــرية. يقــول 
مظّفــر النــّواب يف أحــد حواراتــه إنــه مل يكــن يــدور يف ذهنــه أنــه 
سيطبع هذه القصيدة يوًما ما، أو أهنا ستنترش كالنار يف الهشيم 

القــّراء ويطلبــون أن  العــراق وســيحفظها  بيــت يف  لتدخــل كّل 
يقرأها بصوته يف مختلف األقطار العربية، إذ إّن القصيدة الي 
ها األديب العرايق 

ّ
تبت عام ١٩٥٦ واســتكُملت عام ١٩٥٨ اســتل

ُ
ك

عيل الشــوك من دفرت الشــاعر ونرشها دون علمه، مث كتب عهنا 
الشــاعر ســعدي يوسف بوصفها »زهرة عراقية نادرة يف بستان 

الشعر العريب«:
تبــت بــروح الشــاعر املتأثّــرة باأللــوان )كان 

ُ
القصيــدة الــي ك

باملوســيقى  املشــّبعة  العائليــة  واألجــواء  أيًضــا(  رســاًما  النــّواب 
)والــده كان يعــزف عــىل العــود وأّمــه تعــزف عــىل البيانــو وتــرتمّّن 
باملــرايث الكربالئيــة( فتحت مبفرداهتــا املتداولة بن الناس أبواًبا 
جديــدًة يف ملــس الشــعر بليونــة وُيــر: كان يطيــب ملظّفــر النواب 
أن يقــارن شــعره العاّمــي أو الشــعيب بطمــي الفــرات أو الطــن، 
لكون اللغة العامية مطواعة وبعيدة عن موضوع النحو واإلرث 
البــاليغ الــذي يشــّد شــاعر الفصــى إىل أثقال الــوزن والعروض 
فــة، مث إّن مرونــة العاّميــة وتراكيبهــا متنح الشــاعر 

ّ
والبالغــة املتكل

سعًة وحريًة يف اشتقاق املفردات وتشكيلها مثل الطن املخمتر 
الذي اكتشفه النّواب إثر هربه من سجون البعثين حنو األهوار 
يف جنــوب العــراق، فالهــور مــايئّ وطيينّ وطبيعته انســيابية واملاء 
فيــه يتشــّكل، وكذلــك الطــن بأشــكال متعــددة. ألهمــت لكنــُة 
نســاء اجلنــوب العرايق وهّن يتزّنهــن يف القوارب ولغهُتّن العامية 
مظّفَر النّواب كثرًيا، كثرًيا، لكنة كان يشّبهها باملوسيقا الرقراقة 
ال ســّيما عنــد تصغــري األمســاء )صاحــب وجــامس تتحــوالن مثــاًل 
العمــارة إىل »صوحيــب« و»جويــمس«( وجييــد  يف لهجــة نســاء 
التعامــل معهــا برفــق ومحبــة حىّت يتشــكل الطن كمــا نقرأ مثاًل 

يف قصيدة )زرازير الرباري(: 
جفنك جنح فراشة غض

وحجارة جفي وما غمض
يلمتيش بّيه ويا النبض

رويح عىل روحك تنسحن
حن بويا حْن

واملطّعمــة  اجلنوبيــة  الدارجــة  باللهجــة  العاّميــة  النــّواب  قصيــدة 
»للّريــل  يف  كمــا  الغــزل  علهيــا  غلــب  أحياًنــا  بغداديــة  بلهجــة 
وحمــد«، و»زرازيــر الــرباري«، أو جمعــت بــن الغــزل والسياســة 
كمــا يف »ســفن غيــالن أزيــرج«، أو كانــت سياســية محضــة مثــل 
»مضايــف هيــل«، أو »عشــاير ســعود«. هــذه القصائــد العاّميــة 
سيظهر طيفها يف ما بعد حىّت يف شعره الفصيح يف نسيجه الذي 
أو  املحكــم  النحــو  إىل  منــه  العاّمــي  الرتكيــب  إىل  أحياًنــا  يقــرتب 
اجلملة البالغية، فتعرث مثاًل يف احلركة األوىل من »وتريات ليلية« 

عىل إحدى العبارات الدارجة يف جنوب العراق:
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»يف العارش من نيســان بكيت عىل أبواب األهواز/ فخذاي 
تشّقق لحمهما من أمواس مياه الليل«، فعبارة مثل »أمواس 
الليــل« كنايــة عاميــة عــن شــّدة بــرد المــاء، ومــن هــذا الرتكيــب 
العاّمــي قولــه يف قصيــدة أخــرى »ملــٌك مــن يجلــس يف زاويــة 
يرضع ربعية«، فهو لم يكتِف بأن ُيقحم يف الفصى جملًة ترتدد 
عــىل ألســنة العاّمــة مــن المولعــن بالخمــر، وإنمــا تعّمــد إقحــام 
»يرضــع«  الجميلــة  واســتعارتهم  »ربعيــة«  العاميــة  لفظتهــم 
لوصــف أحوالهــم يف ارتشــاف الــرشاب. دافــع النــّواب بقــوة عــن 
قصيدتــه الشــعبية بوجــه االتهامــات الــي اعتــربت العاّميــة لغــة 
شــعوبية تــؤذي جماليــة اللغــة العربية، فاعتــرب أن العاّمية قادرة 
اســتذكارها  عــىل  لقدرتهــم  النــاس  واســتثارة  التحريــك  عــىل 
وتداولهــا أكــرث مــن الفصــى. كمــا أنــه يف قصيــدة مثــل »للّريــل 
وحمــد« لــم يكــن لينقــل حديــث قرويّــة فالحــة تتحــدث بهــذه 
اللغــة الشــاعرية، وإنمــا الشــاعر الــذي ينقــل مفرداتــه وعالمــه 
حة 

ّ
والّرنــن الــذي أحدثتــه نــربة الشــجن العذبــة يف صــوت الفال

الجنوبية يف مخّيلته وروحه. 

قصائُد خشنة
اجلناح اآلخر من قصائد النّواب، ويه القصائد بالفصى انطلق 
»املفــروض  حواراتــه:  أحــد  يف  رشحهــا  رؤيــة  مــن  الشــاعر  فهيــا 
عــىل  يتعــاىل   

ّ
أال وحدســه  وحساســيته  لرتكيبتــه  طبًقــا  بالشــاعر 

قضايــا النــاس. حنــن أّمــة مهددة بكــوارث ونرى ماذا حيــدث، فإذا 
بقــي املثقفــون جالســن يف منازلهــم لكتابــة قصائــد ُتقــرأ يف الليل 
عــىل ضــوٍء خافــٍت وموســيقى ناعمــة، فأيــن حنن من الــراع، بل 

أين حنن كأّمة؟«. 
إهنــا قصائــد حتريضيــة بامتيــاز وإْن شــابهْتا نربة انكســاٍر دامئة 
بعد وصولها إىل نقطة الذروة يف الفتك باخلم وتقريعه وتوبيخه: 
صــارت قصيــدة النــّواب السياســية اخلشــنة إذن نقيــض قصيــدة 
واحتشــاد  اللغــم،  وصالبــة  اإلدانــة،  حجــر  إهنــا  اللّينــة،  الطــن 
ها النــّواب مــن قامــوس تاريــي حافــل 

ّ
الرمــوز الثوريّــة الــي اســتل

بفهــرس مــن العصاة واملشــاغبن واخلارجن عىل ســلطة اخلليفة 
واحلاكــم والســلطان، إذ يشــري الشــاعر العــرايق ســعد اليــارسي يف 

التفاتــٍة ذكيــٍة إىل نــوٍع مــن »املاركســية العراقيــة الشــعبية« الــي 
تظهــر يف شــعر الشــعراء الشــيوعين املتحّدريــن مــن بيئــة الريــف 
والبادية، ومن عائالت تتعّبد باإلسالم الشييع، »حيث ستلعب 
شــخصيات بعينهــا، دوًرا حامًســا يف تطــور أفــكار اإلنســان العــادي 
بــة، 

ّ
بتلــك البيئــة… إّن شــخصياٍت تمنــو لتصبــح موضوعــاٍت مرك

ذات بعديــن أو أكــرث )ثقــايف، اجمتــايع، ســيايس، إخل( كاملســيح، 
حيــىي املعمــدان، يوشــع بــن نــون، عــيل بــن أيب طالــب، احلســن بن 
عــيل، عّمــار بــن يــارس، أيب ذر الغفــاري، كــّف وأفــى وعصا موىس، 
نــار إبراهــمي، شــخصية القرمطــي املتخّيلة، ثورة الزنــيج املتخّيلة، 
بعض سور القرآن )مرمي، الرحمن منوذًجا(، بعض أسفار الكتاب 
األنشــاد،  نشــيد  اجلامعــة،  األمثــال،  )املزامــري،  بعهَديــه  املقــّدس 
الرؤيــا منوذًجــا(، املجــوس، الوضــوء، بابــل، ســومر، متــوز، عشــتار، 
آشــور، إنكيــدوا، هــامش، أميــة… كّل هــذه املوضوعــات وســواها 
حترض لدى الشاعر العرايق املعارص، اجلاّد، بطريقة ال يكاد يشاهبه 
يف طريقــة وأســلوب توظيفهــا شــاعٌر يكتــب بالعربيــة يف الشــام أو 
مــر أو مشــال أفريقيــا أو اخلليــج. ومظّفــر كان أســتاًذا يف توظيف 
بعــض هــذه املوضوعــات وأســطرهتا ألغــراض اليســار احلماســّية، 
يف حلظــٍة مفصليــٍة كان اخلطــاب فهيــا حيمتــل هكذا صــوت وتعبري، 
من دون أن يذكر عنه معارشوه واملقّربون منه يف العراق وسوريا 
أيّ مســحة تديّن فعيل أو مزيّف«. فســيظهر اإلمام عيل مثاًل يف 

البعد االشرتايك الثوري من شخصيته يف املقطع الهشري: 
أنّبيك عليا!

ما زلنا نتوضأ بالذّل ومنسح باخلرقة حّد السيف
ما زلنا نتحجج بالربد وحّر الصيف
ما زالت عورة بن العاص معارصة

وتقّبح وجه التارخي
ما زال كتاب هللا يعلق بالرمح العربية!

ما زال أبو سفيان بلحيته الصفراء
ت

ّ
ب بامس الال

ّ
يؤل

العصبّيات القَبلية
ما زالت شورى التّجار ترى عمثان خليفهتا

وتراك زعم السوقية!
لو جئَت اليوم

حلاربك الداعون إليك
ومسّوَك شيوعّيا

القرامطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة زعيــَم  األهــوازي،  حســن  يســتحرض  حــن   أو 
يف مقطٍع آخر:

مهم ذاك حسني األهوازي
ّ
لقد عل

 يوٍم يف القرن الرابع للهجري
َ

عشية

قصيدتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عن  بقوة   دافع 
االتهامات بوجه   الشعبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
العامّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اعتربت   اليت 
شعوبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  لغة 
العربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اللغة  جمالية  تؤذي 
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وكانت قدمي امللويّة قد َتركت
بقًعا خرضاَء من الدم املخلص

واستجوبت األشجار فلم ينطْق حجر
كيف نسينا التارخي؟

وكيف نسينا املستقبل؟
ًحا

ّ
كان القرن الرابع للهجرة فال

يطِلق يف أقىص احلنطة ناًرا
 هذي األرض

ُ
تلك شيوعية

وكان هللا ميع ميسح عن قدمي الطني فقلُت له
اهشْد أين من بعض شيوعية هذي األرض.

ف من جديد كّل مخزون التقاليد الدينية 
ّ
كما أّن النّواب سيوظ

النامــوس  »لكــّن  قولــه:  مثــل  بالفصــى  قصيدتــه  يف  الشــعبية 
تجّمع يف خيط الفردوس كنذر يف ِرجيل«، فقد درج أهل الريف 
يف العــراق عــىل زيــارة أرضحــة األئمة واألولياء، ودرج ســدنة هذه 
ا خرضاَء يشــّدونها كالســوار حول 

ً
األرضحــة عــىل إعطائهم خيوط

الكاحــل وهــم يســّمونها كمــا يف  أو كالخلخــال حــول  المعصــم 
قصيــدة النــّواب »خيــوط النــذر«، ومــن المعتقــدات الشــعبية ما 

نراه أيًضا يف الحركة الثانية يف »وتريات ليلية«:

وهّبت نمسات أعرف كيف أفيق علهيا
بني الغيبوبة والصحو متاوج وجه فلسطني

فهذي املتكرّبة الثاكل
ب أي غريب

ّ
حترض حني يعذ

أسندين الصرب املعجز يف عينهيا
مــن  د، بصقــت عليــه 

ّ
اجلــال أمــام  فهنضــت، وقفــت 

األنف إىل القدمني،

ُقتــل  الزهــراء وقــد  أّن فاطمــة  ُيعتقــد  الشــعبية،  املأثــورات  ففــي 
ابهُنــا احلســن بــن عــيل غريًبــا يف كربالء، حترض يف غربــة كّل غريب 
ختّفــف عنــه مــن مكابدتــه يف الِمحن. وهذا اخلاطر الشــعيب الذي 
مــّر يف ذهــن مظّفــر أثنــاء هروبــه إليــران عــرب األهــوار عــام ١٩٦٣ ال 
يلبــث أن يعّممــه لتتمــاىه صــورة فلســطن مــع صــورة بنت النيب 

الثــاكل الغريبــة. لكــّن النّواب مل يرتِض للغته السياســية أن تكون 
لغــة مقّعــرة باألســاطري وباملاركســية الشــعبية فحســب، بــل أراد 
ا وجارًحــا أيًضا، فكان أن مضّن  لــرأس جبــل اجلليــد أن يكون حادًّ
قصائــده جمــَل البــذاءة النارية مثل »إّن حظرية خزنيٍر أطهَر من 
أطهركــم«، و»قمــم، قمم/ معزى عىل غــم/ جاللة الكبش/ 
 لهــا نغم«، 

ٌ
عــىل مســو نعجــة/ عــىل حمــار بالِقــدم/ مرضطــة

والي كانت أشبه ببيان الرفض واملانيفستو الثوري الذي ينتقل 
وتنتقــل  اجلميــل،  الرومنــيس  الزمــن  الكاســيت يف  عــىل أرشطــة 
فمــن  واملؤملــة،  املحّقــة  العــرب  كّل قضايــا  تتعــب يف  ال  كبــارودٍة 
ينــىس قصيدتــه حــول ســقوط تّل الزعرت إبّان احلــرب اللبنانية بيد 

املليشيات الميينية الفاشية:
 الفقراء

ُ
لقد سقطت عامصة

ا والنسوة يرفعن
ً
لقد سقطت نسف

أيادهيّن وميشني فرادى
واحلامل بيت أنوثهتا
طرحوا احلامل أرضا

سحبوا رحًما فهيا يف الليل فدايئ
أمسعم عرب المصت

أمسعم عرب اللعنة
لقد وصل احلقد إىل األرحام

أمسعم عرب اللعنة
إّن فلسطنَي ُتزال من الرحم

أو ما كتبه يف املقاومة اللبنانية:
مباء العنرب والشاالت الوردية واحلزن

ورقرقة اجلسد الصيفيّ تشابك بالرشاشات
ل بني مدّرعتني

ّ
َتسل

ا كالزيت
ً
رقيق

وال أمسع غري املوت
سه اخلافت

ّ
وال أمسع غري تنف

واحلزن ينوح عىل شجر املوز
وزقزقيت عصفورين حزينني

حبفرة كعبيه
الرائعتني الواثقتني القارئتني أغاين الدرب

وال أعرف من أيّ قرى عامل
من صيفني خترج

ال أعرف من أيّ قرى عامل
من صيفني خترج

ال أعرف إال أحرفه األوىل أر..يب .. يج
أيلول املمطر

السياسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للغته  يرتِض   لم 
باألســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطري مقّعرة  تكون   أن 

فحسب،  الشعبية  وبالماركسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
النارية البذاءة  جمَل  قصائده  ضّمن  أن  فكان 
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ق حقل اللوز
ّ
كان لعينه تأل

منذ هنارين
كآبة حقل األلغام

لقد أومض حني اخرتقته الرشاشات

الزتام سيايس 
لــم يتخــّل مظفــر النــّواب عن الزتامه الســيايس بالقضايا المحّقة 
حىّت الرمق األخري، ولم ينِب مثل الكثري من الشعراء عالقات مع 
طن عىل شــعوبهم، فلم يمتلك شــاعر الجماهري 

ّ
ام المتســل

ّ
الحك

مطالَب شخصية بقدر ما يه مطالب الشعب الذي اعترب نفسه 
الطائر الشــيجّ الذي ينطق باســمه، والمطلب الوحيد هو كرامة 
 ُيعتــدى عليهــا. ولــم تنفــع كّل محــاوالت 

ّ
اإلنســان الــي يجــب أال

الحــّكام يف تدجــن الشــاعر ورشاء صوتــه، وهــو عــرّب عنــه شــعًرا 
بالمقطع الشهري:

سبحانَك ريب..
كّل األشياء رضيت.. سوى الذل

وأن يوضع قليب يف قفٍص يف بيت السلطان..
وقنعُت بكون نصييب يف الدنيا كنصيب الطري..

لكن سبحانك.. حىت الطري لها أوطان..
وتعود إلهيا..

وأنا ال زلت أطري...
فهذا الوطن املمتّد من البحر إىل البحر

سجون متالصقة
سّجان ميسك سجان!

ر الصويف« 
ّ
»مظف

نقطة أخرى ال بّد أن تستوقف الدارس لشعر النّواب، يه البعد 
الصــويف الــذي يظهــر يف معظــم قصائــده وال يــكاد بعــُض القــّراء 
مــا  غالًبــا  إذ  املتفجــرة،  الناريّــة  باملقاطــع  إليــه النشــغاله  يلتفــت 
يوازن الشاعر بن قسوة السياسة ورّقة الغزل، فلو أخذنا مطلع 

الوتريات الذي يذكّرنا مبطالع القصائد اجلاهلية القدمية:

يف تلك الساعة من هشوات الليل
وعصافري الشوك الذهبية

تستجيل أمجاَد ملوك العرب القدماء
وشجريات الرّب تفوح بدفء مراهقٍة بدوية

 حليب اللوز
ّ
يكتظ

ويقطر من هندهيا
وأنا حتت الهندين إناء

فالــدارس للقامــوس المعجمــي لهــذا المقطــع الرقيــق )عصافري- 
دفء- حليــب اللــوز- نهــد( ســيجدها أقــرب إىل نعومــة النهــد منها 
إىل قساوة الشتيمة يف مقاطع أخرى من القصيدة ذاتها. كما أّن 
 يف مقطــٍع آخــر لتتبّدى قصيدة 

ّ
البعــد العرفــاين ال يلبــث أن يتجــىل

النــّواب مركبــة فعــاًل مــن طبقــاٍت مختلفــٍة مــن الحجــر والطــن 
يجيد الشاعر االنتقال بن مناطقها الصلبة والرخوة، فنقرأ مثاًل:

 لوٍز يف قديح، 
ُ
سقطت زهرة

يا رّب ما هذا النقا
ت مل أستطع إنقاذها

َ
غرق

ــكر، وقليب هشقا أصبيع زاغت من السُّ
مــا لها الكرمة ال تعرفي، أمس رقرقت لها خمرهتا

وأنــا اليوم عىل خمرهتا، دميع وأميس رقرقا.

ــر 
ّ
نظ كمــا  الماديــة  الصوفيــة  مــن  نــوٌع  القصيــدة  هــذه  يف 

وروحانيــة  والســوريالية،  الصوفيــة  حــول  كتابــه  يف  أدونيــس 
أرضيــة يحــدو بهــا القلق إىل االتصال بالمطلق، كما أنها تفيض 
بشــفافية يه أقــرب لمقامــات الصوفيــن وأحوالهــم عنــد ابــن 

الفارض وحافظ الشــريازي وعمر الخّيام.
كريــم  فــوزي  الراحــل  العــرايق  والشــــــــــــــــــــــاعر  الناقــد  قّســم 
شــــعراء العراق، وخصوًصا الجيل الســّتيين، منهم إىل »شــعراء 
الداخليــة  عوالمهــم  بمتاهــة  انشــغلوا  مّمــن  المتاهــــــــــــــــــــــــــــــــــة« 
بــدر  ومنهــم  شــعًرا،  غمارهــا  يف  والخــوض  السياســة  وتجّنبــوا 
شــاكر الســّياب ونــازك المالئكــة ومحمــود الربيــكان، قبــل أن 
تتخطفهــم العقائد واإليديولوجيات وتفســد أشــعارهم. وَوضع 
يف طليعة »شعراء الراية« عبد الوهاب البّيايت وسعدي يوسف 
ومظّفــر النــّواب. يف هــذا التصنيف مقداٌر مــن الصوابّية يف بالٍد 
انفصلــت فيهــا السياســة عــن الخــز اليومي ولم يلَق بالشــعراء 
يف الزنازيــن وأقبيــة التعذيــب، لكــن يف بــالد »ســّجان يمســك 
ســّجان« كان ال بــّد مــن اخــرتاع شــاعٍر مثــل مظّفــر النــّواب لــو 
لــم يوجــد صاحــب »وتريات ليليــة«، ليحمل رايــة الهدم حيث 
يجــب الهــدم، وليبقــى الشــعر خــز الحريــة وجســدها وماءهــا 

وخمرتها الصافية.

الصويف البعد   يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظهر 
النوّاب، قصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائد  معظم   يف 
القرّاء بعُض  يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد   وال 
النشغاله إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   يلتفت 
المتفجرة الناريّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  بالمقاطع 



قصيدة إىل ماياكوفسكي
1

ماياكوفسي أين أنت؟ 

أستطيع الذهاب إىل املحطة 
الصطحابك.

نستطيع احلديث عن الطقس 
يف طريق العودة. 

وإن كنت قادًما بالباص 
ميكنين انتظارك يف هناية اخلط

أّما إذا استطعت تدبري ما يكفي من املال 
لتستقّل الطائرة 

سأصحو باكًرا
وأنتظرك يف املطار.

ال تقل يل، عزيزي فالدميري، 
إنك أضعت عنواين، 

وإنك لن تأيت
غًدا ولن تأيت أبًدا.

سوف أنتظرك مع ذلك
ألننا نشعر بالتعاسة

هنا ويف كل مكان: يف أوروبا
كما يف كاليفورنيا. 

نا يعلم أن ثورتكم
ّ
كل

كانت دموية

لكن العامل يسكب اآلن الدم
وما من تغيري وما من أمل 

يلوح يف األفق املنظور.
 

أنت حتت الرتاب، يا ماياكوفسي
أقصد إذا كانت عظامك ال تزال ممتاسكة،

رغم السنن، 

غك أّن 
ّ
فدعين أبل

الشعراء يغادرون غرفهم
باملئات، 

حبًثا عنك، يف 
كل قطار وكل طائرة وحافلة، 

ويف الليل، يبحثون عنك يف املرائف. 

	
حتت ضوء باهت مرتجرج 

أتابع مباراة كرة القدم

محّدقًة يف نقطة يف الفضاء 
بن الراديو وماياكوفسي

مل يكسب فريقي مباراة واحدة 

إتيل عدنان

.2021 -1٩2٥ 
روائية وشاعرة 
ورسامة ومؤلفة 
مرسحية من سورية 
ولبنان. من أعمالها 
املرتجمة إىل العربية 
»السّت ماري 
روز«، »سفر الرؤيا 
العريب«، »مدن 
ونساء: رسائل إىل 
فواز«، »قصائد 
الززيفون«، »باريس 
عندما تكون عارية«، 
»يف قلب قلب 
مدينة أخرى«

رتجمة فواز طرابليس
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منذ أن تعرثت الثورة 

حتت وطأة توقعاتنا 
ثقيلة الوطأة 

لذا نتظاهر بلعب الشطرجن
مع الروس 

أو نذهب للزتجل يف املحيط املتجمد 
مثل نروجيين 

يف عطلة

إمنا يه املشكالت 
تزورنا،

 
فتلقانا نقرأ كتبك

يا ماياكوفسي، وقد اصفّرت صفحاهتا
من تراكم الغبار، 

نقصْت أعمارنا مائة عام
وحنن ننتظر معك اإلشارة

الي سوف تغرّي العامل.

 	
ال أزال أسأل أين خيتئب

الشاعر، فال جتيبين إال البمسات
ونظرات الدهشة

أتوغل يف أزقة 
املدينة عىل أمل رؤيته واقًفا 

قرب نافذة

قرعُت باب »ِلييل بريك«
فصاح يب جرياهنا

أهنا غادرت إىل باريس

أقرأ الصحف وإعالنات الوفيات
فال أعرث عىل امسه

مع أّن موسكو ليست مظلمة 
هذه الليلة

بسبب الثلج.

عند عوديت إىل الفندق، 
هاتٌف يبلغين: لقد انتحر

ماياكوفسي...
ما كنُت أدري. 

 	
يف »برييزينا«* طفولي،

كان اجلنود ميوتون من الصقيع
ونابوليون خير احلرب

 
وأنا أبي عىل اجلياد ألهنا

تبدو أضخم حجًما من والديّ 
ويه منقلبة عىل ظهورها 

هذه األيام، أتسكع يف 
مقايه الشاطئ المشايل وأمارس احلنن إىل 

عالمات املغامرة

مع ذلك، فإن شيًئا ما يضغط 
عىل صدري. الزبائن سعداء

يف هذه اللحظة اخلاصة، 
حيتفلون بقدوم املومس.

وأنا قلقة.

5
إّن مستقبل هذه اللحظة سوف يكون 

أبأس من أن تكرتث له. فاألخبار تورثنا 
اإلحباط واخلوف.

واالستنارة كامنة يف شجر السنديان
ال يف قليب، أنا الباحثة عن شاعر أحادثه

الليل بطوله.

أذكر أن القطارات يف تركيا 
كانت تنفث ثاين أوكسيد الكربون

فميا السلطنة تهنار

بريزينا Berezina امس  الهنر الذي قطعه جيش * 
نابليون خالل انسحابه 
من روسيا بعد الفشل 

يف احتالل موسكو. 
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وأن النسوة كّن حيتسن الشاي
عند حافة هشواهتن.

6
يل أصدقاء يكتبون أشعاًرا صوفية

أيام النشوة، وأقدامهم العارية
تالعب مياه املحيط. سياراهتم

تلمتع أمام األبواب، حتّرك أذيالها
بنفاد صرب. 

أشعارهم عذبة تبوح بأرسار 
العامل مثلما الشباب يبوحون 

باحلب األول

ويل أصدقاء آخرون – صحيح أهنم يعيشون 
بعيًدا عن خليج كاليفورنيا- حيفرون 

أشعارهم عىل جلود أدمغهتم. 
يسكنون منازل مكتظة إىل درجة 
أهنم يتناوبون عىل النوم لساعتن

يف كل نوبة. 

ولّما كان احلصار مينعهم من احلصول 
عىل حرب وورق، حيلمون بأن يذحبوا 

رشايينهم، ذات صباح، ليكتبوا
رسالة إىل أمهم.

7
يا ماياكوفسي، 

الدم واملوت التوأمان يقودانك إىل 
أقبيهتما املظلمة املحجورة اخلاوية، 

لكن رؤاك الرسية تسافر 
من بلد إىل بلد لتستقر يف عقول مختلفة 

وبنايات مختلفة. 

8
جتميع طعام الروح يف 

كتب اإلعراب يزيد من تقييد حركتنا؛
فنفقد النطق واألغنية 

والمتاسك.
تب علينا أن نالزم أمكنتنا، 

ُ
هل ك

ممتسكن بأفكار عن األبدية تتلظى كما 
المشس ذاهتا، باألمس، نظري ُفرن مستعّد ألن حييل كل

يشء
إىل شعاعات مضيئة؟ 

 9
هل تمسعين حيث أنت؟

إهنم يبحثون عنك
باملشاعل الكهربائية، 

يف أودية خفية،  
وكهوف، 

هل وصل صوتنا إليك؟
لعلك مسعت.

رمبا أنك اآلن تمتلمل، 
وتفرك عينيك، 

وتمتطى، 

بل رمبا أنك بدأت تسري يف األزقة
 

َ
الي سوف تقودك إىل مزنيل
»ماليڤيتش« و»تاتلن«*

- لقد فارقنا هذا وذاك... 

مات العديد غريهما، مذذاك، 
البعض شعراء مثلك، 
والبعض ممن تكره. 

ولكن ليست هذه يه املسألة. 
فال يزال العامل شاسًعا،

والبحر األسود يف مكانه، هناك 
حيث روسيا تلتقي الرشق.

10
هل أنزلك أحدهم إىل الشاطئ يف

املحيط املظلم أم أن غيوًما ترتدي الراويل 
هبطت بك عىل الرصيف

ماليڤيتش )١٨٧٩- ١٩٣٥( وتاتلن * 
)١٨٨٥-١٩٥٣( من فناين 

الطليعة يف العقود 
األوىل من االحتاد 

السوفييي. 
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فميا اجليش حيتفل 
بعيد األول من أيار؟

أنا أريد استعراًضا للشعراء القتىل،
دقيقة مصت، باقات زهر... 

هناك، أرى »آخماتوڤا«* تنتحب بمصت
بن جثة ابهنا الهامدة

وجثتك.
آنا أخماتوفا، أبرز  شاعرة يف احلقبة * 

السوفييتية.  
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11
قبل أن نولد أنا وأنت بزمن طويل 

كانت امرأة ذات إزار 
أزرق تسكب احلليب يف

قصعة رسام، 

مث ظهرَت، 
طويَل القامة عاصًيا ال مبالًيا، 

عىل مرح مطبخها
املضاء

 
كانت السنوات سنوات هياج
والطالب يقرأون أشعارك يف 

أرّسهتم ويف موامس 
حمأهتم املرتفعة. 

وكان ڤريمري يعمل عىل رمس 
صورتك الشخصية. 

1	
ماياكوفسي، من أين آيت بالرحي

الي ستحمل أفكاري إليك؟

كلهم رحلوا اإلمام عيل وتيش غيفارا
وغسان كنفاين وأنت رحلت...

مل يبَق إال القساة.

هذا الربيع، اصطّفت األجراُم
مثل سجناء ينتظرون

أن حيصدهم الرصاص... يف 
رائعة مساء شاسعة

الكلمات العالقة يف حنجريت
يه حى ُمشّعة، 

ويه الرصاصة الي قتلتك. 

إننا يف َسورة الغضب الساطع، وأنت تعلم
معىن ذلك. 

1	
عزيزي م،

ميضون بقمصاهنم الي يرتدوهنا عىل قفاها
وأنظمة احلماية من الطعام

والبكاء

- إهنم فاحشو الرثاء طبًعا - 

ميضون لهنب األدغال، 
وترويض األهنار

وجتاذب أطراف احلديث فوق خيوت امللّذات. 

يعتقد بعضنا أنك، 
يف غيابك،

لست أسوأ حااًل
من أولئك مهزويل األجسام

الذين تكتظ هبم مدن الصفيح يف 
القارة األمريكية.

1	
أهيا األحّب،

األلوان ُتَزوبِع 
داخل النخاع 

عندما حنّدق 
يف الفراغ 

الذي يرتكه رحيل 
الزمن 

وذّرات الطاقة
تنسكب يف العيون

فيكّف املرء عن
التفكري ما إذا كان األفضل

أن يعيش أو أن 
ميوت.
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إين أحبك يا بابلو نريوا ألنك شجرة
موز.

كان ألليندي مدينة أشباح مبنية يف قلب
تشييل

وأنت نبتَّ خالل ساعة إىل شجرة موز

أرى جبال »اآلندس« ملقاة إىل جانبك
وترتادان البحر عرب املستنقعات حنو البواخر

الكبرية
أنت تقذف احلمم عىل »ماكشو بيشو«.

وثالثة قطارات تقّل شعب »اإلنكا« تدوس عىل جذعك.
أنت ورقة موز

إين مشتاقة لك با بابلو نريودا، ألنك
حقل من شجر املوز.

»الربوخوس« املكسيكيون يأكلونك نيًئا
ك.

ّ
وثّمة برودة حتت ظل

عندما يعّذبون الزهور، تكّب فلسطن دَمها
يف مدينة طوكيو

نريودا، أنت جمهورية موز مدفونة
حتت قرش الربتقال. وإين أحب اخلنازير

الي متيش فوقك

كاسرتو، كوبا، تيش غيفارا،
ألقوا حتيَة الوداع عىل نريودا

نريودا، حيمل الهنوُد نعشك إىل 
البحر

ومسك القرش ينقله إيلّ
أنا جالسة يف حديقة
تمنو فهيا أشجار موز

»وول سريت« لن تلزتم احلداد
يف كازينوهات البورصة خمسة

خيطان قصدير تلّف وجهك، وقماش
 الپريو يغطي عظامك.

وحنن باقون لتنظمي هسرة التعزية ليس من أجلك
من أجل عّمال املناجم

بابلو نريودا، أقول لك إن الثلج تساقط
وإن املالك يضيع دربه دوًما يف الغابة.

عيناك التاهئتان تكتبان الكلمات عىل بطن مسكة القرش
وري

ّ
البل

پينوشيه يبلغك حّبه

ال تأبه
الربد قارس حتت األرض كما فوقها

وهسول المشال واملطر
تدفع اليوم عجلة
الساحب يف محيط.

نريودا، امسح يل أن أقول لك
إن الشتاء يبسط صقيعه

وأنت رجل الثلج
واألرملة

 

إتيل عدنان

بابلو نريودا شجرة موز
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أنت شجرة املوز الي نَمت يف
حديقة جّدي

وعانقها مرُض الرطان

المساء صافية هذا الصباح 
وثّمة صاروخ يّتجه حنو القمر

سوف أوقد مشعة وأدعك تنام

»سيمبيبو سيمبو« مسّى قطته
عىل امسك

أنا آخر مسكة يف الصحراء
قال الشاعر.

وأنا عرثُت عىل ذبابة يف حدقة 
عينك

وكالب السلويق تتلو
صلواهتا.

يأخذون العّمال إىل محطات الوقود
ويقولون لهم:امألوها!

ويف بطوهنم ما يكفي من البزنين
لريافقهم حىّت القرب

وحتت زّخ املطر تفرش شجرة املوز
أوراقها

أوقدوا مشعة من أجل بابلو نريودا
رّسجوا أحصنتكم

إننا مغادرون إىل جبال »اآلندس«

هذه املدينة عابقة بأرجي اليامسن
واملجارير جتري يف عينها

أراَك إىل األبد
قمًرا داخل هالة

حلقة من نور يف مركز األشياء
الذرات ختّبلت

وأنت احللقة
الثانية 

الي تمتدد
وحترق َشعر المشس.

كر الربيع احلجر
وأنت ميت أنت ميت أنت ميت

وأنا أضع وردة يف كأس الشاي الي تناولهتا

أشجار شابة تسري
خلف نعشك

أعطيت جسدك للعريبّ
فاحرقه فوق أوراق موز

لي
يبدأ حترير الفقراء

عُمودك الفقري دودة
يهنش رأهُسا يف 

خناعك.
مملكتك كومة 

كلمات.
وأنا أراقب الظالم ينترش ببطء

يف عييَن الهندي.

من حقول البحر األبيض املتوسط إىل األدغال
تنتصب أشجار املوز

زرقاء مثل البحر
بابلو نريودا مدفون حتت جذورها

الرجل يتشظى دوًما
وخمسة حبّارة يغّنون »غوانتامنريا«

لكلب.
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ثالثية العتق والعشق والغربة

مسر محمد سلمان
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سمر محمد سلمان

صحافية وناقدة 
موسيقية، لبنان

هو أحد المخبوئن يف ذاكرة النسيان اإلعالمي والنقدي عىل 
الرغــم مــن األعمــال الــي بــَدت لغزارتهــا حدًســا بموتــه المبكر. 
نــا يعــرف »بالســاحة تالقينــا« و»باعتلــك ســالمي« لوديــع 

ّ
كل

الصــايف، لكــن مــن مّنا يعرف اســم ملّحنهمــا؟ من مّنا يعرف أّن 
االخوين رحباين بحثا طوياًل عن مصدر فولكلوري لـ»بالساحة 
 منهمــا أنها من ذاك الرتاث، فلم يعرثا ســوى عىل 

ً
ــا تالقينــا« ظنًّ

روح عفيف المتوّهجة المجبولة بهذه األرض*.  
من مّنا يعرف أعمال هذا الملّحن المبدع معرفًة تليق بما 
قــّدم؟ هــو ســؤاٌل ُمرٌّ مــرارَة التهميش الذي قَر الفــنَّ اللبناين 
التوثيــق،  والحًقــا  العنايــة،  مــن  لهــا  كان  بعينهــا  أســماء  عــىل 
النصيــَب األكــرب، وربمــا األوحــد، حــىّت تعاظمــت وغــَدت دولًة 
فنيــًة لهــا مؤسســاتها اإلعالميــة واإلداريــة والرتويجيــة داخــل 
التابعــة للدولــة. وقــد أّدى ذلــك إىل طمــس  األجهــزة الفنيــة 
مبدعــن آخريــن قّدمــوا للموســيقى اللبنانيــة أعمــااًل جديــرًة 
باالهتمــام، ال ســيما أصحــاب المواقــف السياســية العروبيــة. 
من هؤالء عفيف رضوان والملّحن حسن غندور ونجاح سالم 
ومحمد سلمان، يف بلٍد كان يصف نفسه بـ»سويرا الرشق« 
ويحــاول االلتحــاق بالغــرب واالنتســاب إىل ثقافتــه مــن خــالل 
نفــي العروبــة عــن لبنــان و»َفْينقــة« كّل يشء آنــذاك، إذا جاز 
التعبــري. لــذا بــدا مــن اإلنصــاف يف الذكــرى الخمســن لرحيل 
عفيــف رضــوان اإلضــاءة عــىل يشٍء مــن إنتاجــه، والغــوص يف 

عالمه الفيّن ومحاولة رســم معالم عطائه اإلبدايع.

 وهشاشة
ٌ
صالبة

عفيــف  ســرية  توثّــق  الــي  والمصــادر  المعلومــات  يه  قليلــة 
ق بمعاناته الفردية 

ّ
رضوان بدّقة ألســباٍب بعضها خاص، يتعل

ــق بالمناخ 
ّ
وربمــا بشــخصيته المّيالــة إىل العزلــة، وبعضها يتعل

هويتــن  بــن  العمــودي  واالنقســام  للبلــد  العــاّم  الســيايس 
وثقافتــن، كان عفيــف جــزًءا أصيــاًل منــه وعنــًرا فاعــاًل فيــه 

التاريخيــة  اللحظــات  أشــد  يف  العربيــة  مبادئــه  عــن  مدافًعــا 
حســًما وصداًمــا. هــو المنتمــي إىل القوميــة العربيــة، وجمــال 
وجدانــه  شــّكل  الــذي  المثلــث  وفلســطن،  النــارص،  عبــد 
والمواقــف  األعمــال  مــن  العديــد  وتّبــدى يف  والفــيّن  الوطــين 
واألناشــيد الوطنيــة الــي أثّــرت يف الوجــدان العــريب وواكبــت 
األحــداث الكــربى كالعــدوان الثــاليث عــىل مــر، وملحمــة بور 
خطــر«  يف  »وطّنــا  نشــيُد  فــكان  الجزائريــة،  والثــورة  ســعيد، 
طلــق يف 

ُ
عــام ١٩٥٦مــع رفيقــة الــدرب نجــاح ســالم أّوَل نشــيٍد أ

اإلذاعــات  تناقلتــه  الثــاليث،  العــدوان  أثنــاء  العــرب«  »صــوت 
الــذي حــاول إســكات صــوت اإلذاعــة  بعــد القصــف  العربيــة 

المرصية الرائدة. 
هــذه الصالبــة الوطنيــة كانــت تقابلهــا هشاشــٌة عاطفيــٌة 
عزلْتــه خلــف أســوارها، منكفًئــا عــىل ذاتــه، مبِدًعــا بعيــًدا مــن 
ــت ســريته محفوظــًة يف صــدور مــن 

ّ
الصخــب اإلعالمــي. فظل

المقالــة  تهــدف  ال  عموًمــا،  بغيابهــم.  وغابــت  وجايلــه،  عرفــه 
إىل روايــة الســرية. يه محاولة الســتنطاق أعمالــه ومحاورتها 
بــن  عنهــا.  الكاشــفة  األســئلة  ثناياهــا الســتثارة  والبحــث يف 
العشــق والوطنيــة، قــى ابــُن قريــة البابليــة الجنوبيــة عــن ٤١ 
عاًمــا رصيــَع ابتالٍء مّزق قلبه بن صورٍة يكرهها ومثاٍل يرجوه. 
تراجيديــا دفعتنــا لولــوج عالمــه من باب الحــّب لندنَو ونقرتَب 
اللحنيــة  والتفاتاتــه  المدهشــة  ألخيلتــه  صحيــح  فهــم  مــن 
ونغمــاٍت  بااللتيــاع،  المضّمخــة  الفنيــة  ونقالتــه  الموجعــة، 
للبهجــة  يكــن  لــم  والخــذالن،  اإلحبــاط  عــن  عــرّبت  لطالمــا 
فيهــا إال ظــالل. تراجيديــا لوحِتــه حــىّت الرمــق األخري بن إرادة 
الحــب وإرادة الخــالص منــه، غرام اســتزناف، ظّن ســقياُه من 
إال  اغرتاُفهــا  زاده  فمــا  يشــفيه،  والنســيان  الموســيقى  خمــرة 
َوجــًدا حــىّت هلك، فخرت الموســيقى العربية جملًة جديدًة 
يف كتابهــا وبــذرَة َتحــّوٍل لــم يرتفع جذعها أكرث من عقدين من 

عمر أريجها الفيّن. 

 الملّحن عفيف رضوان
ثالثية العتق والعشق والغربة

تنويه: الشكر واجب  للباحث األستاذ أكرم * 
الريّس )باحث يف 

أنرثوبولوجيا الفنون( 
لدعمه هذا العمل يف 

ظّل الهتميش وشّح 
املعلومات واملصادر 
الي تتناول السرية 

الذاتية والفنية للملّحن 
عفيف رضوان.
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غزايل
عفيــف ملّحــن متمــّرد يصعب ترويضه، وصاحب أســلوٍب فريٍد 
ال تخطئــه األذن. أضفــى عــىل اللحــن الرشيق مضامــَن حداثيًة 
جديــدًة مــن ويح تأّمالتــه الخاصة ورؤيتــه المفتوحة عىل آفاٍق 
ال يشــبهها يشء أكــرث مــن توقــه إىل الحّريــة واالنعتــاق مــن أرْس 
بجــرأة،  الموســيقية  المقامــات  أعمــاق  يف  والحفــر  التنميــط، 
يف  جديــده  يكمــن  مطفــأة.  وزوايــا  عــذراء  مواطــن  عــن  بحًثــا 
كــْر التسلســل المنطقــي للجمــل اللحنيــة ومآالتهــا النغميــة 
بالتفاتاٍت مقامّيٍة غري متوقعة، خارجة عن السباق وعن رَسب 
اللحنيــة  القواعــد  مــن  الكثــري  متجــاوًزا  التقليديــة،  الصياغــة 
الرشقيــة  المقامــات  فقــد صــاغ  الرائجــة.  الجماليــة  والمعايــري 
بالدهشــة  مســكونة  طرائفيــة  أجــواء  لخلــق  مبتكــرة  بطريقــة 

والغربة عن الســائد والمألوف.
ال نغــايل إذا قلنــا إّن لعفيــف »أّولياِتــه«، مهنــا عــىل ســبيل 
ســالم  جنــاح  أغنيــة  يف  »الّصبــا«  ملقــام  تناولــه  كيفيــة  املثــال 
»غــزايل« )١٩٦٣( بشــكل حتــّرري تقّدمــي غــري مســبوق. أدهــش 
محمــد  مقّدمهتــم  ويف  العــريب  الوطــن  يف  امللحنــن  كبــار  فهيــا 
عبــد الوهــاب وبليــغ حمــدي، إىل احلــّد الــذي دفــع عبــد الوهــاب 
إىل القــول »ليتــه يأخــذ َعــرًشا مــن أحلــاين ويعطيين غــزايل«، وإّن 
»عفيف رضوان جملة جديدة يف املوســيقى العربية«. أّما بليغ 
فلم يكتِف باألمنيات، بل استلهم األغنية يف حلنه الهشري لوردة 
»وحشــتوين« يف الكوبليــه ومطلعــه »خــدوين حباييب خدوين«. 
وكان يرى يف عفيف توأَمه عىل حنو ما قّدم يف هذا العمل توليفة 
فها يف تظهري وتعزيز مقام األغنية األساس، 

ّ
مقامّية جميلة، وظ

ــا مــن خــالل الرجــوع إليه  وهــو مقــام الصبــا، ومنحــه ُبعــًدا دراميًّ
يف انعطافة حلنّية شبه حادة بعد كل مقطع. والتوليفة املقامية 
الــي قّدمهــا مجــاورة للصبا، أي أنه مل يبتعد، مل يشــطح أو يشــّذ، 
فاملقامــات الــي المهَســا، كالعجــم والكــورد، أو الــي حلّــن مهنــا 
اللوازم والكوبلهيات، كالرســت والبّيايت وراحة األرواح، بعهضا 
م الصبــا، ومــع ذلــك تشــعر بأنــك أمــام صياغــٍة 

ّ
مــن داخــل ســل

حديثٍة بكر وليدة روحه املشتاقة إىل التفّرد واالختالف.
قه ومتام معناه 

ّ
وقــد بلــغ مقــام الصبا يف هذا العمــل ذروة تأل

حــىّت بــدا مــن الصعــب أن يضــاف إىل خيالــه خيــاٌل وإىل عمقــه 
عمــق. نــوٌع مــن اإلرشاق املوســيقي والرؤيــة القلبّيــة الي تقبض 
عــىل رّس املقــام وكهنــه، تفّجر طاقاته، تؤّصله وحتّرره يف آن. تلك 
يه روح عفيف احلّرة، وذاك هو اغرتابه الشــيجّ، اغرتاب الفّنان 
امللهــم املبــدع الظاهــر جبــالٍء يف لغتــه املوســيقية، واغــرتاب ابــن 
البابلّية اجلنويب الذي، ككّل جنويبّ، عاىن من المتيز واالضطهاد 
ج احلــزَن تميــًة أساســيًة يف نتاجــه، حــىّت يف أحلانــه  واالرحتــال وتــوَّ
املعرّبة عن الهبجة. حزٌن عميٌق يرجع صداه أيًّا كانت املشاعر، 

تلمحــه يف ظــالل اجلملــة اللحنيــة، يف قفــالت احلــزن احلارقــة، يف 
إيقاعاتــه وحتويالتــه امللتاعــة الــي ترجــع أصــداء كربالئيــَة الــروح 

أحياًنا كثرية، وإن بشكٍل غري رصحي. 

»حبريّ املزاج« 
المقامــات يف خيــال عفيــف رضــوان تخــرج مــن ذاتهــا وتتحــّرر، 
فــال تعود أســريَة التكويــن. يعتقها عفيف مــن التناول التقليدي 
تشــعر  والمدهــش. غربــٌة  الغريــب  ــق يف 

ّ
لتحل وُيطلــق جناحهــا 

بهــا يف جملــه وانتقاالتــه الــي ُتحــدث خفقــًة عاليــة، ثــم تختفــي 
كالشــهب لَتليهــا جملــٌة أخرى تمحو األثــر. ومضٌة من ومضات 
روحــه الــي عــرَبت فضــاء موســيقانا العربيــة ومضــت قبــل أن 
تكتمــل دائــرة القمــر. أتــراه كان يشــعر بقــر عمــره فســى إىل 
عــىل  طغــت  الــي  الطقطوقــة  يف  الخيــال  مخــزون  اســتنطاق 

نتاجــه وعــىل األغنية اللبنانية آنذاك وال تزال؟ 
دائــٌم  تســجيٌل  أعمالــه  تعبــريي.  تلقــايئ  ملّحــن  عفيــف 
للحظــاٍت عابــرة مــن دون الجــْور عىل سالســة الفصل والوصل 
المجمــل،  ذهنيــة عقالنيــة يف  حالــًة  لحُنــه  ليــس  بينهــا.  مــا  يف 
بــل إحســاٌس مبــارٌش وانفعــاٌل نفــيس لحظــوي يتبــّدى يف تلــك 
إّن  الــدوام.  عــىل  تفاجئنــا  الــي  الغريبــة  الموســيقية  النســب 
المســار النغمــي الــذي يســلكه اللحــن العفيفي ليــس »نهريّ« 
المجــرى، بــل »بحــريّ« المــزاج يصعب عليــك أن تتوقع لحظة 
بــه أو انعطافــه. هــل يعــين ذلك أننا أمام فــوىض لحنّية تربك 

ّ
تقل

ذائقَتنــا وُتغرقنــا يف التوتر الســميع؟ كال، بــل إّن هذه التعّرجات 
المفاجئة واالنعطافات الحاّدة تجعلنا نتأّمل 

معــىن احلّريــة واالنعتاق املســؤول الذي ال جيور عىل التقاليد 
املوسيقية إمنا يفتح لها مصاريع اخليال. 

وقــد أوقــف مــوت عفيــف املفــائج تطــوًرا محمتــاًل يف إبداعــه 
يتجــاوز الطقطوقــة، لينطلــق ربّمــا إىل رحاب التأليف املوســيقي 
الذي أرَســل إشــاراته اخلاطفة يف عدٍد من األعمال الســينمائية 
»نشــيد  املثــال  ســبيل  عــىل  تلــك  مــن  الوطنيــة.  واألناشــيد 
مقاومــة« – مــن كلمــات الشــاعر معــن بسيســو وأداء مذهــل 
لنجاح سالم، راعية بداياته ورفيقة الدرب – ونشيُد »جميلة« 
والفينــاال  اخلتامــي  االســتعراض  وكذلــك  اجلزائريــة،  لــوردة 
املوســيقية لفيلــم »فــداِك يــا فلســطن« الــذي أخرجــه أنطــوان 

رميي عام ١٩٦٩، وهو من بطولة سناء جميل ومحمود سعيد. 
املعــرّبة  الســينمائية  األحلــان  عــرشاُت  ســبق  مــا  إىل  ُتضــاف 
عــن املواقــف الدراميــة للمخرج محمد ســلمان الذي شــكّل مع 
ــا ناجًحــا، فــكان عفيــف امللّحــن األول  ــا فنيًّ عفيــف وجنــاح ثالثيًّ
غنــدور  حســن  مــع  ســلمان،  أفــالم  لغالبيــة  املشــرتك  والقــامس 
تلــك األحلــان الســينمائية الالفتــة  وزيك ناصيــف وآخريــن. مــن 
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عايص الرحباين وعفيف رضوان، ١٩٦٣.
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ن مــن فيلــم »يــا ســالم عــىل 
ّ

قــّدم عفيــف »أنــا صّيــاد« لفهــد بــال
احلــب« )١٩٦٣( يف صياغــة حلنّيــة بديعــة وتنــاوٍل جميــل وممــّز 
ْســت من درجته األصلية )دو( لكن حبساســية جديدة  ملقام الرَّ
ووقــع مغايــر، وأغنيــة »مــش موجــود الــيل يلّوعــين« مــن فيلــم 
»بدويّــة يف رومــا« )١٩٦٥( لمســرية توفيــق يف خــروٍج غــري مألوف 
عــن لوهنــا البــدوي ومناســٍب للمهشــد الــذي تــدور أحداثــه يف 
حانــة ليليــة. وقــد جــاء اللحن غريبّ اإليقاعــات رشيقّ امليلودي يف 
اســتخداٍم عــايل الذوق آلالت النفــخ واآلالت اإليقاعية وحلظات 
المصــت اخلاطفــة واملؤثــرة بــن اللــوازم ودخــول اللحــن اجلميــل 
ا مــا يؤكــد مــرًة أخــرى احمتاليــة التأليف الكامنــة يف قدرات  جــدًّ
هــذا امللحــن املوهــوب. وعفيف من امللحنــن اللبنانين القالئل 
الذيــن قّدمــوا أعمــااًل ذات طابــع غريب منذ بداية مســريته تغّنت 
عــىل  اصطلــح  مــا  بتقــدمي  اشــتهرت  الــي  جاكلــن  زوجتــه  هبــا 
تمسيتــه بالفرانكــوأراب. مــن تلــك األعمــال أغنيــة »بلــز« مــن 
فيلــم »مرحبــا أهيــا احلــب« )١٩٦٢( والــي ُتذّكــر بأعمــال قّدمهــا 
مــن َقبــل محمــد عبد الوهاب، وفريــد األطرش، ومحمد فوزي، 
ومنــري مــراد، ومحمــود الرشيــف، مل يقدمهــا افتتاًنا، بــل كانت يف 

غالبيهتا أعمااًل سينمائيًة حتايك مشاهد بعينها. 

»القفلة العفيفّية« 
تســميته  يمكــن  مــا  أو  رضــوان،  عفيــف  أغنيــة  قفلــة  ُتشــّكل 
مفاجئــة  دائًمــا  يه  اهتمامــه.  ركــزَة  العفيفيــة«،  بـ»القفلــة 
له المفائج والمفارق 

ّ
وحّراقة )بلغة الموسيقين(، ومصّب شال

للســياق اللحــين يف أحيــان كثــرية، فيبــدو كأنــه يلّحــن ألجلهــا، 
ويبــذل يف ســبيلها كّل خيــال. ال تخضــع قفلتــه لمنطــق المســار 
اللحين بالرضورة، والمساُر اللحين يف كثري من األعمال ال ينئّب 
بالنهايــات بــل ربمــا يؤســس لبدايــات جديــدة من خــالل قفالت 

قة وُحبىل باألسئلة. 
ّ
درامية مستقرة وأخرى معل

ــربك »القفلــة العفيفيــة« عــىل التلّفــت واالنتبــاه والتأّمل 
ُ

جت
يف محاولٍة خللخلة أساليب اإلصغاء اخلامل واالستماع السليب 
وغــري الفاعــل. ال منــاَص حينئــذ مــن الســؤال: كيــف خطــرْت لــه 
ومــن أيّ مهنــٍل شــعوريّ بعيــد هنــل حىّت خرجت غريبــة وجميلة 
وقِصّيــة  العفيفيــة« ممتــّردة  احلــد؟ »القفلــة  هــذا  إىل  وعصّيــة 

قــة خــارج الــرب، تقــوم عــىل االنعطــاف املدهــش 
ّ
كروحــه املحل

يات ثالثّيته املقدسة »العتق والعشق 
ّ
واملفارق. يه جتلٍّ من جتل

الشــجن.  عمــق  إىل  اجنذابــك  عمــق  مــن  اآله  تــزنع  والغربــة«، 
يّدخرهــا عفيــف لألصوات املمتكنة القادرة عىل التحكم بتقنية 
خــايل«  كان  قلــيب  ســاكن  »يــا  أغنيــة  ولعــّل  الصعــب.  أداهئــا 
ــا لتقنيــات »القفلــة العفيفيــة«  لــوداد تصلــح منوذًجــا توضيحيًّ
البنيــوي  الرتكيــب  مــن حيــث  بســيط  فــيّن  املبتكــرة. يه عمــل 
والصياغــة اللحنيــة، طقطوقــة بالغــة العذوبــة من مقــام الكورد 
وإيقــاع الرومبــا يف مذهــٍب ومقطعــن. اختــار لهــا عفيــف آلــَي 
ــا الزمــَة املقدمة بقــدرات تعبريية  البيانــو والقانــون ليعزفــا تبادليًّ
خاصــة بــكّل آلــة، واحــدة رشقيــة وأخــرى غربيــة يف داللــٍة غــري 
مقصــودة رمبــا عــىل وحــدة املشــاعر اإلنســانية واختــالف التعبــري 
عهنا اجمتاعيًّا وثقافيًّا، وبالتايل موسيقيًّا. مث خيتفي البيانو بدايًة 
مــن الكوبليــه الثــاين مفســًحا املجــال أمــام الوتريــات يك تعــزف 
الالزمة نفهسا الي تصل املقاطع بعهضا ببعض، ويعود القانون 
إىل وظيفتــه التقليديــة مصاحًبــا غنــاَء وداد يف اخللفيــة ليضفــي 

بنغماته الرقراقة ُبعًدا تعبرييًّا يشبه البكاء. 
يعتمــد عفيــف إًذا عــىل أحاســيس ثالثــة للتعبري عــن الالزمة 
صولــو  ثــم  البيانــو  صولــو  العمــل؛  عليهــا  ُبــين  الــي  األساســية 
القانــون وأخــرًيا الوتريــات. أي أنه يتدّرج يف نقل اإلحســاس من 
النقــر المتقطــع المنفرد عرب البيانو إىل النقر الرقراق المتداخل 
والمّتصــل والمنفــرد أيًضــا عــرب القانــون، وصــواًل إىل اإلحســاس 
الجمــايع الشــامل عــرب الوتريــات. ويّتخــذ يف هذا اللحن مســاًرا 
متــدّرج الصعــود يف دفــع هادئ للشــحنة الشــعورية نحو الذروة 
يهــوي لهفــًة إىل  أو  الهبــوط يف نســٍب متباعــدٍة كمــن يقفــز  ثــم 
ــا. ويتــّم  القفلــة الــي جــاءت غــري متوقعــة وغريبــة وصعبــة أدائيًّ
ذلــك مــن خــالل قفــزة مقامّيــة خاطفــة تالمــس مقــام العَجــم 
وقفزتــن متتاليتــن يف الدرجة، فتشــّكالن مًعــا مقّومات القفلة 

الي أّدتها وداد باقتداٍر وجماٍل وحرفّية.  
ما نلحظه يف هذا العمل القصري هو وحدة المقام مالمًسا 
النهونــد يف الكوبليهــات يف انعطافــة لحنيــة تضيــف إىل إيحــاء 
المعــىن إيحــاءات نغميــة تصــّور حالــة التســاؤل واالســتغراب. 
ــق بإحساســه 

ّ
أمــا اختيــار النهونــد فهــو ألســباب موســيقية تتعل

ليعــود  التعبرييــة،  المقــام  بطبيعــة  الفــين ال  الشــخيص وذوقــه 
ــل األغنيــة مــن البدايــة 

ّ
ويســتظّل المنــاخ الكــوردي الــذي يظل

حــىّت النهايــة. لقــد أراد عفيــف أن يجعــل التنويــع اللحــين مــن 
الموضــوع يف  ــا عــىل وحــدة 

ً
المقــام ويف خدمتــه حفاظ داخــل 

الدراميــة  الشــعورية  الحالــة  وتكثيــف  األثــر  لتعميــق  محاولــة 
المقــام  توّهــج  عــىل  التوزيــع  انتفــاُء  ســاعد  وقــد  المســيطرة، 

وبلوغه الدرجة الحارقة.  

 عفيف من الملحنني اللبنــــــــــــــــــــــــانيني القالئل
 الذين قّدموا أعمـــــــــــــــــــــــــــــــااًل ذات طابع غريب
زوجتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بها  تغنّت  مسريته  بداية   منذ 
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكلني اليت قّدمت الفرانكوأراب
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الــداليل  التناغــم  ثنائيــة  مــن  الخــروج  عفيــف  آثــر  كذلــك 
ُبعــٍد  إىل  واللحــن  الكلمــة  والمضمــون/  الشــكل  بــن  الحــريف 
إحــداث  يف  المتمّثلــة  ووظيفتهــا  للموســيقى  وأخلــص  أرحــب 
األثر الجمايل والرويح، وتحريرها من ســطوة اللغة إىل التعبري 
أي  النفــس،  يف  الكلمــات  ُتحدثهــا  الــي  العاّمــة  الحالــة  عــن 
اســتلهام روح المعــاين والخضــوع لــرشارة اإلبــداع واحتمــاالت 
لــم  أّن عفيًفــا  غــري  ورؤيــة مختلفــة.  الفكــرة بجماليــة جديــدة 
ــا وحــاول أحياًنــا االقــرتاب مــن إشــعاع  ُيغفــل هــذه الثنائيــة كليًّ
الكلمــة كمفــردة وجــّس نبضهــا وترجمتهــا موســيقيًّا. واألمثلــة 
يل  يقــول  »قلــيب  أغنيــة  يف  »يــدق«  كلمــة  تكــرار  يف  كثــرية، 
بالزفــة«  افتــاح« لنجــاح ســالم، ويف أغنيــَي »مثــل األطــرش 
و»خالــة يــا خالــة« لصبــاح يف مــد كلمــة »بعاد« وتكــرار كلمة 
الموســيقية  الفكــرة  إن  المحصلــة،  يف  األخــرية.  يف  »قــراب« 
وارتباطهــا بصــدق العاطفــة واإلحســاس الــذي يصــل الخيــال 
باالنفعــال غايــة بذاتهــا يف اللغــة الموســيقية للملّحــن المجــدد 

عفيف رضوان.  

توأمة فنّية 
روحــه  تــوأم  نذكــر  لــم  إن   

ً
مجــزتأ عفيــف  عــن  الحديــث  يبقــى 

وزميلــه ورفيــق الــدرب الملّحــن الكبــري حســن غنــدور )١٩٢٥- 
١٩٧٨(. لقــد شــّكل حســن مــع عفيــف ثنائيــة تلحينية تقاســمت 
األصــوات واأللحــان واألعمــال الســينمائية، وواكبــت باقتــداٍر 
الكــربى  والوطنيــة  واالجتماعيــة  والثقافيــة  الفنيــة  التحــوالت 
الي رافقت ثورة ٢٣ يوليو وأثرها المزلزل يف المنطقة بأرسها. 
بينهما قصة كفاح وعذابات وأوارص روحية وجغرافية ومهنية، 
فكالهما من الجنوب الذي شكّل وجدانهما ومأل خزان الروح 
جعلــت  توأمــة  وبينهمــا  العــرويب.  والقومــي  الوطــين  باالنتمــاء 
يتًمــا  والفقــَد  لحســن  بالنســبة  فاجعــًة  المبكــر  عفيــف  غيــاَب 
واغرتاًبــا. ثنائيــة تشــبه إىل حــد كبــري ثنائيــة المــويج والطويــل يف 
مــر جيــل الخمســينيات والســتينيات، الثنــايئ الــذي اســتطاع 
وأناقتــه  الطــايغ  الوهــاب  عبــد  تأثــري  مــن  برفــق  ينســحب  أن 
وحداثتــه،  ورشقيتــه  الســنباطي  كالســيكية  ومــن  وحداثتــه 
ليحفــر رافــًدا جديــًدا ال يقطــع أوارص الوصــل مــع الــرتاث، ويف 

الوثــاب  عــره  وروح  المتفــردة  ذاتــه  عــن  ُيعــرّب  نفســه  الوقــت 
الممتــئ عماًل وأماًل وتحديات.  

بن عفيف وحسن قواسم موسيقية مشرتكة تصل أحياًنا 
إىل حــّد االلتبــاس. ويف الوقــت نفســه، ثمــة فروقــات واضحــة 
أعمــال  يف  وضوًحــا  أشــد  الوهــاب  عبــد  تأثــرُي  بــدا  إذ  وكبــرية، 
حســن، فيمــا اســتطاع عفيــف أن يتمــرد ويغــرتب أحياًنا بشــكل 
حــاد. كمــا اهتــّم حســن بالموشــح اهتماًمــا أكــرب وقــّدم يف هــذا 
القالــب أعمــااًل الفتــة، مــن أهمهــا موشــح »يا ســمريي« لنجاح 
ســالم ومجموعــة أخرى لســعاد محمد وموشــح »نــاِج الهوى« 
الهــدى ووديــع  ونــور  لنــازك  الرخيــم وقصائــد  الوهــايب  بصوتــه 
الصــايف ونــري شــمس الديــن ومحمــد غــازي وعــادل مأمــون 
ووداد وآخرين. وحســن من الملّحنن الذين اتّســعت مروحة 
أعمالهم وتوّزعت بن القوالب الموسيقية، إذ قّدم الطقطوقة 
والرومانســية  والجبليــة  الخفيفــة  )الشــعبية  أنواعهــا  بــكل 
والوطنيــة( وقــّدم الموشــح والقصيــدة واالســتعراض والدويتو. 
ودراســة  عندهــم  بالتوقــف  الجديريــن  الملحنــن  مــن  وهــو 
عــاىن منــه  الــذي  التهميــش  مــن  أعمالهــم وتوثيقهــا وانتشــالها 
أولئــك الملحنــن الخارجــن عــن طاعــة »اللبننــة والفْيَنقــة« 

برغــم موهبتهم وجدارتهم. 
لــم تقتــر التوأمــة عــىل الثنــايئ حســن – عفيــف، إذ انطلــق 
األخــري أيًضــا مــع المطربــة القديــرة نجــاح ســالم إىل حالــة مــن 
التوأمــة أو الثنائيــة واالنســجام الرويح الفين والســيايس الذي 
 يف نصيــب نجــاح األكــرب مــن ألحانه العاطفيــة والوطنية. 

ّ
تجــىل

يف  وقّدمتــه  اإلذاعــة  يف  عملــه  خــالل  عفيــف  نجــاح  اكتشــفت 
لحنــه األول »قلــيب يقــول يل افتــاح افتــاح«. وقــد انتقــل خــالل 
منتصف خمسينيات القرن المايض من الكورال إىل التلحن. 
ــا مبكــًرا لشــاب  رأت نجــاح يف عفيــف فتًحــا جديــًدا ونضًجــا فنيًّ
كمــا  الجريئــة،  روُحــه  ولفتتهــا  خطواتــه،  مقتبــل  يف  يــزال  ال 
اســتوقفها يف لحنــه األول اللوحــُة البياتيــة الموشــاة بالتالويــن 
والنســب الي ســلطنت المقام يف اتّســاٍق وبساطة، ولم تحّمل 
النــص الشــعري للشــاعر ميشــال طعمــة )وهــو مــن اكتشــافات 
نجــاح أيًضــا( مــا ال يحتمــل. ومثلمــا كانت نجاح تــرى يف عفيف 
بعًثــا لــروح جديــدة يف األغنيــة الشــعبية اللبنانيــة، كان عفيــف 

يــرى يف صوتهــا الكبــري قدرة فائقة عىل أداء ألحانه. 
كفــاح  قصــُة  أيًضــا  ســلمان  ومحمــد  ونجــاح  عفيــف  وبــن 
تخلــو  ال  شــّيقة  وأحــداث  وانكســارات  وانتصــارات  وجهــد 
رافقــت  الــي  تلــك  الســّيما  ُتــروى،  بــأن  جديــرة  حكايــات  مــن 
االنقســامات السياســية بــن النارصين، دعــاة القومية العربية 
مــن جهــة، وبــن دعــاة االنعزاليــة اللبنانيــة الفينيقيــة مــن جهــة 
وحماســًة  وفاعليــًة  ا 

ً
نشــاط األشــدَّ  الثــاليث  ذاك  وكان  ثانيــة. 

 انطلق عفيف مع نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح سالم
التوأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة من  حالة   إىل 
 واالنسجام الروحي الفين والسيــــــــــــــــــــــــــــايس فلّحن
والوطنيــــــــــــــــــــــــــــــة العاطفية  األغاين  من  الكثري  لها 
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العربيــة ورصاعهــا مــع االســتعمار  ومســاهمًة يف معــارك األمــة 
مؤيــد  بــن  الفنانــن  بــايق  انقســم  فيمــا  الصهيــوين،  والعــدو 

ومعارض ومحايد نســبيًّا.

دولة الرحابنة واآلخرون
عــن  منــأى  يف  رحبــاين  األخــوان  وقــف  األجــواء،  هــذه  وســط 
الراعــات واالنقســامات ليكونــا جــًرا للقمــر الــذي »بيضــّوي 
بيتقاتلــوا«. هكــذا هــم »نــاس« المدرســة  الــيل  النــاس  عــىل 
مــن  نــوٌع  فقــط »النــاس«.  أســماء،  بــال مالمــح وال  الرحبانيــة 
بعيــًدا  الرماديــة  المنطقــة  يف  ليظلــوا  المقصــود  التجريــد 
للجميــع  مــالًذا  موســيقاهم  فتكــون  والتدافــع،  الــراع  مــن 
وهويــًة متخيلــًة مبتكــرًة تصــل بــن الــرشق والغــرب، والســهل 
هويــة  ائتلــف.  ومــا  اختلــف  ومــا  والمدينــة،  والريــف  والجبــل، 
ـا  لغويًـّ لبنانيــة  ــا،  جغرافيًّ عربيــة  موســيقيًّا،  »كوزموبوليتيــة« 
ــا، موســيقى تشــبههم وحدهــم إىل درجــة يصعــب عــىل  وثقافيًّ
أيّ باحــث أو ناقــد أن يضعهــم يف ســياق اتجــاه موســيقي يضــّم 
ســواهم. دولــة فنيــة مســتقلة ســعوا إليهــا منذ البدايــة ليخلقوا 
ريــادًة خاصــًة بهــم مــن كّل هــذا التنــوع ويؤسســوا لنهضــة فنية 
يف لبنان ُتمّزه عن محيطه العريب وتقّربه منه يف الوقت نفسه.  

أبــو  وشــفيق  غنــدور،  حســن  ورفاقــه  رضــوان  عفيــف  أمــا 
النــر  أبــو  وخالــد  المــين  ونقــوال  الصيــداوي،  وســامي  شــقرا، 
وغريهم، فكانوا خارج هذه المشاريع والتطلعات. لقد أبدعوا 
فرادى وماتوا فرادى، بال ظهري إعالمي أو سيايس أو مؤسسايت 
ينّجم فّنهم أو يحي ذكراهم بما يليق. أعالٌم عىل الطريق مّروا 

خفاًفا ورحلوا متدثّرين بلّذة الموســيقى. 

مختارات من ألحان عفيف رضوان
األنــوار  فرقــة  )مهرجــان  ْتالقينــا  بالســاحة  الصــايف:  وديــع 
١٩٦٠(، باعتلــك ســالمي، قّديــش حلــوة هالشــيبة، عالقادومّيــة، 
عــا طريــق العــن، شــعرك حلــو، خدودك يــا َحّب الرمــان، مللمت 

كّل حواييج، يا كروم بالدي، بتحبين وحبهبا )مع نور الهدى(.
جنــاح ســالم: كرّتلــو كرّتلــو، يــا قلــيب هللا جيازيــك، نــداء العروبة، 
مقاومة، زلغوطة، يا ماما من باب الطّيارة، هاألمسر، مْش َهّن، 
قلــيب بيقلــيل ْفتــاح ْفتــاح، غــزايل، جــوز عيــين جوز، قصــة حبييب، 

نــام يــا حبيــيب، َمْبحوحة، بّدي عريس، نعم نعم شــو بريد، هشر 
العســل، لولــو يــا لولــو، نشــيد اجلزائــر، وطّنــا يف خطــر، مــن أجــل 
أوالدي، عــا ُنــّص الــدرب، دوالب، طّنــة وَرنّــة، اســتعراض قايض 
الغــرام، اســكتش انقــر يــا دّف الطــارة )مــع نــري مشــس الدين 
ومحمــد ســلمان(، اســكتش أهــال بالضيــف )فيلــم مرحبــا أهيــا 

احلب ١٩٦٢(.
صبــاح: متــل األطــرش بالزفــة، يامــا ويامــا، زّفــوين، يــاّم العيــون 
ــة، خالــة يا خالــة، رايحة 

ّ
القّتالــة، بتعاديــين بســيطة، بتحــب بتك

قابل حبييب، ما بّدي توصاية )مهرجان األنوار يف بعلبك ١٩٦٤(، 
شــكًرا شــكًرا، هللا يقصــف عمــر الُحــّب، تشــهد النجمــات، البّيــا 
البّيــا، أبــو ســمرة زعــالن، َرْح حّزْركــم حــّزورة، غربِــْل يــا ِغربــال، 
يا قليب استحيل الحلوين، يا حريت عليك، عىل أونا عىل دّوي، 
قمحنا الغايل، ليايل الُحّب )مع محمد سلمان وجاكلن(، َعْن 

وقلب )مع فهد بالن(، يا صاحب هالصورة، أريض الحبيبة.
، ما بحّبو حلو

ّ
جاكلــني: بلــز، بحّبــك قّد عيوين، يا دل ِديل

ة ْجبينك
ّ
نــازك: لــو نعرفك جايي، فتاة الروايب، طل

مســرية توفيق: مش موجود اليل يلّوعــين، انرشوها بالجريدة، 
وّديين مشوار

 نــري مشــس الدين: مش من زمان كثري، ْتَمْرَمْر يا قليب،
يــا منديلهــا، يــا بيتنــا الغايل، كان الولف، يا ماليك، من عينيها 

ّل الُحّب، يا بالدي، شــو حلوة هالتّنورة
َ
ط

ة )مع صباح(، أنا صّياد، َمْرَمْر زماين
ّ
ن: الغل

ّ
فهــد بال

 ،
ّ

 يا ديل
ّ

محمد ســلمان: الســاعة سّتة، بوليس السرْي، يا ديل
عالدبكــة، رح ِجــّن، يا زينة، ْبَرْمت الدنيا، زيدوين

 ســعاد محمد: ال أحىل وال أجمل، يا زعيم يا جمال،
طيف الحبيب

وداد: يا ســاكن قليب، يا حبيب الكل
مائدة نزهت: لو ما الحب

محمد غازي: نشــوة الحب )موشح(
زكية حمدان: حكاية الندى

 وردة اجلزائريــة: جميلة، عىل مفرق درب الحبايب،
ســهرانة إيدي عىل خدي

محمد عبد املطلب: أنا األمل
محمد قنديل: يا ريّس البحرية

هناء الصايف: القبطان
محرم فواد: من وفن

الثاليث املرح: ياّم المنديل
رندة: صحتن، اليل عبالو، مســا الورد، يا ســالم عليك

مسورة: جانم امان
املجموعــة: رمضان بالخريات، ما أحىل الَفّيات

فرادى ورفاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  عفيف   أبدع 
إعالمي ظهري  بال  فرادى،   ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتوا 
مؤسسايت أو  سيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايس  أو 
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عفيف رضوان وكاتبة النص مسر محمد سلمان.



.KHJareeda ،إّن اخلط املستخدم يف الشبابيك من تمصمي خاجاگ أبيليان
حاولنا جهدنا العثور عىل أصحاب حقوق النرش والتصوير املنشورة.

الرجاء ممن أغفل امسه االتصال بنا.

توزيع المجلة
مكتبة منشورات المتوسط، عّمان األردن 

دار المدى لإلعالم والثقافة والفنون، بغداد  العراق 
دار المرايا لإلنتاج الثقايف، القاهرة  مر 

سودان فيلم فاكتوري، الخرطوم  السودان 
رتينه بوك كافيه، الخرطوم  

مكتبة دار مدارك للنرش، الخرطوم  
مركز محمد سعيد آيت ايدير، الدار البيضاء المغرب 

سوتوبريس، تونس  تونس 
Librairie Lagrange Points، بروكسيل  بلجيكا 

مكتبة خان الجنوب، برلن  ألمانيا 
االوائل لتوزيع الصحف والمطبوعات، بريوت لبنان 

بريوت:
 )ABC ،مكتبات: مكتبات أنطوان )األرشفية، الحمرا، فردان، األسواق، سن الفيل –

 ABC Virgin )األرشفية، 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 )عن الرمانة(، نيوبرس )الحدث(، 

مكتبة ساوا )قرب شمون(، حسام بوكشوب )بعقلن(، 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(

االشرتاكات )بما فيها أجور الربيد(
إىل الصديقات واألصدقاء المشرتكن، 

 بسبب ظروف لبنان االستثنائية المعروفة من حيث انهيار سعر العملة وما نجم عنه
 من أكالف باهظة يف كل القطاعات، قررت مجلة »بدايات« زيادة أسعار األعداد

واالشرتاكات ابتداء من العدد ٣٤ عىل النحو اآليت:
سعر العدد: لبنان 5٠ ألف لرية لبنانية

بدل االشرتاك: لبنان3٠٠،٠٠٠ لرية لبنانية
االشرتاكات يف سائر العالم 15٠ دوالًرا أمريكًيا. 

 نظًرا للظروف االستثنائية المذكورة أعاله، نتلقى االشرتاكات والتربعات باسم األستاذ
عماد زيك بواسطة Western Union أو OMT أو أية رشكة تحويل أموال ترتاسل مع لبنان. 

شكًرا لتفهمكم.
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