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»بدايات« تختتم عيدها العارش
وتعلّق الصدور مؤقتًا

هبذا العدد ختتتم مجلة »بدايات« عامها العارش. 
مــن  رفــاق  أربعــة  التقــى  العربيــة،  االنتفاضــات  مطلــع 
مناضيل اليسار يف لبنان ــ زهري رّحال وغسان عيىس والراحل 
عــىل  واتفقــوا  الســطورــ  هــذه  وكاتــب  الديــن  تقــي  ســليمان 
إطــالق فصليــة فكريــة- ثقافيــة تشــكل منــرًبا لإلنتــاج والتفاعل 
عــىل طريــق إعــادة تأســيس وتوحيــد اليســار اللبنــاين بمــا يــرىق 
إىل مســتوى التحديــات الــي فرضهــا انهيــار الكتلة الســوفياتية 
ودخــول المنطقــة العربيــة عــرص العولمــة النيوليرباليــة وخروج 
لبنــان مــن الحــرب األهليــة. وقــد رأوا يف االنتفاضــات العربيــة 
فرصــة ال تعــّوض أمــام اليســار لــي يبلــور رؤاه ويعيــد تأســيس 

قــواه ويجّدد صلتــه بقواعده االجتماعية. 
انطلقــت المغامــرة بصــدور العــدد األول يف أيــار/ مايــو ٢٠١٢ 
تحــت شــعار »بدايــات لــكل فصول التغيري«. عهد المؤسســون 

رئاسَة تحرير المجلة إىل كاتب هذه السطور. 
لمجلــة فصليــة  مــكان  يوجــد  يــزال  ال  بأنــه  كنــا مقتنعــني 
للمجهــود  االعتبــار  وتعيــد  العــريب  االنتشــار  إىل  تطمــح  ورقيــة 
الفكــري والثقــايف غــري المحكــوم بالزائــل والمتــّرع، يحدوهــا 
القلــق والجهــد إلنتــاج المعــارف، كمــا أعلّنــا يف تقديــم العــدد 
الشــعبية  االنتفاضــات  إليــه  نّبهــت  مــا  التقطنــا  وقــد  األول. 
واألنظمــة  النيوليربالبيــة  االقتصاديــات  بــني  تــالزم  مــن 
االســتبدادية العربيــة فُعنينــا بإفســاح المجال واســًعا لدراســة 
وقــع النيوليرباليــة وثقافــة االســتهالك عــىل المجتمــع والدولــة 
اآلن  ويف  العــريب.  والعالــم  لبنــان  يف  والثقافــة  والسياســة 
ونضــاالت  تجــارب  إىل  للتعــّرف  خاصــة  أهميــة  أولينــا  ذاتــه، 
شــعوب »الجنــوب الكــوين« وحركاتهــا االجتماعيــة والنقابيــة 

والسياســية يف هذا العرص الجديد. 
إىل  النظــري  القــم  مــن  وتنوعــت  املجلــة  أقســام  تعــددت 
املتابعــة احلدثيــة. وقــد أولينــا عناية خاصة ملهّمتــني صحافّيتني: 
تعريب األعمال اجلادة والنقدية من اإلنتاج املعريف عن املنطقة 

والذائقــة  العــني  ثقافــة  وتمنيــة  العــامل؛  عــرب  الصــادرة  العربيــة 
البرصيــة، يف ســي إىل أن تكــون املجلــة أيًضــا مختــرًبا لالبتــكار 

الفين والتشكييل.

*****
أفــردت »بدايــات« أكــر من عــرشة أعداد لالنتفاضــات العربية 
تعــددت  وقــد   .)–٢٠١٩( والثانيــة   )–٢٠١١( األوىل  موجهتــا  يف 
املســاهمات واملقاربــات وتنوعــت مــن حيــث التوثيــق والتحليــل 
ت دامئة 

ّ
والهشــادة والتعبــري الفين والغرافيي واألديب. لكهنا ظل

الســي إىل إثارة النقاش والتقييم واســتخالص الدروس. نرشنا 
أكــر مــن عــدد خــاص وملف عــن مقاومة الشــعب الفلســطيين 
أعــداًدا  العــريب اإلرسائيــيل. ويف قــم الذاكــرة، أفردنــا  والــزاع 
خاصًة التفاقية »سايكس – بيكو« ١٩١٦، ومئوية تأسيس لبنان 
١٩٢٠ ومئوية الثورة الروسية ١٩١٧، وغريها. ويف الفكر والنظرية 
نرشنــا ملفــات ألعمــال كارل ماركــس وروزا لوكمسبــورغ ولنتــاج 
املفكريــن اإلســالميني عــيل رشيعي ومحمــود طالقاين ومحمود 
ودراســات  أحبــاث  لنــرش  أعــداد  ثالثــة  وخصصنــا  طــه،  محمــد 
وحتليــالت مســتفيضة عــن النيوليرباليــة ومجمتــع االســتهالك يف 

لبنان واملنطقة. 
إىل هــذا، ُعنينــا بافتتــاح وتغذيــة أقســام ليســت مألوفــة يف 
الصحافــة الثقافيــة: »الحــق يف المدينــة« للعمــارة وتوابعهــا، 
و»نهونــد«  الشــعبية،  للثقافــة  للنــاس«  النــاس  و»ثقافــة 
للموســيقى العربيــة. يف قســم »نــون والقلــم« نرشنــا ملفــات 
عــن عبــد الرحمــن منيف وإدوارد ســعيد وجون برجر، وكانت 
قســم  ويف  األعــداد.  معظــم  يف  حــارضة  عدنــان  إتيــل  أعمــال 
»يــا عــني« خصصنــا ملفــات ودراســات لــكل من دييغــو ريفريا 

وأمني الباشــا اللبناين.
التقصــري  كان  أو  حقهــا  نفهــا  لــم  الــي  المجــاالت  ولعــّل 
والمــواد  والنســوية  الشــبابية  الدراســات  يه  واضًحــا  فيهــا 

فواز طرابليس
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الصحافيــة المشــغولة وخصوًصــا المقابالت والندوات. وهذا 
عىل ســبيل االختصار.

لــم تخــُل مســرية المجلــة مــن العقبــات والعوائــق. فهــي ال 
وســورية.  الخليــج  ودول  الســعودية  العربيــة  ممنوعــة يف  تــزال 
توّقف توزيعها يف اليمن بسبب الحرب. وبعد أكر من سنة من 
طبعهــا وتوزيعهــا يف مــرص، بمــا يه كتــاب غــري دوري يصــدر عــن 
»دار المرايا«، منعتها الســلطات بصفتها »مطبوعة أجنبية«! 
ومؤخًرا، طلب الموّزع يف تونس وقف إرســال المجلة ألســباب 
لــم يفصــح عنهــا. بالرغــم من ذلك، ال تزال المجلــة توّزع تجاريًّا 
بــن  محمــد  »مؤسســة  وبواســطة  واألردن  والعــراق  لبنــان  يف 
ســعيد آيــة إديــر« اليســارية الثقافيــة يف المغــرب، ولهــا حضــور 
منتظــم يف عــدد مــن المكتبــات يف لبنــان وألمانيــا وبلجيــكا ويف 
المتوســط«  أجنحــة »دار  العربيــة يف  الكتــب  معــارض  جميــع 
و»دار رياض الريّس« و»دار صنوبر بريوت«. وغينّ عن القول 
إن عائــدات المبيــع واالشــرتاك عــىل امتــداد تلك الســنني بقيت 

أشبه بعائدات رمزية قياًسا إىل المصاريف.
مّولنــا الســنوات األوىل بواســطة البقيــة الباقيــة مــن مزيانيــة 
نــادي »اللقــاء« الــذي كان يرتأســه الرفيــق غســان عيــىس ومن 
ترّبعــات عــدد مــن األصدقــاء، ال يتجــاوزون عــدد أصابــع اليــد 
مــن  وبقــدر  البدايــة  منــذ  ودعموهــا  المجلــة  رعــوا  الواحــدة، 
االنتظام ولم يشــاؤوا ذكر أســمائهم. تلقينا أول مساعدة مالية 
بقيمــة ٢٥ ألــف دوالر مــن »المبــادرة العربيــة لإلصــالح«؛ ثــم 
أّمنــت مؤسســة »هرنيــش بــول« صــدور بضعة أعداد؛ واســتقر 
التمويــل وانتظــم مــن خــالل رشاكــة »بدايــات« مــع »مؤسســة 

روزا لوكسمبورغ« خالل السنوات األربع األخرية. 
للجميــع جزيــل الشــكر عــىل الدعــم وعــىل عالقــات ميــّرة 

احرتمت استقالل المجلة وحرية خطها وقراراتها. 
الصــدور  تجربــة  أمــام  المنــرصم  العــام  خــالل  وقفنــا 
والمســتقبل. ولــم يقتــرص األمــر عــىل ختــام الســنة العــارشة فقد 
قررت »مؤسسة روزا لوكسمبورغ« خفض مساعدتها المالية 
مــن ١٢٠ ألًفــا إىل ٧٠ ألــف يــورو ســنويًّا، مــن ضمــن خفــٍض طــاول 
الصــدور  عــىل  االقتصــار  إىل  كامــل موازنتهــا. هكــذا اضطررنــا 
ثــالث مــرات بــدل األربــع لهــذا العــام وخفــض عــالوات العاملني 
الطباعــة  موازنــَي  وتقليــص  المئــة  يف  أربعــني  بنســبة  جميًعــا 
ــا أّن مثــل ذلــك المــورد المحــدود لــن  والرتجمــة. فبــات بديهيًّ

ق بعد بمصدر دعم إضايف.  يسمح باالستمرار ونحن لم نوفَّ
إىل هذا نضيف اعتبارات جديدة تتعلق باستئناف الصدور 
عندمــا يكــون ممكًنــا. فقــد شــهدت الســنوات األخــرية تطــوًرا يف 
سمعة المجلة واإلقبال عليها، ما يعين أّن أيّ بحث يف الصدور 
تعزيــز  نــوع جديــد تضمــن  مــن  يســتوجب مزيانيــة  مــن جديــد 

فريــق المجلــة مــن حيــث العنــرص البــرشي ورفــع مزيانيــة النــرش 
والرتجمة. واألهم اتخاذ قرار بالتعويض عن أتعاب الكّتاب. ثم 
ب دخول األســواق 

ّ
إّن تلبيــة الطلــب المزتايد عىل المجلة يتطل

المطبوعــة  الكميــة  ومضاعفــة  التوزيــع  رشكات  طريــق  عــن 
والتحّسب ألسعار شحن وبريد شاهقة بسبب ارتفاع األسعار 

العام يف لبنان. 
بنــاًء عــىل كل هــذا، اتخذنــا القــرار المؤلــم بتعليــق صــدور 
المجلــة خــالل العــام المقبــل والبحث عن مصادر تمويل لســد 
متطلبــات النقلــة الرضوريــة المذكــورة أعــاله. ونحــن هنــا أمــام 
خيارات ثالثة: تطوير إنتاج المجلة الورقية؛ البحث يف االنتقال 
إىل الصحافيــة الرقميــة؛ ويف حــال عــدم التوّفــق يف الحالتــني، 
عــدم  عــىل  إال  آســفني  غــري  المغامــرة،  هــذه  مــن  عقــد  اختتــام 

التمكن من متابعتها. 

*****
 

حظيت »بدايات« منذ البداية بفريق تحرير متعاون ومتضامن 
جــىن  والزمــالء  الزميــالت  االحــرتاف وضــّم  إىل  الموهبــة  جمــع 
طرابلــيس وخاجــاك آبليان وفيليبا دحروج وآالء منصور لإلدارة 
الفنيــة واإلخــراج، وزينــب رسور للتحريــر، وأيمــن ســّنو للتدقيــق 
اللغــوي، ونــوال عبــود طرابلــيس لــإلدارة وعدنــان نّجــار للماليــة 
إىل  االلكــرتوين.  للموقــع  عزيــز  ومنصــور  للتوزيــع،  زيك  وعمــاد 
جانــب هــذا الفريق، نشــطت »أرسة تحريــر الظل« الي ضّمت 
ميسون سّكرية وسينثيا كريشايت ورشا السلطي وأكرم الريّس 
الكّتــاب  ودعــوة  المواضيــع  واقــرتاح  األفــكار  طــرح  مجــال  يف 
والمســاهمة المبــارشة يف التخطيــط والكتابــة. لهّن وله المحبة 

واالمتنان العميق.
شكر خاص للصديق حّسان الزين الذي يتحمل مسؤولية 
المديــر المســؤول تجــاه الدولــة. ولفتة إىل ديمــا رشيف وجمانة 

تني رافقتانا يف سكرتاريا التحرير خالل سنوات. 
ّ
فرحات الل

عــرشات  دون  مــن  تســتمر  أن  المجلــة  لهــذه  يكــن  ولــم 
الكاتبــات والكّتــاب الذيــن غّذوهــا بنتاجهــم التطــويع، علًمــا أّن 
كرتهم تعتمد عىل الكتابة لتحصيل المعيشة. لهم الشكر من 

القلب باسمي واسم فريق التحرير. 
وأوّد أن أشكر أيًضا أعضاء »مجلس التحرير االستشاري« 
لدعمهــم المعنــوي وأقــّدم لهم االعتذار لعدم تمكننا من تنظيم 

التواصل معهم بسبب نقص اإلمكانات والوقت.
لقــد عاشــت »بدايــات« طوال تلك الســنوات عــىل عوامل   
عديــدة ال تكتســب معــىًن لهــا لــوال األمل. فعىل أمــل أن نجد ما 
يكفــي مــن األمــل الــكايف لتحقيــق النقلــة الصحافيــة الجديدة. 

وإال فعىل أمل أن نلتقي يف مواسم تغيري جديدة.  
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بول األشقر

صحايف، لبنان

تشــافزي  هوغــو  بانتخــاب  بــدأت  الــي  األوىل  اليســارية  املوجــة 
أمــريكا اجلنوبيــة  تقريًبــا كافــة دول  والــي اجتاحــت  عــام ١٩٩٩ 
السياســات  نتــاجئ  عــىل  كــرّد  والبــريو(  كولومبيــا  )باســتثناء 
النيوليرباليــة، أخــذت معىن تأسيســيًّا لتؤكد أن احلديقة اخللفية 
تعــد كذلــك. رمبــا بعكهســا، تأخــذ املوجــة  للواليــات املتحــدة مل 
اليسارية الثانية )هذه املرة مع كولومبيا والبريو ولكن من دون 
اإلكــوادور وباراغــواي وأوروغــواي(، الــي نعيــش أحداهثــا منــذ 
ســنوات، طابًعــا يقّرهبــا مــن ظاهــرة طبيعيــة يف الدميوقراطيــات 
الســلطة.  تــداول  عمليــة  إىل  أكــر  تنتمــي  وجيعلهــا  الراســخة 
غــري أن انتخــاب لويــس إيناســيو دا ســيلفا، املعــروف بـ»لــوال« 
األول  أكتوبر/ترشيــن  يف  جــرت  الــي  الرئاســية  االنتخابــات  يف 
املــايض هــو أكــر مــن تــداول طبيــي للســلطة ألنــه ميثــل إنقــاًذا 

للدميوقراطية وعودًة للربازيل إىل ساحة العالقات الدولية. 
انتظــر العــامل نتــاجئ انتخابــات الربازيــل بقلــق وبشــعور فطري 
بــأن شــيًئا أساســيًّا جيــري هنــاك، أبعــد مــن السياســة أو مــن فوز 
تيــاٍر تؤيّــده أو ال، بــل بــويع أّن مــا هــو عــىل املحــّك، هــو مبعىًن ما، 
ــه، التقهقــر 

ّ
انمتاؤنــا إىل احلضــارة أو عودتنــا إىل الهمجيــة أو، أقل

تــة مــن أي قانــون ومنطــق. تنّفــس العــامل 
ّ
إىل لعبــة سياســية متفل

الصعداء – كما حصل بعد فشل دونالد ترامب يف جتديد واليته 
قبل سنتني – عندما استقرت النتيجة عىل فوز لوال، ولو بفارق 
ضّيق، عىل حساب خمصه جايري بولسونارو. بعد االنتكاسة يف 
الســويد وإيطاليــا، أثبتــت الربازيــل أن مــن املمكــن وقــف صعود 
»بدايــات«  يف  البحــث  لهــذا  بصعوبــة.  ولــو  املتطــرف،  الميــني 
عــن االنتخابــات الربازيليــة جــزءان: يــرمس اجلــزء األول »صــورة 
شــخصية« لظاهــرة لوال، أهم ســيايس يف الربازيــل بدون منازع 
منــذ عــودة الدميوقراطيــة يف أواســط المثانينيــات وانهتــاء احلكــم 
العســكري، ورمبــا األهــم يف كل تارخيهــا. أما اجلــزء الثاين فيتناول 
 لنتاجئ االنتخابات ويتوّقف عند ما متثله ظاهرتا الـ»لولّية« 

ً
حتليال

والـ»بولسوناريّة« يف أكرب دميوقراطية بأمريكا اجلنوبية.

1 -ســرية رجل قاَرع القدر

الطفل وماسح األحذية
ولــد لويــس إيناســيو دا ســيلفا عــام ١٩٤٥ يف بيــت من الطني من 
الفقــرية  األريــاف  مــاء وكهربــاء وحّمــام، يف  مــن دون  غرفتــني، 
واجلافــة لواليــة برنامبوكــو، مشــال رشق الربازيــل حيــث املجاعــة 
مثانيــة أوالد  واقــع عــادي يف حيــاة األطفــال. وهــو الســابع بــني 
 أربعــة آخــرون( لوالَديــن أّمّيــني يعمــالن يف األرض. قبــل 

ّ
)تــويف

باجتــاه  ضيعتــه  أريســتيدس  والــده  غــادر  والدتــه،  مــن  هشريــن 
مرفــأ ســانتوس يف واليــة ســان باولــو عــىل بعــد أكــر مــن ٢٥٠٠ 
ا ابنة عــّم زوجته الي كانت تعيش معهم  كلــم، وهربــت معــه رسًّ
وكانــت حبــىل منــه والــي ســتنجب لــه عــرشة أوالد إضافيــني. 
 يف املرفــأ حيث 

ً
الرجــل قــوي القامــة، ويف ســانتوس عمــل حّمــاال

كان ينقل أكياس القهوة من عىل البواخر.
من وقت إىل آخر، كان أريستيدس يرسل بعض النقود إىل 
عائلته األوىل الي زارها عام ١٩٥٠، مغتنًما الفرصة ليعّرفهم إىل 
أوالده الثالثــة اجلــدد مــن امرأتــه الثانيــة وليتعــّرف إىل ابنــه لوال. 
قبــل أن يغــادر، حّبــل أم لــوال، املعروفة بدونّــا ليندو، ويه أرّصت 
عليــه أن يأخــذ معــه إىل ســانتوس ابهنمــا البكــر جاميــي، وهكــذا 
تلّقــت دونــا لينــدو رســالة مــن زوجهــا  هنايــة عــام ١٩٥٢،  صــار. 
يأمرها فهيا بأن تبيع كل ما متتلكه وأن تلتحق به مع األوالد يف 
سانتوس. للحقيقة، مل يكن هذا طلب األب، الذي مل يكن يتقن 
القــراءة والكتابــة، بــل كانــت حيلــة من ابهنا جاميــي الذي يدّون 
رســائل األب، وقد أراد ان تلتحق به أمه مع أشــقائه وشــقيقاته 
 مــن صعوبــة احليــاة مــع الوالــد الــذي كان يعّنفــه 

ً
ليخّففــوا قليــال

باســتمرار. وهكــذا انتقلــت دونّــا لينــدو مــع أوالدهــا الســبعة يف 
ســفر دام خمســة عــرش يوًمــا يف عربــة مســّيجة بالقضبــان تصلح 
لنقــل الطيــور واملــوايش )امسهــا »قفــص الببغــاء«( ويلجــأ إلهيــا 
مهاجــرو األريــاف حبًثــا عــن حيــاة أفضل يف جنــوب الربازيل. عند 

لُوال، رجل لكل الفصول
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وصــول العائلــة إىل ســانتوس، اكتشــفت أن األب مل يكــن مرّحًبــا 
أفــراد  هبــم. وبعــد الســكن فــرتة وجــزية يف بيــت واحــد، انتقــل 
ــا. مل  ميــّر علهيــم يوميًّ األرسة إىل كــوخ قريــب حيــث كان أبوهــم 
يكن يتعاطى الوالد حبنان مع أوالده بل كان يعّنفهم بسبب أو 
بدونه، وال يريدهم أن يتعلموا بل أن يعملوا. يف املقابل، أرّصت 
دونــا لينــدو عــىل أن يتعلــم أوالدها فك األحــرف. وهكذا، دخل 
لــوال املدرســة االبتدائيــة يف ســانتوس، األمــر الــذي مل مينعــه مــن 
أن جيمع قشــور الفاكهة يف الشــارع وأن ميســح أحذية املاّرة وهو 
بعد يف الثامنة من العمر، أو أن يصطاد بلح البحر والسالطعني 
ليبيعهــا عندمــا يذهــب مع شــقيقه األكرب إىل الهنــر يك ميأل جّرات 

املياه وينقلها إىل البيت. 

املخرطيج والنقايب
بعد أول مرٍة رفع الوالد يده علهيا، عام ١٩٥٥، قررت دونا ليندو 
االنتقــال إىل يح فقــري يف ضاحيــة ســان باولــو، ومل يعــد لــوال يــرى 
والــده إال يف مناســبات نــادرة. كان يف ســن الثانيــة عــرشة عندما 
ف يف معمل صغرٍي للمعادن. 

ّ
عمل يف مصبغة مث يف مكتب مث توظ

ــم مهنــة 
ّ
يف ســن السادســة عــرشة، ســنحت لــه فرصــة أن يتعل

»املخرطــي« يف مركــز للتعلــمي املهــين حيــث كان يقــّم الوقــت 
بــني العمــل صباًحــا والــدرس بعــد الظهــر. وبعد ســنتني ونصف 
السنة عىل هذا المنط، حصل عىل هشادة »مخرطي«. يقول 
لــوال عــن الهشــادة »يه أفضــل يشء حصل يف حيايت، فبســببها 
أكــر مــن احلــد األدىن  ابــن ألمــي لديــه مهنــة ويــرحب  رصت أول 
لألجــور ولديــه بيــت وســيارة وجهــاز تلفــزة وبــّراد«. مث انتقــل إىل 
معمــل أكــرب عندمــا مل حيصــل عــىل زيــادة يف الراتب. وهنــاك فَقد 
جرب عىل برته. عمل يف هذا 

ُ
خنرص يده اليرى يف آلة خراطة، وأ

املعمــل خــالل عاَمــي ١٩٦٤ و١٩٦٥ قبــل أن ُيطــرد ألنــه مل يذهــب 
مــرًة واحــدًة إىل العمــل يــوم ســبت، وبقــي حــوايل عــام ونصــف 
 من العمل قبل أن جيد وظيفة يف أحد أكرب معامل 

ً
العام عاطال

املعــادن يف مدينــة ســان برنــاردو الــي ســتتحول إىل مقــّر إقامتــه 
الدامئ يف ضوايح سان باولو. 

هنــا تلّقــى لــوال أجــًرا أعــىل بكثــري مّمــا كان يتلقــاه مــن قبــل. 
ــا هبــذا املعمــل حــى عــام ١٩٨٠. عــام ١٩٦٤، عندمــا 

ً
وبقــي مرتبط

دّشن العسكُر الربازيليون حقبَة االنقالبات، مل يكن لوال مسّيًسا 
بعد ومل يفهم ما الذي حدث ومل يعرتض عليه. عام ١٩٦٨ انتسب 
إىل النقابة مراعاًة لشــقيقه فري شــيكو، أي القّس شــيكو، وهو 
عضــو يف احلــزب الشــيويع أجــرب لــوال عــىل الرتشــح عــىل الحئــة 
مســؤولية  م 

ّ
تســل  .٢٥ أصــل  مــن  الـــ١٩  املرتبــة  يف  فحــّل  نقابيــة 

امللفــات القانونيــة وبــرع بقدرتــه عــىل التفــاوض والتوفيــق بــني 
الــي  ــا للنقابــة  انُتخــب أميًنــا عامًّ مصــاحل مختلفــة. عــام ١٩٧١، 

فّرغتــه، وتوقــف عــن العمــل بعد هذا التارخي. حاول الشــيوعيون 
إدخالــه إىل احلــزب لكنــه مل يرغــب يف ذلــك، ما أثــار اهمتام حاكم 
سان باولو والنظام العسكري اللذين كانا يبحثان عن قيادات 

نقابية ذات مصداقية ملنافسة الشيوعيني. 
تــزوج لــوال للمرة الثانية عام ١٩٧٤، مث انتخب رئيًســا للنقابة 
ــم مــع رفاقــه 

ّ
عاَمــي ١٩٧٥ و١٩٧٨ مــن دون معارضــة، وبــدأ ينظ

حمالت مطلبية لزيادة األجور حتولت إىل إرضابات كبرية توقف 
فهيا عن العمل ٢٣٥ ألف عامل عام ١٩٧٨ وأكر من ٦٠٠ معمل 
عــام ١٩٧٩. ويف أول أيار/مايــو التــايل، جنــح يف جمــع حــوايل مئــة 
ألــف مــن املرضبــني مــع ِعيلهــم يف ملعــب لكــرة القــدم، وتّوجــت 
التحركات بزيادات يف األجور أكرب مما كان متوقًعا، َفَراج صيته 
يف كل البلد وخارجها حيث قورن بليش فالبسا البولوين. وهنا 
خــالل  واعتقلتــه  النقابــة  ــت 

ّ
وحل القضائيــة  الســلطة  تدخلــت 

٣١ يوًمــا – توّفيــت والدتــه خاللهــا – مث حكمتــه بالســجن لثــالث 
سنوات قبل أن يستأنف محاموه احلكم وتمت تربئته. 

احلزيب واليساري
فــرتة،  وبعــد  السياســية،  األحــزاب  العســكري  االنقــالب  حــّل 
بكثــري  أذىك  كانــت  الــي   – الربازيليــة  الديكتاتوريــة  أعــادت 
 – والتشــيلية  األرجنتينيــة  شــقيقَتيها  مــن  مــا  حــّد  إىل  وأرحــم 
احليــاَة السياســية بتنظميهــا بــني حزبــني، حــزب املــواالة وحــزب 
ف 

ّ
املعارضة. ومع الوقت، أخذ يقوى عود احلزب املعارض وينظ

صفوفــه مــن العنــارص الــي زرعهتــا الديكتاتوريــة داخلــه. وعــام 
١٩٧٩ عندمــا صــارت املعارضــة هتــدد بالفــوز يف االنتخابــات، عاد 
النظــام ومســح بتشــكيل األحــزاب لتفتيــت صفــوف املعارضــة. 
مت تأســيس »حــزب الشــغيلة« يف ســان باولــو  يف هــذا اإلطــار، 
عــام ١٩٨٠، وهــو عبــارة عــن ائتــالف تيــارات غــري متجانســة مــن 
مناضلني ضد النظام العسكري، متزيت بينهم تيارات مسيحية 
قريبة من »الهوت التحرير«، ومجموعات تروتســكية صغرية، 
ومثقفــون وفنانــون، وكــوادر عمالية جتّمعت يف نقابات مســتقلة 
عــن النقابــات احلكوميــة، باإلضافــة إىل النقابــات الــي يســيطر 
علهيــا احلــزب الشــيويع. ومنــذ والدتــه، تبــىّن »حزب الشــغيلة« 
 عــن 

ً
توليفــة فكريــة اعمتــدت االشــرتاكية والدميوقراطيــة، بعيــدا

المنوذجني الســائدين يف اليســار، الســوفييي )احلزب الشيويع 
وانُتخــب  الربازيــل(  يف  الشــيويع  )احلــزب  والصيــين  الربازيــيل( 
لــوال أول رئيــس للحــزب النــائش. منــذ تأسيســه، عــرف »حــزب 
الشــغيلة« عــرشة رؤســاء مــع أن لــوال كان دائًمــا أهــم قياداتــه 

التارخيية من دون منازع. 
بفورتالــزيا،  الفــوز  يف  الشــغيلة«  »حــزب  جنــح   ،١٩٨٥ عــام 
وكانــت  الرشقيــة،  المشاليــة   Ceara الســيارا  واليــة  عامصــة 
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مرشــحته أول امــرأة تصــل إىل ســّدة بلديــة عامصــة الواليــة. مل 
تكــن التجربــة موّفقــة، لكهنا كانت باكورة انتصارات متتالية يف 
كافة واليات الربازيل من مشالها إىل جنوهبا، جنح احلزب خاللها 
يف إيصــال نــواب وشــيوخ ملناصب حكام واليــات وُعمد بلديات. 
وبدأت مسرية بناء حزب سيايس يساري يف بلد هو أقرب لقاّرة، 
ودخــل احلــزب تدرجييًّــا يف كافــة واليــات الربازيــل وكل العــوامص 
فحكــم أكرثيهَتــا وخر بعهضا، وأعطى للوال وجوًها متكاملًة مل 
تتوافــر عنــد ســيايس آخر حتكمه اخلصوصيــات املناطقية. يف أول 
انتخابــات تأسيســية بعــد انهتــاء الديكتاتوريــة العســكرية عــام 
١٩٨٦، جنــح »حــزب الشــغيلة« يف إيصــال ١٦ نائًبــا إىل املجلــس 
التأسييس ومهنم لوال، احلائز عىل أعىل نسبة اقرتاع. ومنذ عام 
٢٠٠٢ صارت كتلة »حزب الشغيلة« )الـ»يب يت« PT كما يمّسى 
يف الربازيــل( الربملانيــة دائًما األوىل أو الثانية يف مجلس النواب. 
يــم »حــزب الشــغيلة« أكــر من مليــون ونصف مليــون عضو، 
وُيعتــرب مــن أكــرب األحــزاب اليســارية يف العــامل )كان أول مضيــف 
للمنتــدى  اجلنوبيــة   Porto Alegre أليغــري  بورتــو  مدينــة  يف 
االجمتــايع العاملــي( والــذي مــن دونــه ملــا كان لــوال مــا كان عليه 

وال وصل إىل ما وصل إليه. 

املرشح والرئيس 
القــَدر  عوائــق  كّل  النقــايب  واملخرطــي  اجلائــع  الطفــل  حتــّدى 
ليعــرف كيــف يطــرق بــاب نــادي الرؤســاء يف الربازيــل املحصــور 
بالنخــب املاليــة، وخصوًصــا ليدخلــه مــرًة أوىل مث ثانيــة، وهــا هــو 
قــد دخلــه يف الثالثــة. احتــل لــوال الرئاســة ألول مــرة عــام ٢٠٠٢ 
عــام ١٩٨٩  هــا 

ّ
حيتل أن  الــذي كاد  لــوال  عــن  متاًمــا  وكان مختلًفــا 

)٤٧% من األصوات( لو مل تتكتل ضده كل قوى املال واإلعالم. 
وقهتا، ختطى قائد اليسار التقليدي ليونيل بريزوال الذي حاول 
ــا  هنائيًّ وترســخ  العســكري  االنقــالب  يقــاوم  أن  الســتينيات  يف 
كأول اليســاريني. عامــي ١٩٩٤ و١٩٩٨، ومــع أنــه حــّل ثانًيــا أيًضــا 
مل تكــن لــدى لــوال فرصــة حقيقيــة عندمــا واجــه صديقــه أســتاذ 
علــم االجمتــاع فرنانــدو هرنيــي كاردوزو، وزير املاليــة عند إقرار 
اخلطــة ريــال )بالنــو ريــال( الــي جنحت يف القضاء عــىل التضخم 
اليومــي الــذي كان يدّمــر حيــاة املحرومــني، فمسحــت بتحقيــق 

يشء مــن االســتقرار يف االقتصــاد املتخبــط. عــام ١٩٩٤، حصــل 
لــوال عــىل ٢٧% مــن األصــوات وجنــح كاردوزو من الــدورة األوىل، 
ع يف عهــده التجديــد ملــرة واحــدة. وعــام ١٩٩٨ حصــل لــوال  ورُشِّ
عــىل ٣٢% مــن األصــوات لكــن فــاز كاردوزو مــن الــدورة األوىل 
أيًضــا. بعــد املحاوالت الثالث، اعتــرب لوال أنه يكفي، وأن الوقت 
قــد حــان لــي يتحمــل غــريه هذه املســؤولية. إال أن تديّن شــعبية 
كاردوزو وضغط رفاقه املزتايد عليه جتاوزا حتّفظاته فرتّشح عام 
٢٠٠٢ حتــت شــعار »لــوال الســالم واملحبــة« يف محاولــة لكســب 
أكرثيــة أصــوات الربازيليــني. كانــت املــرة الرابعــة يه الثابتة، مع 
أن لــوال وصــل عــىل أجنحة اليوتوبيا ومل يــأِت كما كان عام ١٩٨٩ 
ليصنع الثورة، بل لميّثل اليســار يف تداول الســلطة. بالرغم من 
ذلــك، وبالرغــم مــن اختيار رجــل أعمال ملنصب نائــب الرئيس، 
كاد االقتصــاد أن يطــري مــن الهلــع الــذي أصــاب النخــب املاليــة 
واألســواق العامليــة، إذ مــا زال يف املخيلــة صــورة ملــرشوع جمايع 
نشأ يف ضوايح سان باولو العمالية مع بداية المثانينيات وأنتج 

»حزب الشغيلة«. 
الســلطة  إىل  وصــل  الــذي  األول  لــوال  الرئيــس  الواقــع،  يف 
عــام ٢٠٠٢ بأكــر مــن ٦١% مــن األصــوات كان مرشــح الطبقــات 
الوسطى والطبقة العمالية يف العوامص الصناعية جنوب البالد 
وجنوب رشقه بعد أن جنحوا يف إقناع جزء من الطبقات الفقرية 
باملخاطرة يف انتخاب رئيس عىل شاكلهتم. بعد واليته األوىل، مل 
يعــد لــوال الثــاين الذي أعيد انتخابه عام ٢٠٠٦ بنســبة الـ٦١% ذاهتا 
يثــري األحــالم: صــار مجــّرد خيــار واع لتعميق السياســات العامة 
هــو مرشــح  بامتيــاز:  الثــاين وســيط اجمتــايع  لــوال  االجمتاعيــة. 
الفقراء أكر منه مرشح الطبقات الوسطى وحى البعض ممن 
أخرجهــم مــن الفقر، هو مرّشــح مشــال رشق الربازيل الذي زّكاه 
بمثانــني يف املئــة مــن األصوات فميا خر لــوال يف معاقله القدمية 
باجلنــوب. أمــا الهتويــل االقتصــادي، فلــم يالحــظ انتخــاَب لــوال 
الثــاين؛ ال بورصــات العــامل حتركت وال حــى رّصاف أصغر زاوية يف 
الربازيل. خرج لوال من الرئاسة بأعىل نسبة تأييد عرفها سلٌف 
لــه. ومسحــت لــه شــعبيته بأن يهسم يف إيصال رئيســة جمهورية 
ألول مــرة يف تــارخي الربازيــل يه ديلمــا روســيف – امــرأة كفــوءة 
وشــجاعة لكهنــا ال تمتتــع بكاريزمــا سياســية خاصــة – فــازت يف 

الدورة الثانية بأكر من ٥٦% من األصوات.  

من احلكم إىل الرباءة 
عرفــت واليــة لــوال األوىل أزمــة سياســية كادت أن تقــي عليــه 
وكشــفت عــن فســاد ســيايس بنيــوي مل يْســَع إىل أو مل ينجــح يف 
العهــود  الرئاســة. مشــكلة الربازيــل أن  تغيــريه مــع وصولــه إىل 
عــن احلاجــة إىل  تغنيهــم  املطلقــة ال  الرؤســاء  تتغــري، وأكرثيــات 

الشغيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة« »حزب   يضم 
عضو، مليون  ونصف  مليون  من   أكــــــــــــــــرث 
األحزاب أكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب  من   وُيعترب 
العالم  يف  اليساريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
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كوكبــة مــن األحــزاب الصغــرية لتتأمــن لهم األكرثيــات الربملانية 
 ،٢٠٠٢ عــام  لــوال  شــعبية  أوج  يف  املثــال،  ســبيل  عــىل  النســبية. 
منحــه الناخبــون ٦٢% مــن األصوات ومل يعطوا حلزبه، األكرب بني 
األحزاب الربازيلية، إال ٢٥% من املقاعد. واألدىه، أن األحزاب 
الصغــرية نفهســا الــي مسحــت لــكاردوزو ولوال وبولســونارو بأن 
حيكمــوا، دعمــت لــوال ويه معروفــة بأهنــا تقايــض دعمهــا مقابل 
اقتطاعــات ومراكــز يف هيكليــة الدولــة، أي نــوع مــن املحاصصة 
الفاســدة واملفِســدة. وقد بّينت حتقيقات عام ٢٠٠٥ أن عهد لوال 
األول، عــىل ســبيل املثــال ال احلــرص، كان يشــرتي والء عــدد مــن 
النــواب برواتــب هشريــة. ومل ينقــذ لــوال وضعــه الســيايس إال بعــد 
اســتقالة وزيره األول والرجل القوي يف عهده، جوزي ديرســاو، 
مــع أّن هــذا األخــري كان أهــم كــوادر حزبــه. مل يتــوّرط لــوال يف أي 
فضيحــة ولكــن متــت مالمتــه ألنــه مل يتصــّد لهذه املمارســات من 
حتــول  الــي  األحــزاب  هــذه  مــع ممارســات  تأقلــم  وألنــه  حولــه 
دون القيــام باإلصــالح الســيايس الــرضوري. خــالل عهــد ديلمــا 
مــع  تقاطعــت  جســيمة  اقتصاديــة  أخطــاء  ارُتكبــت  روســيف، 
انكماش اقتصادي عميق مبا أّدى إىل تظاهرات سياسية عارمة 
 إىل 

ً
وصاخبــة، بــدأت ضــد غــالء أســعار النقــل وتطــورت وصــوال

إجــراء كأس العــامل. أّدت كل هــذه العنــارص إىل اهنيــار يف شــعبية 
الرئيســة روســيف مــن دون أن مينــع إعــادَة انتخاهبــا عــام ٢٠١٤ 
بفــارق ضئيــل )٥١,٥%(، األمــر الــذي ضاعــف مــن حــّدة التوتــر 

السيايس يف البلد. 

مبوازاة ذلك، سيطر حتقيق قضايئ ــ بولييس عرف بـ»غسيل 
حتــت الضغــط« )»الفاــ جاتــو«( عىل تفاصيل حياة البلد خالل 
سنوات طويلة وأخذ يكشف قضايا فساد مرتامية طاولت كافة 
قطاعــات االقتصــاد بــدًءا برشكــة النفــط الوطنيــة »برتوبــراس« 
وبكربيــات رشكات البلــد الــي نــرشت الفســاد يف كافــة األقالــمي. 
كمــا كشــف التحقيــق عــن تــوّرط مئات مــن السياســيني. وحتّول 
 إىل تشــبيك بني مصــاحل مختلفة، مهنا 

ً
التحقيــق الــذي بدأ تقنيا

اقتصاديــة وإعالميــة وسياســية وقضائيــة وعســكرية، توافقــت 
عــىل القضــاء عــىل ديلمــا كمقدمــة ملنــع لــوال مــن تبــّوء الرئاســة 
للمرة الثالثة. وعندما استعانت روسيف بلوال عرب تعيينه كأول 

وزراهئــا، متّ توريطــه بفضــاحئ ماليــة هزيلة ومفتعلــة أمام ضخامة 
مــا كان حُيّقــق فيــه )عــرشات مليــارات الــدوالرات الــي خرهــا 
اســرتجعت  الــي  املهنوبــة  األمــوال  مــن  املاليــني  ومئــات  البلــد 

وماليني الوظائف الي أتلفت(. 
بعــد ذلــك، بــدأت مقاضــاة لــوال عــام ٢٠١٦ وُحكــم عليه بتســع 
ســنوات ســجن عــام ٢٠١٧، ورسعــان مــا وصلــت إىل ١٢ ســنة لــدى 
عــام  السياســية  حقوقــه  مــن  جتريــده  إىل  أّدى  مــا  االســتئناف، 
٢٠١٨. وقــد جــرى ذلــك قبــل أهشر مــن االنتخابات الرئاســية الي 
كان يتقــدم لــوال اســتطالعاهتا. مبــوازاة محاكمة لــوال، تّمت إقالة 
الرئيسة روسيف بشكل ظامل وألسباب واهية يف آب/ أغسطس 
٢٠١٦ بالتواطــؤ مــع نائهبــا ميشــال تامــر. عندمــا صــار حكــم لــوال 
مربًمــا، حــّل محلــه فرنانــدو حــداد، املرّشــح إىل نيابــة الرئاســة، 
وحصــل هــذا األخــري عــىل ٤٥% مــن األصــوات يف الــدورة الثانيــة 
ُعــنّي القــايض  ضــد جايــري بولســونارو مرشــح الميــني املتطــّرف. 
 للعدالــة، 

ً
ســريجيو مــورو، الــذي حكــم عــىل لــوال بالســجن، وزيــرا

فميــا أمــى لــوال ٥٤٠ يوًمــا خلــف القضبان قبــل أن ُيطلق رساحه 
ألخطــاء يف املحاكمــة مث ألغيــت األحــكام حبقــه عــام ٢٠٢١ مــا فتــح 
املجــال لــي يســتعيد حقوقــه السياســية. مــن جهــة أخــرى، نــرش 
موقع »ذا إنرتسبت« )the intercept( وثائق أثبتت كيف كان 
مورو يلجأ إىل وسائل غري رشعية ملطاردة لوال وكيف كان ينّسق 
مع االّدعاء ويوّجهه خالل مراحل التحّري والتحقيق. وعام ٢٠٢١، 
أدان مجلــس القضــاء األعــىل مــورو لترصفــه املتحــزي يف محاكمة 
لــوال. اختلــف الوزيــر مورو مع الرئيس بولســونارو، واســتقال من 
 الرتشح إىل رئاسة اجلمهورية، لكّن حدة 

ً
الوزارة عام ٢٠٢٠، محاوال

 
ً
االســتقطاب بــني لــوال وبولســونارو جعلتــه يرتاجع ليرتشــح أخريا
إىل عضوية مجلس الشيوخ حيث فاز مبقعد بعد أن عاد وتقارب 
لــوال حقوقــه السياســية ورغبــة  مــن بولســونارو. بعــد اســتعادة 
بولســونارو يف الرتشــح لواليــة ثانيــة، دّقــت ســاعة املنازلة الكربى 

الي حرمت مهنا الربازيل قبل أربع سنوات. 

٢-  لَْوال لُوال...

الـ»لولّية«: االستقرار واحلكم لصاحل الفقراء باألولوية
ومهنــا  الرئاســية  االنتخابــات  يف  مــرات  ثــالث  لــوال  فشــل 
اســتخلص أنــه حــى لــو طالــب الناخــب بالتغيــري، فالســوق يف 
املقابــل تشــرتط االســتقرار، إن الســوق تتحكــم بالتغيــري وليــس 
جــرب لــوال عــىل 

ُ
العكــس. مــن جهــة ثانيــة، حــى يف عــّز شــعبيته، أ

»نســج« اتفــاق مــع تســعة أحــزاب يه االحتيــاط ألي حكومــة، 
تقايــض دعمهــا للرئيــس – أيّ رئيــس – باحلفاظ عىل مكتســباهتا 

 خالل عهد روسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــف، ارتُكبت أخطاء
تقاطعت جسيمة   اقتصاديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 مع انكماش اقتصـــــــــــــــــــــــــــــــادي عميق بما أّدى 
إىل تظاهرات بدأت ضد غالء أسعـــــــــــــــــــــــــــــار النقل 
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لوال )يف الوسط( مع أعضاء من حزب الشغيلة يف تظاهرة ضد الخصخصة، ١٩٨٩.
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الريعيــة داخــل جهــاز الدولــة. هــذان معطيــان أساســيان لفهــم 
هبــا  قــام  الــي   – ومحدوديهتــا  موقعهــا   – التجربــة  خصوصيــة 
ــا قبــل   مث نقابيًّ

ً
الطفــل اجلائــع مث الولــد الفقــري الــذي أصبــح عامــال

أن يتسّيس ويساهم يف تأسيس حزب سيايس »ثوري« يف بلد 
قــاّري أوصلــه إىل الرئاســة بعــد ربــع قــرن. يشــكل انتســاب لــوال 
إىل نــادي »اخلواجــات« املغلــق القطيعــَة احلقيقيــة، ألن وصــول 
ائتالفــه املثقــل بأوزان تقليدية جيوز رصفه حتت خانة التداول يف 
 بالنجاح، ممتّتًعا بدعٍم 

ً
ال

ّ
السلطة. أما خروجه من السلطة مكل

داخــيل يالمــس الـ٨٠% وبإعجــاب دويل َقّل مثيله ومثيل تنوعه، 
مها لــوال مــن وضعيــة 

ّ
فــأرّش بدايــة إىل انتقــال الربازيــل الــي تســل

االقتصــاد الثالــث عــرش يف العــامل إىل املرتبــة الثامنــة: مــن جهــة، 
هــذا يعــين ارتــكاز لــوال عــىل قــدرات الربازيــل وتظهريهــا وإعــادة 
سكهبا باللغة األنسب جلمهوره أيًّا كان، ومن جهة أخرى، هذا 

عىن ببساطة تناُغم الرجل مع شعبه.  

»احلكم لكل الربازيليني واألولوية لألشّد فقًرا«
ترؤهســا  فــرتة  بالفعــل خــالل  الـ»لولّيــة«  غرّيتــه  عّمــا  إذا حبثنــا 
الربازيــل، يأتينــا الدليــل األول مــن التبــدل النــويعّ الذي حصل 
فــاز  عندمــا  وحــى   – قــرن  ربــع  خــالل  االنتخابيــة:  قاعدهتــا  يف 
بانتخابــات عــام ٢٠٠٢، مّثلــت ظاهــرة لــوال صعــود العمــل النقايب 
املنظــم املرّكــز يف املناطــق األغــىن مــن البلــد وكانــت تعبــرًيا عــن 
الطموحــات »الثوريــة« للطبقــات الوســطى. بعبــارات أوضــح، 
مل تنتخبــه الــرشاحئ األكــر فقــًرا وال مناطــق المشــال األكــر تأًخًرا. 
أمــا يف العــام ٢٠٠٦، فكانــت هذه الرشاحئ وتلك املناطق بالتحديد 
الي أعادته إىل ســّدة الرئاســة. بالرغم من الزتامها السياســات 
الرئاســات  )واملقصــود  الـ»لولّيــة«  تضّيــع  مل  النيوليرباليــة، 
املحّققة( بوصلة جتريبّيهتا الهادفة، وقد سعت دائًما إىل تدعمي 
الــي  املناطــق  ومشولهــا  جمهورهــا  وتوســيع  الداخليــة  الســوق 

تعيش عىل هامهشا. 
يــرّدد لــوال دائًمــا، وهــو احلريــص عــىل دّقــة تعبــريه، أنــه حيكم 
»لكل الربازيليني ولكن باألولوية لألشّد فقًرا«. من دون املّس 
م هبا بأّن 

ّ
بأســس االســتقرار، عانــدت الـ»لولّيــة« العقيــدة املســل

التوزيــع يــيل دائًمــا المنــّو، فجعلهتمــا يتواكبــان، وبّينــت أحياًنــا 
كثرية أن بيضة التوزيع أو االجمتاع يه الي ختلق دجاجة المنّو 
أو االقتصــاد: سياســات مثــل »املنحــة العائليــة« أو زيــادة احلــد 
األدىن الدورية لألجور بوترية أرسع من التضخم أو دعم الزراعة 
العائليــة أو التســليف بمضانــة رهــن الراتــب أو تهسيــل إدخــال 
الفقراء يف الشبكة املرصفية، كلها خطط اجمتاعية بّينة، إال أهنا 
غــرّيت أيًضــا باملعطــى االقتصــادي. فالــرشاحئ الــي خرجــت مــن 
الهتميــش – ٢٥ مليوًنــا مــن البــؤس و٢٥ مليوًنا غريهم من الفقر 

دت 
ّ
خالل واليَي لوال – دخلت يف السوق الداخلية وفّعلهتا وول

الطلــب  لهــذا  باالســتجابة  باتــت مطالبــة  اقتصاديــة  قطاعــات 
مه لــوال إىل خليفتــه أكــرب وأعــدل 

ّ
اجلديــد. كان البلــد الــذي ســل

مه. مثــالن بســيطان: بني عاَمــي ٢٠٠٣ و٢٠١٠ 
ّ
مــن ذاك الــذي تســل

منــت مداخيــل الـــ١٠% األفقــر مبعــدل ٨% يف الســنة، أي أكــر مــن 
نســبة منــو االقتصــاد ومــن نســبة المنو لــدى الـ١٠% األغــىن الذين 
منــت مداخيلهــم مبعــدل ١,٥% فقــط. ال يغــرّي هــذا املعطــى الكثــري 
يف توزيــع الــروة، لكنــه حيــدد وجهــة مل تعرفهــا الربازيــل مــن قبــل 
وال 

ُ
وكان علهيا أن تعتاد علهيا. ُيقال مراًرا – وهذا صحيح – أن ل

مل خيــض حرًبــا هجوميــة عــىل األغنياء، لكــّن الـ»لولّية« خاضت 
حرًبا دفاعية لصاحل الفقراء.

وبســبب  تواضعهــا،  عــىل  االجتماعيــة  اإلضافــات  وهــذه 
، فــإذا 

ّ
منهجّيتهــا، عملــت الكثــري يف تحريــك االقتصــاد المحــيل

 يف االقتصاد 
ً

بمجمــوع تلــك اإلضافات المحليــة ُيحدث تعديال
الوطين برّمته. وما ُيقال عن المعطى الطبقي له ترجمة شبه 
 مــن اســرتاتيجية 

ً
آليــة يف مــا يخــّص المعطــى المناطقــي: بــدال

إىل  حتًمــا  يــؤدي  كان  الــذي  العولمــة  يف  التنافــيس  التموقــع 
، اعتمــدت الحكومــات 

ً
إعــادة تدعيــم المناطــق الناميــة أصــال

الفــوارق  بتقليــص  الوطــين  الـ»لولّيــة« اســرتاتيجية االندمــاج 
التحتيــة يف  البــىن  المناطقيــة وبإعطــاء األولويــة الســتثمارات 
المناطــق الشــمالية الفقــرية. عــىل ســبيل المثــال، بــني عاَمــي 
 ،%٥,٤ بنســبة  الربازيــل  يف  العمــل  فــرص  نمــت  و٢٠٠٩،   ٢٠٠٣
عــىل   .%٥,٢ الــرشيق  الجنــوب  ويف   %٥,٩ الــرشيق  الشــمال  يف 
تواضعــه، يشــكل هــذا الرقــم انقالًبــا يف جــداول كانــت دائًمــا 
نســًخا طْبــق األصــل عن ســابقاتها، تعود إىل بداية الرأســمالية 
يف الربازيل. إال أن ما أنجزه لوال خالل واليته األوىل تم بسبب 
ارتفــاع أســعار المــواّد األوليــة وبســبب النمــّو الصيــين وجلــب 
الرساميل األجنبية. وقد سمح تدخل الدولة وتوسيع السوق 
الداخلية بتأخري االســتحقاقات وتحايش نتائج أزمة االقتصاد 
االقتصــادي  المنــاخ  تغيــري  مــع  ولكــن   .٢٠٠٨ عــام  األمــرييك 
العالمــي وانخفاض أســعار المــواّد األولية – قاعدة الصادرات 
الربازيليــة – وتباطــؤ النمــو الصيــين، لــم تصمــد هــذه المعادلــة 

واختــّل التوازن الذي كان يحملها. 

الرتاكم البدايئ للدميوقراطية 
األولويــة  إعطــاء  يف  كان  اخلطــأ  أن  االقتصاديــني  بعــض  يــرى 
لالســتهالك عــىل حســاب زيــادة اإلنتاجيــة خــالل ارتفــاع أســعار 
املــواد األوليــة. وقــد حاولــت الرئيســة روســيف تعويــض مــا فات 
واعمتــاد خطــة اقتصاديــة جديــدة لتحفــزي الصناعــة قامت عىل 
ختفيــض الفوائــد وقميــة العملــة، وعــىل توّســع التســليف وعــىل 
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إعفــاءات رضيبيــة ودعــم ســعر الطاقــة. مل تنجــح هــذه القــرارات 
ألن الصناعــة مل توســع التوظيفــات وال زادت اإلنتاجيــة. كل مــا 
زاد هــو العجــز يف احلســابات العامــة، كمــا اخنفض النــاجت القومي 
حــوايل ٣,٥% خــالل ســنتني متتاليتــني )٢٠١٥ و٢٠١٦( وارتفعــت 
التظاهــرات االحتجاجيــة  ازدادت  أرقــام قياســية.  البطالــة إىل 
االقتصــادي  االنكمــاش  مــع  وترافقــت   ٢٠١٣ عــام  الصاخبــة 
واالبــزتاز الــذي مارســه مجلــس النــواب لتفجري القنبلــة يف وجه 

الرئيسة روسيف الي وصلت شعبيهتا إىل احلضيض.  

قبل االنتقال إىل مفاعيل الـ»بولسونارية« الي بدأت تنمو 
عــىل قاعــدة تعــّر الـ»لولّية« االقتصادي واالجتمايع، ال بد من 
التوقــف عنــد مــا مّثلتــه هــذه األخــرية كظاهــرة سوســيولوجية 
الدولــة – عــىل وزن  أو حــى سوسيونفســانية. مــزية »لولّيــة« 
رأســمالية الدولة – أنها جمعت بني االســتقرار وتراجع الفوارق 
وحيــدة  الســلطة  مركــز  حّولــت  وأنهــا  والمناطقيــة،  الطبقيــة 
المصلحــة مــن ِقبلهــا إىل مســاحة تثاقــف بــني مصالــح متمايزة، 
وعنــد اســتحالة تحقيــق ذلــك، حّولتهــا إىل مجال تعايــش بينها. 
قبل الـ»لولّية«، كان الرصاع األسايس عىل الطبقات الوسطى 
فيمــا يتحكــم أعــى وجــوه اإلقطــاع الســيايس بمصــري وخيــارات 
هــم وعًيــا وتنظيًمــا، خصوًصا يف الشــمال. عام 

ّ
أفقــر الفقــراء وأقل

٢٠٠٦ وما بعد، أي عندما َزحل جزء أسايس من قاعدتها األصلية 
الـ»لولّيــة«  نجحــت  رجعيــة،  حــى  أو  محافظــة  مواقــع  نحــو 
عّمــا  األبعــد،  والمنطقــة  األفقــر  الناخــب  باتجــاه  بالتعويــض، 
خرتــه بــني الطبقــات الوســطى ويف الجنــوب. أمــا وقد جمعت 
الـ»لولّيــة« األكــر فقــًرا حولهــا، وقــد عّدلت برتكيبــة اللعبة من 
خــالل التبــدالت الطبقيــة والمناطقيــة، فدّعمــت أســس النظام 
الســيايس بتوســيع مــا ســّماه أحدهــم »تأّمــل الرتاكــم البــدايئ« 
للديموقراطية، أي الرشوط األساســية للتمكن من ممارســتها، 
بمــا يه مكونــات الحيــاة األولّيــة ومصالــح يجــب الدفــاع عنهــا 
وحقــوق قابلــة للتحقيــق. يف هــذا المشــهد، بــدت الـ»لولّيــة« – 
بالرغــم مــن إخفاقــات واليــة روســيف وويــالت بعــض وزراء لــوال 
يقومــون  مختلفــني  أنــاس  مــع  مختلًفــا  »حكًمــا   – وحلفائهمــا 

بأشياء مختلفة«. 

عــىل  كبــري  حــّد  إىل  أيًضــا  ينطبــق  لــوال  عــىل  ينطبــق  مــا 
الـ»لولّيــة«، أي عــىل أولويــات حكمه وعىل بعــض معاونيه: هنا 
أيًضــا، جنــاح هــذه الفئــة يف إدارة »الدولــة، عــىل األقــل بنفــس 
مــوا يف اخلــارج«، 

ّ
كفــاءة أبنــاء عائــالت ينطقــون باإلنكلزييــة وتعل

يشــكل حبــد ذاتــه صدمــة يف عقــل السياســة التقليديــة ومتتيًنــا 
ملبــدأ التــداول يف الســلطة والدولــة أعمــق من مجــّرد تبادل بني 
فريقــني، مــن دون أن يرتقــي بالــرضورة إىل إبــراز منــاذج مختلفــة 
لتقامس السلطة أو للجم الفساد )بل بالعكس(. يبقى احلديث 
عــن األهــم، وهــو عنــرص ال تتطرق إليه عــادة الصحافة ألنه عىل 
حدود علم النفس االجمتايع: يف بلد أقل تسیيًســا تقليديًّا من 
جرياهنــا حافظــت فيــه العالقــات املجمتعيــة عــىل حــزّي واســع من 
اإلقصاء والمتيزي والعنرصية، تقابِلها القدرية واخلضوع واخلنوع 
– حــى لــو حاولــت بعــض الشــعارات املنّمقــة اإلحيــاء بالعكــس 
 بفضل 

ً
)هنا بلد االندماج العريق، إخل( ، شّكلت الـ»لولّية«، أوال

ســرية لــوال الشــخصية ولكــن أيًضا بســبب رشحــه »التثقيفي« 
لهــا، أداًة جلــأت إلهيــا الرشحيــة األفقــر واألضعــف إلعــادة ثقهتــا 

بنفهسا ولتجديد ثقهتا بالبلد، حى يف أحلك الظروف.

الـ»بولسونارية«
)الــذي  املتطــّرف  بالميــني  بولســونارو  جلايــري  عالقــة  ال  بدايــًة، 
الثالثينيــات(.  يف   integralismo »المشوليــة«  للعقيــدة  ــر 

ّ
نظ

فالـ»بولســونارية« والفكــر نقيضــان، إهنــا حصيلــة آليــة أخــرى: 
ب االنقــالب العســكري الربازيــيل االنتخابــات املبــارشة مــن 

َ
ســل

الشــعب واســتعاض عهنــا بانتخــاب الرئيــس مــن قبــل املجلــس 
بعــد  إال  القاعــدة  املبــارش  باالقــرتاع  االنتخــاب  يعــد  ومل  النيــايب. 
ســيايس  الرئاســة  إىل  وصــل   ،١٩٨٩ عــام  الدميوقراطيــة.  عــودة 
مغامــر ومغمــور )كولــور(، وكان مفاجــأة الســباق. رّص النظــاُم 
صفوفــه حولــه خوًفــا مــن وصــول لــوال، ورسعــان مــا أقيــل مــن 
منصبــه. اســتقّرت احليــاة االقتصاديــة بعــد إقــرار »خطــة ريــال« 
الــي قضــت عىل التضّخــم املَريض، وانتظمت احلياُة السياســية 
الدميوقراطــي«  االشــرتايك  »احلــزب  جهــة،  مــن  قطبــني.  حــول 
الــذي حتالــف مــع الميني وصار ميّثل صفوة مصاحل النظام القامئ، 
ومــن جهــة أخــرى، »حــزب الشــغيلة« الــذي يعارضــه. وخــالل 
اللعبــة  احنــرصت  املتتاليــة،  الرئاســية  ســت دورات لالنتخابــات 
بني هذين احلزبني واقترصت املنافســة علهيما: أول مّرتني، فاز 
 بـ»االشرتايك الدميوقراطي« )كاردوزو(، ويف األربع 

ً
الميني ممثال

 بـ»حزب الشغيلة« الـPT )لوال 
ً

مرات التالية، فاز اليسار ممثال
ومــن مث روســيف(. فَشــل االشــرتاكيني الدميوقراطيــني املتكــّرر، 
لــوال – شــكل  إقالــة روســيف واعتقــال  وخصوًصــا دراماتيكيــة 
وقــوًدا سياســيًّا تقاطــع مــع أزمــة اقتصاديــة ضاعفــت البطالــة، 

 عندما َزحل جزء أســـــــــــــــــــــــــــــــايس من قاعدتها
ورجعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، محافظة  مواقع   نحو 
نجحت الـ»لوليّــــــــــــــــــــــــــة« بالتعويض، باتجاه 
الوسطى  الطبقات  بني  خرسته  عّما  األفقر  الناخب 
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يف شارع باوليستا، يف مدينة سان باولو الربازيل، 2022/09/25.
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ومــع فضــاحئ فســاد مــع إعــالم وقضــاء ميّهــدان أوســع الطرقــات 
أو قميــة،  يعــريه اهمتاًمــا  أحــد  يكــن  مل  لصعــود ســيايس مغمــور 
لكنــه موجــود منــذ ثالثة عقود عىل احلافــة الميينية للمرح لي 
يتحّول إىل »أسطورة« )ميتو mito( كما يلقبه محّبوه، ويّديع 

هو أنه مرشح ضد »النظام« فميا هو ليس إال وجهه القبيح. 
جايــري بولســونارو مــن مواليــد ١٩٥٥، دخل اجليش يف ســلك 
املظليــني وصــار نقيًبــا. غادر املؤسســة العســكرية نصف مطرود 
زيــادة  عــىل  فيــه  حيــّرض   

ً
مقــاال كتــب  أن  بعــد  متقاعــد  نصــف 

الرواتــب واقــرتح إجــراء تفجــريات »صغــرية« يف الثكنــات لهــذه 
الغاية. ورسعان ما انتقل إىل السياسة. بدايًة، انُتخب عضًوا يف 
مجلــس مدينــة ريــو دي جانــريو مث جنح يف دخول مجلس النواب 
هامشــية،  بأرقــام   ١٩٩٠ عــام  مــن  بــدًءا  متتاليــة  واليــات  لســّت 
العقــود، كانــت  تلــك  املــرة األخــرية عــام ٢٠١٤. خــالل  باســتثناء 
خطاباتــه الناريــة ومواقفــه احلــاّدة تواَجــه إمــا بالســخرية وإمــا 
بالصدام. ترشــح ثالث مرات لرئاســة مجلس النواب ومل ينل يف 
أيّ مــرة أكــر مــن خمســة أصــوات. قــّدم ١٧٢ مــرشوع قانــون أو 

تعديل ومل ُيقّر إال واحد مهنا. 

خــالل ســريته السياســية، اســتهلك تســعة أحــزاب مختلفة. 
ُصّنــف بالمييــين املتطــّرف ملواقفــه الكاريكاتوريــة، ومتــزّي بالدفــاع 
عــن أبشــع حقبــة مــن النظــام العســكري، تلــك الــي حكمــت يف 
هنايــة الســتينيات وبدايــة الســبعينيات حيــث راجــت ممارســة 
التعذيــب ومهاجمــة الشــيوعية بــامس »الدين والوطــن«. ُعرف 
أيًضــا بدفاعــه عن أجندات مجمتعيــة محافظة كمعاداة املثلية. 
متوّرط مع أوالده بآليات إثراء غري مرشوع كـ»توظيف أشــباح« 
بواســطة املــوارد الــي تؤّمهنــا الدولــة ملكاتــب النواب والشــيوخ، 
ــم باألحيــاء  وهــو قريــب مــن شــبكات »املليشــيات« الــي تتحكّ
الفقــرية املحيطــة بريــو دي جانــريو. ويه، باإلضافــة إىل فضــاحئ 
أخرى تراكمت يف عهده، قضايا ستالحقه بعد فقدانه احلصانة. 
حلظــَة قــّرر خــوض االنتخابــات الرئاســية حتــت شــعار »الربازيــل 
أعــىل مــن اجلميــع، هللا أعــىل مــن أي يشء« رافًعــا ألــوان العلــم 
ميلــك  حزًبــا  وجــد  الكــرة،  منتخــب  قميــص  ومرتدًيــا  الربازيــيل 
لــوال يف الســباق، ظــل بولســونارو  مصلحــة يف تبّنيــه. طاملــا أن 

بعيًدا يف املرتبة الثانية، ومل يتصّدر املهشد إال بعد اعتقال الزعمي 
عن يف بطنه خالل 

ُ
اليساري. قبل هشر من إجراء االنتخابات، ط

حملتــه االنتخابيــة فتحــّول إىل ضحيــة. حصــل يف الــدورة األوىل 
عىل ٤٦% ويف الدورة الثانية عىل ٥٥% من األصوات، ما يوازي 

٥٧ مليون صوت، وهو رقم كبري مل ينله من قبله إال لوال.
مــن الصعــب حتديــد مــا ســيحفظ التــارخي مــن عهــده. عــىل 
األرجــح ال يشء: كانــت يومياتــه ممارســة قاســية بــني مدنيــني 
عقائديــني متطرفــني وعســكر راديكاليــني كانــوا متفّوقــني. ويف 
آخــر عامــني، ســادت صفقــة بــني أســوأ النــّواب املســيطرين عىل 
الســلطة الترشيعيــة مــن جهــة، والعســكر املتطرفــني املمســكني 
أمــا  أخــرى.  جهــة  مــن  واإلدارة،  التنفيــذي  الدولــة  جبهــازي 
بولســونارو، فاتفــق الطرفــان عــىل أن ُيمســح لــه بــأن يلعب يف ما 
تبقــى مــن امللعــب: مصارعــة القضــاء وجتســيده للســّد الوحيــد 
القــادر عــىل منــع عــودة لــوال الــذي مل يكــن يمّسيــه إال »اللــص«، 
وإْن أراد أن يضيــف صفــات أخــرى، فيقــول مهنــا »الســّكري« أو 

»الشيويع الذي يريد أن حيّولنا فزويال ثانية«. 
يف احلقيقة، هناك عدد من الكوارث يف عهد بولسونارو الي 
تذّكــر مبأســاة فزويــال. إن شــئنا أن نقــمّي عهــده مبوضوعيــة علينــا 
النظــر يف عــّدة أمــور: عــىل ســبيل املثال، ال ميكــن أن حنّمل عهده 
مســؤولية االنكمــاش االقتصــادي الــذي نتــج من جاحئــة كورونا 
وال حــى ارتفــاع نســبة الفقــر املدقــع ألول مــرة خــالل العقديــن 
األخرييــن. مــع أّن ترّصفــه فاقم األزمة لدرجة أنه ال ميكن تربئته 
مــن نســبة غــري بســيطة مــن الوفيــات )أكــر مــن ســتمئة ألــف 
قتيــل( الــي رضبــت الربازيل. فهو شــّكك حبقيقة الفريوس وأّخر 
رشاء اللقاح ورصف ثالثة وزراء صحة لعدم تطابق أفكارهم مع 
أحكامــه، وهتّكــم عــىل قــرارات العــزل الــي أراد حــكام الواليــات 

فرهضا، ورفض ارتداء الكّمامات وما شابه. 
يف املقابــل، هنــاك إخفاقــات جيــب نســبها مبــارشًة إىل عهــده 
الــي  األمــازون حتديــًدا  البيئيــة يف  السياســات  كافــة  كتفكيــك 
خــرت خــالل رئاســته أكــر مــن أربعــني ألــف كلم مربّع بســبب 
دعمــه لقطاعــات الزراعــة والتعديــن. أو اعمتــاده عــىل العســكر 
وحرشهــم يف كل إدارات الدولــة. أو عــزل الربازيــل عــن عالقاهتا 
اإلقلمييــة والدوليــة )ويه املعروفــة بدبلوماســيتها وانفتاحهــا( 
القــوى  كل  ومــن  ترامــب  دونالــد  مــن  املــريض  شــبه  واقرتابــه 
املحافظــة يف العــامل )مــن الطريــف أن نالحــظ أن فالدميــري بوتــني 
رمبــا هــو القائــد الوحيــد يف العــامل الــذي قال إن عالقتــه جيدة مع 
لوال ومع بولسونارو مًعا(. يضاف إىل ما ينسب لعهده، ما جيب 
نســبه لطبعــه اخلــاص ومــن اســتهساله شــتم محاوريــه، مــا أّدى 
إىل تدهــور عالقاتــه مــع اإلعالم وإىل أزمات متتالية مع الســلطة 

القضائية واستقاالت فريدة يف قيادة اجليش. 

 لم يتصدر بولسونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارو المشهد
 إال بعد اعتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال لوال. وقبل شهر
االنتخابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات، إجراء   من 
ضحية فأصبح  االنتخابية  حملته  خالل  ُطعن 
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من الظلم عىل األرجح مقارنة الـ»لولّية« بالـ»بولسونارية«. 
ْوال هذا 

َ
فــاألوىل مــرشوع جمايع جّســده رجل وعــرّب عنه. ولكن ل

املــرشوع وأداتــه احلزبيــة، ملــا ُوجــد الرجــل الســيايس أصــاًل. أمــا 
الثانيــة، فمــرشوع شــخيص ال يتطابــق مــع عمــل جمــايع، وقــد 
استهلك حى اآلن تسعة أحزاب، واحلبل عىل اجلرّار. ما ينطوي 
حتــت االمس اجلمــايع يف هــذه احلالــة يه فئــات ممتايــزة متحــورت 
حولــه ملصــاحل خاصــة أو لبعــض القناعــات الــي جنــح يف حملهــا 
والتعبــري عهنــا. وهــذه الكوكبــة تبــدأ بعائلتــه – أوالده الثالثــة – 
مث تتوســع باجتــاه مجموعــات ميينيــة عقائديــة مدنيــة وعســكرية 
الــزرايع  الزبنــس  يف  محــددة  اقتصاديــة  مصــاحل  مــع  تتشــارك 

وقطايع التعدين والتسليح.   
جتــد هــذه النــواة صــًدى لهــا يف رشاحئ مرتبطــة باالقتصاد غري 
الرمسي )يف جانَبيه الرشيع وغري الرشيع(، ومع مواقف محافظة 
مجمتعًيا حتّركها بعض الكنائس والزعامات »األجنيلية« امللتّفة 
حــول زوجتــه. ويوّحد بني كل هــذه »املجمتعات« العداُء الذي 
َْفَصن« ضد مجمتع الـ»يب يت« الذي فاز يف أربعة انتخابات  »جتَ
ببعــض  بعهضــا  هــذه »املجمتعــات«  ليســت عالقــات  متتاليــة. 
دائًمــا موســومة بالتكاتــف والتكامــل، بــل تتــم أكــر األحيــان 
بــزاع البعــض ضــد البعــض اآلخــر. يف هنايــة عهــده وكمحصلــة 
واقعية، أمسكت بالـ»بولسونارية« زعاماُت األحزاب الصغرية 
الي جلأ إلهيا الرئيس لتشكيل أكرثيته والي ال يقوم أيّ عهد أو 

يكمتل إال بإرضاهئا. 
مــن  برازيــيل  مليــون   ٢٥ حــوايل  خــرج  لــوال،  واليــَي  خــالل 
الطبقــات الفقــرية لاللتحــاق بالطبقــات الوســطى الدنيــا )بــني 
هــذه  تقلصــت  مث  لألجــور(  األدىن  احلــد  مــرات  وخمــس  مرتــني 
الرشحيــة مــع االنكمــاش االقتصــادي الذي بدأ يف والية روســيف 
الثانيــة ومــع ميشــال تامــر وعهــد بولســونارو خــالل اجلاحئة. هذا 
هــو لــّب جمهــور بولســونارو. ومــن ســخرية التــارخي أن بعًضــا من 
الذيــن خرجــوا مــع لــوال مــن الفقــر صــاروا أشــّد املدافعــني عــن 
جتميــع  بشــطارة  لبولســونارو  االعــرتاف  مــن  بــّد  ال  بولســونارو. 
البعــض وتوحيدهــا، وبكفــاءة  فئــات ال متــت بصلــة إىل بعهضــا 
اإلحيــاء لهــا وبإقناعهــا أن الفقــر الــذي عــاد يطــرق أبواهبــا مرتبط 
بفساد حكومات الـ»يب يت« اليسارية. لقد استثمر قلق البعض 
املتجــدد أمــام انعــدام أي حمايــة اجمتاعيــة لهــذه الفئــات وأمام 
ابتعــاد مشــاريع املــدارس اخلاصة دون أوالدها. وتفّهم هشاشــة 
مــوارد البعــض اآلخــر الــذي هــو حباجــة ماّســة إىل العمــل خــالل 
فرتة اجلاحئة. وّحدهم بولسونارو وصار املدافَع عن حقهم يف أن 
يبــادروا، وبــات حامهيــم يف وجه دولة ُوجــدت يك تعيقهم وتقمع 
»حرياتكــم«، حســب قولــه، أي حريــة قطــع الغابــات والتنقيب 
عــن املعــادن يف أرايض الشــعوب الهنديــة، وحريــة الهتــرب مــن 

الرضائــب وحريــة كنائهسم »الي يريد أن يقفلها لوال«، ناهيك 
عــن كل احلريــات »الــي تريــد أن تســلهبا الشــيوعية«. فصــار 
أو  يمّسونــه،  كمــا  الشــعب«،  »نقيــب  هــؤالء  كل  إىل  بالنســبة 

بكلمة بسيطة »زعميهم«. 

ماذا بعد؟
جنم عن انتخابات العام ٢٠٢٢ أضيق فارق يف انتخابات الربازيل 
فهيــا  يرتفــع  الــي  األوىل  املــرة  ويه  الدميوقراطيــة،  عــودة  منــذ 
عــدد ناخــيب الــدورة الثانيــة عــىل ناخــيب الــدورة األوىل. وهــذا 
ــى غريــب ألن الربازيــل يف الــدورة األوىل ختتــار، إضافــًة إىل 

ً
معط

انتخابــات رئاســة اجلمهوريــة، أعضاَء مجليَس النواب والشــيوخ 
وحــكام الواليــات. وال يبقــى للــدورة الثانية إال انتخابات رئاســة 
اجلمهوريــة وحــكام الواليــات الذيــن مل حُيــم أمرهــم يف الــدورة 
وارتفــاُع  الناخبــني.  عــدد  اخنفــاض  إىل  عــادًة  يــؤّدي  مــا  األوىل، 
االقــرتاع هــذا دليــٌل ســاطع عــىل حــدة االســتقطاب الــذي مــّزق 
البلــد والعائــالت. وقــد بّينــت نتاجئــه أن لوال كان الوحيــد القادر 
عــىل منــع رئيــس جمهوريــة مــن جتديــد واليته وهــذا مل حيدث من 
قبل مثلما كان بولسونارو وحده قادًرا عىل منع لوال من العودة 

إىل سدة الرئاسة. 
اعتقــدت حملــة لــوال – الــذي تصــّدر االســتطالعات بــدون 
الفــارق  أن  مــع  السياســية،  حقوقــه  اســتعاد  أن  منــذ  انقطــاع 
تقلــص آخــر هشريــن – أنه من املمكن أن يفوز من الدورة األوىل 
)حصل عىل ٤٨,٦%(، وزادت أصوات بولسونارو عىل ما كانت 
تقــّدره اســتطالعاٌت بســّت أو ســبع نقــاط مئويــة )حصــل عــىل 
٤٣,٢%(. والفــارق الــذي كان ســتة ماليــني صــوت بينهما تقلص 
يف الهنايــة إىل مليــوين صــوت مــع أن املرشــَحني الثالــث والرابــع 
)سيمون تابت ويربو غومزي( أيّدا لوال بني الدورتني. وعند الفرز 
اإللكرتوين لصناديق الدورة الثانية )تصّدر النتاجئ بعد ســاعتني 
لــوال عــىل ٥٠,٩% مــن األصــوات  هنايــة االقــرتاع!(، حصــل  مــن 
وصار أول رجل يتخطى عتبة الستني مليون ناخب، فميا اقرتع 
لبولسونارو ٤٨,١% ونال أكر بقليل من ٥٨ مليون صوت وأكر 

مّما ناله عام ٢٠١٨.   
ــني 

َ
يف حتليــل النتــاجئ، صحيــح أهنــا أســفرت عــن وجــود برازيل

اثنني، إال أّن أحدهما ال يستطيع العيش من دون اآلخر. اقرتع 
للــوال ٥٦% مــن النســاء واقــرتع لبولســونارو ٥٣% مــن الرجــال. 
ــا  ــا ابتدائيًّ كمــا صّوتــت للــوال أكرثيــة مــن ميلكــون مســتوى تعلمييًّ
ــا فميــا الباقــون يف الدرجتــني التعلمييتــني املتوســطتني  أو جامعيًّ
اقرتعــت  البيــض  أكرثيــة  لبولســونارو.  باألكرثيــة  اقرتعــوا 
امللّونــني،  عنــد  لــوال  لصــاحل   

ً
ضئيــال الفــارق  وكان  لبولســونارو، 

بــني الكاثوليــك – وهــم  لــوال  م  وشاســًعا عنــد األفريقيــني. تقــدَّ
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أكرثية – فميا تقّدم بولسونارو بني اإلجنيليني – وهم أقلية وازنة. 
طبقيًّا، نال لوال أكر من ٥٤% من أصوات من يتقاضون ضعف 
احلــد األدىن لألجــور )وهــم تقريًبــا نصف عدد الســكان( وحصل 
بولســونارو عــىل حــوايل ٥٢% مــن أصــوات الرشحيــة املتوســطة، 
أي الذيــن يتقاضــون بــني ضعَفــي وخمســة أضعــاف احلــد األدىن 
)الثلــث(، فميــا عنــد الباقــني )الذيــن يتقاضــون خمســة أضعاف 
احلــد األدىن ومــا فــوق( رّجــح االقرتاع كّفَة بولســونارو مع ارتفاع 

مستويات الدخل.

أخرًيا وليس آخًرا، املعطى اجلغرايف. إذا أجرينا التقاطع بني 
املعطى اجلغرايف واملعطى الطبقي، نرى أن بولسونارو فاز يف ١٤ 
والية من بينها ١١ والية تنتمي أكرثيُة السكان فهيا إىل الرشحية 
الــي تتلّقــى بــني ضعَفــي وخمســة أضعــاف احلــد األدىن لألجــور. 
وبالعكس، فاز لوال يف الواليات الـ١٣ املتبقية، ومن بينها ١١ والية 
أكرثيــُة ســكاهنا تتلقــى أقل من ضعفي احلــد األدىن. يف اجلغرافيا 
مناطــق  أصــل  مــن  مناطــق  أربــع  يف  بولســونارو  فــاز  الرصفــة، 
الربازيــل اخلمــس )اجلنــوب الــرشيق حيــث ســان باولــو وريــو دي 
جانــريو، والمشــال حيــث غابــة األمــازون، واجلنــوب القريــب مــن 
األرجنتــني والوســط الغــريب حيــث العامصــة واألرايض الزراعيــة 
وبفــارق كبــري بــني آخــر منطقتــني. وفــاز لــوال يف منطقــة واحــدة، 
بمشــال رشق الربازيــل حيــث تمتركــز كل الواليــات الفقــرية، وقد 
فــاز فهيــا بأكــر مــن ثلــَي األصــوات وعــّوض عــن كل تأخــريه يف 
ــْوال أصــوات مشال الــرشق ملا كان 

َ
املناطــق األخــرى. األكيــد أنــه ل

لــوال انُتخــب رئيًســا. لكــّن هــذا التفســري ال يكفــي ألن الفــارق يف 
األصــوات مــع بولســونارو يف مشــال رشق الربازيل كان قد حّققه 
فرنانــدو حــّداد قبــل أربــع ســنوات. مــا مسح للــوال بأن يفــوز هذه 
املرة هو التقّدم الذي حققه يف كل املناطق األخرى باملقارنة مع 

أصوات حداد عام ٢٠١٨، حى إن بقي خارًسا فهيا. 
يف اخلالصــة، كانــت اســتطالعات تــدّل عــىل أن نَســب تأييــد 
ا، واألهــّم أن نَســب نبذ أيٍّ  أي مــن املرشــحني كانــت عاليــة جــدًّ
ا من نَســب تأييد خمصه. وهذا معناه  من املرشــحني قريبة جدًّ
ــا، كمــا  إجيابيًّ املــرة كان ســلبيًّا أكــر منــه  أن االســتقطاب هــذه 
تــدّل وســاخة االنتخابــات مــن حيــث اســتغالل ماكينــة الدولــة 

عــىل  الكــذب  انتشــار  أو  املناظــرات  يف  ممضــون  أي  فقــدان  أو 
والتخويــف  الهتويــل  إىل  إضافــة  االجمتــايع  التواصــل  وســائل 
وحــى العنــف. فــال الـ»بولســونارية« متثل ٤٩% من الشــعب وال 
الـ»لولّيــة« ٥١%، وال ناخبــو بولســونارو فاشــيون وال ناخبــو لــوال 
يساريون. وقم كبري من الناخبني وجد يف املرشح الذي اقرتع 

له الوسيلة األجنع إلبعاد املرشح اآلخر، ال غري. 
واآلن؟ بعــد انهتــاء الفــرز، ســارع العــامل إىل التصديــق عــىل 
انتصــار لــوال، وكذلــك فعــل أيًضــا مــن لــه يشء مــن احلكمــة مــن 
والشــيوخ  النــواب  مجلــيس  رئيــيَس  مثــل  البولســوناريني  بــني 
أن  باعتبــار  موقعهمــا  يف  االســتمرار  عــىل  يراهنــان  اللذيــن 
األكرثيــات املجلســية اجلديدة أتــت لصاحلهما وأن العهد اجلديد 
م 

ّ
ســيكون لهذا الســبب بأمّس احلاجة إلهيما. يف املقابل، مل يســل

باعتبارهــا  اكتفــى  بــل  االنتخــاب،  بنتيجــة  بوضــوح  بولســونارو 
»ظاملــة« وبأنــه يتفهــم التحــركات الي قطعت الطرقــات بدايًة 
بتدخــل اجليــش، كمــا حــّث  الثكنــات مطالبــة  أمــام  جتّمعــت  مث 
احلزب الذي ترشــح بامسه أن يطعن بالنتيجة الرئاســية )وليس 
بالربملانيــة فهــو أول األحــزاب يف الربملــان( معتــرًبا أن الصناديــق 

االلكرتونية »قابلة للزتوير«. 
التجّمعــات  ســتتقلص  املحــاوالت.  هــذه  كل  ُتمثــر  لــن 
الربملانيــون   – السياســيون  ويــزداد  الوقــت  مــرور  مــع  الشــعبية 
بفتــح  املطالبــون  لبولســونارو  املؤيــدون   – الواليــات  وحــكام 
قنــوات اتصــال مــع لــوال، وبينهــم رجــال األعمــال. أمــا العســكر 
حتســني  فرييــدون  الشــعبية  التجمعــات  تلــك  مــع  املتســاهلون 
مــزيان القــوى قبــل عــودة لــوال، ال غــري. فمشــكلة بولســونارو أنــه 
ال ميلك املؤهالت الشــخصية وال التنظميية لي حيتفظ بالكمية 
الهائلــة مــن األصــوات الــي جمعها ولــي يقود املعارضــة. يرتكز 
هّمــه األســايس عــىل كيفيــة حتــايش محاكمتــه بعــد اخلــروج مــن 
الســلطة. منــذ صــدور النتــاجئ، انــزوى يف مزلــه الرمســي ومل يعــد 
يتوّجــه إال نــادًرا إىل املكتــب الرمسي يف القرص. كأنه ينتظر حدًثا 
مــا، ليبــين عــىل الــيء مقتضــاه. يف املقابــل، مشــكلة لــوال أنــه 
ال ميلــك الهامــش االقتصــادي إلعــادة بنــاء الربامــج االجمتاعيــة 
الهامــش  وال  بولســونارو،  عهــد  يف  مهنجيًّــا  تفكيكهــا  متّ  الــي 
مــن دون  مــراًرا  الــي وعــد هبــا  للقيــام باإلصالحــات  الســيايس 
حتقيقهــا. لذلــك، يــرّدد أن واليتــه اجلديــدة ســتكون األخــرية إذ 
لــن يســى إىل جتديدهــا، وأهنــا ليســت أكــر مــن مرحلــة انتقالية 
للقضاء عىل املجاعة الي عادت وأطلت برأهسا، وإلعادة وضع 
الربازيل إىل سكة الدميوقراطية وإىل خريطة العامل. وهو يراهن، 
ومعــه ائتــالف األحزاب والشــخصيات الي حضنتــه، بأن قدرته 
التوفيقيــة ســتمسح لــه بفكفكــة الُعَقــد الــي قمّســت العائــالت 

وجعلت من بلد الوّد موطًنا للكراهية.

 ال نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخبو بولسونارو فاشيون
يساريون. لوال  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخبو   وال 
الناخبني وجد يف المرشح  وقســــــــــــــــــــــــــــــــم كبري من 
الذي اقرتع له الوسيلة إلبعاد المرشح اآلخر



حتقيق صحايف عن مرصيفّ سجني  22 
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 )١٩٣٧-٢٠٢٠(
كاتب وصحايف ونارش. 
من مؤلفاته »صحايف 
املسافات الطويلة« 
)٢٠١٧(، »صحافة 
النسيان« )٢٠٢٠(

 كتب التحقيق
يف ٩ كانون األول/ 
ديسمرب ١٩6٧

يف عام ١٩٦٧ وقعت كارثة بنك إنرتا، وكان أول اهنيار مرصيف كبري رياض نجيب الريس
يف لبنــان، وغــادر صاحــب البنــك ومديــره العام، يوســف بيدس، 
إىل ســويرا، وأقامــت الدولــة اللبنانيــة دعــوى ضــده، والحقتــه 

بواسطة اإلنرتبول.
أحــد مراســلهيا(  فتــين جريــدة »الهنــار« )كنــُت 

ّ
حينهــا، كل

متابعة قضية هذا املرصيف األهشر يف لبنان.
إذا كان ال بــد لقصــة يوســف بيــدس مــن أن تنتهــي يف مــكان 
ما، فإن لوسرين كانت، حتًما، آخر األمكنة الي أراد لها صاحهبا 
أن تنتهــي فهيــا. وإذا كان ال بــد للمغامــر مــن أن يســرحي يف وقــت 
ما ويف مكان ما، فإن ســجن لوســرين املركزي ليس املكان الذي 
متىّن يوسف بيدس أن ميي فيه عيد امليالد املقبل. حى لوسرين 
نفهسا، املدينة السويرسية الي تنام يف الشتاء من الربد ومن قلة 

السّياح، مل تكن حتلم بسجني هبذه األهمية بني جدراهنا.
عــن  ُرويــت  ومتضاربــة  مختلفــة  وروايــات  كثــرية  قصــص 
بيــدس. بعهضــا استســلم للخيــال، وبعهضــا اسرتســل  اعتقــال 
بدافع التشفي، والبقية الباقية انساقت وراء الشائعات. لكنين 
رحــُت وراء القصــة احلقيقيــة أحبث خالل ســتة أيام من التحقيق 
أبطالهــا  عــن  وبالعكــس،  ولوســرين  وبــرن  بــني جنيــف  املضــين 
 

ً
احلقيقيــني، وعــن خيوطهــا الــي تربطهــا، بعهضا ببعــض، محاوال

أن أصل إلهيا من أولها.
لكــّن قصــة اعتقــال بيــدس ال تبــدأ مــن اليــوم األول الــذي 
أعلنــت فيــه رشطــة لوســرين رمسًيــا اعتقالــه، االثنــني ٢٧ ترشيــن 
الثاين/نوفمــرب ١٩٦٧، بــل من يوم األحــد ١٩ ترشين الثاين/نوفمرب، 
عندما دخل بيدس، يف اعتقاد السلطات، األرايض السويرسية، 
إىل حــني اعتقالــه يــوم اخلميــس ٢٣ ترشيــن الثاين/نوفمــرب أمــام 
مبــىن الربيــد املركــزي يف لوســرين. وقــد تأخــر اإلعــالن الرمســي 
العتقالــه أربعــة أيــام، أي مــن اخلميــس ٢٣ إىل االثنــني ٢٧، حــى 
تأكدت رشطة لوسرين من هويته احلقيقية، وهو إجراء يبدو أنه 

متعاَرف عليه يف سويرا.

الشاهد األول: ضابط التحري
بطل القصة احلقيقي مل يكن يوسف بيدس، بل كان شيًئا امسه 
»الصدفة«، أو »احلظ«، أو ما مسّاه العرب »ساعة التخيل«، 
وللقصــة أكــر مــن أربعــة هشــود – ما عدا بيدس نفســه – ظللُت 
أسترصحهم وأسألهم ساعات طويلة خالل األيام الستة. وكان 
االعتقــال،  لعمليــة  الوحيــد  احلقيقــي  واملصــدر  األول  الشــاهد 
واخلبــري  اجلنائيــة  لوســرين  رشطــة  يف  العــام  التحــري  ضابــط 
جييــد  )٤٣ ســنة،  جــون هرزيــك  الزتويــر،  بشــؤون  االختصــايص 
لغــات عديــدة، عــازب( الــذي روى يل خــالل أربــع ســاعات بعــد 
ظهر الثالثاء ٥ كانون األول/ديمسرب ١٩٦٧، القصة من بدايهتا.

لوســرين  رشطــة  رئيــس  مًعــا  قابلنــا  بعدمــا  هرزيــك،  بــارش 
منــه،  إذن  عــىل  واســتحصل  هانــس رشايــرب،  الدكتــور  اجلنائيــة 
بالتحــدث إىل صحــايف مــن لبنــان جــاء خصيًصــا ليمســع القصــة 

منه، وهو شاعر بأهميته وأهمية السجني الذي يف عهدته.
االنتظــار يف مبــىن  أنــا وهرزيــك، وحدنــا يف غرفــة  جلســنا، 
فيهــا  واســعة  رماديــة  غرفــة  ويه  المركــزي،  لوســرين  رشطــة 
مقاعــد مريحــة وطاولــة اجتمــاع طويلــة حولهــا كــرايسّ، وعليها 
مجــالت عديــدة، وعــىل جدرانهــا رفــوف عليهــا كتــب مختلفــة، 
بمــا يف ذلــك قواميــس وموســوعة ومراجــع قانونية، ال تويح أنها 
ــق من الخارج، 

َ
غرفــة تســتعمل للتحقيــق أيًضــا، إال أن بابهــا ُيغل

وفيهــا ســاعة كهربائيــة وشــارة كهربائيــة تــيء، ُمظهــرًة اســم 
الرشطي المطلوب ورقمه. ولعلها تبدو إىل حدٍّ ما غرفة انتظار 

يف عيادة طبيب.
قــال هرزيــك: »بعد ظهر اخلميــس ٢٣ ترشين الثاين/نوفمرب، 
اتصــل أحــد املواطنــني بالرشطــة، وقــال إنــه شــاهد يف الصبــاح 
ســيارة أمريكيــة ضخمــة أمــام مبــىن الربيــد املركزي يف لوســرين، 
وحولهــا ثالثــة رجــال، وســائقها يف داخلهــا، ومحركهــا دائر، وهو 
خيــى أن تكــون هنــاك عمليــة ســطو عــىل مبــىن الربيــد أو أحــد 
املصــارف املحيطــة بــه، ألنه عــاد بعد ثالث ســاعات ووجد وضع 

سجني  ّ تحقيق صحايف عن مرصيف
اسمه يوسف بيدس
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الســيارة كما رآه من قبل، واألشــخاص الثالثة حولها والســائق 
وراء املقــود كأنــه يســتعّد لإلقــالع هبــا يف أيــة حلظــة. ومــن عــادة 
مــع الرشطــة، وغالًبــا  كثــرًيا  يتعاونــوا  أن  املواطنــني يف لوســرين 
مــا كّنــا نتلّقــى مكاملــات مــن هــذا النــوع مــن مواطنــني شــاهدوا 
عمليــات ســطو أو رسقــة أو خطــف. لذلــك، كانت هــذه املخابرة 

من النوع الروتيين الذي نتلّقاه باستمرار.

رجل أنيق باملعطف األسود
يف  ســتادملان،  جوزيــف  الرشطــة  ضابــط  زميــيل  مــع  »وهرعــُت 
صغــرية  )فولكســفاكن  العاديــة  التحــري  ســيارات  مــن  ســيارة 
دة جبهــاز الســلي، وليــس فهيــا مــا يكشــف أهنــا مــن  ســوداء مــزوَّ
نــا عليه أمام مبىن الربيد، 

ّ
ســيارات الرشطــة( إىل املــكان الذي دل

فوجدنا ســيارة أمريكية كبرية ســوداء من طراز لينكولن مقفلة 
وزميــيل  أنــا  وانتظــرُت  أحــد.  أو حولهــا  وليــس فهيــا  ومتوقفــة، 
ســتادملان حنو ســاعة نراقب الســيارة من ُبعد معقول، حى جاء 
 معــه أغراًضــا 

ً
رجــل أنيــق املظهــر يرتــدي معطًفــا أســود، حامــال

مشــرتاة، كأنــه كان يتبضــع، وحــاول فتــح بــاب الســيارة، وكانت 
الســاعة قــد قاربــت السادســة مســاًء، فتقدمنــا منــه، وقلنــا لــه: 
»حنــن مــن الرشطــة«، وأبرزنــا لــه بطاقتينــا، فمــّد يــده إىل جيبــه 
وأبــرز لنــا هبــدوء تــام جواز ســفره، كما يه احلــال يف هذا الوضع. 
وأمســكت جبواز الســفر، فإذا هو برازييل، فســألته بالربتغالية – 

مفرتًضا –: »هل تتكلم الربتغالية سيدي؟«.
)هرزيــك يتكلــم األملانية والفرنســية واإليطاليــة واإلنكلزيية 

واإلسبانية والربتغالية(.
وكأنه فهم ما قلت، فرّد عيلَّ بإنكلزيية سلمية:

»أنا ال أتكلم الربتغالية. لقد ُولدت فقط يف الربازيل، وعندما – 
أربــع ســنوات جئــت إىل بريطانيــا حيــث تلقيــت  كان عمــري 
تعلميي وبقيت«. وتابع هرزيك: »ورأيت أن إنكلزييته ليست 
إنكلزيية اإلنكلزي مئة باملئة – فقد درست أنا يف بريطانيا سنة 
كاملة – لكنين مل أقل شيًئا. ونظرُت يف جواز سفره، وكان حيمل 
امس جوزيه كارلوس كوري، ويعمل تاجًرا. فسألته عن أيِّ نوع 
من التجارة يتعاطى، فأجاب: »جتارة اجللود الوحشية، كجلد 
المنــر والفــرو«. وعــدت أســأله عّمــا إذا كان يعــرف أيًّا من جتار 
ا مــن بعــد  اجللــود أو وكاالهتــا يف لوســرين، فــرّد بأنــه وصــل تــوًّ
ظهــر اليــوم مــن أملانيــا، وأنه وحــده، ومل يقابل وال يعــرف أحًدا. 
»وعــدُت أدقــق يف جــواز ســفره الربازييل – وحنــن ما زلنا وقوًفا 
أمــام الســيارة – فبــدا يل أنــه جــواز صحيــح صادر عــن برازيليا، 
إال أنــين شــككُت يف اخلــمت الــذي عىل جانب الصــورة، ألنه غري 
مطبــوع بكاملــه عــىل بقيــة زاويــة الصفحــة، كمــا يه العــادة، 
ومثــل هــذا حيــدث غالًبــا، وال يشــكل إثباًتــا عــىل عــدم صحــة 

اجلــواز. لكــن عنــارص الشــك كانــت قــد جتّمعــت عنــدي، ويه: 
عــدم إجادتــه الربتغاليــة، االشــتباه يف جــواز الســفر، وإرصاره 
عــىل أنــه وحــده وأنــه قــدم مــن أملانيــا اليــوم. وكان التأكــد من 
ختــمت  ال  الســويرسية  الســلطات  ألن  صعًبــا،  الثالــث  الســبب 
جــوازات ســفر القادمــني إلهيــا مــن أوروبــا بالــرب، إال إذا طلبــوا 

مهنا ذلك. فسألته أن يأيت معنا إىل املكتب«.

هوية مكسيكية من بريوت
أضــاف هرزيــك: »يف املكتــب عــاد إىل إرصاره عــىل أنــه برازيــيل 
امسه جوزيه كارلوس كوري، وأنه قِدم اليوم من أملانيا. وطلبنا 
تفتيشــه، فوجدنــا يف جيوبــه بطاقــات هويــة عــدة علهيــا صورتــه 
وحتمل امس يوسف بيدس. واحدة برازيلية صادرة عن برازيليا، 
بــريوت،  يف  املكســيك  ســفارة  عــن  صــادرة  مكســيكية  وأخــرى 
وبطاقــات غريهمــا بــامس يوســف بيــدس أيًضــا حتمل لقبــه، مدير 
بنــك إنــرتا. وتلقائًيــا يف مثــل هــذه احلالــة، حبثنــا يف ملفاتنــا عــن 
امس بيــدس، فرأينــا أنــه مالحــق مــن اإلنرتبــول بنــاًء عــىل طلــب 
مــن احلكومــة اللبنانيــة. وعندئــٍذ فقــط، وكان قــد مــّر أكــر مــن 
ســاعة عىل اســتجوابه يف املكتب، وإرصاره بثقة عىل شــخصيته 
الربازيليــة، اعــرتف بيــدس هبويتــه احلقيقيــة، فاعتقلنــاه. وأعلمنا 
اإلنرتبــول فــوًرا، وبعــد يومــني جاءنــا التأكيــد مــن اإلنرتبــول أنــه 

بيدس املطلوب«.
»ويف أثنــاء تفتيشــنا لــه، عرنــا يف جيوبــه عــىل ٧ آالف دوالر 
نقــًدا، وحنــو ألــف فرنك ســويري نقًدا أيًضــا. واحلقيبة الوحيدة 
الــي يف الســيارة، مل يكــن فهيــا إال مالبســه العاديــة وعــدة حالقة 
وتوابعها. مضت ثالثة أيام، فاتصل بنا فندق »شاتو غوتسش« 
يف لوسرين، وقال إن رجل أعمال أمريكًيا مل يعد إىل الفندق منذ 
ثالثــة أيــام، وقــد تــرك حقائبه، فأدركنا أن مــن املعقول أن يكون 
بيــدس. وعنــد تفتيشــنا للحقائــب الثــالث يف الغرفــة، عرنــا عىل 
أوراق بامس يوســف بيدس وملفات لها عالقة ببنك إنرتا، وعىل 
جواهــر، مــن خــوامت وأســاور وأقــراط، غــري مســتعملة وملفوفــة 
قــة هبــا. كذلــك وجدنــا 

ّ
بأغلفهتــا، ومــا زالــت أوراق األســعار معل

بعــض  )تقــّدر  واخلاصــة  الســياحية  الشــيكات  مــن  عــدًدا كبــرًيا 
املصــادر اخلاصــة املقربــة مــن بيــدس يف جنيــف قميهتــا بأكر من 
٣٠ ألــف دوالر(. وعرنــا أيًضــا عــىل مفاتيــح لصناديــق حديديــة 
عديــدة، وعــىل مالعــق وشــوك وســكاكني حتمل عالمــات فنادق 
مختلفــة يف أوروبــا«. وتابــع هرزيــك: »وأعدنا فتــح التحقيق مع 
بيدس لسؤاله عن املوجودات اجلديدة، فقال إن الشيكات له، 
وإن اجلواهر اشرتاها من بريوت منذ سنوات، ويه لزوجته. أما 
عن ســبب احتفاظه بأوراق األســعار علهيا، فحى يعرف قميهتا 
دائًمــا إذا احتــاج أن يبيعهــا. أمــا املالعــق والشــوك والســكاكني، 
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فهــي هدايــا تذكاريــة »ســوفنري« مــن الفنــادق الــي كان يــزل 
فهيا. وعاد فأقّر بأنه كان مقيًما يف هذا الفندق، وأنه مرت أربعة 
أيــام وهــو يف لوســرين قبــل أن يعتقل. لكنــه أرّص عىل أنه وحده، 
وال يعرف أحًدا، وأنه قدم من أملانيا. لكن يف ضوء أقوال بيدس 
اجلديدة، والرتاجع والتناقض مع الكثري مما قاله من قبل، كان 
ال بــد لنــا مــن أن نفــرتض أن اجلواهــر مروقــة، وخاصــة أنــه ال 
يذكر أمساء املحالت الي اشرتاها مهنا. وبقينا نوايل حتقيقاتنا يف 
املوضــوع، رغــم تأكيــد زوجته أن اجلواهر ملكهــا، ألن هذا إجراء 
قانوين ال مفّر منه. أما الشوك والسكاكني واملالعق، فهي حتًما 
غري مروقة وال تســتحق االهمتام. وبيدس غري مهتم بالرقة، 
عــىل عكــس مــا ُذكــر يف بعــض الصحف، لكــّن التحقيقات جتري 

ملعرفة مصدر هذه املوجودات«.

»أمــا الهتــم املوّجهــة إليــه مــن الســلطات الســويرسية، فهي 
مــن  ُمنــع  قــد  غــري قانونيــة )وكان  البــالد بطريقــة  الدخــول إىل 
اإلنرتبــول،  تعمــمي  صــدور  إثــر  ســنة،  حنــو  منــذ  ســويرا  دخــول 
ألســباب مل يســتطع أحــد أن يفرهــا يل(، جبــواز ســفر مزّور. ويه 
هتم عقوبهتا خفيفة، ال تتجاوز يف أسوأ احلاالت غرامة ضئيلة«.
واســرتاح هرزيك عىل كرســّيه يف رأس الطاولة، وقد انهتت 
روايته. فســألته عّما إذا كان بيدس أهّم شــخص ُيلقى القبض 
عليــه حــى اآلن، وقــد أجــاب: »خــالل ٢٣ ســنة مــن اخلدمــة يف 
الرشطــة ميــّر العديــد مــن احلــوادث عــىل املــرء. لكــن بيــدس كان 
أهــّم »صدفــة« مــّرت عيلّ. وال شــك يف أّن اعتقالــه أثار اهمتاًما 
يف اخلارج أكر مما كان خيطر عىل بايل«. وأخذين هرزيك لرييين 
ســيارة بيــدس يف كاراج املركــز، ويه حتمــل رقــم والية نيوجريس 

”GARDEN STATE ٦١٧-N.J. JZA“
ومــا زالــت أعــداد »التاميــز«، »تــامي«، »الهريالــد تريبيــون« 
الصــادرة يــوم اخلميــس ٢٣ ترشيــن الثاين/نوفمــرب، عــىل مقعدهــا 
الســيارة،  مــع  لــه،  ألتقــط صــورة  أن  األمامــي، ورفــض هرزيــك 
 يعــرف املجرمــون 

ّ
، جيــب أال : »ال تصــوروين، فأنــا ضابــط حتــرٍّ

ً
قائــال

صوريت، وإال فما الفائدة؟«. وسألت هرزيك وأنا أودعه: »كيف 
تــرّصف بيــدس عندمــا اعتقــل وانكشــف أمره؟«، فرّد وهو يشــّد 
عــىل يــدي: »كجنتلمــان، أرجت عليه لبعــض الوقت ودهش. لكن 

كجنتلمــان، ال يشء معيــب«. وأضــاف وهــو يرافقــين إىل البــاب: 
»أمتــىن أن أزور لبنــان، ليــس برفقــة ســجني بأهميــة بيــدس. لقد 
مسعت عن عجائب مار رشبل. هل يه صحيحة؟ إنين أريد زيارة 

ديره، لكن ليس برفقة مسرت بيدس. رمبا قريًبا، من يدري؟«.

الشاهد الثاين: املحامي والسيكار
ومــن »الصدفــة« إىل »الحــظ« حــى »ســاعة التخــيل« الــي 
دفعــت يوســف بيــدس إىل اختصــار طريــق الهــرب الطويلــة عرب 
ســجن لوســرين المركزي، كان الشــاهد الثاين محامي بيدس 
يف لوســرين، الدكتــور كيســلني، يــروي طرًفــا آخــر مــن القصــة. 
والكتــب  األوراق  مــن  غريبــة  فــوىض  ذي  متواضــع  مكتــب  يف 
الخمســني،  يف  رجــل  وهــو  كيســلني،  جلــس  والمطبوعــات، 
َبديــن، لــه شــخصية محببــة قريبــة مــن القلــب، يدخن ســيكاًرا 
ــا، ليحدثــين عــن »الزبــون« الجديــد الــذي جــاءه بغتــة، 

ً
غليظ

دون ســابق إنــذار، لينفجــر أهميــة يف أيــام قليلــة بعــد إفصاحــه 
عن شخصيته.

قــال كيســلني: »إذا جئــت لتســألين كيــف اعُتقــل يوســف 
بيدس، وملاذا، فأنا ال أعرف أكر مما ُنرش أو قيل، اذهب واسأل 
الرشطــة عــن ذلــك. أما إذا جئت لتســألين عــن الوضع القانوين، 
فأقول لك إن السلطات السويرسية، وبالتايل سلطات لوسرين، 
ال متلــك اهتاًمــا ضــده. ويف أقــى مــا حتملــه هتمــة دخــول البــالد 
جبــواز ســفر – مل يثبــت أنــه مــزور – حيمــل امًســا غــري امس صاحبــه 
الفيدراليــة  الســلطات  لكــن  ضئيلــة.  ماليــة  غرامــة  احلقيقــي، 
الســويرسية، بنــاًء عــىل طلــب من احلكومة اللبنانية الســرتداده، 
حتقــق بواســطة ســلطات لوســرين القضائيــة، يف الهتــم املوجهــة 
إليــه مــن حكومــة لبنــان. وال تنــوي حكومــة لوســرين املحليــة أن 

تقمي عليه أية دعوى«.

لقاء واحد مع بيدس
وأضاف كيسلني، وحنن نتحدث صباح الثالثاء ٥ ترشين الثاين/
نوفمــرب ١٩٦٧، ومــع بدايــة ثلــج يــرضب نوافذ املكتب مــن اخلارج: 
»صّدقين، مل أعرف يوســف بيدس من قبل، ومل أقابله إال أمس 
– االثنــني ٤ ترشيــن الثاين/نوفمــرب – للمــرة األوىل، وكان اللقــاء 
األول بيننــا. فالقانــون الســويري، وقانون لوســرين، ال يبيحان 
معــه،  التحقيــق  انهتــاء  بعــد  إال  موكلــه  يقابــل  أن  للمحامــي 
وخاصة يف قضية كالي اعتقل يف األســاس من أجلها. أما اآلن 
وقد أصبحت هذه القضية هامشية، فإن مهمي تتعلق بطلب 
االســرتداد اللبناين الذي علمت أن الســلطات االحتادية يف برن 
تســلمته اليوم. وبانتظار دراســة امللف كله، ال أســتطيع أن أقول 

.»
ً

شيًئا، سوى أن يوسف بيدس سيبقى عندنا طويال

برازيلي أنه  على  إرصاره  إىل  عاد  المكتب   يف 
تفتيشـــــــــــــــــــــــه،  طلبنا  كوري.  كارلوس  جوزيه   اسمه 
عدة  هويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  بطاقات  جيوبه  يف   فوجدنا 
بيدس يوسف  اسم  وتحمل  صورتـــــــــــــــه  عليها 
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يوسف بيدس )يف الوسط(، يف املقر الرئييس لبنك إنرتا يف احلمرا.
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بيــدس،  قضيــة  ليتــوىل  اختــاره  عّمــن  كيســلني  وســألت 
فأجاب، وكأنه ارتاب يف ســؤايل: »زوجته الســيدة وداد بيدس. 
بعــد إعــالن نبأ اعتقاله بنحو أســبوع جــاءت إيلّ وكلفتين الدفاع 

عن زوجها«.
كان  الــذي  املحامــي  ســألُت  اآلن؟  التاليــة  اخلطــوة  ومــا 
االحتاديــة  الســلطات  »ســتكلف  قــال:  مــي.  للحــوار  مســتعًدا 
االســرتداد  يف  الــواردة  الهتــم  يف  التحقيــق  لوســرين  ســلطات 
اللبنــاين، يف الوقــت الــذي درســُت أنا فيه كمحــاٍم ملف القضية 
كلها. وإذا وجدت الســلطات القضائية يف لوســرين أن يف امللف 
ــا حباجــة إىل إيضــاح، فإهنــا تطلــب مــن احلكومــة 

ً
نواقــص أو نقاط

االحتاديــة يف بــرن رفــع هــذه اإليضاحــات إىل احلكومــة اللبنانيــة، 
.»

ً
ويه عملية – كما ترى – تستغرق وقًتا طويال

بني املنع والتبليغ
قيــل يل يف جنيــف إن القــرار الذي أصدرتــه الحكومة االتحادية 
يضطرهــا  قــد  الســويرسية،  األرايض  دخــول  مــن  بيــدس  بمنــع 
إىل مقاضاتــه بتهمــة الدخــول إىل البــالد بطريقــة غــري مرشوعــة. 
وعدُت أسأل كيسلني، لكنه ابتسم هذه المرة، وأجاب: »هل 
هذا ما يقال عندكم يف لبنان؟ صحيح أن الحكومة السويرسية 
منعــت بيــدس مــن دخــول أراضيهــا بعــد تعميــم اإلنرتبــول، لكن 
الحكومة السويرسية لم تبلغه بأمر منعه، ألنها ال تعرف مكانه، 
ــغ، فهــو قانوًنــا غــري 

َّ
وألنــه كان مجهــول اإلقامــة. وبمــا أنــه لــم يبل

ممنــوع. وهنــاك أكــر مــن اجتهــاد يف هــذا الموضــوع. أمــا أمــر 
مقاضاته، فلم يبلغين بعد«.

وسألُت املحامي: ما انطباعك عن لقائك األول مع يوسف 
بيــدس؟ أجــاب كيســلني: »بــدا يل أنــه رجــل ممتاســك، ال ميكنــه 
ًرا أو ســارًقا. كانــت كربيــاؤه أوضــح مــا  ًبــا أو مــزوِّ أن يكــون مهرِّ
 

ً
ملست. سألين هو: »إىل مى سأبقى هنا؟«، رددُت: وقًتا طويال
يــا ســيدي. ورغــب إيلَّ أن أخــرب زوجته أنــه ال يريد أن يرى أوالده 

يف عيد امليالد وهو يف السجن«.
وما زال محامي بيدس ينتظر نســخة من ملف االســرتداد 
بيــدس  كأّن  الزمــن،  يســتعجل  أن  دون  لدراســته،  اللبنــاين 
مصطــاف يف لوســرين، وليــس ســجيًنا. وبلباقــة ذكيــة ماكــرة، 

ابتم كيسلني وقال يل: »إنه ضيفنا!«.

الشاهد الثالث: املديع العام يف لوسرين
صبــاح األربعــاء ٦ ترشيــن الثاين/نوفمــرب ١٩٦٧، كنــُت يف مكتــب 
إليــه  املــديع العــام ملقاطعــة لوســرين، الدكتــور فالكــر، أســتمع 
يــروي قصــة بيــدس بدّقة الســاعات الســويرسية املتناهية. قال: 
»إّن يوســف بيدس ســجني عندنا، فقط ألن احلكومة االحتادية 
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بنك إنرتا، بريوت.
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أيــة  طلبــت مّنــا أن نبقيــه، وليــس لرشطــة لوســرين أو قضاهئــا 
دعــوى ضــده. وهــو نزيــل يف عهدتنــا إىل أن تقــرر حكومــة برن ما 
تراه مناسًبا، فنحن نعمل بالنيابة عن احلكومة االحتادية. ولوال 
 
ً
ذلــك، ألطلقنــا رساحــه مــن زمــان. هــو مســجون ألن هنــاك طلبا
مــن احلكومــة اللبنانية الســرتداده، ما زالت بــرن تنظر فيه. هذا 

ما أستطيع أن أخربك، وأجهل غريه«.
وســألُت الدكتــور فالكــر عّمــا إذا كنــُت أســتطيع أن أقابــل 
بيدس يف السجن، فأجاب: »أنا ال مانع عندي، وكنُت أمنحك 
فوًرا إذًنا، لو كان سجيين، طبًعا مع االفرتاض أن بيدس ال ميانع 
يف ذلــك. لكــن – ولألســف – هــو ســجني احلكومــة االحتاديــة، وال 
أملك سلطة فوقها. آتين بإذن من املديع العام االحتادي، برشط 
أن يقبــل بيــدس نفســه، فأمســح لــك بالتحــدث إليــه ولقائــه«. 
وودعين الدكتور فالكر إىل الباب معتذًرا عن »قانونية القانون 
وأنــا  بــإذن مهنــا،  وآتــين  بــرن  إىل  وقــال: »اذهــب  وصعوبتــه«، 
بانتظــارك. وســأرى بيــدس بعــد الظهر، وأقول لــه إنك ترغب يف 

التحدث إليه«.

الشاهد الرابع: المديع العام االتحادي
بعــد ظهــر اليــوم نفســه، األربعــاء ٦ ترشيــن الثاين/نوفمــرب، كنــُت 
يف مكتــب نائــب المــديع العام االتحادي الدكتور مولر يف مبىن 
وزارة العــدل والرشطــة يف بــرن )المســافة بــني لوســرين وبــرن 
يف القطــار تســتغرق نحــو ســاعة ونصف ســاعة(. قلــُت للدكتور 
 أيــن صــارت قضية بيدس بالنســبة 

ً
مولــر: »أريــد أن أعــرف أوال

إىل الحكومــة االتحاديــة، ثــم إذا كنــت أســتطيع التحــدث إليــه 
وزيارته يف السجن«.

جالــس  وهــو  االتحــادي،  العــام  المــديع  نائــب  أجــاب 
والنظافــة  األناقــة  بــكل  تتمــزي  غرفــة  يف  متواضــع  مكتــب  وراء 
م اليــوم – األربعــاء – الســفري اللبنــاين 

ّ
الســويرسيتني: »لقــد ســل

بحــق  االســرتداد  ملــف  الســويرسية  الخارجيــة  وزارة  بــرن  يف 
بيــدس، ونحــن يف وزارة العــدل لــم نتســلمه بعــد، ألنه يجب أن 
يمــّر بالطــرق التقليديــة يف الروتني الحكومي، وســندرس نحن 
الملــف خــالل ثالثــة أشــهر يف حــدٍّ أدىن. وإذا وجدنــاه ناقًصــا أو 
غــري واضــح يف نــواٍح معينــة، فإننا نطلب مــن الحكومة اللبنانية 

يف  قانونيــة  قناعــة  إىل  نصــل  حــى  اإليضاحــات،  مــن  المزيــد 
أن  رأينــا  وإذا  وقًتــا.  ذلــك، وال شــك،  الموضــوع. وسيســتغرق 
الطلــب اللبنــاين غــري مســتوٍف الــرشوط، ُنطلــق رساحــه فــوًرا. إذ 

ليس للحكومة الســويرسية أي اتهام ضده«.
الــي  للمشــاّق  تقديــري  ومــع  فمســتحيلة.  مقابلتــه  »أمــا 
تكبدَتهــا، فــإن القانــون ينــص رصاحة عىل أنــه ال يحق ألحد أن 
يقابلــه إال محاميــه وزوجتــه وأوالده. وإذا أراد هــو أن يتحــدث 
للحكومــة  يقولــه  أن  يجــب  شــيًئا،  يقــول  أو  الصحافــة،  إىل 
لذلــك،  مبــارشة.  للصحــف  وليــس  وبواســطتها،  الســويرسية 
لــم يقابلــه أي صحــايف حــى اآلن، ســويرسًيا كان أو لبنانًيــا أو 
أجنبًيــا. أمــا وضعــه القانــوين، فنحــن يف وزارة العــدل بانتظــار 

دراسة الملف«.

الشاهد الخامس: الزوجة والسجني
تجمعــت لــديَّ خيــوط القصــة الكاملة العتقال بيــدس وحقيقة 
العالقــة  وأصحــاب  النــاس  أصــدق  فــم  مــن  القانــوين  وضعــه 
المبارشين. بقي الشــاهد اإلنســاين األخري، وهو زوجته المقيمة 
ته ثالث مرات، كانت 

َ
يف لوسرين منذ أكر من أسبوع، وقد قاَبل

آخرهــا اليــوم. وكانــت المقابالت تجري يف غرفة المديع العام، 
ال يف غرفــة الســجن حيــث هــو يف االنفــراد، ويســمح لهــا بأطــول 
وقت ممكن معه. وهو يأكل طعاًما خاًصا، وســلطات لوســرين 
بــه القانــون، كذلــك  تعاملــه معاملــة خاصــة ضمــن مــا يســمح 
فإنها ســّهلت مهمة زوجته، ويطلب بيدس الصحف اإلنكلزيية 
األلمانيــة.  يه  تصلــه  الــي  الوحيــدة  الصحــف  ألن  باســتمرار، 

وستقيم زوجته يف لوسرين، بانتظار ما سيسفر عنه التحقيق.

إنرتا جنيف وبيدس
ســويري  بنــك  وهــو  جنيــف«،  »إنــرتا  أن  علمــت  جنيــف  يف 
مســتقل، طلب من محاميه ومحامي بيدس الســابق الدكتور 
جــان الليــف، عــدم التــوكل عــن بيــدس يف هــذه الدعــوى، ألن 
هنــاك دعــوى عالقــة بني البنــك يف جنيف منذ حادثة اإلفالس، 
وبيدس، وألنه يخى من تضارب يف الوالء. وقِبل الليف، وهو 
يعمــل عــىل تصفيــة »إنــرتا جنيــف« عــىل مهــل، تمهيــًدا لبيعــه 

ألحد المصارف الســويرسية قريًبا. 
وتبقــى قصــة يوســف بيــدس الشــخصية، الســجني البعيــد 
عــىل  أخــرى  مــرة  لــرُتوى  األيــام،  تعــّد  لوســرين،  يف  ــه  المرفَّ
حقيقتهــا، بعــد أن يكــون ملــف االســرتداد اللبنــاين قــد مــّر عــىل 
جميع األيدي الي تريده، وتكون العيون قد تعبت من قراءته، 
ــت، فتطلــق رساحــه أو تعيــده، لتعــود القصة 

ّ
أو عــىل األغلــب مل

فتبــدأ، كما يف األصل، من لبنان.

 قال الدكتور فالكر: »اذهب إىل برن وآتين بإذن منها،
بيدس وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــأرى  بانتظارك.   وأنا 
 بعد الظهر، وأقـــــــــــــــــــــول له إنك ترغب
إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه« التحدث  يف 
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نواصل يف هذا العدد نرش وثائق اخلارجية األمريكية عن األوليغارشــية اللبنانية يف عهد االســتقالل. حيوي هذا القمس طلب 
رئيس الوزراء عبد هللا اليايف مساعدة أمريكية ضد الشيوعية بعد تظاهرة لطالب اجلامعة األمريكية يف بريوت وتقريًرا عن 

أرسة املصاحل االقتصادية آلل كّتانة، ومحادثة مع رجل األعمال والسيايس هرني فرعون. 

عبد الله اليايف يطلب مساعدة أمريكية  -1 
ضد طالب الجامعة األمريكية!

برقية من اجلهاز اخلاريج
من: بريوت

إىل: وزارة اخلارجية، واشنطن. ٦ نيسان/ أبريل ١٩٥٤
املرجع: غري واضح

املوضوع: رغبة احلكومة اللبنانية يف مناهضة الشيوعية

تلخيص: أثارت االضطرابات يف اجلامعة األمريكية يف بريوت 
قلــق احلكومة اللبنانية جتاه النشــاطات الشــيوعية يف لبنان. 
من أجل مواجهة النفوذ التخرييب، طلب رئيس الوزراء عبد 
هللا اليايف مســاعدة أمريكية، وهو طلٌب تعتقد الســفارة أنه 

يستحق االهمتام املركّز. 

حنــا يب رئيــس الــوزراء عبــد هللا اليــايف جانًبــا خــالل حفــل غــداء يف 
 
ً
مزلــه أمــس إلباليغ القلَق الذي يشــغل احلكومــة اللبنانية حالّيا

وكمــا  البلــد.  هــذا  يف  التخريبيــة  الشــيوعية  النشــاطات  بصــدد 
الحظْت برقية الســفارة رقم ٦٢٣ بتارخي الثاين من نيســان/ أبريل 
١٩٥٤، حظــَي هــذا املوضــوع باهمتــام غــري مســبوق نتيجــة صــدام 
بــني الطــالب والرشطــة يف اجلامعــة األمريكيــة يف بــريوت يــوم ٢٧ 

آذار/مارس وحوادث مشاهبة*.
وإذ اســتذكر رئيــس الــوزراء اتصــاالت ســابقة مــن الســفارة 
بــه ومبســؤولني لبنانيــني آخريــن بصــدد جّديــة اخلطــر الشــيويع، 
. وقــال إن التأثريات 

ً
قــال إنــه يــدرك اآلن أّن قلقنــا كان مــربًرا كلّيــا

يتصــور، مؤكــًدا تمصــمي  مّمــا كان  الشــيوعية أضخــم  التخريبيــة 
حكومتــه الصــارم عــىل اختــاذ إجراءات بصدد تلك املســألة. وقال 
إن التعــاون األمــرييك ســيكون موضــع تقديــر، وإنــه يفّكــر، بنــوع 
م كالهمــا من  خــاص، بنوعــني مــن أنــواع املســاعدة، عــىل أن يقــدَّ
 عهنمــا: )أ( مســاعدة مالية، تقّدم رمبا بصفهتا 

ّ
دون إعــالن محــيل

وآليــات  جتهــزيات  لــرشاء  ختصيهصــا  ميكــن  اقتصاديــة،  مســاعدة 
للســيطرة عــىل االضطرابــات الشــارعية؛ و)ب( توفــري اختصايصّ 
حنــو وثيــق مــع إدارة  يف مكافحــة الشــيوعية يعمــل بالــر وعــىل 

اإلذاعة احلكومية للتصدي للتأثريات الشيوعية.
واليوم، اتصل يب الســفري الربيطاين إلباليغ أن رئيس الوزراء 
اليــايف اتصــل بــه طالًبــا مســاعدة مماثلــة مــن الربيطانيــني. ويــرى 
لــن  الشــيوعية  بمكافحــة  االختصــايص  أّن  الربيطــاين  الســفري 
يقتــرص عملــه عــىل الحقــل اإلذايع ولكنــه سيســاعد يف مروحــة 
واسعة من النشاطات اإلعالمية الحكومية، بما فيها النشاطات 
ــق الســفري الربيطاين قائــاًل إن الحكومة اللبنانية 

ّ
الصحافيــة. وعل

بدعــم  الشــيوعية  لمكافحــة  مركــز  إنشــاء  ــت 
َ
خل لفــرتٍة  طلبــت 

غــريب يف لبنــان، يمكــن أن تتعــاون معه الحكومــة اللبنانية، إال أن 
وزارة الخارجيــة الربيطانيــة لــم تكــن متحّمســة للمقــرتح، وبَنــت 
معارضتها عىل أنه يتعنّي عىل الحكومة اللبنانية ذاتها أن تتخذ 
المبادرة وتتحمل المسؤولية األوىل يف حقل مكافحة الشيوعية 
يف هــذا البلــد. وَيفــرتض الســفري أن الموقــف الربيطــاين ال يــزال 
عىل حاله وقال إنه يشعر بأنه وحكومته قليال االهتمام بالطلب 

اللبناين الجديد.
بنــاًء عــىل حديــي مــع رئيــس الــوزراء، كمــا عــىل تقريــر الســفري 
الربيطــاين، لــديّ انطبــاع حــامس بــأن الســيد اليــايف مل يأخــذ الوقــت 

 من تاريخ األوليغارشية اللبنانية
يف عهد االستقالل - ٢

خرجت تظاهرة * يف ذلك اليوم، 
من بوابة اجلامعة 

األمريكية تنّدد 
باألحالف العسكرية 

األمريكية، أطلقت 
الرشطة النار عىل 

املتظاهرين فسقط 
حسان أبو إمساعيل، 

عضو احلزب التقدمي 
االشرتايك، الذي كان 

يف مقدمة املسرية، 
وأكر من ٣٠ جرحًيا.
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الكايف للتفكري باالقرتاح الذي قّدمه. كما لديّ انطباع بأن رئيس 
 من التخريب خصوًصا بسبب األزمة الي مّرت 

ً
الوزراء قلق جّدا

هبــا احلكومــة مؤخــًرا، لكــن ال يبــدو أنــه متأكد مّما يريــده بالضبط. 
مهما يكن، مجّرد شعوره بتلك احلاجة هو بذاته ذو داللة.

حديــي  يف  أنــين  اخلارجيــة  نظــارة  تتذكــر  قــد  الصــدد،  هبــذا 
مــع وزيــر اخلارجيــة )برقيــة الســفارة رقــم ٧٩٦، يف ٢٨ آذار/ مــارس 
١٩٥٤( فــور اضطرابــات اجلامعــة األمريكــة، كمــا يف حديــي الالحــق 
 نقطَة 

ً
مــع الرئيــس ]كميــل[ مشعــون، أرشُت إىل مــا بدا يل شــخصّيا

ضعــف جديــة يف أداء احلكومــة، ويه افتقادهــا األجهــزة املناســبة 
والتدريــب الــالزم لقــّوات األمــن اللبنانيــة املعنّيــة بالســيطرة عــىل 
التظاهــرات الشــارعية. إن عــدم الكفــاءة هــذه الي بــرزت بوضوح 
خــالل حادثــة اجلامعــة األمريكيــة تعــرتف هبــا األوســاط اللبنانيــة 

احلكومية وغري احلكومية. 
منــذ عــدة أيــام، مثــاًل، النقيــب جوزيــف حركــة، وهــو نقيــب 
رشطــة واعــد يف بــريوت )برقيــة الســفارة رقــم ٥١٦ يف ٢٤ شــباط/ 
فربايــر ١٩٥٤( اتصــل بصديــق أمــرييك لــه، وأخــذ يلــّح بــأن تســاعد 
مــرشوع  بموجــب  اللبنانيــة  األمــن  قــوات  المتحــدة  الواليــات 
إنــه،  حركــة  قــال  أخــرى.  واســطة  بــأي  أو  الرابعــة«  »النقطــة 
بصفتــه الرشطــي األعــىل رتبــًة يف بــريوت، فاقــد الكفــاءة كليًّــا يف 
توجيه رجاله يف أمور من هذا النوع. وقد أمل بصدق أن ترســل 
الواليــات المتحــدة شــخًصا إىل لبنــان يســتطيع أن يــويص بآخــر 
والســيطرة  التخريــب  لمواجهــة  الالزمــة  والتجهــزيات  الوســائل 
عــىل االضطرابــات الشــارعية، ومعظــم هذه األخرية يه من ويح 

 عىل األقل.
ً
الشيوعيني، جزئّيا

النظــر  وجهــة  أشــاطر  احلكومــة،  رئيــس  طلــب  إىل  بالنظــر 
الربيطانية القائلة إن املسؤولية األوىل عن هذا النوع من النشاط 
جيــب أن تقــع عــىل عاتــق اللبنانيــني. وأنــا مــدرٌك أيًضــا أن حمــاس 
اللبنانيــني حلملــة مكافحــة التخريــب قــد خيفــت ما إن هتــدأ األمور 
هنــا. مهمــا يكــن مــن أمر، الوضع األســايس باعث عــىل القلق ومثة 

حاجة مؤكدة للعمل ضد الشيوعيني.
يف  تفكــرا  أن  والســفارة  الــوزارة  يفيــد  بأنــه  مقتنــع  إنــين  لــذا 
اخلطوات الي ميكن للحكومة األمريكية اختاذها، عىل حنو علين أو 
رّسي، لتشجيع ودعم املبادرات اللبنانية املعادية للشيوعية. وإين 
أعتقد أن الوزارة قد تكون تلّقت طلبات مماثلة من جهات أخرى. 
وإذا كان بإمــكان الــوزارة أن تســتعني بتلــك التجــارب لــي ترشــد 
الســفارة إىل الســبل املتاحــة، فــإن الســفارة ســتدرس اإلمكانّيــات 
املختلفــة بالتعــاون مــع الــوزارة لتقريــر نــوع املســاعدة الــي ميكــن 
حلكومة الواليات املتحدة األمريكية تقدميها للحكومة اللبنانية يف 

تلك القضية احليوية.
راميوند أ. هاري

٢- آل كتّانة

U3 امللحق البحري، بريوت، لبنان
املفوضية األمريكية، بريوت

 معلومات خلفية عن األخوة كّتانة، ســامي شقري
وصالح الدين بايق

شخصيات اقتصادية فردية – رؤساء مؤسسات أعمال هامة
املراجع:

 )a( DIO-11ND serial 36-49 dtd 14 June 1949.
)b( MA Beirut serial 70-49 dtd 8 Aug. 1949.

 )c( MA Beirut serial 46-49 dtd 27 May 1949.
موجــز: يقــّدم هــذا التقريــر معلومــات خلفيــة عامــة عــن اإلخــوة 

كّتانة، سامي شقري وصالح الدين بايق. 
١- جواًبــا عــىل مرجــع )أ(، الــذي طلــب املعلومــات عــن املوضــوع، 

نقّدم اآليت:

اإلخوة كّتانة
 اإلخوة كّتانة اآلتية أمساؤهم هم رشكاء

ومديرو ومالكو رأس مال.
فرانســيس- ٥١ ســنة – مواطــن أمــرييك يســكن يف الواليــات – 

املتحدة.
ألفريد- ٤٨ سنة – مواطن لبناين يسكن يف لبنان.– 
ديزيريه- ٣٩ سنة – مواطن لبناين يسكن يف لبنان.– 
شــقيقهتم وهصرهــم رشيــكان مضاربان، ميلــك كلٌّ مهنما ٥% – 

من رأس -املال/ املصلحة يف مكتب بريوت فقط.
تأسســت رشكــة Kettaneh Freres، المعروفــة أيضــا باســم 
F.A. Kettaneh العــام ١٩٢١ ومركزهــا الرئيــس يف بــريوت ولها 
فــروع يف دمشــق وحلــب بســورية؛ وبغــداد بالعــراق؛ وطهــران 
بايــران؛ والقاهــرة بمرص؛ والقدس بفلســطني؛ وجــّدة بالعربية 
الســعودية. ولهــا أعمــال يف تركيــا. تفيــد معلومات بــأن الرشكة 
تملــك اآلن اســتثمارات بقيمــة ثالثــة ماليــني دوالر عــىل شــكل 
ســلع أو عملــة نقديــة يف الواليــات المتحــدة والــرشق األوســط. 
عدا ذلك، فإن المســاهمني يف الرشكة يملكون رشكات كبرية 
يف لبنــان وســورية ومــرص. ويقــال إن األول )فرانســيس( يملــك 

مؤسسات األعمال اآلتية:
١٠٠% مــن رشكــة .Chemica- Cicurel and Co ، رأمسالهــا 	 

٢٠،٠٠ جنيه مرصي
رشكــة 	  )فلســطني(  ورشكاه  كّتانــة  .أ.  ف  رشكــة  مــن   %١٠٠

محدودة/ رأمسالها ١٠،٠٠ لرية فلسطينية.
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 	 Eastern Distributors Lt., Beirut رشكــة  مــن   %١٠٠
رأمسالها ٥٠٠ ألف لرية لبنانية.

 	 Société Alimentaire du Levant, S.A. ٨٠% مــن رشكــة
رأمسالها ٥٠٠ ألف لرية لبنانية.

 	     Iraq Trading and Manufacturing Co., ٨٠% مــن رشكــة
Baghdad رأمسالها ١٠٠ ألف دينار عرايق.

رأمسالهــا 	   A. Hakis and Co., Teheran رشكــة  مــن   %٥٠
أربعة ماليني ريال.

١٠٠% مــن رشكــة Auto Teheran, S. A., Teheran رأمسالهــا 	 
٣٠ مليون ريال.

 	 North East Africa Trading Co., رشكــة  مــن   %١٠٠
S.A.E.,  Egypt/رأمسالهــا ٢٥٠ ألــف جنيــه مــرصي )مدفــوع 

منه ٧٥%( .
١٠٠% من رشكة F.A. Kettaneh )Egypt(, Cairo/ رأمسالها   	 

١٠٠ ألف جنيه مرصي )مدفوع بالكامل(.
ورشكة ف .أ. كّتانة يه وكيلة للرشكات اآلتية:

 –Chrysler Corporation, Export Division, 
Detroit, Michigan 

لسورية ولبنان والعراق وإيران واجلزيرة العربية واخلليج 
الفاريس.

 – Fairbanks-Mores and Co., Inc., 80 Broad Street,
New York, N.Y., 

لسورية ولبنان والعراق وإيران.
 – Killard Storage Battery Co., 246 East 131 Street, 

 Cleveland, Ohio; 
لسورية ولبنان والعراق وإيران واجلزيرة العربية.

 – Champion Spark Plug Company, Toledo, Ohio,
لسورية ولبنان وإيران واجلزيرة العربية.

 – E.I. Dupont de Nemours and Co., Wilsington,
Delaware, 

لعموم الرشق األوسط
 – Winthrop Products Inc., 350 Rudeon St., New

York, N.Y., 
للرشق األوسط وتركيا

 – Anaconda Wire and Cable Co., 25 Broadway,
New York 4, N.Y. 

للرشق االوسط وتركيا
 –  General Electric Medical Products Co., 135

South La Salle Street, Chicago3, Ill., 
للرشق األوسط باستثناء مرص.

 – International General Electric Co., Inc.,
Schenestady, New York., 

لسورية ولبنان وإيران والعراق واجلزيرة العربية.
 – Berkshire Knitting Mills, Reading, Pensylvania
لعموم الرشق األوسط.– 
 – United States Steel Exports Co., 30 Church

Street, New York, N.Y.,
لسورية ولبنان وإيران.– 
 – U.S. White Dental Co., Philadelphia,

 Pennsylvania
لعموم الرشق األوسط.– 
 –International Business Machines corp., 

 New York, N.Y.,
لعموم الرشق األوسط.– 
 – Kinetic Chemicals Inc., Wilington, Delaware,
لعموم الرشق األوسط.– 
 – Kenington Arms Co., and Peter Cartridge Div.,

Bridgepot, Conn. 
لعموم الرشق األوسط.

تســتورد الرشكــة ســيارات، قطــع غيــار وجتهــزيات للســيارات، 
صناعيــة  آالت  مزليــة،  كهربائيــة  وجتهــزيات  آالت  عجــالت، 
ومــواد  ثقيلــة،  كمياويــات  صيدليــة،  مــواد  والصلــب،  للحديــد 
أعــاله،  املذكــورة  للمــواد  باجلملــة  البيــع  إىل  باإلضافــة  صباغــة. 
تشــّغل الرشكــة محطــة خدمــة. وتتكــون املصــّدرات مــن صــوف 

وتبغ وزيت زيتون.
 Kettaneh, Bros., Inc.,-املتحــدة الواليــات  يف  املمثــل 

 Squib Building, &43 Fifth Avenue, New York, N.Y.
تشــّغل الرشكة ١٥٠ شــخًصا تقريًبا يف مكاتبها و٤٠ يف محطة 

الخدمة.
مالحظــة: يعــود تــارخي هــذه املعلومــات إىل ١٠ حزيــران/ يونيــو 
١٩٤٩ وقــد أخذناهــا مــن تقرير لـ»دليل التجــارة الدولية« )دائرة 
رقــم  امللــف   ،٣٤١ التمصــمي  الدوليــة،  التجــارة  مكتــب  التجــارة، 
٥١٠،٢١( الــي قّدمهتــا املفوضيــة األمريكيــة ببــريوت يف ٢٠ حزيران/ 

يونيو ١٩٤٩.

سامي شقري
وهو ابن شقيقة زوجة رئيس اجلمهورية اللبنانية، مهندس شاب 
فة بالتفاوض عىل عقود ملرشوع 

ّ
 عضو يف جلنة حتكمي مكل

ً
هو حاليا

املطــار اجلديــد يف خلــدة، لبنــان. وقــد عــاد مؤخــًرا مــن جولــة عىل 
مطارات أوروبية الغرض مهنا تعيني متطلبات املطار اجلديد.
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صالح الدين بايق 
ليست لدي معلومات عنه إىل اآلن. 

مالحظة املوظف كاتب التقرير
إن رشكة كّتانة إخوان )ف.أ. كّتانة( قوية النفوذ يف دوائر األعمال 
يف الرشق األوسط ويف دوائر احلكومة اللبنانية. الرشكاء عدوانيون 
. وأرسة كّتانة واحدة من أغىن 

ً
 ولدهيم جتربة جتارية غنية جّدا

ً
جّدا

األرس يف لبنان.

٣-هرني فرعون ولبنان املسيحي
ً
ظ علهيا أمنّيا

ّ
احلقيبة الدبلوماسية - معلومات متحف

ربقية من اجلهاز الدبلومايس
من: املفوضية األمريكية يف لبنان

 إىل: وزارة اخلارجية، واشنطن -
بتارخي ٢٦ آذار/ مارس ١٩٥٢

املوضوع: هرني فرعون يشدد عىل احلاجة للحفاظ عىل 
الطابع املسييح للبنان

هــرني فرعــون )روم كاثوليــك( هــو مــن السياســيني األقــوى نفوًذا 
يف لبنــان، شــدد يف مقابلــة مع أحد موظفــي املفوضية عىل أهمية 
احلفــاظ عــىل النفــوذ املســييح يف البلــد. وقــال إن هــذه الرؤيــة قــد 

الواليــات  ألن  التكــرار  إىل  حتتــاج  لكهنــا  عديــدة،  مــرات  رُشحــت 
املتحدة وبريطانيا العظمى مل تفهما بعد أهميتها فهًما كاماًل. 

أعلن أن لبنان املسييح ليس دولة آسيوية. إنه دولة تتطلع صوب 
البحر األبيض املتوسط ويه شديدة التعاطف مع األمم الغربية. 
وزعــم أن لبنــان ينفــرد بني البلدان العربية بأنه الصديق احلقيقي 
للغرب، لكن الغرب سوف يفقد األسبقية فيه إذا وقع البلد حتت 
النفــوذ اإلســالمي. وقــال الســيد فرعــون إنه يمتىن دوًمــا أن تدرك 
الواليــات املتحــدة كمــا بريطانيــا العظمــى أهنمــا بدعمهمــا لبنــان 

املسييح إمنا يدعمان بلدهيما.
بنــاًء عــىل وجهــة النظــر هــذه، عــرّب عــن آرائه برصاحــة بصدد 

املواضيع اآلتية:
اتفاقية الدفاع العربية املشرتكة: عارض أن يوّقع لبنان عىل . 1

هــذه االتفاقيــة خشــية أن يهسم ذلك يف محاولة املســلمني 
السيطرة عىل البلد. وقال إن الشيوعية يه العدو احلقيقي 
وال ميكــن مجاهبهتــا اال بالتحالــف مــع الغرب. مــن هنا، فإن 
اتفاقيــة الدفــاع العربيــة املشــرتكة لن ختدم لبنــان بأي يشء 
مفيــد. )علًمــا أن اتفاقيــة الدفــاع العربية املشــرتكة يه اآلن 
يرأهســا  الــي  الربملانيــة  اخلارجيــة  العالقــات  عالقــة يف جلنــة 

السيد فرعون(.
الوحدة اإلسالمية يف كراتي. يعتقد السيد فرعون أن لبنان . ٢

لــن ينــم إىل الوحــدة اإلســالمية املقرتحــة. وقــال إنــه جنــح يف 
 يرسل 

ّ
إقناع الرئيس ]بشارة[ اخلوري تقريًبا بأّن لبنان جيب أال

حى مراقبني إىل االجمتاع اإلسالمي املقبل يف كراتي. 
احلــزب القومــي الســوري PPS*: قــال الســيد فرعــون إنــه . ٣

ال إمكانيــة أن تتــورط حكومــة الرئيــس اخلــوري مــع احلــزب 
القومــي الســوري الــذي يتعــارض هدفه يف ]وحدة[ ســورية 
الطبيعيــة تعارًضــا كامــاًل مــع مصــاحل لبنــان. وهــو ال يتوقــع 
االعرتاف باحلزب السوري القومي كحزب رشيع يف لبنان. 
* يعمتــد النــص التمسيــة الفرنســية الراجئــة عــن احلــزب الســوري 
وترجمهتــا   Parti Populaire Syrien االجمتــايع،  القومــي 

احلرفية »احلزب الشعيب السوري«.
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كاتب ومؤرخ 
ورئيس حترري مجلة 
»بدايات«

أجرى املقابلة 
مصطىف ديب 
ونرشت يف موقع 
»الرتا صوت« 
كانون األول/
ديسمرب ٢٠٢٢

 يدور معظمهــا مدار نظريــات وأفكار من فــرتة ما بعد احلــرب الباردة فواز طرابليس
ً

طــرح عــيلّ األخ مصطفــى ديــب أكــر من ١5 ســؤاال
وقــد وصلــت إىل املنطقــة العربيــة وباتت فاعلة يف احليــاة الفكرية والثقافية وبــدأ تداولها، حىت ال أقول اســتهالكها، وقد 
ت برسعة محّل مفاهمي ونظريات سابقة، جرى التخيل عهنا، وتبيّّن اجلديدة قبل أن تتعّرض ملا تستحقه من تدقيق 

ّ
حل

ونقــاش. قبلــت التحــدي خصوًصا أن بعض األســئلة حفزين عىل التفكري والكتابة يف مواضيــع مل أكن قد تطّرقت لها من 
قبل. وغيّن عن القول أن اإلحاطة هبذا العدد من املواضيع استدىع مقداًرا من الضغط واالختصار.

نشأت يف زمن الثورات
، ثّمة ســؤال ال بّد منه، وهو: نعرف فّواز 

ً
بدايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــا، ولكّننا 
ً

طرابلــي كاتًبــا وباحًثــا ومؤّرًخــا وُمفّكــًرا أيض
 

ّ
ال نعــرف فعلًيــا ظــروف لقائــه بالتــأرخي والسياســة. هاّل

تكّرمت وحّدثتنا عهنا؟
نشــأت يف زمــن الثــورات وثــرت مــع الثــوار. كنــت أرى إىل نفيس 
العربيــة.  واالجتمــايع  الوطــين  التحــرر  حركــة  يف   

ً
مناضــال

مارســت ذلــك النضــال بمــا هــو نضــال للتحــرر الفــردي أيًضــا. 
وعــي  تأســيس  يف  كبــرًيا  دوًرا   ١٩٥٦ الســويس  عــدوان  لعــب 

السيايس والوطين. 
إطــار عمــيل  التقليــدي، كان  باملعــىن  السياســة،  أمــارس  مل 
السيايس هو دوًما العمل احلزيب اجلمايع. وقد مارسته بالزتامن 
ــر بتلك املمارســة، وخدمهتا، عــن طريق اإلنتاج  الــدامئ مــع التفكّ
الفكــري والثقــايف. عملــت يف الصحافــة منــذ وقــت مبكــر وبعــد 
االنهتــاء مــن تفــّريغ احلــزيب، الــذي دام عقــد ونصــف العقــد مــن 

الزمن، امهتنت التدريس لكسب العيش. 
يف  درســتها  األكادميــي.  اختصــايص  أيًضــا  يه  والسياســة 
املرحلــة اجلامعيــة ودّرســتها يف اجلامعــة. بعــد العــام ١٩٨٤ قــررت 
استكمال دراسي حنو الدكتوراه الي قطعهتا العام ١٩٧٠ وعدت 
إىل البــالد للمشــاركة يف تنظــمي كنــت قــد شــاركت يف تأسيســه 
هــو منظمــة العمــل الشــيويع. انتقلــت إىل باريــس، اخــرتت أن 
أكمــل دراســي بقــم التــارخي وقــد بــّت مقتنًعــا بــأن علــم التــارخي 
عــن  للتعبــري  االختصاصــات  كافــة  بــني  واألمشــل  األنســب  هــو 

التجــارب واحلــروب الــي عشــناها وقــد قــررت أن أتفــّرغ للكتابة 
عهنا، بوسائل متعددة، منذ تلك الفرتة. 

قــررت أن أروي تلــك التجــارب يف أعمــال مسّيتهــا »تصنيــع 
التجربــة«، ويه مــزجي مــن هشــادات عــن التجــارب ومحــاوالت 
إعطــاء معــىن لها ومراجعهتا نقدًيا أضعها بترّصف القراء والثوار 

من األجيال اجلديدة. وسنتكلم عن ذلك فميا ييل. 

بني التارخي والشعر والدبّاغات
ا، مبعىن أّن الظروف 

ً
اجلّد شــاعر، واألخوال شــعراء أيض

كانــت مهيــأة رّبمــا لُتصبــح شــاعًرا أو كاتًبــا أو رّســاًما، 
لكّنــك رتكــت كّل ذلــك جانًبــا واخنرطــت يف السياســة 
وبعدها كتابة التارخي. هل تشعر اآلن بأنك أديب ضّل 
طريقــه إىل السياســة؟ أم رتى نفســك اهتديــت إلهيــا؟ 
وعند الكتابة يف السياسة أو التارخي، أال رُتاودك الرغبة 

يف كتابة قطعة أدبية خالصة؟
اجلــّد عيــىس إســكندر املعلوف مــؤّرخ ولغوي. ثالثــة من األخوال 
شعراء وثالثة من أخوال األخوال شعراء. كنت مصاًبا بالربو يف 
الطفولة، وكان مزلنا رطًبا، فسكنت خالل فرتات طويلة مزل 
جــّدي وجــديت يف بــريوت يف الشــتاء أو يف زحلــة خــالل الصيــف. 
تعلمت من اجلّد الولع بالكتب وباللغة العربية واكتسبت متعة 

القراءة وفضول التحري والبحث. 
لكــين أنتمــي أيًضــا إىل عالــم آخــر. تتحــّدر أرسة الوالــد مــن 
بلــدة مشــغرة المختلطــة )مسيحية-شــيعية( يف البقــاع الغــريب 

عن الماركسية والتاريخ والثورات
والدولة الوطنية والمجتمع المدين والطائفية

وأشياء أخرى
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تــوَزع أفرادهــا بــني العمــل يف دباغــة الجلــود والتجــارة بالجلــود 
الحــرب  خــالل  االزدهــاَر  الجلــود  صناعــة  عرفــت  والهجــرة. 
الجعــب  عــىل  العســكري  الطلــب  بســبب  الثانيــة،  العالميــة 
واألحزمــة والجزمــات الجلديــة. كان الوالــد يعمــل موظًفــا يف 
وانتقــل  فــزتوج  بدمشــق  پــاالس(  )أوريانــت  الــرشق«  »فنــدق 
 لبيــع الجلــود الــي 

ً
خــالل الحــرب إىل بــريوت حيــث فتــح محــال

تنتجهــا دباغــة أخيــه وكانت له حصة متواضعة فيها. انتكســت 
األربعينيــات عندمــا  نهايــة  كبــرية يف  انتكاســة  الجلــود  صناعــة 
أقفلــت الحــدود مع فلســطني، المســتورد األول لجلود البلدة، 
بســبب االحتــالل اإلرسائيــيل، كمــا أقفلــت مــع ســورية بســبب 
أخــذ   .١٩٤٨-١٩٥٠ وســورية  لبنــان  بــني  االقتصاديــة  القطيعــة 
الوالــد يــزاوج بــني تجــارة الجلــود واســتثمار فنــدق يف بحمــدون 

حى تفّرغ لألخري. 
مل أفّكــر كثــرًيا هبــذا األثــر العائيل املرّكب. غــري أنه فاعل دون 
شــك، وأحســب أنــه أغــىن حيــايت ونّوعهــا ووّســع آفاقهــا. لكنــين 

صنعت حيايت بقدر كبري من االستقالل عن البيئة العائلية. 
لــم  شــعرية  محــاوالت  يل  كانــت  عــريب،  مراهــق  أي  مثــل 
أيــام  منــذ  األول  ولــي  لكــن  الثانويــة.  المدرســة  بعــد  تعّمــر 
الدراســة كان بالفــن التشــكييل، مــا دفعــين، يف ختــام المرحلــة 
الثانوية، إىل دراســة الفن يف معهد فين بمدينة مانشســرت نهاية 
الخمســينيات. ثــم اكتشــفت االشــرتاكية والماركســية وقــررت 

دراسة االقتصاد والسياسة. 
لم تقترص كتابايت عىل السياســة. مع أن كتابايت السياســية 
موّزعــة عــىل عــدة مؤلفــات ومجموعــات مقــاالت يف السياســة 
اللبنانيــة والعربيــة والدوليــة مــع وفرة من المقــاالت واألبحاث 
تالمــس  مؤلفــات  عــدة  إىل  إضافــة   ،٢٠١١ العــام  ثــورات  عــن 
السياســة دون أن تنحــرص بهــا: نقد األيديولوجيــا اللبنانية، من 
خــالل فكــر ميشــال شــيحا )١٩٩٨(. إىل هــذا، ألهمتــين مشــغرة 
دراســة يف األنروبولوجيا بعنوان »يا قمر مشــغرة: المحسوبية 
االجتماعيــات  ويف   .)٢٠٠٤( الطائفــي«  والتــوازن  واالقتصــاد 
يف  السياســية  والســلطة  االجتماعيــة  »الطبقــات  أصــدرت 

لبنان« )٢٠١٦( إلخ.
خــالل التفكــري يف أجــدى وســيلة للتعبــري عــن جتــارب احلــرب 
عــىل  أقــدر  والفــين  األديب  التعبــري  أن  إىل  توصلــت  والثــورات، 
اإلحاطــة بالرصاعــات والتحــوالت االجمتاعيــة والسياســية مــن 
النــص الســيايس الــرصف. وأدركــت عكًســا، أنه ميكن قــراءة تلك 
الرصاعــات العنيفــة والتحــوالت اجلذريــة مــن خــالل تعبرياهتــا يف 
األدب والفــن. قــرأت حتــوالت املجمتــع والســلطة يف لبنــان بــني 
حربــني أهليتــني )١٩٥٨-١٩٧٥( من خالل مرح األخوين رحباين 
وفــريوز »مــرح فــريوز والرحابنــة: الغريــب، الكــز، واألعجوبة« 

)٢٠٠٧(، ويف مقاالت وأحباث يف الثقافة الشعبية يف »إن كان بّدك 
تعشق...« )٢٠٠٤(. يف »غرينيكا-بريوت: جدارية لبيكاسو/مدينة 
عربيــة يف احلــرب« )١٩٨٧( قرأت جدارية بيكاســو الهشرية بعيون 
شــاهدْت حرًبــا أهليــة؛ وخمتــت مبقارنــة بــني مقاطع مــن جدارية 
عــن احلــرب ومشــاهد مــن مدينــة يف احلــرب. واصلــت اإلنتاج عن 
احلــروب األهليــة والعنــف يف »دم األخويــن. العنــف يف احلــروب 
األهلية« )٢٠١٧( من خالل أعمال هايرن موللر ومحمد املاغوط، 
البوســنية،  ســاراييفو  حصــار  عــن  وفيلــم  كارافاجيــو،  ولوحــات 
احلــروب  وملصقــات  الفرنســية،  الكاثــار  بطائفــة  والتعريــف 
ويف  وغريهــا.  املدنيــني،  ضــد  اجلــوي  القصــف  وتــارخي  اللبنانيــة، 
اليوميــات، كتبــت عــن حصــار اجليــش اإلرسائيــيل لبــريوت صيــف 
١٩٨٢ يف »عــن أمــل ال شــفاء منــه« )١٩٨٤( وعــن زيــارايت للمين يف 
»وعــود عــدن« )٢٠٠٠(. ونــرشت مختــارات مــن أعمــال مجهولــة 
ألحمــد فــارس الشــدياق، مــع عزيز العظمــة )١٩٩٥( مســاهمًة يف 
التعريف هبذا الكبري واملنيس بني شــخصيات الهنضة العربية يف 
القرن التاسع عرش. ويف كل هذا أدين بالكثري الكثري إىل صديقي 
وأيخ النــارش والصحــايف )الراحــل( ريــاض الريّــس صاحــب الدور 

األكرب يف حتريي عىل التأليف والنرش ومالحقي يف التنفيذ. 
ال تــراودين كتابــة األدب لذاتــه. لســت أملــك الموهبــة وال 
القــدرة عــىل كتابــة روايــة، مع ثقي بأن أفضــل نوع أديب للتعبري 
أتوســل  الروايــة.  هــو  المجتمعيــة  والتحــوالت  الرصاعــات  عــن 
الــي  المواضيــع  يف  أداء  أفضــل  أجــل  مــن  األديب  األســلوب 
أكتــب عنهــا. ترجمــت الشــعر الحديث من العربيــة وإليها، كما 
وإتيــل عدنــان  ثقافيــة وأدبيــة إلدوارد ســعيد   

ً
أعمــاال ترجمــت 

وجــون برجــر وآخريــن. كتبــت يف النقديــن األديب والفــين عــىل 
وفنانــني  وأدبــاء  شــعراء  بصداقــة  وحظيــت  الهوايــة.  ســبيل 
أقــّدر نتاجهــم وأشــخاصهم وأعــزّت بصداقتهــم. وأنــا أصــدر منــذ 
عقــد مــن الزمــن فصليــة ثقافيــة اســمها »بدايــات«. أتابــع مــا 
وأنــا  والنقــد.  والفــن  والمــرح  والروايــة  الشــعر  اســتطعت يف 
محــاط بــأرسة تتعاطــى الفــن. شــقيقي آمــال تديــر »غالــريي« 
لألعمــال الفنيــة يف بــريوت. وزوجــي نــوال عبــود فنانــة ترســم 
كاألطفــال لألطفــال وكالنــا يتابع بشــغف وإعجاب شــغل ابنتنا 

جىن يف الرســم والتصميم الغرافيي. 

املاركسية ال تزال مرجيع األول
مبا أّننا رناوح بني املايض واحلارض، اسمح لنا أن نسألك 
عــن صــورة الفــى باألحمــر: مــا الــذي تبــّى مهنــا؟ لبنــان 
االشــرايك، منظمــة العمــل الشــيويع، احلــرب األهليــة، 
ظفار، المين، وغريها. ما الذي تبّى من صورتك يف تلك 
ا؟ وملاذا؟

ً
املرحلة؟ ما الذي ظّل ثابًتا؟ وما الذي تغرّي أيض
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عايشــت عــدة ثــورات مبــارشة وشــاركت ببعضهــا. وقد شــهدت 
الجنــويب يف  نقدًيــا يف »اليمــن  وراجعتهــا  التجــارب  تلــك  عــىل 
حكــم اليســار« )٢٠١٥( بمســاعدة الروائيــة والمناضلــة بــرشى 
 ،)٢٠٠٣( الثــورة«  زمــن  مــن  شــهادة  »ظفــار،  ويف  المقطــري؛ 
والمقاومــة  الفلســطينية  القضيــة  يف  عديــدة  كتابــات  ويف 
والمراجعــة  بالشــهادة  أكتــِف  لــم  وغريهــا.  الفلســطينية 
لتجــاريب، حرصــت عــىل تحريــر ونــرش شــهادات لتجــارب رفــاق 
مــن المناضلــني اليســاريني عــرب، بينهــم جــارهللا عمــر اليمــين 

وجــورج بطل اللبناين. 
تلــك  تقييــم  عــىل  أي  والمراجعــة،  الشــهادة  عــىل  أشــدد 
التجارب وتعيني األخطاء المرتكبة يف سياســة معّينة وأســبابها 
وتعيــني المســؤول أو المســؤولني عنهــا. لســت مقتنًعــا بالنقــد 
الذايت، ألنه طقس تكفريي، ال يفّر الخطأ ويف العادة ال يتضمن 
اســتعداد َمــن يمارســه، فــرًدا أو جماعــة، لتحّمل المســؤولية أو 
التعــّرض للمحاســبة. ينتهــي مفعــول النقد الذايت عــادة بمجرد 
اإلدالء بــه. وال أنــا معجــب بفعــل الندامــة فمثلــه مثــل نقيضــه 
الــذي يتبــاىه بتبــين التجربة بحرفيتهــا لو قّدر لها أن تتكرر. أما 
اعتبــار أن عكــس الخطــأ يف الممارســة السياســية والمجتمعيــة 

هو الصح فطقس بليد ال يثبت بذاته صّحة الصح. 

اليسار بني القومية والليربالية
خالصة تجربي يف اليسار الشيويع و»اليسار الجديد« تقول 
إنهمــا ينتميــان بالجملــة إىل مرحلة انقضــت يه مرحلة التحرر 
الوطين الي ال تزال تهيمن عىل الويع والرؤية لديهم. واليسار 
وطــأة  تحــت  انشــّق  معظمهــا  وتنظيمــات  أحــزاب  بقايــا  اآلن 
االنهيــار الســوفييي بــني مكّونــني رئيســني: المكــون القومــي، 
والغالــب عليــه عــداء بــدايئ لالســتعمار الكولونيــايل، واألحــرى 
ألمــريكا - أكــر مما هو عداء لإلمربيالية الجديدة والرأســمالية 
هــو  ممــا  أكــر  الليــربايل،  والمكــون  جهــة،  مــن  النيوليرباليــة، 
ديموقراطي، داعية تعددية، أكر منه داعية مســاواة سياســية 
وقانونيــة، شــديد التأثر بالثقافوية وسياســات الهوية ومقوالت 

»المجتمع المدين« والرأســمالية النيوليربالية. 

اليســار  واحــد.  ليســار  وجــود  ال  أنــه  عــىل  هنــا  والتشــديد 
متعــدد، كمــا يف كل مذهــب أو تيــار، وقــد انهتــى عهــد احتــكار 
املرجعية عىل أمل استكمال ذلك بالقضاء عىل منطق التكفري 
بــني اليســاريني. رأيــت يف ثــورات ٢٠١١ فرصــة كبــرية لليســاريني 
يك يلتقطــوا أســباب وآليــات وخصائــص تلــك املرحلــة ويعيــدوا 
تأســيس تنظمياهتــم وإنتــاج رؤيــة يتعاقــدون علهيــا وبنــاء قواهــم 
وجتديد قواعدهم االجمتاعية. فاملؤكد أن الثورات واالنتفاضات 
مناســبات اســتثنائية لكشــف أعماق الســلطة واملجمتع وآليات 
تشــغيل هــذه وذاك. كانــت تلــك فرصة ضائعــة وال يزال مثة دور 
ينتظــر مــن يضطلــع بــه. وال أزال مقتنًعــا بــأن اليســار، واليســار 
املاركيس خصوًصا، هو األقدر بني املذاهب والتيارات املعارصة 
مــن  األخــري  الطــور  هــذا  وخصوًصــا  املعــارص  عاملنــا  فهــم  عــىل 
اإلمربياليــة والرأمساليــة. إال أن ذلــك يقتــي االســتعداد للبــدء 
تســتجيب  الراهــن  العــريب  للوضــع  رؤيــة  إنتــاج  البدايــة يف  مــن 
لتحديــات املرحلــة اجلديــدة، رؤيــة ال تقــي عــىل اخلــاص حبّجــة 
العــاّم. أي ال تستســلم للتعمميــات عــىل مجمــل العــامل العــريب، 
األمريكيــة:  األكادمييــات  أو  الدوليــة  املؤسســات  عــن  الصــادرة 
من تعممي منط إنتاج كولونيايل عىل املنطقة، حبجة أن فلسطني 
ال تــزال حتــت االحتــالل االســتيطاين، إىل التصنيفــات االخزتاليــة 
املختلفــة لالقتصــاد، الريعيــة والباترميونياليــة وأخواهتــا، املبنيــة 
عــىل تعمــمي جتربــة الــدول النفطيــة، والــكل للتغطيــة عــىل عوملــة 

الرأمسالية وحقبتها النيوليربالية. 
بعبــارة أخــرى، الــرصاع الفكــري موجــود ومحتــدم مقّدمــًة 
لبلورة الرؤية الجديدة الي ترىق إىل مستوى مواجهة تحديات 
العولمة والطور الجديد من الرأســمالية يف وقعهما عىل العالم 
العــريب. ومــن أبــرز التحديــات اإلضافيــة هنــا المطلــوب التفّكــر 
بهــا نجــاح الواليــات المتحدة ألول مرة يف عقد عالقات تحالف 
بــني قاعدتيهــا يف المنطقــة: األنظمــة النفطيــة وإرسائيــل. وهــو 
قطًعــا  آثــاره  تنحــرص  وال  بالتطبيــع  يخــزتل  ال  تاريــي  منعطــف 

بالقضية الفلسطينية. 

الصورة باللون األحمر ونشيد »موطين«
ال أزال أرى إىل صــوريت باللــون األحمــر. مــع أن النشــيد الــذي 

أحب وتدمع له عيناي هو نشيد »موطين«.
كانــت املاركســية وال تــزال مرجــي الفكــري األول. أقصــد 
املطــاف.  هنايــة  النظــري ال  الرئيســة يف اجلهــد  نقطــة االنطــالق 
املاركســية نظرة شــاملة إىل العامل تنطوي عىل فلســفة واقتصاد 
وتــارخي واجمتــاع ويه تشــكل أبــرز تــراث فكريّ لفهــم الرأمسالية 
يف اجتاهاهتــا وحتوالهتــا وقوانينهــا. ليــس غريًبــا أن رجال األعمال 
اليابانيــني يقــرأون »رأس املــال« ملاركس ليســاعدهم عىل فهم 

 لست مقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنًعا بالنقد الذايت،
الخطأ يفرّس  ال  تكفريي،  طقس   ألنـــــــــــــــــــــــــــــه 
اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعداد يتضمن  ال  العادة   ويف 
جماعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، أو  فرًدا  يمارسه،   َمن 
لتحّمل المسؤولية أو التعرّض للمحاسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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آليــات تشــغيل االقتصــاد الــذي يرتأســونه. وال عجــب أن يكــون 
الســيد فرانســيس فوكويامــا قــد تراجــع عــن نظرية هنايــة التارخي 
وأبديــة النظــام الرأمسالية، يف اســتدارة نقدية ضد النيوليربالية 
وأخــذ يدافــع عــن رضورة تدّخــل الدولــة يف التوزيــع االجمتــايع 
أن  جيــب  مــا  ذلــك  يف  ولعــل  الطبقــات.  بــني  الفــوارق  لتعديــل 
يشــّجعنا حنــن أبنــاء القــارات الثــالث عــىل أن ال هنلــط كل ما يأيت 

من فكر أو نقد قبل أن ميتحنه الزمن. 

مثــل  تراجيديــني  بطلــني  واملاركســية  الرأمساليــة  أتصــور 
أبطــال الرتاجيديــات اإلغريقيــة، يف مبارزة ال متناهية بينهما لن 

تنتهي إال مبرصع االثنني. 
ميكــن  مــا  أي  العمليــة«  »املاركســية  أمسيــه  مبــا  أسرتشــد 
ومدارســه  مــوارده  بــكل  املاركــيس،  الــرتاث  مــن  استنســابه 
أوضاعنــا  عــن  معــارف  إلنتــاج  وجتــارب  مفاهــمي  مــن  وتياراتــه، 

العربية. وهذه بعض نقاط االستدالل.
أبــرز مــا أنتجــه ماركــس يتخطــى التناقــض بــني تطــور قــوى 
بفضــل  تقــول:  الــي  الفكــرة  إنــه  اإلنتــاج.  وعالقــات  اإلنتــاج 
قــادًرا  العــامل  بــات  واالقتصــادي،  العلمــي  والتطــور  الرأمساليــة 
عــىل أن ينتــج مــا يفي باحلاجات الرضورية جلميع ســكانه. ولكنه 
يف ظــل ســيادة الســوق ومبــدأ الــرحب وامللكيــة الفرديــة، ال يــزال 
يعــرف املجاعــات، وتنامي الفوارق بني القارات، وبني املداخيل 
والــروات واملــوارد. وقــد بلــغ هــذا التناقــض ذروتــه الفاضحة يف 
العرص النيوليربايل حيث ميلك ٦٢ من أثرى األثرياء ما يزيد عىل 

ما ميلكه ثالثة مليارات من البرش.
التناقــض بــني الفــرد واملجمتــع مقولــة خصبــة يف املاركســية 
تقــّدم الدليــل عــىل كيفيــة جتــاوز قطــيب املعادلــة الســائدة: إمــا 
ســحق املجمتــع لألفــراد يف املذاهــب القوميــة والمشوليــة، وإمــا 
الفردانية الليربالية الواهمة بأنه ميكن لألفراد أن يولدوا ويمنوا 

خارج العالقات املجمتعية وأحكامها أو بالضد مهنا. 

الدميوقراطية ثورة والدين حباجة إىل تثوير
الدميوقراطيــة ثــورة بذاهتــا وإجنــاز تاريــيّ بذاتــه حتقــق املســاواة 
تــأت  مل  الدولــة.  يف  مواطنــني  بــني  والقانونيــة  السياســية 

تارخيًيــا عــىل يــد الربجوازيــة، عــىل عكــس مــا يــرّوج لــه ليرباليــون 
وماركســيون مًعــا. نشــأت وتراكمــت وهمينت بواســطة الثورات 
واحلركات الشعبية ضد الرأمسالية وانهتت إىل مساومة تارخيية 
الدولــة،  يف  والقانونيــة  السياســية  واملســاواة  احلريــة  رّشعــت 
وكّرســت وحَمــت الالمســاواة يف املجمتــع املنقــم إىل طبقــات 
وأشــكال تراتــب ومتيــزي مختلفــة. وهــذا التناقــض بــني املســاواة 
يف الدولــة وعــدم املســاواة يف املجمتــع ينخــر املســاواة يف الدولــة 
وإخضاعهــا  والقانونيــة  السياســية  واحلقــوق  احلّريــات  بتقييــد 
لســلطة املــال. وقــد تصــور ماركــس وإنغلــز أن يكــون حــل هــذا 
التناقــض هــو االنتقــال مــن الدميوقراطيــة السياســية والقانونية 
إىل الدميوقراطيــة االجمتاعيــة، الــي يه االمس اآلخــر للمســاواة 

االجمتاعية، أي االشرتاكية. 
ابــن  الرفيــق  مــن  االنطــالق  يمكــن  التاريخيــة،  الماديــة  يف 
خلــدون »إن اختــالف األجيــال يف أحوالهــم إنمــا هــو باختــالف 
نحلتهــم مــن المعــاش«. وقد أضاف ماركس إىل إنتاج المعاش 
»إنتــاج الحيــاة الحقيقيــة« أي دور المــرأة يف التاريــخ. ويف أبــرز 
تفســري  أي  االقتصــادي،  التحديــد  تتخطــى  باتــت  تطويراتهــا 
الحيــاة والمجتمــع والســلطة وفــق مبــدأ تفســري وتســيري واحــد. 
بــل يــزداد االهتمــام لــدى الماركســيني بمــا يســّمى »التحديــد 
المضاعــف« الــذي يجــدل االجتمــايع والســيايس والثقــايف يف 
دراســة الرأســمالية. وكــم هــو معــرّب أن ُنقــاد الماديــة التاريخيــة 
العامــل االقتصــادي يف  يرفضــون أحاديــة  الذيــن  المعارصيــن، 
تفســري الحيــاة والتاريــخ وتســيريهما، ينتهــون يف معظمهــم إىل 
بمبــدأ تفســري وتســيري  القــول  الســيايس، أي  بالتحديــد  األخــذ 
أوحد للحياة والتاريخ هو السياسة، ويه نظرية تقع يف مجملها 

يف أرس الليربالية الجديدة. 
تتابــع حتمــي  مــن  الماركســية  ينســب إىل  مــا  عــىل عكــس 
ألنمــاط اإلنتــاج، أبــان إنغلــز يف التأريــخ لإلمرباطوريــة الرومانيــة 
كيــف يمكــن لنمــط إنتــاج أن يدّمر نفســه بنفســه دون أن يفي 
إىل نمط إنتاج جديد وتشكيلة اجتماعية أرىق. ومن هنا الخيار 
التاريــي الفاجــع الــذي أطلقــه ماركــس وإنغلز، وتســتعيده روزا 
لوكســمربغ: »االشــرتاكية أو الرببريــة!« وأحســب أننــا نقــارب 

هذه األخرية يف عهد التوحش النيوليربايل.
ولــو   – تتعايــش  طبقــات  إىل  منقســمة  المجتمعــات  كل 
بنســب متفاوتــة – مــع مراتــب وتكوينــات أخــرى مثــل القوميات 
واألعــراق واإلثنيــات والمذاهــب الدينيــة واألقليــات المسّيســة 
وســواها. والــرصاع بــني الطبقــات، الخفــيّ منــه والســافر، ليــس 
يختــرص الرصاعــات السياســية واالجتماعيــة، لكنه قائــم وفاعل 
معهــا  ويتقاطــع  جميًعــا  فيهــا  يتدّخــل  واألثــر،  القــوة  ومتفــاوت 
فــوق  مــن  الطبقــي  الــرصاع  يمــاَرس  مــا  ويتغــذى منهــا. وغالًبــا 

بطلني والماركسيــــــــــــــــــــــــــــــــــة  الرأسمالية   أتصور 
الرتاجيديــــــــــــــــــــــــــــــــــــات أبطال  مثل   تراجيديني 
بينهما متناهية  ال  مبارزة  يف   اإلغريقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة، 
االثنني بمرصع  إال  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتهي  لن 



بدايات • العدد 36 | 402022

لتحــت أكــر ممــا يمارس من تحت لفوق. صــدق األمرييك وارن 
بوفيــت، رابــع أغــىن أغنيــاء العالــم، إذ قــال إنــه ال يعــرتف فقــط 
بوجــود »حــرب طبقيــة«، بــل يؤكــد أن طبقتــه، طبقــة األغنيــاء، 
ومــن  فيهــا.  وينتــرصون  الحــرب  تلــك  يخوضــون  الذيــن  هــم 
 عينًيــا راهًنــا عــن حــرب طبقيــة تشــّنها طبقــة حاكمــة 

ً
ُيــرد مثــاال

بمكونيهــا االقتصــادي والســيايس، فليتابــع ســطو األوليغارشــية 
ومســتوى  حياتهــم  وعــىل  اللبنانيــني  أمــوال  عــىل  اللبنانيــة 
معيشــتهم ومســتقبلهم يف األزمــة متعــددة األوجــه المســتمرة 

منذ العام ٢٠١٩. 
يف نظرتهــا إىل الديــن والتديّــن، تتجــاوز الماركســية النظــرة 
الجهــل  »ظلمــات  معادلــة  عــىل  القائمــة  المجــّردة  العقالنيــة 
حاجــة  الديــن،  إىل  البــرش  حاجــة  تثــري  العلــم«.  نــور  يبددهــا 
)»ال  واأللــم  والقهــر  العــوز  تحّمــل  وإىل  العــزاء  إىل  المقهوريــن 
فــريوز(.   

ّ
تصــيل  – المســاكني«  شــمس  يــا  تنســاين،  ال  تهملــين 

التناقــض  الديــن وتؤكــد  الوجــه مــن  بهــذا  الماركســية  تعــرتف 
القائــم يف كل الديانــات: إنهــا تفــرض اإلســتكانة بــل االمتثــال، 
قــدر مــا تحــّرض عــىل الثــورة عــىل الظلــم واالســتغالل. ثــم إنهــا 
تحــوي أقــوى وأبلــغ تســويغ للعنــف والقتــل مثلمــا تحــوي أعظم 

الدوافع للتضحية والغريية والتضامن االنساين. 
ال يكفــي التنويــر يف الديــن، احلاجــة ملّحــة للتثويــر. وهــؤالء 
هم بعض الثوار املعارصين: أصحاب تيار فقه التحرير يف أمريكا 
الالتينية، محمد محمود طه السوداين وعيل رشيعي اإليراين. 

واالقتصــادي  الســيايس  بالتغيــري  الجّديــون  المهتّمــون 
الماركســية  تحويــه  عمــا  االســتغناء  يمكنهــم  ال  واالجتمــايع 
مــن تــراث زاخــر يف نظريــات وتجــارب الثــورة والتحــرر الوطــين 
واالجتمــايع والتوحيــد القومــي والتغيري الســيايس واالجتمايع 

والحركات االجتماعية والتجارب النقابية والتعاونية.
الوجوديــة  اإلشــكالية  الماركســية  تثــري  آخــًرا  ليــس  أخــرًيا 
الحريــة  بــني  العالقــة  إشــكالية  البــرشي،  لالجتمــاع  الكــربى 
والمســاواة، وإن لــم تكــن تحمــل وحدهــا وســائل معالجتهــا أو 

التعبري عنها. 

املرحلة اجلديدة والثورات
 

ً
ــا وعناويــن مختلفــة رســمت فصــاّل

ً
أحداث للتــّو  ذكرنــا 

ك أحداث جديدة  ــا مــن تارخي املنطقة. واآلن، هنا ُمهمًّ
اول رسم فصل جديد لتارخي املنطقة؛ ثورات شعبية 

ُ
حُت

وثــورات مضــاّدة واضطرابــات ال تعــّد وال حُتــى. كيــف 
ينظر فّواز طرابلي إىل هذه األحداث؟

 جديدة من االحتجاجات واالنتفاضات 
ً

افتتح العام ٢٠١١ أشكاال
الشــعبية مــع أهنــا مل تكــن مــن دون مقدمــات وســوابق. كانــت 
بواســطة  األنظمــة  إســقاط  املعلنــة  نواياهــا  أّن  مبعــىن  ثــورات 
الضغط الشــعيب )»الشــعب يريد إســقاط النظام«(. وقد أّدت 
يف بعــض احلــاالت إىل مــا تــؤدي إليــه الثــورات عــادة – عســكرة 

االحتجاج واالقتتال األهيل. 
اندلعت االنتفاضات يف ســياق ردود األفعال الشــعبية عىل . 1

فــرض إعــادة الهيكلــة االقتصاديــة وإطــالق قــوى األســواق 
عــىل غاربهــا والخصخصــة وســائر اإلجــراءات النيوليربالية، 
خصوًصــا ُبعيــد األزمة العالمية الكــربى الي رضبت النظام 
ــص التوزيــع 

ّ
العالمــي العــام ٢٠٠٨. ومــن نتائجهــا عربًيــا: تقل

االجتمــايع، بمــا فيــه دعــم المــواد الغذائيــة والمحروقــات، 
الرأســمالية  واقتحــام  العامــة،  الخدمــات  وانهيــار 
التعليــم والصحــة والســكن، ونمــّو  والخصخصــة مياديــن 
البطالــة وانســداد آفــاق العمــل والمســتقبل أمام الشــباب، 
الــزرايع،  القطــاع  ضمــور  مــع  الريفيــة  الهجــرة  واتســاع 
وارتفاع معدالت الفقر، وانخفاض مستوى المعيشة لدى 
الطبقات المتوسطة، وتنامي الفوارق الطبقية والمناطقية 
عــىل نحــو غــري مســبوق يف التاريــخ الشــباب، وغريهــا. وهذه 
ظواهــر لــم تأخــذ نصيبها مــن البحــث والمراجعــة والتقييم 
 إىل شــّحة مــا صــدر عــن القوى 

ً
واســتخالص الــدروس نظــرا
الي خاضت االنتفاضات. 

الدور اخلاريج يف ثورات ٢٠١١
االنتفاضــات . ٢ يف  دورهــا  والدوليــة  اإلقليميــة  القــوى  لعبــت 

 
ّ

منــذ البدايــة. وهــذا أمــر نــادًرا مــا يــؤىت عــىل ذكــره اللهــم إال
عــن طريــق أصحــاب نظريــات المؤامــرة. خالًفــا التهامــات 
طّبقــت  المتحــدة  الواليــات  بــأن  االنتفاضــات  معــاريض 
قة«، كان المبدأ األول 

ّ
بواســطتها سياســة »الفوىض الخال

لإلدارات األمريكية المتعاقبة هو الحفاظ عىل األمر الواقع 
المحــيل واإلقليمــي: أمن حدود إرسائيل واتفاقات الســالم 
مــع إرسائيــل وحمايــة األنظمــة التابعــة وخصوًصــا تحصــني 
وقعــت  وحيــث  النفطيــة.  األوليغارشــيات  حكــم  أنظمــة 
التحــرر  حــركات  عــن  الصــادرة  األنظمــة  يف  االنتفاضــات، 

 ال يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي التنوير يف الدين،
بعض هم  وهؤالء  للتثوير.  ملحة   الحاجـــــــــــــــة 
 الثوار المعارصين: أصحاب تيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
الالتينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،  أمريكا  يف  التحرير  فقه 
اإليراين رشيعيت  وعلي  السوداين  طه  محمود  محمد 
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الوطــين، اعتمــدت سياســة التعديل/اإلصــالح يف األنظمــة، 
بواســطة تنيّح الرئيس واســتبداله بنائبه وتنظيم انتخابات 
أنهــا ســتأيت بالتنظيمــات اإلســالمية –  نيابيــة كان واضًحــا 
سياســات  ويه  الحكــم.  إىل   – المعتــدل«  بـ»اإلســالم  أي 
خضعــت بالدرجة األوىل لالســرتاتيجية األمريكية الشــاملة 

يف الحرب الكونية ضد اإلرهاب. 

ّبقت هذه السياسة يف تونس ومرص والمغرب، وحظيت 
ُ
ط

وإمــارايت.  ســعودي  إقليمــي  وبتدّخــل  الجيــش  مــن  بدعــم 
تدخــالت  وإىل  داخليــة  حــروب  إىل  االنتفاضــات  وانتكســت 
ليبيــا  يف  الجيــش  انكــر  عندمــا  وإقليميــة،  دوليــة  عســكرية 
وســورية واليمــن. ومع أن الواليــات المتحدة دعمت فئات من 
المعارضــة الســورية، لــم يصــل بهــا األمــر إىل أبعــد مــن البحــث 
عن بديل لبشــار األســد من داخل الســلطة. والعامل الحاسم 
يف ذلك هو القبول بأن النظام السوري نجح يف أن يقدم حربه 
ضــد قســم كبــري مــن شــعبه عــىل أنهــا »حــرب ضــد اإلرهــاب«. 
خليجيــة  إقليميــة  تدخــالت  الســوري  الــزاع  اســتدرج  وقــد 
وتركية داعمة لقوى المعارضة المسلحة بما فيها التنظيمات 
الجهاديــة، ومعهــا التدخــالت الدوليــة المبــارشة مــن الواليــات 
التنظيمــات  عليــه  تســيطر  الــذي  للرشيــط  حمايــًة  المتحــدة 
الكردية، كما تدخلت القوات الروســية والمليشــيات الموالية 
لجمهوريــة إيــران اإلســالمية إلنقــاذ نظــام بشــار األســد. األمــر 
نفسه يمكن أن ُيقال بالنسبة إىل اليمن، حيث جرى استبدال 
الرئيــس بنائبــه، بنــاًء عــىل مبــادرة مجلــس التعــاون الخليــي، 
أعطــت  الدوليــة،  والمؤسســات  المتحــدة  الواليــات  برعايــة 
صالحيــات اســتثنائية للرئيــس وهّمشــت الحكومــة االئتالفيــة 
الــي تضــّم أطــراف األزمــة. وأعيــد تنظيــم المقاطعــات اليمنيــة 
حني يف األزمــة: 

ّ
بتجاهــل واضــح ألبــرز مطالــب مكونــني مســل

المحافظــات  يف  الجنــويب  والحــراك  صعــدة  يف  هللا  أنصــار 
الجنوبية. ومن تداعيات هذا الحل سقوط السلطة يف صنعاء 
ومعظم الشــمال بيد الحوثيني وســيطرة الحراك الجنويب عىل 
التدخــل  اســتدرجت  حــرب  وانــدالع  الجنوبيــة،  المقاطعــات 
. ويف السودان، اتخذ التدخل 

ً
السعودي واإلمارايت واإليراين معا

السعودي اإلمارايت، المدعوم من الواليات المتحدة وبريطانيا 
وإرسائيــل، شــكل دعــم انقــالب عســكري أطــاح بالرئيــس عمــر 
البشــري، ومّهــد الطريــق أمــام رشاكــة عســكرية–مدنية، تحــت 
ضغــط االنتفاضــة الشــعبية، لكنــه كــّرس، يف المقابــل، حضــور 

الجيش البديل )مليشيا الجنجويد( يف رأس السلطة.
أشدد عىل هذا الدور اخلاريج من أجل قياس مبلغ املراهنة 
الواهمــة عــىل القــوى اخلارجيــة و»املجمتــع الــدويل« و»الــرأي 
العــام الــدويل« الــي راجــت يف االنتفاضات والتحذيــر من مغّبة 
التعويل علهيما، ما أفقد احلركات الشعبية استقالليتها وحرية 
احلركــة. ويه دعــوة لالعمتــاد عــىل الــذات وتمنية القــوى الذاتية 
لتيــار احلريــة والتغيــري وقياس قواه الفعلية بناء عىل ما يســتطيع 

وال يستطيع حتقيقه.

 غلبة السياسة، غياب االسرتاتيجية، 
النفور من التنظمي ووحدانية التكتيك 

االختــالط بــني الــردة الســلطوية ضــد االنتفاضــات والــردة . ٣
اجلهاديــة، األمــر الذي اضطر االنتفاضات إىل أن تقاتل عىل 
جهبتــني ومــن نتــاجئ ذلــك إضعافهــا عموًما وإضعــاف وجهها 
املــدين والدميوقراطــي مــع احنيــاز فصائــل مزتايــدة مهنــا إىل 

.
ً

املعسكر اجلهادي، كما يف احلالة السورية مثال
يف . 	 والوجهــة  واألهــداف  املجمتــي  االنمتــاء  يف  االنشــقاق 

صفــوف االنتفاضــات بــني الطبقــات املتوســطة، وقطاعاهتــا 
والريفيــة  العاملــة  والقــوى  جهــة،  مــن  واحلداثيــة  املتعلمــة 
هــذا  جتســد  وقــد  أخــرى.  جهــة  مــن  واملفقــرة  والطرفيــة 
االنشــقاق إىل حــد كبــري، دون أن يتطابــق، يف ثنائية »مدين/
إســالمي«. وبلــغ تدهــور الــزاع بــني القطبني إىل حــد احنياز 
قطاعــات مــن الثــوار إىل احلكــم االســتبدادي العســكري يف 

 .
ً

بعض األحوال، مرص وتونس مثال
ســيادة رؤيــة وأهــداف ووســائل عمــل يف القــم املــدين مــن . 	

االنتفاضــات مســتمّدة يف معظمهــا مــن أفــكار بعــد احلداثــة 
واملفاهــمي ووســائل العمــل الــي راجــت إبّــان فــرتة ســقوط 
األنظمــة األوروبيــة الرشقيــة تضــاف إلهيــا حمــالت الــرتوجي 
املجمتــع  منظمــات  وأيديولوجيــا  األمريكيــة  للدميوقراطيــة 

املدين. وهذه أبرزها:
، مع أن األهداف األصلية املشرتكة بني كافة الساحات 

ً
أوال

 – اجمتاعيــة  عدالــة  حريــة،  عيش/عمــل،   – املنتفضــة  العربيــة 
حملــت بذاهتــا رؤيــة عميقة ألســباب االنتفاضــة، إال أهنا أهِملت 
يف مجــرى االحتجــاج وغلبــت السياســة ووجههــا األبــرز، العــداء 
للدولة بامس رفض »السلطوية« والدعوة إىل إسقاط األنظمة، 

واختفت معها املطالب االجمتاعية واملعيشية.

وتنميـــــــــــــــــــــــــــة الذات  على  لالعتماد  دعوة   هي 
الحريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لتيار  الذاتية   القوى 
الفعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قواه  وقياس   والتغيري 
بناء على ما يستطيع وال يستطيع تحقيقــــــــــــــــــــــــــــه
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ها مطلب التغيري. تغيري 
ّ
ثانًيا، غياب االسرتاتيجية. َحل محل

مــاذا؟ مــا األولويــات؟ التغيــري بواســطة أي قوى؟ وبأي وســائل؟ 
يف ظــل أي مــزيان قــوى مع الســلطة والطبقــات احلاكمة؟ وذلك 
يف غيــاب تشــخيص يمســح بتقديــر حجــم األزمــة، والقــوى الــي 
أطلقهتا، والوضع الفعيل للسلطة وبالتايل تعيني طبيعة التغيري 
)وبأيــة  احلكــم  لتّســلم  االســتعداَد  األزمــة  تتيــح  فهــل  املمكــن: 
وسائل؟( أو تنظمي مقاومة لصد هجوم من الطبقة احلاكمة، أم 
أن اإلمكانات مفتوحة فقط أمام حتقيق إصالحات )وما يه؟(. 

القيــادة  ومــن  األحــزاب  ومــن  التنظــمي  مــن  النفــور  ثالًثــا، 
بــامس نزعــة فردانيــة تــزداد انتشــاًرا بني الشــباب )»بيننــا مليون 
املطالبــة  ورفــض  لبنــان؛  يف  القائــد«  »أنــا  أو  مــرص؛  يف  قائــد« 
والربامــج )»ننــزتع وال نطالب« يف لبنــان(. ولعل أبرز املفارقات 
أن منظمــات املجمتــع املــدين الــي تبــرّش بالدميوقراطيــة وتعــادي 
األحــزاب والنقابــات يف آن نــادًرا مــا يــرد يف ورشــاهتا ومتاريهنــا أّن 
منظمــات املجمتــع املــدين يف بلــدان املنشــأ األوروبيــة واألمريكيــة 
األحــزاب  يه  التغيــري  أدوات  بــل  التغيــري،  أدوات  يه  ليســت 
السياســية ترفدهــا قــوى شــعبية ضاغطــة منظمــة يف حــركات 

اجمتاعية ونقابات عمالية واحتادات مهنية! 
الفضــاء  »احتــالل  مقولــة  التكتيــكات:  وحدانيــة  رابًعــا، 
العــام« )املســتعارة مــن نظرية يورغن هابرمــاس حول االنتقال 
عــىل  إال  تنطبــق  ال  أهنــا  ــد  أكّ الرجــل  أن  مــع  الدميوقراطيــة  إىل 
أوروبــا!!( وقــد عــرّبت عــن نفهســا بتكتيــك حتريــر ســاحات مــن 
الســاعة  ســاحة  بالقاهــرة،  التحريــر  ميــدان   – الدولــة  ســلطة 
حبمــص، ميــدان التغيــري بصنعاء، شــارع بورقيبة بتونس، ســاحة 
امليــدان باخلرطــوم، ســاحة الهشــداء ببــريوت، إخل. وملحقهــا يف 
أنــه  احلالــة اللبنانيــة: تطويــق ســاحة الربملــان بدافــع مــن وهــم 
يكفي لفرض استقالة حكومة أو حى تغيري نظام. وهو تكتيك 
مبينّ عىل ما ترّوجه ورشــات منظمات املجمتع املدين عن اهنيار 
أنظمــة أوروبــا الرشقيــة بواســطة تطويق الربملانــات بالتظاهرات 
 ،

ً
الشــعبية. ويه روايــة ال تتطابــق مــع مجريــات األمــور. فمثــال

ســقط الرئيــس املــوايل للــروس يف »ثورة امليــدان« بأوكرانيا عام 

٢٠١٤ عندمــا احتلــت كتيبــة آزوف الميينيــة املتطرفــة عدة بنايات 
واعتقلــت  بالســالح  الربملــان  واقتحمــت  العامصــة  حكوميــة يف 
بريوقراطيــون  م 

ّ
ســل األخــرى،  احلــاالت  ويف  النــواب.  أكرثيــة 

الســلطة السياســية ألحــزاب معارضــة طوًعــا بعــد اهنيــار أملانيــا 
الرشقية وقد احتفظوا حبصص كبرية من املؤسسات املؤممة. 

االتصــال  ولوســائل  لإلعــالم  املتناقــض  الــدور  خامًســا، 
املجمتعيــة يف االنتفاضــات. ال شــك يف أن هــذه لعبــت دوًرا كبــرًيا 
يف تأمــني الربــط بــني الســاحات والتواصــل والتبليــغ والتعبئــة. 
لكهنــا شــكلت يف اآلن ذاتــه بيئــة تلــي الفواصل بــني االفرتايض 
والواقــع، بــني املتخّيــل واملمكــن، بــني الكلمــة والفعــل، وتــرّوج 
للسائد عاملًيا: الفردانية اجلامحة والثقافوية وسياسة الهويات.

عن الدميوقراطية
 

ً
هــل أصبــح حُتقيــق الدميوقراطيــة اليــوم أمًرا مســتحياّل
الطائــي  اخلطــاب  تصاعــد  اســتمرار  ظــل  يف  عربًيــا 
ظــل  يف  مســتقبلها  إىل  رتى  وكيــف  والشــعبوي؟ 
صعودهمــا واســتمرار مــآزق الدولــة الوطنية ومســألة 
األقليــات؟ وهــل رتى أن تطبيقها قد يكون مخرًجا من 
هــذه األزمــات؟ ومــا رأيــك رببــط البعــض للدميوقراطية 
 

ً
ك فعــاّل وحُتقيقهــا بتيــارات سياســية معّينــة؟ هــل هنــا

تيار أقرب من آخر إىل الدميوقراطية؟
لن تتحقق الدميوقراطية برضبة واحدة أو يف فرتة زمنية معينة. 
هــذا هــو الوهــم الــذي أشــاعته وتشــيعه حمــالت الدميوقراطيــة 
األمريكيــة ودعــوات التبشــري اخلاصــة مبنظمــات املجمتــع املــدين 
وورشاهتا ومتاريهنا. وهل من مفارقة أشنع من أن حملة الرتوجي 
للدميوقراطية كانت مرتافقة مع غزو العراق واحتالله؟! الرصاع 

ضد االستبداد مسارات وقوى ووسائل ومراحل. 
مــن  أهنــا سلســلة  ثــورة. قصــدت  الدميوقراطيــة  أن  كتبــُت 
التحــوالت االقتصاديــة واالجمتاعية والسياســية والثقافية ضد 
الدكتاتوريــة واالســتبداد ُتفــرض بالقــوة الشــعبية. ويه مســار 
حيمتــل التقــدم والرتاجــع والهجــوم واالنتــكاس وحتقيــق الرتاكــم 
وتبديــده. هــذا هــو تــارخي املســار الدميوقراطي يف بالدنــا وهذا هو 
مــا يعملنــا إيــاه تــارخي الدميوقراطيــة يف البلــدان الغربيــة كمــا يف 
القــارات الثــالث، حيث جنحــت بلدان يف بناء أنظمة دميوقراطية 

مثل الهند وجنوب أفريقيا. 
ال يوجد نضال من أجل الدميوقراطية ال ينطوي عىل نضال 
اجمتــايع واقتصــادي وثقــايف ويتقاطــع معه ويتأثر بــه. أو ال جيمع 
بــني مقاديــر معّينــة مــن احلريــة ومــن املســاواة. آخــر دليــل عــىل 
مــا أقــول هــو االنتفاضــة اجلديــدة يف إيــران. انطلقــت مــن أجــل 
حقوق النساء ضد بطريركية املاليل التكفريية، لتمشل حركات 

المشرتكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة األصلية  األهداف  أن   مع 
 بني كافة الساحات العربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 المنتفضة – عيش/عمل، حرية، عدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ألسباب  عميقة  رؤية  بذاتها  حملت   – اجتماعية 
االحتجاج مجرى  يف  أهِملت  أنها  إال  االنتفاضة، 
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مســتوى  تدهــور  وضــد  الســيايس  االســتبداد  ضــد  االحتجــاج 
املعيشة وانمضّت إلهيا حركات املطالبة باحلكم الذايت واحلقوق 

الثقافية يف كردستان واألحواز وبلوشستان. 

عقبتان أمام املسار الدميوقراطي
يف مجــرى البحــث يف مســائل التغيــري، ال بّد من إثارة مســألتني: 

دور القوى اخلارجية ودور العنف. 
األوىل: لّمــا كانــت القــوى اإلقلمييــة والدوليــة متداخلــة إىل 
أبعــد حــد يف السياســات املحلية يف املنطقة، وملــا كانت األنظمة 
العربيــة تســتمّد رشعيتهــا مــن اخلــارج أكــر ممــا تســتمّدها مــن 
شــعوهبا، كيــف ميكــن أخــذ هــذا العامــل بعــني االعتبــار انطالًقــا 

وكيف التعامل معه؟
ــت معظــم األنظمــة العربيــة – العســكرية وغري 

ّ
الثانيــة: ختط

العســكرية – مرحلــة االعمتــاد عــىل اجليــوش النظاميــة لفــرض 
ومليشــيات  خاصــة  جيوًشــا  أنشــأت  شــعوهبا.  عــىل  ســيطرهتا 
موازية للجيش النظامي. تلك يه حال سورية والعراق والمين 
والعربيــة الســعودية )احلــرس الوطــين(، والســودان )اجلنجويد( 
وهــذه  إخل.  الثــوري(،  )احلــرس  وإيــران  هللا(،  )حــزب  ولبنــان 
مؤسســات تزيــد مــن اســتعداد األنظمــة للجــوء إىل العنــف ضــد 
احلــركات الشــعبية وتضاعــف خطــر االقتتــال األهــيل. ومثة وجه 
واكتســاهبا  العامــة،  احليــاة  يف  اجليــوش  وطــأة  ترســيخ  يف  آخــر 
مزيــًدا مــن القــوة عــىل شــعوهبا، هــو حتــّول القــوات املســلحة إىل 
مؤسســات اقتصادية تســتأثر حبّصة ال يســتهان هبا من النشــاط 

االقتصادي كما يف مرص وإيران.

الســؤال: كيف تفادي االنزالق، أو االســتدراج إىل العسكرة 
الســلمية  التحــركات  يف  االســتمرار  كيــف  األهــيل؟  واالقتتــال 
وتحقيــق المكاســب ضــد األنظمــة العســكرية ومن أجــل إعادة 
األمــن  يف  األمنيــة  األجهــزة  دور  وحــرص  ثكناتهــا  إىل  الجيــوش 
الخــاريج؟ التجربــة الوحيــدة الــي أســقط بهــا حكــم عســكري 
تســتحق  الســودانية.  الحالــة  انتفاضــاٍت شــعبية يه  بواســطة 
االنتفاضــة الســودانية األخرية الدراســة بمــا يه تجربة نجحت 
يف خرق الســلطة العســكرية وتأسيس رشاكة عسكرية–مدنية، 

وإن تكــن مختلــة، بالحــركات الشــعبية العارمــة والتضحيــات 
الجســيمة والتقــدم التدريــي، والمثابــرة بالَنَفــس الطويــل مــن 
ولكــن  المليشــيات.  وحــّل  ثكناتهــم  إىل  العســكر  إعــادة  اجــل 
يمكن االنطالق باإلجابة عن الســؤال من أن الحركة الشــعبية 
السودانية العاملة عىل التغيري قادرة عىل ذلك ألنها قائمة عىل 
وجــود حيــاة حزبيــة، بمــا فيهــا حــزب شــيويع مناضــل، ونقابــات 

عّمالية واتحادات مهنية قوية. 

»الدولة الوطنية« والعيش يف مستويني
ريى عدد كبري من املثّقفني العرب أّن فشل بناء الدولة 
يــات 

ّ
الوطنيــة ســبٌب رئيــيٌّ ألزمــات الطائفيــة واألقل

وغريهــا. وأّن حُتقيقهــا يف املقابــل وحُتويلهــا أمــًرا واقًعــا، 
قد يكون املخرج الوحيد مهنا. ولكن بعد بلوغ عملية 
 عن 

ّ
التكّتاّلت املذهبية والزنوح حنو الطائفية والتخيّل

الهويــة الوطنيــة مرحلــة مخيفــة، هــل ال زيال ممكًنــا 
إقناع الشعوب العربية بفكرة الدولة الوطنية؟ أمل تعد 

الفكرة رضًبا من اخليال؟
هنــاك مدرســة فكريــة يف بالدنــا امسهّيــا »التفكــري يف الغيــاب«. 
تفّر االستبداد بغياب الدميوقراطية؛ والطائفية بغياب االندماج 
الوطين؛ واالحتكار بغياب املنافسة؛ والفقر باحلرمان من احلقوق 
االقتصادية واالجمتاعية؛ واالقتصاد العادل بغياب »الرأمسالية 
احلقيقيــة« الــي يه إمــا رأمساليــة االقتصــاد احلــر أو الرأمساليــة 
اإلنتاجيــة، إخل. وقــد شــّكل هذا المنط مــن التفكري وال يزال عائًقا 
أمام تشــخيص ما هو موجود وقامئ والتعّرف إىل آلّيات تشــغيله، 
وهذا أول رشط للتغيري، وأحّل محله املرتىج واملشــتهى وواجب 

الوجود، يف تكرار ملنطق الثنائيات الذي خينق التفكري. 
يف  »األّمــة  واألدّق  القوميــة،  الدولــة  هــو  املفهــوم  أْصــل 
رها 

ّ
دولــة« Nation State/Etat-Nation، أي وجــود أمة تؤط

وحتكمهــا دولــة. والرتكــزي هنــا عــىل األمــة أي انمتــاء الســكان، أو 
أكرثيهتم عىل األقل، إىل قومية ولغة مشــرتكة وقدر من التارخي 

املشرتك واالقتصاد املوّحد. 
أما االستخدام املعارص للمصطلح يف املنطقة العربية فنتاج 
مقولتــني مــن مرحلــة مــا بعــد احلــرب البــاردة: ١( الفكــرة القائلة 
كونيــة  قريــة  العــامل  وبــات  القوميــة  الدولــة  جتــاوزت  العوملــة  إن 
ونزاعــات!!(؛  وانقســامات  تراتــب  فهيــا  يوجــد  ال  القريــة  )كأن 
وخــالل  اإلمربيــايل  االنفــراد  طــور  يف  األمريكيــة  السياســة   )٢
األنظمــة«  »تغيــري  إىل  الداعيــة  اجلــدد«  »املحافظــني  عهــد 

 .nation building »بل »البناء القومي regime change
لــم يبــدأ المــرشق العــريب مــن دولــة وطنية–قوميــة. فــرض 
علينــا االســتعمار الربيطــاين والفرنــيس كيانــات مقّســمة حســب 

 الســـــــــــــــــــــــؤال: كيف تفادي االنزالق،
أو االستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدراج، إىل العسكرة واالقتتال 
السلمية  التحركات  يف  االستمرار  كيف  األهلي؟ 
العسكرية؟ األنظمة  ضد  المكاسب  وتحقيق 
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تظاهرة ضد احلكومة املرصية، القاهرة، 2011/01/28.
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تكــن  ولــم  مصالحــه االقتصاديــة واالســرتاتيجية والسياســية. 
المجتمعات المأسورة داخل الحدود نتاج نموٍّ عضوي وتاريي 
ــد وهــم، وتبلــورت أفــكار وسياســات، رأت يف 

ّ
أو اقتصــادي. تول

ألن  األوروبيــة،  القوميــة  الــدول  أَشــباه  كأنهــا  الكيانــات  تلــك 
الســلطات االســتعمارية منحتهــا المؤسســات الجمهوريــة الــي 
أنتجتها الدولة القومية األوروبية عرب النمو والرتاكم العضويني 
التاريخيني. والواقع أن مواطين تلك الكيانات عاشوا، وعاشت 
الســلطات الــي َحكمتهــم، يف مســتويني: مســتوى األمــر الواقــع 
التقســيمي–القطري ومســتوى المرتــىج القومــي. وهذا مدخل 
بات يف 

ّ
فهم الكثري من األحداث والمشكالت والتطورات والتقل

ه.
ّ
المرشق العريب أقل

ينبــي  الوطنيــة«  الدولــة  لـ»مــرشوع  الفعليــة  التجربــة  يف 
منــذ  مســتقرًّا  كياًنــا  مــرص  تشــكل  وأخــرى.  دولــة  بــني  المتيــزي 
آالف الســنني وميكــن احلديــث عــن مــرشوع وطــين مــرصي هــو 
مــرشوع حتــّرر وطــين اجمتايع تطور يف مــرص النارصية حنو تكامل 
التحــرر الوطــين والقومي. فمن خالل الرصاع العريب اإلرسائييل 
)الوحــدة  العــريب  القومــي  املــدى  عــىل  انفتــح  األوىل  بالدرجــة 
املرصية–الســورية، الدعــم العســكري للجمهوريــة المينيــة، إخل.( 

وحنو أفريقيا والعامل الثالث. 

الدولــة  الســتعادة   
ً

أصــال يســى  العــراق  كان  نشــأته،  منــذ 
العربية الي أنشــأها فيصل يف ســورية، وتوحيد المرشق العريب 
الهاشــمي  مــرشوع  مــع  منافســة  يف  الهاشــمي،  العــرش  تحــت 
ألخيــه عبــد هللا حاكــم األردن الــذي قضم جزًءا من فلســطني. 
لبنــاء  محاولــة  أول   ١٩٥٨ العــام  العراقيــة  الجمهوريــة  كانــت 
»دولــة وطنيــة« عراقيــة وقــد قــى عليهــا الزاع بــني القوميني 
والشيوعيني. يف البدء، لم يحمل مرشوع البعث العرايق مرشوًعا 
الســورية  الوحــدة  انهيــار  مشــكالت  ورث  وطنيــة،  دولــة  لبنــاء 
المرصية ١٩٦١، ومحاولة إحيائها بالوحدة الثالثية الفاشلة بني 
ســورية والعراق البعثيني ومرص النارصية. افتتح صّدام حســني 
عهــده بإعطــاء األولوية لمرشوع عرايق يقوم عىل الســيطرة عىل 
مركز السلطة يف بغداد ومنها التوجه إىل األطراف. يف الشمال، 
خاض حربه ضد األكراد وتنازل خاللها عن شط العرب إليران 

مــارس  الجنــوب،  ويف  األكــراد.  دعــم  عــن  الشــاه  تخــيل  لقــاء 
سياســات الضبــط والتميــزي الســيايس والمذهــيب ضــد األكرثيــة 
الشيعية. وقد أسهمت حرب الثماين سنوات الي أعلنها صدام 
ضــد إيــران وخاضهــا يف خدمة الســعودية ودول الخليج وبدعم 
مــن القــوى الغربيــة قاطبــة والواليــات المتحــدة خصوًصــا، يف 
نشــوء معارضــة شــيعية عســكرية بتمويــل وتســليح ودعــم مــن 
الجمهوريــة اإلســالمية. عــىل أن تداعيــات تلــك الحــرب أفضــت 
إىل توسعية »قومية« يف احتالل صدام للكويت وانفجار حرب 

الخليج األوىل. 
ا لالنقالبات العســكرية  يف ســورية، وضــع حافظ األســد حــدًّ
ــب اآليــة مــن ســورية مبــا يه موضــع تنافــس عــريب، إقلميــي 

َ
وقل

ودويل للســيطرة علهيا )املطامع الهامشية والسعودية–املرصية، 
والتوسعية الرتكية، إخل.( إىل سورية الي متّد نفوذها والسيطرة 
عىل مداها احليوي: بلدان اجلهبة الرشقية ضد إرسائيل، لبنان، 
عــن  التخــيل  دون  الفلســطينية،  التحريــر  ومنظمــة  األردن، 

الطموح للتدخل يف العراق، إخل.
هكــذا، خّربــت الدعوة القومية العربية مشــاريع بناء »دول 
 من أن متهــد ألهدافها القومية بالتوحيد الوطين. 

ً
وطنيــة« بــدال

وقــد حتّولــت تلــك املشــاريع إىل أدوات ســيطرة داخليــة أكــر مــا 
كانت وسيلة دمج دميوقراطي ملكّونات البلد، قْدر ما حتولت يف 
املدى العريب من مشــاريع احتادية ووحدوية إىل مشــاريع توّســع 

عسكري عىل حساب اجلوار العريب أو محاوالت مض بالقوة. 
ولعــل اخلالصــة الــي تســتحق التفكــري فهيــا يه أنــه ال ميكــن 
تطبيــق مــرشوع مــن هذين املرشوعني ضد اآلخــر أو مبعزل عنه: 
االحتــاد العــريب املبــينّ عــىل املصــاحل املشــرتكة، عــىل غــرار االحتــاد 
األورويب، ميكــن أن يتكامــل ويتعــزز مــن خــالل بنــاء دميوقراطيــة 
حتقق املســاواة السياســية والقانونية بني املواطنني يف إطار من 
االعرتاف بالتنوع اللغوي واإلثينّ ومن العلمنة املزتايدة للدولة.

املسألة الطائفية من منظار مخالف
كتبت كثرًيا عن المسألة الطائفية وبحثت وال أزال أبحث فيها. 
وســاجلُت يف شــى التفســريات ومنهــا: إنــكار وجــود الطائفيــة؛ 
وتلخيصهــا بالتعّصــب والنكــوص عــن الــوالء الوطــين؛ وَنســب 
الطائفيــة إىل الخــارج؛ واعتبارهــا أداة بيــد الســلطات لتقســيم 
بالديــن،  صلــة  أي  عــن  وتزنيههــا  عليــه؛  والســيطرة  الشــعب 
وعــن االقتصــاد والطبقــات والتفــاوت المناطقــي، يف حــني يه 
متداخلــة مــع هــذه كلهــا. يف ضوء أحــداث نصف القــرن األخري، 
لــم يعــد البحــث يف المســألة الطائفيــة واإلنتــاج عنهــا محصــوًرا 
بلبنــان، مــع أن التجربــة اللبنانيــة توّفــر بعــض المفاتيــح لفهمهــا 

يف تعبرياتها العربية. 

 إّن مواطين تلك الكيانات عاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا،
 وعاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت السلطات اليت َحكمتهم،
 يف مستويني: مستوى األمر الواقع التقسيمي – القطري
القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومي المرتجى  ومستوى 
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نتــاج أشــكال  أدعــو لالعــرتاف بوجــود مســألة طائفيــة يه 
مواقــع  يف   – واحلرمــان  المتيــزي  أي   – التفــاوت  مــن  متنوعــة 
اجلماعــات املعّرفــة دينًيــا ومذهبًيــا مــن الســلطة والدولــة؛ ومــن 
القــوة العســكرية واألمنيــة؛ وتوزيــع املــوارد والــروات وخدمــات 
المنــو  مــن  والنصيــب  املمــزية؛  االقتصــاد  وفــروع  الدولــة؛ 
تســیيس  ومــن  والتعلــمي؛  واحليــاة  العمــل  وفــرص  االقتصــادي؛ 

الفروقات العددية بني اجلماعات. 

مــن هنــا نبــدأ. مــن دون التفــاوت يف تلــك املواقــع أو يف عــدد 
مهنــا، يصعــب احلديــث عــن مســألة طائفيــة ونزاعــات طائفيــة. 
وبالتــايل، فــإن معاجلــة املســألة يفــرتض معاجلــة تلــك األشــكال 
من المتيزي واحلرمان. لذا أرى إىل مسار جتاوز الطائفية عىل أنه 

يتمضّن وتريتني عىل األقّل. 
الوتــرية األوىل، التجــاوز بالوســائل املبــارشة. هنــا جيري جتاوز 
ميــزّي يف احلقــوق والواجبــات  الطائفيــة السياســية – ويه نظــام 
بتحقيــق   – ممضــًرا  أم  علنًيــا  أكان  اجلماعــات،  بــني  السياســية 
الواحــد،  الشــعب  أبنــاء  بــني  والقانونيــة  السياســية  املســاواة 
وتثبيــت املواطنــة كانمتاء وطــين. وهذا إجراء دميوقراطي وليس 
إجــراًء علمانًيــا. أمــا اإلجــراء العلمــاين – أي إعــالن احليــاد الديــين 
األهــايل  ضــع 

ُ
خت الــي  الشــخصية  باألحــوال  ــق 

ّ
فيتعل  – للدولــة 

كلٌّ حســب رشيعــة دينــه أو مذهبــه. هنــا يفيــد التفكــر مبســارات 
تأخذ بالتدّرج والواقعية باعمتاد قانون مدينّ اختياريّ لألحوال 
الشــخصية تعــرض بنــوده املتعارضــة مــع هــذه الرشيعــة أو تلــك 
للبــّت عــن طريــق االســتفتاءات الشــعبية. وهــو األســلوب الــذي 
اعُتمد يف بلدان مثل إيطاليا للبّت بالتحرمي املسييح الكاثوليي 

ضد اإلجهاض ومنع احلمل. 
لكــن اقــرتاح احللــول ليــس بهسولــة تبــنّي مســار احلــل وقــواه 
وأســاليبه. لدينــا عــىل األقــل بعــض التجــارب يف تســوية نزاعات 
أهليــة اكتســبت طابًعــا طائفًيــا ومذهبًيا يف العــراق ولبنان تؤكد 
أن الســي إىل عدالــة طائفيــة رضب مــن العبــث وأن التســويات 
الــي تســى إىل تعديــل موازيــن القــوى بني الطوائــف واملذاهب 
املسّيســة ال تلبــث أن تســتديع ردود أفعــال مــن الطوائــف ذات 

االمتياز أو احلرمان رسعان ما ختّرب التسوية. 
املســألة  تطــورات  عــىل  وبنــاء  الوقــت،  مــع  الثانيــة.  الوتــرية 
احللــول،  تلــك  وانتــكاس  هــا 

ّ
اللبنانيــة ومحــاوالت حل الطائفيــة 

 إىل التفكري باالتكال يف جتاوز الطائفية عىل الوسائل 
ً

رصت مّياال
غــري املبــارشة وهــو مــا امسّيــه »التجويــف االجمتــايع للطائفيــة« 

وهذه محاّجي:
 بناء عىل معيار الكفاءة، 

ّ
إذا تأّمن التوظيف والرتيق

إذا اعُتمد نظام تعلميي رمسي ومجاين يف كل مراحله،
إذا حتققت تمنية حقيقية وعادلة بني املناطق واعمتد توزيٌع 

متكائف خلدمات الدولة علهيا، 
املداخيــل  ويف  العمــل  فــرص  يف  الفــوارق  صــت 

ّ
تقل إذا 
والروات، 

إذا اعمتد نظام للتقاعد ونظام للمضان الصيّح الشامل.
وإذا قِطعــْت أشــواط يف الســيطرة عــىل االنتفــاع مــن املــال 

العام )الفساد(،
ــم الطائفي، أم تتناقص 

ّ
هــل يبقــى الكثري من أســباب التظل

وأحزاهبــم  وقياداهتــم  جماعاهتــم  إىل  للجــوء  النــاس  حاجــات 
الطائفية واملذهبية واملرجعيات الدينية لتدبري أمور معاهشم؟ 

فتتحــول  الطائفــي  النظــام  مكّونــات  بذلــك  تمضحــّل  ألــن 
الطوائــف واملذاهــب، مــع الوقــت، إىل تنــّوع إميــاين وتعــّدد ثقــايف 
ويبقــى لهــا مــن توارخيهــا ونزاعاهتــا مــا شــاءت مــن ذكريــات؟ يه 
ذكريــات ممــزية ومتعــددة طبًعــا لكهنــا أكــر قابليــة ألن تنضــوي 

داخل تارخي مشرتك.
أعتقد أّن مثة فرًقا كبرًيا بني هذه املقاربة وتلك الي تلّخص 

األمر بأن »احلل« للطائفية هو »إلغاء الطائفية«.

»سايكس بيكو« وعد بدولة عربية مستقلة 
يقول البعض إن الدولة اإلســاّلمية يف العراق والشــام 
)داعــش( حطمــت حــدود ســايكس - بيكــو التارخييــة 
ببعــض  دفــع  الــذي  األمــر  بالعــراق،  ســورية  رببطهــا 
احلــدود  هــذه  مــى  فميــا  حّملــوا  الذيــن  األشــخاص 
مسؤولية املصائب العربية، للمطالبة باحلفاظ علهيا، 
معتربيــن أّن بقاءهــا رضورة. ربأيــك، ملــاذا هــذا التحّول 
يف املوقــف مــن حــدود ســايكس - بيكــو؟ أي املطالبــة 
بكرسهــا ســابًقا، والدعــوة إىل احلفــاظ علهيــا فميــا بعــد؟ 
مــا اجلديــد الــذي قّدمتــه يف كتابك »ســايكس - بيكو - 

بلفور: ما وراء اخلرائط« حول هذه املسألة؟ 
مل تكــر الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام حــدود ســايكس 
بيكــو لســبب بســيط، هــو أن احلــدود بــني دول املــرشق العــريب ال 

صلة لها باحلدود املعّينة عىل خريطة االتفاقية الهشرية. 
لنبدأ بالوقائع: 

امس االتفاقية »اتفاقية آسيا الغربية«. – 
يه اتفاقية بني ثالث دول ال دولتني.– 

باالتكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال التفكري  إىل  ميّااًل   رصت 
المبارشة  غري  الوسائل  على  الطائفيــــــــــــــــــــة  تجاوز  يف 
وهو ما اسّميه »التجويف االجتماعي للطائفية«
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فــاوض علهيــا مارك ســايكس وجــورج بيكو ووّقعــا اخلريطة. – 
أما االتفاقية فوّقعها وزيرا خارجية بريطانيا وروسيا وسفري 

فرنسا يف لندن. 
دولــة –  »قيــام  دعــم  وفرنســا  بريطانيــا  تعّهــد  بنودهــا:  أبــرز 

بــالد  معظــم  تشــمل  عــريب«  رئيــس  بقيــادة  مســتقلة 
الشام والحجاز. 

مــا يمّســي جتزئــة املنطقــة هــو أقــرب إىل عمليــة مض وفرز بني – 
ألوية وسناجق يف الواليات العربية يف السلطنة العمثانية.

غهــا الرشيــف – 
ّ
مل تكــن االتفاقيــة رّسيــة عــىل املعنيــني هبــا. تبل

حســني بعــد أســابيع مــن توقيعهــا ونــرشت الثــورة البلشــفية 
نهّصا الكامل بعد سنة وبضعة أهشر عىل توقيعها. 

فيصــل –  بقيــادة  العــريب  للجيــش  العســكرية  العمليــات 
قائــد  أللنــيب،  الجــرنال  إمــرة  تحــت  الموضــوع  ولورنــس، 
جبهــة الــرشق يف جيــوش الحلفاء، ال تســتحق لقب »الثورة 
العربيــة الكــربى«. األحــرى أن تطلــق التســمية عــىل ثــالث 
دورات مــن االنتفاضــات ضد االنتداب الربيطاين والفرنيس 
 يف العراق وفلســطني وسوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ولبنان يف ١٩٢٠–١٩٢١ 

و١٩٢٥–١٩٢٧؛ و١٩٣٦–١٩٣٩.

القصة بإجياز:
عــام ١٩١٥، دعــت بريطانيــا فرنســا لتوقيع اتفاقيــة تكّرس ما – 

وعــدت بــه رشيــف مكــة، حســني بــن عــيل، يف تبادل رســائل 
رّسي مع املقمي الربيطاين يف مرص هرني ماكماهون، أي دعم 
الدولتــني »قيــام دولة عربية مســتقلة حيكمها زعمي عريب«، 

متهيًدا إلعالن رشيف مكة الثورة العربية ضد العمثانيني. 
مشــرتكة –  زيــارة  خــالل  االتفاقيــة  حســني  الرشيــف  ــغ 

ّ
تبل

لســايكس وبيكــو. أجــاب عــىل الســيطرة الربيطانيــة عــىل 
العــراق – أي واليــي البــرصة وبغــداد – بالقــول إنــه يؤّجــر 
العراق لربيطانيا ملدة ٢٥ ســنة. ورّحب هبجرة »أبناء عّمنا 
العتيــدة ال  العربيــة  الدولــة  أن  مــن  تذّمــر  لكنــه  الهيــود« 
متلك منفًذا إىل البحر. وبعد أقل من ســنة ونصف الســنة، 
نــرشت الثــورة البلشــفية النــص احلــريف لالتفاقيــة يف ترشين 

الثاين/ نوفمرب ١٩١٧.

إعالن بلفور نقض اتفاقية سايكس-بيكو
ُنِقضــت اتفاقيــة ســايكس بيكــو مّرتــني: املــرة األوىل، مــع إعــالن 
واملــرة  فلســطني.  يف  الدوليــة  اإلدارة  عــىل  قــى  الــذي  بلفــور 
انعقــدت  بعدمــا  العربيــة،  الدولــة  عــىل  القضــاء  عنــد  الثانيــة، 
مبوجهبــا  الربيطانيــة  القــوات  انســحبت  الدولتــني  بــني  تســوية 
مــن ســورية واحتلهتــا القــوات الفرنســية، مقابل اعرتاف فرنســا 
باالحتــالل الربيطــاين لفلســطني وختلهيا عن لــواء املوصل لصاحل 

بريطانيا لقاء حصة يف نفط املنطقة.
أبرز ما يف إعالن بلفور زمن إصداره هو ١( المتهيد لالحتالل 
الربيطــاين لفلســطني، وقد صــدر يف ٢ ترشين الثاين/نوفمرب ١٩١٧ 
وقــوات اجلــرنال أللنــيب عــىل حــدود غــزة للهجــوم الــذي ســوف 
ينتهــي باحتــالل القــدس يف كانــون األول/ديمســرب؛ ٢( إلغاء حق 
الشــعب الفلســطيين يف تقريــر املصــري، وهــو املقيــاس املعمتــد يف 
مؤمتــر الصلــح بباريــس ١٩١٩ للتعاطــي مــع البلــدان املحــّررة مــن 
اإلمرباطوريــات املهزومــة. مل يــمت ذلــك باالعــرتاف للهيــود مبــا هــم 
عــرب  بتعريــف  أيًضــا  بــل  فقــط  قومــي«  بـ»وطــن  »شــعب« 
عــىل  حقوقهــم  واقتصــار  الهيــود«  »غــري  أهنــم  عــىل  فلســطني 
احلقــوق املدنيــة والدينية، أي حرماهنم من حقوقهم السياســية 

يف تقرير املصري وتأسيس دولة وحى يف املشاركة السياسية.
ُرســمت مســّودة الحــدود الحالية يف المــرشق العريب ابتداء 
مــن مؤتمــر ســان ريمــو، نيســان/أبريل ١٩٢٠، وعّدلــت العام ١٩٢١ 
بإنشــاء إمارة رشق األردن، ويف العام ١٩٢٣ باتفاقية نيوكومب– 
پوليــه الــي رســمت الحــدود بــني منطقــي االنتــداب الفرنــيس 
والربيطــاين، وبالتــايل الحــدود بــني ســورية ولبنــان وفلســطني، 
م أتاتورك 

ّ
ولــم تثبــت يف وضعهــا الحــايل إال عام ١٩٢٧ عندما ســل

أخرًيا بضم الموصل إىل مملكة العراق. بل تعدلت العام ١٩٣٣ 
عندمــا تخــىل االنتــداب الفرنــيس لرتكيــا عــن لــواء إســكندرون، 
إلخ. أدى تطبيق مقررات تلك المؤتمرات إىل القضاء عىل آمال 
جمهور واســع من أبناء الواليات العربية يف الســلطنة العثمانية 
المــرشوع  ورفــض  واحــدة  دولــة  يف  والعيــش  االســتقالل  يف 
الصهيــوين يف فلســطني. وهــذا مــا عــرّبوا عنــه يف شــهاداتهم أمام 

لجنة كينغ–كراين عام ١٩١٩.

ا جديًدا من االستعمار
ً
١٩٢٠ أّسس منط

ما وراء اخلرائط؟ 
منــط جديــد مــن االســتعمار  لــوالدة  التــارخي الفعــيل  وراءهــا 
تقامســت فيــه بريطانيــا وفرنســا الســيطرة عــىل املــرشق العــريب، 
يرتكز عىل خنب حاكمة عربية، تســيطر عىل الســكان نيابة عن 
القّوات األجنبية. وهو نظام حتكمت فيه املصاحل اإلسرتاتيجية: 
تقــامس املــرائف وخطــوط ســكك احلديد، وحمايــة الضفة الرشقية 

 لم تكرس الدولة اإلسالميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يف العراق
بسيط، لسبب  بيكو  سايكس  حدود   والشام 
صلة  ال  العريب  المرشق  دول  بني  الحدود  أن  هو 
الشهرية االتفاقية  خريطة  على  المعيّنة  بالحدود  لها 
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بريطانيــا  الحتــالل  الرئيــس  )الســبب  الســويس  قنــاة  مــن 
طريــق  عــن  والدفــاع  إلهيــا(،  فرنســا  وصــول  ومنــع  فلســطني 
الهنــد مــن خــالل مرفــأ البــرصة الــذي هــو يف اآلن منفــذ مصفــاة 
عبــادان للنفــط الفــاريس الــذي تســيطر عليــه بريطانيــا؛ وإنشــاء 
إمــارة رشق األردن لتكــون صلــة وصــل بــني فلســطني والعــراق 
تصــل هــذا األخــري بالبحر األبيض املتوســط. ومــن حيث املصاحل 
االقتصاديــة: احتــكار التجــارة اخلارجيــة، والــوكاالت األجنبيــة، 
)النفــط،  أوليــة  منتجــات  بــني  املتــكائف  غــري  التبــادل  وتثبيــت 
القطــن، احلريــر، احلبــوب، إخل.( ومنتوجــات صناعية، والســيطرة 
عــىل ماليــة البلــدان واقتصادهــا بواســطة املصــارف األجنبيــة، 
اليــد  واســتغالل  العامــة،  اخلدمــة  مؤسســات  عــىل  والســيطرة 

العاملة، إخل. 
ما وراء اخلرائط؟

الرمــزي  االمس  بــات  »ســايكس-بيكو«  أن  اخلرائــط  وراء 
ألســطورة تأسيســية عــن نشــأة كيانــات املــرشق العــريب وشــيفرة 
غربيــة  قــوى  متارهســا  املنطقــة  عــىل  املســتمرة  املؤامــرة  تفــّر 
ســيطرت علهيــا لتقســيمها )ال العكــس( وقــد تبلــورت مــع قيــام 
لتفتيــت  ومتواصــل  متكامــل  »مــرشوع«  إىل  إرسائيــل  دولــة 
املنطقــة وشــعوهبا ودولهــا إىل دويــالت وكيانــات عرقيــة دينيــة 
مذهبيــة وطائفيــة تكــون »عــىل صــورة إرسائيــل مثالهــا« وتــرّبر 

وجودها. 
هكــذا غطــت روايــة االنهتــاك لوحدة اجلماعة املقدســة عىل 
االســتعمار  خدمــة  يف  املحليــة  القــوى  تتحّملهــا  مســؤولية  أي 
اجلديــد وعــىل دورهــا يف احلفــاظ عــىل التجزئــة بــل ويف اإلهســام 
يف التجزئــة الداخليــة لــكل بلــد عــىل حــدة. إضافــة إىل أن هــذه 
الوحدانية يف التأويل والنظرة أهسمت إىل حد كبري يف التغطية 
عىل األوجه األخرى للسيطرة واالستغالل االستعماريني وعىل 

مراحلهما املختلفة. 

وحى لو اكتفينا من تلك الرواية التأسيسية بثنائية وحدة/
تقســيم، وراجعنــا مشــاريع الوحــدة والتقســيم، منذ تلــك الفرتة 
التأسيســية، الكتشــفنا أن القــوى الغربيــة تعاطــت مــع املســألة 
والسياســية، يف  واالقتصاديــة  االســرتاتيجية  حســب مصاحلهــا 

كل حالــة حبالهــا، تــارة حتافــظ عــىل التجزئــة وتهســم يف إســقاط 
محاوالت التوحيد وتارة أخرى تهسم بذاهتا يف عملية التوحيد. 

مقولة الدولة/املجمتع املدين مقولة نيوليربالية
*يف حوارنــا كمــا ُتاّلحــظ يولــد الســؤال مــن آخَر ســبقه. 
سس اليت وضعت 

ُ
وبالتايل، نوّد أن نسألك هنا عن األ

الدولة يف تناقض مستمر مع املجمتع املدين. باإلضافة 
ط الراهن للدولة عىل 

ّ
إىل األســس اليت أّدت إىل التســل

املجمتــع؟ وكيــف يقرأ فّواز طرابلي مســتقبل العاّلقة 
بني الدولة والشــعب يف ظّل هذا الفشــل املســتمر يف 
إحــداث عمليــة التحّول الدميوقرايط؟ ال ســيما يف ظّل 
الزنوح املستمر حنو الطائفة والبىن االجمتاعية ما دون 

الوطنية؟
والدولة/املجمتــع  الدولة/الشــعب  ثنائيــة  بــني  فــارق  يوجــد 

وثنائية الدولة/املجمتع املدين. 
هنــا  واملقصــود  مــدين.  دولة/مجمتــع  ثنائيــة  عــىل  ســأركز 

باملدين ما هو غري السيايس. 
أرى أن مقولة الدولة/املجمتع املدين عىل قدر من التبسيط 
والســطحية مــن الناحيــة املعرفيــة، مثلها مثل جميــع الثنائيات. 
تفــرتض وجــود كتلتــني متضاّدتــني: مــن جهــة، الدولــة الــي يه 
تعريًفا مستبّدة تقمع احلريات الفردية بل األفراد وختنق القطاع 
اخلــاص واحلريــة االقتصاديــة يف آن. ومــن جهــة ثانيــة، »املجمتــع 
املــدين«– وهــو القطاع االقتصادي اخلاص واملؤسســات األهلية 
غري السياسية وقد طردت مهنا األحزاب السياسية والنقابات. 
يف الدولة يتجّســد االســتبداد وغلبة القطاع العام عىل القطاع 
اخلاص. فرتتبط احلرية الفردية باحلرية االقتصادية يف وجه عدّو 

واحد: الدولة.
وهــذه الرتســيمة يف شــيطنة الدولــة من مخلفــات احلركات 
املناهضة للشيوعية زمن سقوط األنظمة السوفييتية يف أوروبا 
الرشقية، مارســتها قوى اجمتاعية وسياســية معادية لالستبداد 
النيوليرباليــة  إىل  واالقتصــاد  الســلطة  مت 

ّ
ســل أن  لبثــت  ومــا 

حــد  إىل  السياســية  األطقــم  مــع  املتداخلــني  األثريــاء  وأثريــاء 
المتايه بينهما )األوليغارش(. 

صــودرت مقولــة »املجمتــع املــدين« مــن أبــرز تعبــري لهــا عنــد 
أنطونيــو غرامــي وقِلــب ممضوهنــا وداللهتــا رأًســا عــىل عقــب. 
كل ســلطة طبقيــة عنــد غرامــي حتافــظ عــىل نفهســا ومتــارس 
مــن  مبــزجي  أكرثيــة،  عــىل  أقليــة  كســلطة  أي  كســلطة،  دورهــا 
وســيلي القر والطواعية. تقع »اخلنادق األمامية« للدولة يف 
املجمتــع املــدين حســب غرامــي وهذا قوامه املدرســة، والعائلة 
واملؤسســات الدينيــة، وميكــن أن نضيــف إلهيــا اإلعالم ووســائل 

 وراء الخرائط أن »سايكـــــــــــــس-بيكو« بات
تأسيسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ألسطورة  الرمزي   االسم 
وشيفرة العريب  المرشق  كيانات  نشأة   عن 
تفرّس المؤامرة المستمرة على المنطقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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التواصــل املجمتــي. هنــا ميــدان الهمينــة، أي النفــوذ الثقــايف أو 
الــدور القيــادي الــذي متارســه الطبقــة احلاكمــة عــىل املحكومني 
وتمضن طواعية القبول بسلطهتا وفكرها. وهنا ميدان الرصاع 
الثقــايف للمعارضــة ضد همينة فكر وثقافة وأيديولوجية الطبقة 
املســيطرة. ويرى غرامي إىل هذا الرصاع لكســب الهمينة عىل 
م الســلطة – بالثــورة – يف املجمتع 

ّ
الهمينــة عــىل أنه مقدمة لتســل

م السلطة يمت 
ّ
 مهنا. وتسل

ً
السيايس، أي يف الدولة، وليس بديال

بواسطة أحزاب ونقابات عمالية ومهنية بالدرجة األوىل.
املجمتــع  »منظمــات  وتالًيــا  احلكوميــة«،  غــري  »املنظمــات 
املدين« يه أبرز مكّونات هذا »املجمتع«. ومع أنه يصعب إجياز 
البحث فهيا ويف جتربهتا، أوّد أن أجازف بطرح مضبطة انتقادات 
يف موضوع إما يلّفه المصت وإما االهتامات وهواجس التآمر. 

نقد منظمات املجمتع املدين
املجمتــع املــدين يعــادل إىل حد كبري بيئة الطبقات املتوســطة . 1

واألفــكار الســائدة فهيــا، وهو يعرّب عــن التباعد املزتايد بينها 
وبني سائر الطبقات الشعبية. 

جتــّزئ . ٢ اختصاصــات  عــىل  املــدين  املجمتــع  منظمــات  تتــوزع 
بيئــة،  املطالــب:  مــن  دزينــة  إىل  والدولــة  املجمتــع  قضايــا 
حقوق إنسان؛ عدالة انتقالية، فّض نزاعات، ريادة أعمال، 
تسليف ميكروي، عناية بالفئات املهمشة، نسوية، خيارات 
جنسية، شباب، حماية اجمتاعية، إخل. وميكن بيان كيف أن 
كل واحدة من هذه احلقول يه بديل عن مشاريع أو برامج 
ســابقة خــالل فــرتة حــركات التحــرر الوطــين واالجمتــايع يف 
تــؤّدي  أن  عــن  عاجــزة  ويه  املعســكرين.  بــني  الــزاع  ظــل 
الــذي تلعبــه األحــزاب مــن حيــث تقــدمي التصــورات  الــدور 
الشــاملة لقضايــا الدولة واملجمتــع، وعن القدرة عىل اجلمع 
واحلشــد والتعبئــة لتحقيــق التغيــري االقتصــادي واالجمتايع 

والسيايس والثقايف.

يف ظــل النيوليرباليــة، تســلب املؤسســات املاليــة والتنمويــة . ٣
االقتصــادي  واالســتثمار  التخطيــط  يف  الدولــة  أدواَر 

منظمــات  تــأيت  مث  االجمتــايع.  والتوزيــع  العامــة  واخلدمــات 
بأهنــا  وخدماهتــا  وأدوارهــا  وجودهــا  لتــربر  املــدين  املجمتــع 
تعويض عن دولة غائبة أو مقرّصة، علًما أن كل ما تستطيع 

حتقيقه ال يعّوض إال بالقليل القليل عما تستطيع الدولة.
تقدم منظمات املجمتع املدين نفهسا، مضًنا أو علًنا، عىل أهنا . 	

بديل عن األحزاب السياسية، حبّجة أن األخرية »فاشلة« 
أو ســلطوية أو مهّتمة باملشــاركة يف احلروب. وجتدر اإلشــارة 
إىل أهنــا تســتميل بــل تســتوعب الكثــري الكثــري مــن احلزبيــني 
الذين ناضلوا سابًقا يف حركات التحرر الوطين واالجمتايع 
أن  واملعــروف  والســيايس.  االجمتــايع  التغيــري  أجــل  ومــن 
منظمات املجمتع املدين نفهسا، الدولية مهنا )»أوكسفام« 
مــن  ممولــة   )

ً
مثــال األملانيــة  )املنظمــات  الوطنيــة  أو   )

ً
مثــال

حكومات وأحزاب. 
واملســاءلة . 	 للدميوقراطيــة  املــدين  املجمتــع  منظمــات  تــرّوج 

مــن  إال  منتخبــة  غــري  معظمهــا  يف  أهنــا  علًمــا  واملحاســبة 
موضــع  نفهســا  تضــع  ال  إهنــا  العــدد،  محــدودي  أعضاهئــا 
مســاءلة أو محاســبة إال ملمولهيــا، ونــادًرا مــا تعقــد املؤمترات 
أو النــدوات ملراجعــة جتارهبــا عــىل املــأل، وقــد انهتــت املرحلــة 
الــي كانــت فهيــا منظمــات عمــل طوعيــة وباتــت مدفوعــة 

األجر وبالعمالت الصعبة. 
مســاهمهتا  هــو  مــدين  دولة/مجمتــع  ثنائيــة  يف  واألخطــر 
النســيج  ومتاســك  الوطنيــة  الوحــدة  الدولــة يف  دور  يف حجــب 
فبــامس  خصوًصــا.  النشــأة  حديثــة  الــدول  يف  املجمتــي، 
املتحــدة  الواليــات  ــت 

ّ
احتل القومــي«  و»البنــاء  الدميوقراطيــة 

العــراق ودّمــرت أبــرز مؤسســات الدولــة فيــه – قمًســا كبــرًيا مــن 
حــزب  وحــل  األمنيــة،  واألجهــزة  اجليــش  حــّل  وجــرى  اإلدارة، 
حمــل  إخل.  البعــث«،  »اجتثــاث  قانــون  واســتصدار  البعــث، 
االحتــالل إىل الســلطة املليشــيات املواليــة إليــران وبىن الســلطة 
اجلديدة عىل حتالف كردي-شيي، يف نظام سيايس فيدرايل )من 
ثالث محافظات كردية من أصل ١٨ محافظة( تتوزع الســلطة 
فيــه عــىل أســاس طائفي–مذهيب–إثــين. فمــاذا كانــت النتيجة؟ 
اســتدىع االحتــالل معارضــة قوامهــا اجلهاديــة الســنية )بقيــادة 
الســوري  النظامــني  مــن  مدعومــني  ســابقني،  بعثيــني  ضبــاط 
والسعودي أول األمر( وتفككت أوصال الوطن العرايق فوصل 
ت محله 

ّ
الفساد إىل حد اإلهسام يف احنالل اجليش العرايق، فحل

مليشــيات »احلشــد الشــعيب« ذات الغالبيــة الشــيعية واملواليــة 
حكــم  مــن  املوصــل  لتحريــر  املعركــة  إىل  دخلــت  الــي  إليــران 
»داعــش«، وقــد فاقــم ذلــك مــن الزاعــات املناطقيــة واإلثنيــة 
 إىل ما نهشده اآلن من 

ً
والدينية واملذهبية والعشــائرية، وصوال

انفجار الزاعات داخل املذهب الواحد. 

 يف ظل النيوليرباليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة، تسلب المؤسسات
الدولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، أدواَر  والتنموية   المالية 
 ثم تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأيت منظمات المجتمع المدين
بأنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا وخدماتها  وأدوارها  وجودها   لتربر 
تعويض عن دولة غائبـــــــــــــــــــــــــــــــــــة أو مقرّصة
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التأرخي، الرسد، األدب
لنــا  اســمح  وأمورهــا.  السياســة  يف  الحديــث  أطلنــا 
التــايل:  الســؤال  وطــرح  التاريــخ،  باّتجــاه  باالنتقــال 
ُتجاورهــا  تاريخيــة  نــربة  نجــد  فاتــك 

ّ
مؤل جميــع  يف 

نــربة رسديــة. وعليــه، كيــف تنظــر إىل المــايض؟ كيــف 
ــا إبداعًيا  تتعامــل مــع منتوجــه التاريــي؟ هل رتاه نصًّ
كيــب رسديــة وباّلغيــة تصــوغ التفســري  مبنًيــا عــىل رتا
لديــك  أم  وايــت.  هايــدن  لرؤيــة  وفًقــا  التاريــي؟ 

رؤيتك الخاّصة؟
مــا  أّن  فكــرة  يف  رأيــك  عــن  ــا 

ً
أيض ســؤالك  نــوّد 

يجــّرد التاريــخ مــن مكانتــه كأســاس وطيــد للحقيقــة 
جوهــر  بوصفــه  الــرسد  شــأن  مــن  ويعــيّل  الوثيقــة، 
التاريخيــة، هــو وصــف الكتابــة التاريخيــة عــىل أّنهــا 
»كتابــة« والتعامــل معهــا عىل هذا األســاس. إىل أي 
حّد تتطابق مقولة كهذه مع كتابك »حديد وحرري« 
تحديــًدا؟ وإىل أي حــد تختلف أو تتفق معها؟ ولماذا؟

التاريــخ هــو علــم اإلنســان يف زمانــه. هــذا هــو التعريــف الرائــع 
للتاريــخ عنــد ابــن خلدون: »الناس بزمانهم أكر منه بآبائهم«. 
يف وجــه تاريــخ القبيلــة الــذي يبحــث عــن جــذور، ينهــض التأريخ 
الخلــدوين لــريوي مــا يفعلــه الزمــن يف البــرش. بهــذا المعــىن ليس 
التاريــخ هــو علــم المــايض فقــط بقــدر مــا هــو علــم دينامــي عــن 
االســتمرارية واالنقطاع. وألنه علم عن فعل الزمن، فما نعرفه 
عــن المــايض متطــّور بتطور مكتشــفاتنا عنه ووســائلنا المعرفية 
والتعبريية. وبناء عىل هذه المقّدمات، لست أعتقد أن التاريخ 

يطمح إىل تثبيت حقيقة أو حقائق. 
يف  وبنظريــات  التــارخي  بفلســفة  أعمــايل  يف  معنًيــا  لســت 
تأويــل الوقائــع التارخييــة عموًمــا. هّمــي أكر تواضًعــا بكثري، وهو 
الشــغل عىل تبديد عدد كبري من األســاطري واخلرافات السائدة 
واملقاربــات اجلزئيــة مــن أجــل املســاهمة يف مــلء ثغــرات فاغــرة 
يف مداركنــا التارخييــة، علًمــا أن جهــدي ال يتعــّدى تــارخي القرنــني 

التاسع عرش والعرشين يف لبنان واملرشق العريب.

ا انقىض زمن الرسديات الكربى؟
ً
هل حق

لدي هذه املالحظات عىل سؤالك. 

تتأســس  بهــا  الــي  الطريقــة  بشــأن  الفضــول  شــديد  أنــا 
وتســتبدل المناهــج األكاديميــة الغربيــة، األمريكيــة خصوًصــا، 
ثــم تشــيع يف العالــم يف األكاديميــا واإلعــالم ووســائل التواصــل 
المجتمعيــة والنتــاج الفكــري والــرأي العــام يف العالم ويف بالدنا 
خصوًصــا. هــذا موضــوع نــادًرا مــا يجــري التطــّرق إليــه. يؤخــذ 
)موضــة،  َدْرجــة  تنتقــل  النقــيل.  الفكــر  ويغلــب  تــه. 

ّ
عال عــىل 

حــاق بالجديدة 
ّ
تقليعــة( أكاديمية-ثقافيــة اىل أخــرى فنجهــد لل

بــال تســاؤل عــن كيــف تمــت النقلــة ولمــاذا، يحدونــا افــرتاض 
َدْرَجــة. لكــن مــن قــال إن  بــأن التقــدم يســاوي اللحــاق بآخــر 
آخــر تقليعــة يف اإلنســانيات والعلــوم االجتماعيــة يه بالــرضورة 
أجــدى منهــج لمقاربــة أوضاعنــا؟ ومــن قــال إنه يتعــنّي علينا أن 
نعيــد تعريــف أنفســنا ومجتمعاتنــا بنــاء عليهــا؟ هذا عــدا عن أن 

تلك الَدرجات ملغومة دوًما بالســلطة وبالمصالح. 
عــرص  بــأن  احلداثــة  بعــد  مــا  جماعــة  تبرّشنــا  مثــال.  هــذا 
الرديــات الكــربى قــد انهتــى– ويــا للصدفــة! يبــدو أنــه انهتــى 
مــع هنايــة احلــرب البــاردة! وماذا عن الهوت الســوق الســحرية؟ 
وأحادية تفســري العامل بواســطة الثقافة والهويات؟ أليست هذه 

وتلك رسديات كربى وشاملة، حى ال أقول مشولية؟
يوجــد فــرق بــني إنــكار وجــود حقيقــة أو حقائــق عامــة وبــني 
اعتبار الرصاع الفكري رصاع رسديات بال أي مقياس للمفاضلة 
بينهــا، أي بــدون القواعــد الــي يوّفرهــا علم التــارخي، فيغلب فهيا 
الــرأي أي »الهــوى« كمــا يمّسيــه علمــاء العــرب األقدمــون، أو 
تصــري أي رسديــة تعــادل أي رسديــة أخــرى. بــل تتفــّوق رسديــة 
بســبب قــوة الطــرف الــذي حيملها أكر من تفّوقها بســبب متانة 
 عن املقدرة البالغية. 

ً
اإلسناد والبحث واحلجة والرباهني فضال

التــأرخي،  رسد  يف  األدب  إىل  اللجــوء  بــني  كبــري  فــرق  يوجــد 
واخــزتال التــأرخي بــاألدوات اللغويــة املســتخدمة إلعطــاء معــىن 

للوقائع التارخيية. 
والوقائــع،  لألحــداث  معــىن  بإعطــاء  التــأرخي  اختصــار  إن 
أي  بــأّول،   

ً
أوال مت  قــد  والوقائــع  األحــداث  تعيــني  أن  يفــرتض 

أن التحقــق مــن وقوعهــا قــد تأكــد وحظــي بدعــم أكرثيــة مــن 
املراجــع الثقــات. املهمــة األوىل يف التأرخي يه الرد، رسد الوقائع 
واألحــداث. ونقطــة البدايــة فيــه يه التأكــد مــن أن الوقائــع قــد 
 وتعيــني الطريقــة الــي حصلــت هبــا. توجــد وقائــع 

ً
حصلــت فعــال

حصلــت يف التــارخي ووقائــع مل حتصــل أي وقائــع متخّيلة بقصد أو 
دون قصد. هنا الشغل: التحقق واإلسناد واملرجعية. 

املــؤّرخ البلجيــي المنــس، هــو صاحــب روايــة »لبنــان ملجأ 
تلــك األقليــات  يــروي أن  املوارنــة.  الدينيــة« وبينهــم  األقليــات 
يف  اإلســالمي  االضطهــاد  مــن  هرًبــا  لبنــان  جبــال  إىل  جلــأت 
القــرن العــارش. الواقعــة مخرتعــة. دحهضــا املــؤرخ كمــال صلييب 

زمانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه. يف  اإلنسان  علم  هو   التاريخ 
هذا هو التعريف الرائع للتاريخ عند ابن 
بآبائهم« منـــــــــــــــــــــــه  أكرث  بزمانهم  »الناس  خلدون: 
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بالتذكري، يف حالة املوارنة، بأن هؤالء عاشوا ثالثة قرون يف ظل 
اخلالفــة األمويــة يف منطقــة حمــص، وأهنــم ُهّجــروا مهنــا ال عــىل 
يــد احلكــم اإلســالمي، وإمنــا عــىل يــد البزينطيني الذين ســيطروا 
عــىل المشــال الســوري ووادي هنــر العــايص خــالل القــم الكبري 

من القرنني العارش واحلادي عرش الهتامهم املوارنة بالهرطقة. 

الرسد التارييخ عملية سجالية 
هــذا مــن حيــث الوقائــع. األهــم أن بنــاء الــرد التاريــي يجــري 
عــادة بالســجال مــع أســاطري وخرافــات، أو بمــلء الثغــرات يف 
روايــات ناقصــة، أو يتــوىل تحيــني روايات قائمة بعــد العثور عىل 
العمليــة  هــذه  تكتســب  أدلــة ومكتشــفات جديــدة بصددهــا. 
تاريخنــا  مــن  الكبــري  القســم  حيــث  بلداننــا  يف  خاصــة  أهميــة 
يســتوجب،  بــل  يحتمــل،  أنــه  يعــين  مــا  مــن خارجهــا،  مكتــوب 
بديــل.  رسد  وبنــاء  والتفكيــك  والتدقيــق  النقديــة  المراجعــة 
االســتعمارية  السياســات  خدمــة  يف  الموضــوع  االســترشاق 
غالــب يف تاريــخ المنطقــة. توجــد روايــات فاضحــة يف قصدهــا 
االســتعماري وروايــة المنــس واحــدة مــن مئــات مــن أمثالهــا. 

وكثــري منهــا معتمــد عربًيا عىل أنه متحقق ومرجي.

أســلويب يف روايــة التاريــخ يقــرره الموضــوع ذاتــه. يف »تاريخ 
 )٢٠٠٨( الطائــف«  اتفــاق  إىل  اإلمــارة  مــن  الحديــث:  لبنــان 
أردت كتابــة تاريــخ يشــبك االقتصــادي واالجتمــايع والســيايس 
والثقــايف يف ســعي إىل التأريــخ الشــامل. تتّبعــت نشــأة النواة يف 
 إىل نشــأة الكيــان بعيــد 

ً
إمــارة جبــل لبنــان والمترّصفيــة، وصــوال

الحــرب العالميــة األوىل وتابعــت أبــرز محطــات تطــوره. أفردت 
ومقدماتهــا  األهليــة  للحــرب  للتأريــخ  الكتــاب  نصــف  حــوايل 
تمــزّي بالحــركات والزاعــات االجتماعيــة  خــالل عقــٍد صاخــب 
الكثيفــة. عالجــت الحــرب كصــريورة، قّســمتها إىل ثــالث حقب 
بناء عىل ثالثة مقاييس: طبيعة القوى المتحاربة يف كل حقبة، 
ح، وتدخل 

ّ
والموضوع الرئيس الذي يجري عليه الزاع المسل

عــدة  وأفــردت  الــزاع.  مجريــات  يف  وأثــره  الخارجيــة  القــوى 
صفحات لما سّميته »االقتصاد السيايس للمليشيات« لبيان 

دور العنــف والســلطة السياســية يف إنتــاج مصالــح اقتصاديــة 
واإلثــراء عــىل حســاب دمــاء اللبنانيــني، وهــو مــا يؤســس لفهــم 
وتنامــي  الحــرب  بعــد  لمــا  واالجتمــايع  الســيايس  االقتصــاد 

الظاهرة المافياوية. 
يف كتاب »حرير وحديد. من جبل لبنان اىل قناة السويس« 
)٢٠١٣( اعتمــدت أســلوب التدويــن المســتوىح مــن الحوليــات، 
وعرضتــه عىل شــكل مشــاهد ولقطــات، ما قد يصلح لســيناريو 
ببعــض.  بعضهــا  وأحداًثــا  شــخصيات  يشــبك  وثائقــي  فيلــم 
االحتــالل  الحريــر؛  واقتصــاد  لبنــان  جبــل  نســاء  فيــه:  ســتلقى 
»المملكــة  بإنشــاء  الثالــث  نابليــون  حلــم  للجزائــر،  الفرنــيس 
برئاســة  أنقاضهــا،  عــىل  أو  العثمانيــة،  الســلطنة  يف  العربيــة« 
أتبــاع االشــرتايك ســان ســيمون  الجزائــري؛  القــادر  عبــد  األمــري 
الصناعيــة؛  بالحداثــة  مــرص  لتلقيــح  باشــا  عــيل  محمــد  لــدى 
الليــدي هســرت ســتانهوب الربيطانيــة، تعلــن نفســها ملكــة عــىل 
اليهــود يف تدمــر وتنتظــر عــودة المســيح يف القــدس مــن مزلهــا 
بقريــة جــون يف جبــل لبنــان؛ النهضوي اللبناين فارس الشــدياق 
يجوب المتوسط يف دورة كاملة تنتهي يف إسطنبول، يدرس يف 
األزهــر ويرتجــم الكتــاب المقــدس يف بريطانيــا، ويشــهر إســالمه 
يف تونــس، ويتأثــر باالشــرتاكية، ومغامــرات أخــرى. تتقاطــع هــذا 
المســارات، تنعقــد ثــم تتفــكك، لتصــل إىل ذروتهــا يف االقتتــال 
األهــيل العــام ١٨٦٠والتدخــل العســكري الفرنــيس الــذي يمّهــد 
لتسوية فرنسية–عثمانية ولدت بموجبها مترصفية جيل لبنان، 
)نســيب  لســبس  ُد  الفرنــيس  للمهنــدس  المجــال  وأفســحت 
زوجــة نابليــون الثالــث( الفتتــاح أعمــال َشــّق قنــاة الســويس يف 

أكرب صفقة اقتصادية استعمارية يف القرن التاسع عرش. 
إىل  أقــرب  فيــه  فالتأريــخ  »ســايكس-بيكو-بلفور«،  أمــا 
تحقيــق بوليــيس، يكشــف أن »الثاليث« ليــس بريًئا من ارتكاب 
»الجريمــة« التاريخيــة. لكنهــم ليســوا المتهمــني الوحيديــن، 
وأن »الجريمــة« ليســت مطابقــة تماًمــا لمــا أظهــره التحقيــق 
ــة والشــهادات، وســوف يتبــنّي يف 

ّ
الــذي تالعــب بالوقائــع واألدل

نهايــة التحقيــق المضاد أن »الجريمة« تخفي »جرائم«! 

التاريخ، الذاكرة، النسيان
والــيت  مؤّخــًرا  تنتــر  بــدأت  الــيت  الزنعــات  كيــف رتى 
إّن  بــل  كــرة؟  والذا التاريــخ  بــني  المســاواة  إىل  تدعــو 
التاريــخ  عــىل  كــرة  الذا تفضيــل  نحــو  ذهبــت  بعضهــا 
كــر أصالــة وصّحــة ووضوًحا مــن التاريخ  معتــربًة أّنهــا أ

الذي رتاه مصطنًعا؟
االهتمــام  الجمعيــة.  الذاكــرة  عــن  هــو  الحديــث  أن  أفــرتض 
بالذاكــرة دائــم لكــّن الراهــن منــه مــن نتــاج مــا بعــد الحداثــة 

 يف »تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ لبنان الحديث:
 من اإلمارة إىل اتفــــــــــــــــــــــــاق الطائف« )٢٠٠٨(
يشبك تاريخ  كتابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   أردت 
 االقتصادي واالجتماعي والسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايس
والثقايف يف سعيي إىل التأريخ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل
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وإجمــال التأريــخ بمــا هو من قبيل الرديــات الكربى. النظرة 
أيديولوجيــا  مخلفــات  مــن  التاريــخ  عــىل  الذاكــرة  تْؤثــر  الــي 
الذاكــرة  الشــيوعية بطمــس  األنظمــة  تتهــم  البــاردة:  الحــرب 
ــر فعــل معارضــة وهــو مــا تعــرّب عنــه معادلة 

ّ
بحيــث يصــري التذك

ميــالن كونديــرا »النضــال ضــد الســلطة هــو نضــال الذاكــرة 
ضد النسيان«. 

ليســت الذاكــرة والنســيان عــىل طــريف نقيــض كمــا ســرنى 
لكنهــا  أدبًيــا  جّذابــة  كونديــرا  معادلــة  تبــدو  وقــد  قليــل.  بعــد 
الــي  البديهيــة  الوســائل  مــن  المضمــون.  حيــث  مــن  خاويــة 
تملكهــا الســلطات للســيطرة أو الهيمنــة أو اكتســاب الرشعيــة 
إنتــاج ذاكــرات شــعبية أو جمعيــة، وتغذيتهــا والتحّكــم بهــا، مــن 
خالل االحتفال بأحداث معينة، وإحياء ذكرى حكام ســابقني 
معينــة،  عســكرية  بمواقــع  والتذكــري  الالحقــني،  حكــم  يــرّبرون 
وتكريــم أبطــال وطنيــني، والتبايه بانتصــارات، بل حى التبايك 
عــىل هزائــم وويــالت وكــوارث، إلــخ. هــذه كلهــا تغذيــة لذاكــرة 

وليســت فرًضا لنسيان. 
أمــا العــالج بالذاكــرة فوصفــة مــن الوصفــات الــي يــوىص 
بهــا للمجتمعــات الــي عانــت من الكــوارث والحــروب، بما فيها 
بأعمــال  التذكــري  أن  الســائد  واالفــرتاض  األهليــة.  الحــروب 
جرًيــا  تكرارهــا،  عــدم  لضمــان  بذاتــه  قابــل  والكــوارث  العنــف 
يف  هــذا  تنعــاد«.  ومــا  »تنذكــر  الــدارج  الشــعيب  المثــل  عــىل 
وتنظيــم  بالســلمية،  التبشــري  منّوعاتــه،  ومــن  األدىن.  الحــد 
والكرامــة«  أو »الحقيقــة  والمصالحــة«  ورشــات »الحقيقــة 
يف صيغتهــا العربيــة؛ والرتبيــة ضــد الكراهيــة، مــا شــابه. ويقــوم 
الشــعب  وحــدة  بنــاء  إعــادة  بــأن  االفــرتاض  عــىل  هنــا  العــالج 
جمعيــة«  »ذاكــرة  بنــاء  طريــق  عــن  يتــم  وتوازنــه،  وتماســكه 
 إىل رواية مشرتكة للتاريخ. لم ينجح 

ً
مشرتكة لألحداث وصوال

هــذا العــالج بمفــرده يف منــع تكــرار الحــروب، يف أي حالــة مــن 
الحــاالت، ألنــه يعــّوض بذاكــرة العنــف واألهــوال عــن دراســة 
، وقع اقتتــال أهيل ذو طابع 

ً
األســباب والنتائــج والــدروس. مثال

طائفي يف جبل لبنان خالل فرتة ١٨٤٥-١٨٦٠ ال يزال يف الذاكرة 

إىل اآلن، مــع أن ذكــراه لــم تمنع من اندالع حرب أهلية صغرية 
عــام ١٩٥٨، وال ذاكــرة الحربــني الســابقتني حالــت دون انــدالع 

حروب األعوام ١٩٧٥-١٩٨٩.

الذاكرة الجمعية ال وجود لها
الحقيقــة أنــه ال توجــد ذاكــرة جمعيــة قــدر ما توجــد رواية تقّدم 
نفســها عــىل أنهــا الروايــة الشــائعة أو الرســمية لحادثــة معينــة 
أو حقبــة معينــة. ويه روايــة تغلــب فيها الوظيفــة األيديولوجية 
 ذاكــرة المجاعــة 

ً
النفســانية عــىل الوظيفــة المعرفيــة. خــذ مثــال

يف لبنــان خــالل الحــرب العالميــة األوىل. إنهــا مظلوميــة جمعية 
تتهم السلطات العثمانية بمرشوع إبادة مسيحي جبل لبنان. 
المــؤن  وصــول  لمنــع  البحــر«  »أقفلــوا  العثمانيــني  أن  تــروي 
»أقفــل  الــذي  أن   

ً
علمــا لبنــان،  جبــل  ألهــايل  والمســاعدات 

ضــد  حــريب  كفعــل  اإلنكلــزيي  البحــري  الحصــار  هــو  البحــر« 
األقــىس  كان  المجاعــة  وْقــع  أّن  العثمانيــة. صحيــح  الســلطنة 
عىل جبل لبنان قياًســا إىل ســائر بالد الشــام. لكن »الذاكرة« 
ال تذكــر األســباب: البعــد عــن حــوران وصعوبــة وصــول القمــح 
والحبوب وارتفاع كلفة النقل والسعر وجشع التجار؛ والندرة 
اإلضافية للمواد الغذائية بسبب انتقال جبل لبنان إىل اقتصاد 
الحريــر وتخــيل األهايل عن زراعة القمح والحبوب واســتبدالها 
موظفــي  فســاد  القــز؛  دود  إلطعــام  التــوت  أشــجار  بماليــني 
اإلعاشــة العثمانيــني، واألهــم دور التجــار والمرابــني المحليــني 
األهــايل  وســلب  واحتكارهــا،  الغذائيــة  المــواّد  تخزيــن  يف 
بــل إفقارهــم  القــوت لهــم  ممتلكاتهــم المتواضعــة لقــاء توفــري 
واإلثراء عىل نكبات المجاعة ومآسيها. ويه ممارسات موثّقة 
من شهود عيان أشهرهم رجل الدين الماروين الخوري أنطون 
يّمــني )»لبنــان بعد الحرب ١٩١٤-١٩١٩«، ١٩١٩(. يبقى »الدليل 
عــدد  مــن  أكــرب  المســيحيني  الضحايــا  عــدد  أن  اإلحصــايئ« 
الضحايــا الــدروز. والــرد عليــه بســيط: عــدد المســيحيني أكــرب 
 مــن عــدد الدروز يف جبل لبنــان، وقد نزحت أعداد كبرية 

ً
أصــال

مــن الــدروز إىل حوران هرًبا من المجاعة. 
 وهــذا مثــال آخــر معــارص عــىل »الذاكــرة الجمعيــة« بمــا 
يه روايــة لمظلوميــة: قصــة البــوارج الحربيــة األمريكيــة الــي 
تحركــت نحــو ســاحل لبنــان، خــالل الفــرتة األوىل مــن الحــرب 
األهلية )١٩٧٥-١٩٧٦( لنقل المسيحيني إىل الواليات المتحدة 
حركــت  بالفعــل،  مكانهــم.  الفلســطينيني  وتوطــني  األمريكيــة 
اإلدارة األمريكيــة قطًعــا مــن أســطولها يف خريــف ١٩٧٦ لحظــة 
دخول القوات الســورية إىل لبنان، وقد توســطت الدبلوماسية 
األمريكيــة بــني ســورية وإرسائيل إلجازة دخولهــا لوقف الحرب 
ومنــع طــرف مــن االنتصــار عــىل الطــرف اآلخــر، عــىل مــا أعلــن 

 من الوسائل البديهيــــــــــــــــــــــــــــــــة اليت تملكها
الهيمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أو  للسيطرة   السلطات 
الرشعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اكتساب   أو 
 إنتاج ذاكرات شعبية أو جمعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،
بها والتحّكم  وتغذيتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
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االحتيــاط  قبيــل  مــن  البحــري  اإلجــراء  كان  األســد.  حافــظ 
التحريــر  منظمــة  جانــب  إىل  ســوفييي  تدخــل  إمــكان  مــن 
الســورية  القــوات  بــني  صــدام  احتمــال  مــن  أو  الفلســطينية؛ 
المتقّدمــة والقــوات اإلرسائيليــة. لم يقع أي صدام وكان رئيس 
الــوزراء الســوفييي كوســيِغن يف زيــارة رســمية لدمشــق عندمــا 
موثقــة  الوقائــع  هــذه  لبنــان.  إىل  قواتــه  دخــول  األســد  أعلــن 
مــن المصــدر يف وثائــق مجلــس األمــن القومــي والخارجيــة يف 
حكومــة الواليــات المتحــدة االمريكيــة ويه مرتجمة ومنشــورة 
باللغــة العربيــة يف العــدد األول مــن فصليــة »بدايــات« العــام 
الروايــة ذاتهــا  كــرر  الســّيد  النائــب جميــل  ٢٠١٢. والطريــف أن 
عن ميء دين براون إىل لبنان لنقل المســيحيني عىل البوارج 
األمريكيــة يف حديــث لــه مــع اإلعالمــي جــاد غصن خــالل كتابة 

هذه السطور )٢٠٢٢/١١/٤(.

 نقيض
َ

ليســت الذاكرة والنسيان عىل طريف
نــأيت إىل األهــم: إن وضــع الذاكــرة مقابــل النســيان وبالتضــاد 
ال  متبادلــة.  وتأثــريات  عالقــات  مــن  بينهمــا  مــا  يحجــب  معهــا 
يشء وال يمكنــه أن يتذّكــر كل  يمكــن لإلنســان أن ينــىس كل 
يشء. كالهمــا عمليــة انتقــاء. كل عمليــة تذّكــر تتضمــن إهمــال 
 إرادًيــا أو غــري إرادي. واعًيا أم من غري 

ً
مــا ال يــراد تذكــره، إهمــاال

ويع. ثــم إننــا ال ننــىس إال ما نعرفه أو ما نتذكره. 
تحــدث حــاالت فقدان الذاكرة يف الحاالت الفردية وغالًبا 
نتيجــة كبــت لواقعــة مؤلمــة أو حادثــة رّضيــة. لكــن ال يوجــد 

فقــدان ذاكــرة أو محو ذاكرة يف الحاالت الجمعية. 

ومثلمــا ال يوجــد ذاكــرة جمعيــة ال يوجــد نســيان جمــي. ما 
يسقط من الذاكرة تحّل محله ذاكرة أخرى. و»النسيان« إن 
هو إال عملية استبدال ذاكرة بأخرى. ويمكن القول بالتايل إن 

»التذكر« الفعيل هو نقد الذاكرة الشــائعة. 
بأنهــا   ١٩٧٥-١٩٩٠ اللبنانيــة  األهليــة  الحــرب  تصويــر  خــذ 
تويــين  غســان  الصحــايف  مقولــة  حســب  اآلخريــن«  »حــرب 
الشهرية، ولها منّوعان »حرب اآلخرين عىل لبنان« و»الحرب 

يف لبنان من أجل اآلخرين«. هذا ليس رضًبا من النسيان. هذه 
رواية مفروضة، مشغولة، ومعممة بواسطة اإلعالم، واألبحاث 
ووسائل االتصال المجتمعية وغريها، تحظى بنسبة عالية من 
االنتشــار. ولها وظائف متعددة: ترّبئ الســلطات الي لم تعمل 
لمنع اندالع الحرب كما ترّبئ المليشيات الي خاضت الحرب 
وقــد بــات قادتهــا يف الســلطة؛ وتطمــن اللبنانيــات واللبنانيــني 
الــذي  القتــل ودمــار  عــىل  تقــع عليهــم  أن ال مســؤولية  عموًمــا 
ألحقوه ببالدهم )من دون أن ينفردوا يف ذلك(؛ وتغّيب البحث 
يف أســباب الحــرب وتعيــني المســؤوليات والمحاســبة بإلقائهــا 
اللــوم عــىل اآلخريــن. وأخــرًيا، تقــدم هــذه »الذاكــرة« التســويغ 
إلعادة بناء النظام االقتصادي والسيايس الذي كان قائًما قبل 
الحــرب مــع تضخيم أبرز معالمه، أي االنتقال من الليربالية إىل 
النيوليرباليــة، وبنــاء مجتمــع االســتهالك، وإعــادة بنــاء موّســعة 
وإن  الديــين،  طابعهــا  تعميــق  مــع  السياســية  الطائفيــة  لنظــام 
بتعديل يف توازناته الداخلية. وكل ذلك باسم العودة إىل لبنان 
كمــا كان، أو حــى العــودة إىل عــرص ذهــيب ســبق الحرب. ورشط 
 يخطر ببال أحٌد أن يسأل: إذا كان ذاك العرص الذهيب 

ّ
ذلك أال

عــرًصا ذهبًيــا كمــا تصفونه، لمــاذا أدى إىل الحرب؟ فتعود قصة 
إبريــق الزيــت: كانــت الحــرب حــرب اآلخريــن عــىل أرض لبنــان. 
ويكون الرد: إذا كانت حرب اآلخرين لماذا ارتى نحو ٨٠ ألف 

لبناين أن يموتوا فيها؟
ورضورة  التذّكــر  واجــب  إىل  وأدعــو  دعــوت  المقابــل،  يف 
وكيفيــة  ومســاراتها  الحــرب  أســباب  تذّكــر  واجــب  النســيان. 
انتهائهــا والــدروس المســتخلصة منهــا. ودعوت وأكــرر الدعوة 
تبادلهــا  الــي  والمجــازر  العنــف  أعمــال  تنــايس  رضورة  إىل 
وإننــا  ننســاها.  لــي  األعمــال  تلــك  نتذكــر  اللبنانيــون خاللهــا. 
ويمكــن  نتذكرهــا.  وألننــا  نعرفهــا،  ألننــا  ننســاها  أن  نســتطيع 
لعمليــة التذكــر والنســيان المتبادلــة هــذه أن تشــكل األســاس 
لتســوية تاريخيــة تصّفــي بقايــا الحــرب. وهــو مــا لــم يحصــل يف 
اتفــاق الطائــف وتوابعــه. لــذا أتحــدث عــن تنــاٍس، بمــا هــو فعٌل 
إرادي. حــى أنــه يمكــن إجمــال كل هــذه المحاّجــة بالعنــوان 
الــذي أعطــاه محمود درويش ليومياته عن الحصار اإلرسائييل 
لبريوت صيف ١٩٨٢ – وما تضّمنه من مراجعة الشاعر النقدية 
لما تحّمله لبنان واللبنانيون من وجود المقاومة الفلسطينية 

حة عىل أرضه – »ذاكرة للنســيان«. 
ّ
المســل

أخرًيا، ما يه مشــاريعك المقبلة؟
أنــا يف طــور إنجــاز الجــزء الثــاين مــن »صــورة الفــى باألحمــر« 
ويه شــهادة عــن تجربــة »لبنــان االشــرتايك« و»منظمة العمل 

الشــيويع يف لبنان« وعنوانه »زمن اليســار الجديد«. 

 ما يسقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط من الذاكرة تحل
 محلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ذاكرة أخرى. و»النسيان«
بأخرى. ذاكرة  استبدال  عمليــــــــــــــــــــــــــــــــة  إال  هو   إن 
 ويمكن القول بالتايل إن »التــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر«
الشائعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الذاكرة  نقد  هو  الفعلي 
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*عندما يليق املرء نظرة عىل مؤلفاتك املنشورة، ياّلحظ 
تنوًعا كبرًيا يف االهمتامات، من نظرية القمية–الشــكل 
)»مــن الســلعة إىل رأس املــال: جدلية هيغل يف كتاب 
»رأس املــال« ملاركــس«(، إىل النظريــات النقدية عن 
الفاشــية )»الفاشــية: مقاالت عن أوروبا والهند«( إىل 
التــأرخي املاركي والنظرية التارخيية )»النظرية مبا يه 
تــارخي«(. هــل حيــق للمــرء أن ريى يف هــذه االهمتامــات 
حبــث  حقــول  ضمــن  مــن  مختلفــة  تدخــاّلت  املتنوعــة 

متغرية أم أن يف نتاجك استمرارية وانتظاًما؟
االســتمرارية يه ببســاطة استمرارية النظرية الماركسية ذاتها. 
المادية التاريخية كما فهمها ماركس كانت مفهوًما مدمًجا أو 
 بحثًيا ولم تكن مجّزأة إىل اختصاصات. يستحيل التفكري 

ً
حقال

، بواســطة مصطلحــات اقتصاديــة صافيــة، 
ً

يف الرأســمالية، مثــال
مجــردة عــن الدولــة؛ أو التفكــري بالدولــة بمعــزل عــن الثقافــات 
الــي تحــدو بجماهري واســعة مــن الناس إىل القبول المســتكني 
بالســلطة أو بــكل القيــم الــي تقــوم عليها وتدعمها )كان ســارتر 
يســّميها »القبول المتسلســل«(. لم يمكن لهتلر أن يوجد لوال 
وجــود بيئــة ســمحت لــه بالظهــور والنجــاح )أيّ أن يتحــول إىل 
»تجسيد« لـ»شعب« مقولب عرب عقود من تعريضه للقومية 
والزعــة العســكرية ومــا شــابه(. إن هــذا الفهــم للماركســية بمــا 
هو اختصاص مدمج باألســاس، إن شــئنا تســميتها ذلك، هو ما 
حاول ســارتر أن يحيط به يف كتابه »مســألة المنهج«. لذا أرى 
إىل عميل عىل أنه تدخل موّحد يف مستويات مختلفة جًدا، ويف 

حقوق مختلفة إىل حد بعيد. 
يف محاولــة اســتخراج بعــض المعــىن عــن حــال رأس المــال 
الهنــدي، أجرينــا أنــا وصديــق يديــر اآلن اتحــاًدا مــن النقابــات 
المســتقلة هنــا يف الهنــد، قرابــة مئــي مقابلــة مــع أشــخاص يف 
ماليــة،  )مديــري مؤسســات  واالقتصاديــة  الماليــة  القطاعــات 
مراقيب محاسبة، مديري رشكات، محللني، إلخ(. لكن كان ال 

بــد مــن تأطــري هــذا التدخــل بطريقة مــا، وقد توفر ذلك لســبب 
فريــد هــو اضطــرار الرأســماليني إىل أن يناقشــوا طريقــة إدارة 
أعمالهــم، ونظــام حوكمــة الــرشكات. فجعلنــا مــن ذلــك محــور 
بــل  الدراســة ذاتهــا ولــم تعــد المقابــالت مقتــرصة عــىل ذلــك، 
شــملت مروحــة واســعة مــن المواضيــع بمــا فيهــا الطريقــة الــي 
لتنظيــم  المســتخدمة  )اآلليــات  الــرشكات  كربيــات  بهــا  تــدار 
ومــدى  ضخمــة(  رشكات  عــىل  والتحّكــم  الســيطرة  آليــات 
استشــعار رأس المــال الهنــدي بالخطــر جــراء تدفــق الــرشكات 

األجنبية إىل السوق.

تمــّز  تاريــخ«  يه  بمــا  »النظريــة  كتابــك  مقدمــة  يف 
بني »عاّلقات اإلنتاج« و»أشــكال االســتغاّلل«، هل 
لــك أن تفصــل يف هــذا التميز وتــرح لماذا أدى عجز 
المادية التاريخية عن التميز بني هذين المفهومني 

إىل أن يحكم عليها بالشكاّلنية؟
إن عالقات اإلنتاج يه مجموع عالقات نمط إنتاج معنّي، بما يف 
ذلك تلك الي تنتمي إىل قطاع االستهالك )يف ظل الرأسمالية( 
وهــو موضــوع لــم يتســّن لماركــس أن يعالجــه. يبــين ماركــس 
كتــاب »رأس المــال« عــىل طريقــة الرشائــح، كل رشيحة تقارب 
. االســتغالل هو 

ً
»الواقعيــة« بإدخــال تحديــدات أهملــت أصــال

بيــان  منــه  أراد  الكتــاب ألن ماركــس  مــن  األول  الجــزء  محــور 
كيــف يولــد رأس المــال عموًمــا، بمــا هو تجســيد صنمــي للعمل 
وفائض العمل، أي أنه الشكل الموضويع للعمل اليحّ. إلجراء 
هــذا البيــان، كان عــىل ماركــس أن يبــدأ بالقيمــة، وأن يفــّر مــا 
هو المال، وأن ينتقل من ثم ليعالج مســار العمل بما هو موقع 
إنتــاج القيمــة وفضــل القيمة. إن اخزتال كــرة التحديدات الي 
تنتمــي إىل »عالقــات اإلنتــاج« إىل هــذا المســتوى األصــيل مــن 
التجريد يوازي القول إن ماركس لم يكن بحاجة إىل كتابة بايق 

أجزاء »رأس المال«، واالكتفاء بالجزء األول.

نحو إعادة نظر 
يف المادية التاريخية
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أوّد أن أســجل نقطــة إضافيــة هنــا. لقــد قــرن ماركس حتًما 
يف  وتتطــور  تمنــو  كانــت  الــي  احلديثــة  بالرأمساليــة  الرأمساليــة 
يف  منتــرشة  كانــت  الرأمساليــة  قبــل  التشــكيالت  أن  إال  أيامــه. 
أجــزاء عديــدة مــن العــامل مــن الصني يف عهد الســونغ اجلنويب إىل 
 الدراسة امليدانية 

ً
أجزاء واســعة من العامل اإلســالمي. انظر مثال

الرائعــة لـ]لوســيت[ فالينــيس عــن صناعة الشاشــيات يف تونس 
الثامــن عــرش والتاســع عــرش، ويه صناعــة مبعــرة  القرنــني  يف 
ومزليــة حبتــة، لكهنــا منظمــة بطريقــة محكمــة ويســيطر علهيــا 

رأس املال )مجلة التارخي احلديث واملعارص، ١٩٦٩(. 

هذا نموذج لنوع الرأسمالية الي ازدهرت يف االقتصاديات 
المدينيــة خــالل القــرون الوســطى بل يف العهــد العتيق. ولكن 
طالما أننا واضحون بأن هذه ليســت يه الرأســمالية بالمعىن 
محكــم التحديــد الــذي يعطيهــا إيــاه ماركــس، فلــن ينشــأ أيّ 
خلــط إذا مــا شــّخصنا هــذا النــوع مــن العالقــات االقتصاديــة 
عىل أنها عالقات »رأسمالية«. وال مجال لالّدعاء بأن أشكال 
اإلنتــاج تلــك تدفــع ســائر قطاعــات االقتصــاد. لكــن الحصيلــة 
الــي نخــرج بهــا يه نظــرة تقــول إن العمــال كانــوا يتعّرضــون 
الســتغالل الرأســماليني خــالل حقــب مــن التاريخ أطــول بكثري 

مما كنا نتصّور. 

يف الفصــل الخامــس مــن كتابــك »النظريــة بمــا يه 
تاريخ« )»تخييل العمل الحر«( تحاجج بأن العمل 
المأجــور ال يمّثــل أي »تقدم« إذا ما قورن بالعبودية 
الــرق، وتعتمــد يف ذلــك عــىل كتــاب ســاررت »نقــد  أو 
العمــل الجــديل«. مــا الــذي يقّدمــه ســاررت مــن حيــث 
النقد الكاشــف للغموض بخصوص العمل المأجور 
ولــم يقدمــه نقــد ماركــس يف مقولتــه عــن الصنيمــة 

)الفيتيشــية( أو نقد ]جورج[ لوكاش للتشيؤ؟
ــا مــا«،  ال. أنــا ال أحاجــج بــأن العمــل املأجــور ال يشــكل »تقدمًّ
مهما يكن للكلمة من معىن. يف الفصل الذي تشــري إليه أقول 
إن العمــل املأجــور ليــس أقــّل تعرًضا للقر من أشــكال ســابقة 
من السيطرة عىل العمل. يعمل القر بطريقة مختلفة وجتري 

معاناتــه بطريقــة مختلفــة طبًعــا، لكــن الــذي أعــرتض عليــه هــو 
الطريقــة الســطحية الــي تفهــم العمــل احلر/املقّيــد واســتخدام 
ذلك الفهم سياسًيا. يف بلدان مثل الهند، يوجد جمع كبري من 
العمــال املومسيــني واملتعاقديــن، خصوًصــا يف األرياف وهم من 
أبنــاء طائفــة الداليــت ]»املنبوذيــن«[، وهــم ال خيتلفــون كثــرًيا 
. التقــدم الذي 

ً
عــن األرّقــاء ولكــن هــذا ال يعــين أهنــم أرقــاء فعــال

حيققه العمل املأجور، عىل األقل يف رأي ماركس املتفائل حبذر، 
هــو أّن الرأمساليــة الصناعيــة احلديثة ممتركزة يف وحدات إنتاج 
م العمال عىل النضال وعىل أن 

ّ
شاســعة وأن اإلنتاج نفســه يعل

يعــوا تضامهنــم اجلمــايع وقدرهتــم مبا يه قدرة عــىل معارضة ال 
رأس املال وحده وإمنا معارضة املجمتع الرأمسايل برّمته.

الطبقــة  إىل  النظــرة  هــذه  مثــل  ماليــه  ســريج  حمــل  لقــد 
العاملــة يف مؤلفاتــه ولكنــه اضطــر يف تلــك الفــرتة – أي حــوايل 
إىل   – املــال«  »رأس  كتــاب  ماركــس  تأليــف  عــىل  ســنة  مئــة 
 

ّ
وختــىل العاملــة  الطبقــات  »أنــواع«  مختلــف  بــني  المتيــزي 
تقريًبــا عــن تلــك القطاعــات )يف صناعــات اإلنتــاج املكّثــف مثل 
صناعــة الســيارات( حيــث طابــُع العمــل غــري املاهــر ال يمســح إال 
بأشــكال مؤقتــة مــن التضامــن يهســل كرهــا، ألن ال أســاس 
لتلــك النظــرة يف فهــم أوســع وأكــر عضويــة للمصنــع ولكيفيــة 
مفهــوم  عــن  تراجــع  بدايــة  هــذا  وشــكل  املجمتــع.  يف  اخنراطــه 
حــرص  ألنــه  عــرش  التاســع  القــرن  مــن  الســتينيات  يف  ماركــس 
الطاقــة الثوريــة بنــوع معــنّي ومخصــوص مــن الطبقــة العاملــة 
 )automation العمــال يف الصناعــات الــي تســتخدم األمتتــة(
يف تأثــر جــزيئ بأعمــال بيــري نافيــل عــن األمتتــة، وبنظريــات اآلن 
النــائش  تــوران التطوريــة عــن الصناعــة وبتأثــر أكيــد بالظــرف 
يف فرنســا، الــذي أفــى إىل ثــورة أيار/مايــو ١٩٦٨، خصوًصــا ما 
فها االحتادان النقابيان 

ّ
يتعلق باالستثمارات الضخمة الي وظ

األكربان يف التدريب. 

مــادي  مفهــوم  يف  اإلنتــاج  )»أمنــاط  الثــاين  الفصــل  يف 
للتارخي«( والرابع )»العمال قبل الرأسمالية«( من 
كتابك »النظرية مبا يه تارخي«، ُتقدم زعمني قويني 
املبتذلــة«.  »املاركســية  تســّميه  مــا  مــع  يتضــاّدان 
حُتاجــج بــأن َمــزارع األرقــاء يف الواليــات املتحــدة، بعيًدا 
عــن أن حُتمــل أًيــا من مخلفات ما يســّى »منط إنتاج 
العبودية« كانت مزارع رأســمالية أساًســا، حبيث إنه 
ال ميكــن تعريــف منــط اإلنتــاج الرأســمايل مبــا هــو منــط 

إنتاج يســتخدم العمل املأجور حرًصا. 
ويف الفصــل الرابــع، حُتاجج موكًدا أن العمل املأجور كان 
ا من استغاّلل العمل واسع االنتشار يف روما العتيقة 

ً
منط

مجموع هي  اإلنتاج  عالقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات   إن 
 عالقات نمط إنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج معنّي،
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــطاع  إىل  تنتمي  اليت  تلك  ذلك  يف  بما 
الرأسماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة( ظل  )يف  االستهالك 
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باألجــور  تتعلــق  مخصوصــة  عماليــة  مطالــب  إىل  وأدى 
وبالتنظيم. كيف تصّنف منط اإلنتاج الرأسمايل إًذا؟

 تمتزّي الرأمسالية بالزعة إىل مراكمة رأس املال بغّض النظر عن 
الشــكل املخصــوص للســيطرة عــىل العمــل واســتخراج فضــل 
القمية. ال فرق لدى الرأمسايل الفرد إذا كان العامل حًرا أو غري 
حــر، يعمــل يف املــزل أو يف مصنــع، وهلّم جــرًّا. تلك القرارات يه 
قرارات اقتصادية وتقنية محضة. إهنا تتعلق بأمور مثل أكالف 
اإلنتــاج، وتواُفــر اليــد العاملة، وما إذا كان نوع من أنواع العمل 
)عمــل نســاء، عمــال مــزيل( يناســب أكر من ســواه لنــوع معنّي 
مــن اإلنتــاج. عىل هذا املســتوى – مســتوى رأس املــال الفردي – 
يكــون حــى بنــاء »املهــارة« الفردية مســألة ذاتيــة إىل أبعد حد. 
ولكــن مــن منظــار رأس املــال االجمتايع الشــامل، تصري حركية 
العمــال  يتنافســون عــىل  الرأمساليــني  العمــل مهمــة طبًعــا ألن 
ويتعنّي عىل السوق أن جتعل مسار التنافس هذا يعمل بطريقة 
فّعلــة. كانــت العبوديــة يف العــامل احلديــث )العبوديــة األطلســية( 
نتاًجا رأمسالًيا رصًفا لكن رأس املال املعين كان بالدرجة األوىل 
ذلك الذي يمّسيه ماركس رأس املال التجاري. ومهما يكن من 
أمــر، كان مالكــو املــزارع يف جنــوب الواليــات املتحــدة مديونــني 
مببالــغ طائلة للمؤسســات املالية المشاليــة، مثلما كان أصحاب 
مــزارع العبيــد الكوبيــة مندمجــني مــع بيوتــات هافانــا التجاريــة 
كانــوا  الذيــن  األمريكيــني  والمســارسة  األمريكيــة  واملصــارف 

مرتبطني هبم. 

الرأســمالية.  أْمولــة  حُتليــل  عــىل  مؤخــًرا  رّكــزَت  لقــد 
ولذلــك نظــرت يف مصدريــن نظريــني ممتازييــن: األول 
يف  األفيــون«  »حــروب  عــن  ماركــس  كتابــات  هــو 
التسلســل.  عــن  الصــني؛ والثــاين، هــو نظريــة ســاررت 
مــا الــذي تقّدمــه هاتــان املقاربتــان مــن إجيــايب وجديــد 

لتحليل ظاهرة معارصة؟
أردت مــن محــارضيت عن األزمــة املالية األخرية تصحيح الرتكزي 
ــغ فيــه يف كتابــات ماركســية أخــرية عــىل رأس 

َ
املتضخــم واملبال

املال »املنتج« كأنه منّوع من منّوعات »الرأمسالية الصافية«. 
حاولْت املحارضة أن تستعيد التوازن بني المتويل واإلنتاج. ومت 

ذلــك جزئًيــا جبعــل رأس املــال االفــرتايض مقولــة حتليــل مركزية. 
فمــا أن نصــل إىل اجلــزء الثالــث مــن »رأس املــال« حــى نــدرك 
أن الرأمسالية ال ميكهنا أن تشــتغل دون تســليف، التســليف هو 

قاعدهتا الشاملة، كما يعلمنا ماركس. 
مــا أن نقــّر بذلــك، نمتكــن مــن أن ندمــج بالتســليف ســائر 
 من أن هنملها. فإذا كان التســليف أســاس 

ً
أجــزاء التحليــل بــدال

االقتصاديــات الرأمساليــة احلديثــة، فــإن األســواق املاليــة إًذا يه 
مركزية لعملية الرتاكم فيتعنّي علينا أن نتفهم كيفية تشغيلها. 
أما عن فكرة سارتر، فيبدو يل أهنا حتمل طاقة كبرية جًدا إلغناء 
النظرية املاركسية عن الدولة وعن الكيفية الي حُيِكم به رأس 

املال سيطرته عىل املجمتع ككل.
الدولــة  عــن  املــال  رأس  عــزل  هــذه  أيامنــا  يف  ميكــن  كيــف 
والدولــة عــن أجهــزة اإلعــالم وأجهــزة اإلعــالم عــن رأس املــال؟ 
مــا أن نعــرتف بأشــكال االتّــكال املتبادلــة بينهــا، يصــري التحليــل 
جديــدة  مقــوالت  إىل  حاجــة  يف  فنجدنــا  تعقيــًدا  أكــر  مبجملــه 
لتنظميه. وبالتأكيد يثور السؤال: هل لدينا نظرية ماركسية عن 
الدولة الرأمسالية احلديثة؟ لقد ولدت أقوى دولتني رأمساليتني 
العــامل املعــارص )الصــني والواليــات املتحــدة األمريكيــة( مــن  يف 
خــالل مســارات تارخييــة متباينــة جذرًيــا. عــىل أن هــذا ال حيــول 
املــال املخصوصــة. وأعــين  جتســيًدا ملاديــة رأس  دون أن تكونــا 
بـ»مخصوصة« ببســاطة أن الســيطرة متاَرس بطرائق مختلفة، 
حبيــث إن العالقــة بــني السياســة واإليديولوجيــا والثقافة ورأس 

املال ليست تسري بالتأكيد وفق ترسيمة موّحدة ووحيدة. 

ملــا كنــَت رتّكــز عــىل تنــّوع أشــكال االســتغاّلل وعاّلقــات 
وتنكــر  تتخذهــا،  أن  للرأســمالية  ميكــن  الــيت  اإلنتــاج 
أي جــدوى تارخييــة للمنــوذج الكاّلســييك لتتابــع أمنــاط 
اإلنتــاج )شــيوعية بدائيــة، رقيــق، إقطــاع، رأســمالية، 
كية( كيف ميكن التنظري لاّلنقطاعات والقفزات  اشــرا
النوعيــة يف التــارخي؟ بعبــارة أخرى، كيــف ميكن التفكري 
يف االنتقــال عندمــا يتخــىل املــرء عــن أي نــوع مــن أنــواع 
التارخيانيــة؟ وأي خاّلصــات اســراتيجية ميكــن للمــرء 
أن خيلــص إلهيــا من هذه النظرة متعددة املســارات اىل 

املادية التارخيية؟
مــا أنكــره هــو أي تتابــع جامــد يف أنمــاط اإلنتــاج. حــى ضمــن 
اإلطار المحدود لتاريخ أوروبا، »االنتقال« بني العالم العتيق 
والقرون الوسطى أكر تعقيًدا بكثري من أي انتقال مبّسط من 
الرقيــق إىل القنانــة. كان ثّمــة قــرون بحالهــا يف األجــزاء الغربيــة 
مــن اإلمرباطوريــة الرومانيــة عندمــا ضّمت قوة العمــل الريفية 
 ال يمكــن تصنيفهــم بمــا هــم أرّقاء أو أقنــان، لكنهم كانوا 

ً
عمــاال

مراكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إىل  بالزنعة  الرأسمالية   تتمزّّي 
 رأس المال بغض النظر عن الشكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
 المخصوص للسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرة
القيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فضل  واستخراج  العمل  على 
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عرضة ألشــكال جديدة من الســيطرة تتضمن قدًرا ال بأس به 
مــن القــر. إن تصنيــف هــؤالء العمال عىل أنهــم »انتقاليون« 
يعــين أن نحقــن شــحنة ثقيلــة مــن الغائيــة يف قراءتنــا للتاريــخ. 

وهــذا مــا قاله ماركس يف رّده عىل ميخايلوفســي.
والبحــر  األدىن  الــرشق  مــن  المناطــق  تلــك  بشــأن  ومــاذا 
األبيــض المتوســط الــي احتلتها جيوش اإلســالم بني منتصف 
القــرن الســابع ونهايتــه ويف مطلــع القــرن الثامــن يف إســبانيا؟ 
للمؤّرخــني  نموذًجــا  المنــىس  آســيني  مانويــل  يقــدم  هنــا 
الماركســيني بالطريقــة الــي رفــض بهــا التصنيفــات التقليديــة 
وســى إىل إعــادة التفكــري بالتشــكيالت اإلســالمية االجتماعيــة 
بطريقــة مبتكــرة كلًيــا، بتأثــري جــزيئ مــن أعمــال ]بيــار[ غيشــار. 
أمــا الضحيــة الرئيســة للجزء األكرب من هــذه المراجعات فهي 
فكــرة مبّســطة تــرى إىل »اإلقطــاع« عــىل أنــه مقولــة تاريخيــة 
كليــة الشــمول ذات مــدى كــوينّ يصــل مــداه إىل مدى شــمولية 
أغــىن  التاريــخ  ونســيج  الحــال  يه  هــذه  ليســت  الرأســمالية. 
بكثــري حــى مــن منظــار مــادي رصف يعطــي األولويــة للتأريــخ 

االجتمايع واالقتصادي. 

توجــد »مراحــل انتقــال« بالتأكيد لكنها ليســت محكومة 
ويه  الرأســمالية،  ماركــس  بهــا  حلــل  الــي  كتلــك  بقوانــني 
بالتأكيــد لــن توفــر وجهــة غائيــة للطريقة الي نفهــم بها التاريخ 
نصّنــف  كيــف  بديهًيــا:   

ً
مثــال لنأخــذ  التاريخيــة.  الماديــة  أو 

االقتصاديــني  النظامــني  حولــت  الــي  الضخمــة  التغــرّيات 
كان  إذا  األخــرية؟  القليلــة  العقــود  يف  والصيــين  الســوفييي 
نــوع  »االنتقــال« هــو المقولــة األساســية للتحليــل، فعــن أي 

مــن االنتقال نتحــدث يف هاتني الحالتني؟ 

إذا أخــذت باالعتبــار تنّوع مســارات االنتقال، ما الذي 
يمــّز مقاربتــك عــن فكــرة »تمفصل أنمــاط اإلنتاج« 
رتفضهــا؟  أنــك  يل  يبــدو  فكــرة  ويه  اآللتوّســريية، 
والصــني،  الســوفيييت  االتحــاد  عــن  مــاذا  كيــد،  وبالتأ
فكــرة  هــل  المجتمعــني؟  هذيــن  تصّنــف  كيــف 

رأســمالية الدولة مجديــة يف تصنيفهما؟

يف التشديد عىل تنوع مسارات »االنتقال« الي تمزّي كل حقبة 
، نشــوء الرأســمالية الــي تتخــذ مثل تلك 

ً
تاريخيــة شــاملة )مثــال

األشــكال المختلفة باختالف األزمنة واألمكنة( أشــري ببســاطة 
إىل مســارات ال يمكــن إخضاعهــا إىل منظومة مــن »القوانني«. 
األكيــد أنــين ال أعتقــد أّن لهــذا أي صلــة بـ»التمفصــل« بالمعىن 
البنيوي. ]لوي[ آلتوّسري يجيد أكر يف موضوع »أجهزة الدولة 
األيديولوجيــة« ممــا يف مضمــار »أنمــاط اإلنتــاج«. حــول هــذه 
األخــرية، بالــكاد يتجــاوز التمتمــة بنــوع مــن العاديــات مــن ِمثــل 
»وحــدة قــوى اإلنتــاج وعالقــات اإلنتــاج« الــي كانت شــائعة يف 
األوساط الشيوعية فرتة ما بعد الستالينية. ومن المدهش أن 
معظم ما يقوله عن عالقات اإلنتاج الرأسمالية هو أنها يف اآلن 
ذاتــه عالقــات إنتــاج اســتغاللية. لم يتأمل آلتوّســري بعمق بمعىن 
هــذه العبــارة – عبــارة »الزتامــن« – أبعــد من ذلــك. الواضح أنه 
كان يشعر بأن التفكري بواسطة »تحديدات« رأس المال يعين 
االنزالق إىل شمولية تعبريية تتنازل للهيغليني أكر مما يجب. 

»مزتامنــة«  اســتغالل  عالقــات  إنهــا  يقــول  عندمــا  ولكــن 
فهــو يفســح يف المجــال أمــام عمــارة رأس المــال المعّقــدة الي 
برمتهــا.  المــال«  »رأس  كتــاب  مــن  الثالثــة  األجــزاء  تخــرتق 
المظهــر األســايس لضعف آلتوّســري النظري حــول هذه النقطة 
هو أنه ال يأيت عىل ذكر الرتاكم، فهو عاجز عن رؤية الرأسمالية 
وهــذه  وتزاحــم(.  تراكــم  قوانــني  يه  )بمــا  ديناميــة  بطريقــة 
مفارقــة ألنــه حني يتصدى لمعالجة مســألة الدولة، يتخذ من 
إعــادة اإلنتــاج مقولــة رئيســة. وكما قلت ســابًقا، آلتوّســري جيد 
جــًدا عــن الدولــة وأجهزتهــا ولدينــا الكثــري أن نتعلمــه مــن تلــك 

األجــزاء من مؤلفاته. 
أما بصدد االتحاد الســوفييي والصني، فقد كنت وال أزال 
أرى إليهمــا عــىل أنهمــا مــن أنظمــة »رأســمالية الدولــة« لكــين 
أصفهمــا بهــذا الوصــف لغيــاب بديــل. مــا الــذي أعنيــه بذلك هو 
أنهمــا لــم يكونــا يف الظاهــر مجتمعــات الحقــة عــىل الرأســمالية 
بــأي معــىن مــن المعــاين، ناهيــك عــن مجتمعــات انتقاليــة نحــو 
الشــيوعية )أي مجتمعــات »المنتجــني المتشــاركني«( بحيــث 
استقّر المرء عىل رأسمالية الدولة بما يه الوصف األقل تربيًرا. 
مع أن هذا التشــخيص صحيح بمعىن بدايئ جًدا، فالمؤكد أنه 

غري كاٍف. 
جماعــة،  أو  فــرًدا  الرأســمايل،  يه  الدولــة  كانــت  إذا 
الــذي  الثــاين  الوجــه  هــو  هــذا  دولــة.  أيضــا  هــو  فالرأســمايل 
نــوع  مــن  سياســية  اقتصاديــات  بلــورة  إىل  يحدونــا  أن  يجــب 
االقتصاديــات السياســية الرأســمالية الــي نجمــت عما ســّميت 
خــاص،  بنــوع  معقــدة  حالــة  والصــني  »الفاشــلة«.  الثــورات 
لكــن روســيا والصــني عرفتــا حقًبــا تاريخيــة مديــدة من ســيطرة 

 حىت ضمن اإلطار المحدود لتاريخ أوروبـــــــــــــا، 
 »االنتقال« بني العالم العتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
بـــــــــــــــــــــــــــكثري  تعقيًدا  أكرث  الوسطى  والقرون 
من أي انتقال مبّسط من الرقيق إىل القنانــــــــــــــــــة
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الدولة. ما يحدث عالمًيا هذه األيام، عىل ما يبدو، هو االتجاه 
الــكاريث األخــري الــذي يخوضــه رأس المــال الســتيعاب األريــاف 
وإخضاعهــا، ليــس فقط بإبادة الفالحني )القرى تتفكك برعة 
عــىل امتــداد معظم بلدان العالم، والهند مثال جّيد عىل ذلك( 
وإنمــا أيًضــا بتحويل األريــاف ذاتها إىل مرحلة من مراحل تاريخ 
بشــكل صاعــق  العمليــة  هــذه  تجــري  الصــني  المــال. يف  رأس 
المــال يف  باســم رأس  فيهــا  الفاعــل األســايس  الدولــة يه  ألن 
هجــوم، ســّماه بازوليــين »اختفــاء ذبابــات النــار«. وتصــّور لنــا 
أفالم جيا زانغي )»طبيعة صامتة«، »لطخة خطيئة«، إلخ.( 
االكتشــاف الصاعــق حًقــا لحركــة »الرتاكــم األويل« الضخمــة 

تلك، ليس أقّل ألن المخرج يلتقطها بأسلوب شبه توثيقي. 

أنت تستطيع استيعاب طبيعة الرأسمالية يف الصني حالًيا، 
بطريقــة أفضــل، يف نهايــة عــدة عقــود مــن الرتاكــم والقمــع، أكر 
مــن أي عــدد مــن النصــوص الي تكرر العاديــات النظرية األكر 
بدائيــة. فلنعــرتف ببســاطة أننــا لســنا نملــك المقــوالت الالزمــة 

لمواجهة رأسمالية بذلك الحجم. 

ما مساهمة الماركسية األوروبية )]هرربت[ ماركوزه، 
]فيلهلــم[ رايــش، ]جان بول[ ســاررت( يف فهم التحدي 

المعارص للفاشية؟
نظريــة متماســكة  اليســار  يملــك  تماًمــا. ال  أســايس  تحــٍد  هــذا 
 عن وسائل النضال ضّدها سياسًيا. 

ً
وقوية عن الفاشية، فضال

بــني  المتضافــرة  الطاقــات  إىل  األنظــار  رايــش  مؤلفــات  لفتــت 
يف  مًعــا  وضعهمــا  إذ  الفاشــية،  الحــركات  وتأييــد  الســلطوية 
 

ً
صعيــد نفســاين وثقــايف ونظــر إليهمــا بمــا همــا بــىن جامــدة أصــال
يســتطيع  »عملية-هامــدة«(.  ســارتر  يســّميها  أشــكال  )أي 
المــرء أن يــرى يف الهنــد حالًيــا لماذا جموع من الشــباب الذكور 
المقتلعني من الجذور، وقد تجاهلتهم األحزاب اليسارية كلًيا 
وأهملــت مخاطبتهــم، أخــذوا ينجذبــون نحو اليمــني المتطرف 
األفــكار  بأكــر  تعــّج  بينهــم  الســائدة  فالثقافــة  كبــرية.  بأعــداد 
وأنماط السلوك سلطوية وعنًفا )عنرصية ضد الداليت ]طائفة 
المنبوذيــن[، تميــزي جنــيس ضــد النســاء، وعصبيــة طائفية( كما 

يه مشــحونة بشــحنة قويــة مــن الكبــت الجنــيس تشــّوه حيــاة 
الشــباب، ذكــوًرا وإناًثــا. تقــدّم لنا مؤلفات ســارتر أدوات تحليل 
لطرائق السيطرة يف العمل مع صعود الفاشية وإحكام قبضتها 
يه  الجمــوع  عــىل  الســيطرة  إّن  »الجماهــري«.  عــىل  القويــة 
أســاس كل نظــام فــايش لكن النظرية الماركســية بالكاد بدأت 

النظر يف كيفية تشغيل تلك السيطرة وكيف يمكن كرها.

مــا هــو الــدور االســراتييج للنظريــة اليــوم يف اليســار، 
ا؟

ً
يف الهند وربما يف سارئ أوروبا أيض

النظريــة أساســية وال غــىن عهنــا، لكهنــا لــن تمنــو يف فــراغ، إهنــا 
ســوف تشــّب وُتزهــر عندما تولــد ثقافة جديــدة وحركة جديدة 
يف اليسار توفر لها ظروًفا حتّررها )من الزعة املدرسية والرتاتب 
األكادميي واإلفقار الدوغمايئ، إخل.( لتســتأنف تطورها الالحق. 
مث إن يســاًرا ال يأخــذ األفــكار جدًيــا، وال يتعمــق يف النظريــة، وال 
يوّســع مفهومــه للنظريــة، لن يكون قــادًرا عىل إنتاج ثقافة ثورية 
وال حركــة ثوريــة. لذلــك فــكل حقبــة تعمتد عىل أخــرى، وبينهما 

تقع كل مشكلة »االسرتاتيجية«. 
أوّد أن أوّضــح أيًضــا أن اليســار لــن يســتطيع أن يســتجمع   
قــواه بواســطة أرشطــة حذائــه. أعــين أّن الــرشط املســبق لمنــّوه 
الذايت كقوة سياسية أساسية يف عامل اليوم هو يف نشوء طبقات 
عاملــة جديــدة أو رشاحئ جديــدة مــن الطبقــة العاملــة تســرتجع 
بعــض احلــس باملبــادرة الذاتيــة اجلمعيــة والقــوة ومبــا يعنيــه أن 
تكــون طبقــًة تطمــح إىل إعــادة صياغــة املجمتــع. لقــد بــذل رأس 
ــم 

ّ
تعل وقــد  الظــروف،  تلــك  نشــوء  خلنــق  جهــود  قصــارى  املــال 

 
ً

برعــة مــن حتديــات فــرتة ما بعد احلــرب العامليــة الثانية، وصوال
الســكان  تزايــد  ]خفــض نســبة  املالثوســية  إن  الســتينيات،  إىل 
بالوســائل القرسيــة[ الــي احتــّج علهيــا ســارتر يف حالــة فرنســا 
وحالــة الربجوازيــة الفرنســية كانت يف الواقــع أفضل خيار حى 
لــو عــىن ذلك تفكيك دول الرعاية، والتنكر للعقود االجمتاعية، 
وتشظية اإلنتاج إىل مستويات ومقادير من البعرة حبيث جيري 
تناولهــا  الــي  العاملــة  الطبقــة  القيــاس.  وفــورات  عــن  التخــيل 
ماركس يف »رأس املال« موجودة اليوم لألسف حبالة أقل قوة 
ومتركــًزا. التفــاؤل الــذي خيــرتق »البيــان الشــيويع« يقــوم عــىل 
أنــه ال يوجــد إمكانيــة ألن تقــدر قــوة رأس املــال عــىل أن تواجــه 
جماهــري العمــال املمتركــزة يف وحــدات إنتــاج كبــرية. لذلــك فإذا 
ظل اإلنتاج مركزًيا بالنسبة السرتاتيجيات اليسار، يتعنّي علينا 
أن نبــدأ مــن هنا. أيَّ شــكل ســوف تتخذ احلركــة النقابية؟ كيف 
ميكــن جلمــوع املتعطلــني مــن العمــل أن يصريوا جــزًءا من حركة 
منظمــة؟ وكيــف ميكــن أن يبــىن تضامــن حقيقــي عندمــا تكــون 

جموع العمال املأجورين مجّزأة ومبعرة إىل هذا احلد؟

األيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام، هذه  عالميًا  يحدث   ما 
الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريث االتجاه  هو  يبدو،  ما   على 
يخوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  الذي   األخري 
وإخضاعها األرياف  الستيعاب  المال  رأس 
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رتجمه من الفرنسية 
عمر الشافيع

املمارســة  وكذلــك  للــروات،  االجمتــايع  التوزيــع  فكــرة  إن 
التارخييــة لتلــك الفكــرة عــىل نطاقــاٍت متنّوعــة، تســبقان بكثــري 
ظهــور مصطلــح »االشــرتاكية« )socialisme( يف بداية القرن 
التاســع عــرش. وقــد عَرفهمــا الــرشق عــىل وجــه اخلصــوص قبــل 
قرون عدة، ال سيما يف التعبري الديين الذي كان الشكل السائد 
ــا للطوباويــات االجمتاعيــة حى القــرن الثامن عرش. هكذا،  عامليًّ
شــّكل يســوع اجَلليــيل ومــْزَدك الفــاريس وقرامطــة شــبه اجلزيــرة 
العربية حلظات هامة من التارخي العاملي لالشرتاكيات منذ فجر 
اإلنســانية. واحلــال أن املســيحية، الــي ُولــدت يف الــرشق، لعبــت 
عــىل هيئــة  األوروبيــة، ســواء  االشــرتاكية  تــارخي  دوًرا حامًســا يف 
مشاعات دينية سابقة لقرن التنوير، عىل غرار مشاعة توماس 
مونتــر يف أملانيــا، أو بطريقــة مبــارشة أو غــري مبــارشة يف تكويــن 

مختلف اشرتاكيات القرن التاسع عرش.
يف  الــرشق  فيهــا   

َّ
تجــىل الــي  الرئيســية  الصــورة  أّن  بيــد 

التاســع عــرش يه  القــرن  العقائــد االشــرتاكية األوروبيــة خــالل 
اليهــود  وهــم  أال  الغــرب،  داخــل  لــني  المتخيَّ ممّثليــه  صــورة 
الذيــن ألحقتهــم صورُتهــم النمطيــة بعالــم المــال الــذي يمقتــه 
ثــم  بالنــي  إىل  فورييــه  فمــن  الحــال.  بطبيعــة  االشــرتاكيون 
ر اشــرتاكّيو القــرن التاســع 

َ
باكونــني، نعــرف إىل أيّ مــدى شــاط

عرش – ال ســّيما الفرنســيون منهم – األفكاَر النمطية المناهضة 
لليهود، الموروثة من تراٍث مسييح يعود إىل العصور الوسطى. 
والحال أّن من هؤالء اليهود، الذين كثرًيا ما ســّموا بالعربانيني 
أو اإلرسائيليــني عــىل نحــو أحالهم إىل الرشق الذي ُيفرتض أنهم 
منه جاءوا – هؤالء اليهود الذين كتب عنهم برودون عام ١٨٤٧ 
يف دفاتره كالًما بذيًئا يدعو إىل »إعادة هذا الِعرق إىل آســيا، أو 
إبادته«– جاء مفهوُم معاداة السامية، الذي بدأ ينترش يف نهاية 
القرن التاســع عرش مســتلهًما خزعبالت إرنســت رينان، لريّســخ 
غــات الســامّية الــذي نبعــت منــه 

ّ
إدماجهــم يف النطــاق الــرشيق لل

الديانات اإلبراهيمية الرئيسية الثالث.

الــرتاث املخزي بشــأن »املســألة الهيودية« ألغلــب العقائد 
االشــرتاكية يف القرن التاســع عرش إمنا هو الدليل، لو كانت ثّمة 
حاجــة إىل دليــل، عــىل أن معارضــة »البلوتوقراطيــة« )حكــم 
األثريــاء( ال تســتتبع بــأي حــال مــن األحــوال قطيعــًة تلقائيــًة مــع 
مجمل النسق املعريف السائد. ويصّح هذا حتديًدا بشأن األفكار 
المنطيــة إزاء االختالفــات الــي ال تّتصــل بتقســيم الــروة، مثــل 
األفــكار املتعلقــة بالعــرق واجلنــدر – أو االســترشاق، مــن حيــث 
هــو تعبري عــن المتركز اإلثين )ethnocentrisme( الغريب، وفًقا 
للمعــىن املعــارص ملصطلــح »االســترشاق« الــذي رّوج لــه إدوارد 
ســعيد واملعتَمــد يف بقيــة هــذا املقــال. والواقــع أن كراهية الهيود 
شــّكلت بوجــه عــام غيًضــا مــن فيــض احتقــار الــرشق، »آَخــر« 

الغرب بامتياز.

السان سيمونّيون والرشق
الــرشق  إزاء  ســخاًء  أكــر  مقاربــًة  ذلــك  مــع  نجــد  أننــا  عــىل 
المســلم لــدى هــرني دو ســان ســيمون، الــذي كان لــه، مــن بني 
ففــي  األهــّم،  المســتقبيل  األثــر  الطوباويــني«،  »االشــرتاكيني 
مواجهــة االســترشايق النمــوذيج الــذي مّثلــه ڤولــين، رأى ســان 
لوا »طليعــة اإلنســانية« عىل  ســيمون عــام ١٨٠٨ أن العــرب شــكّ
الصعيدين السيايس والعلمي بني القرنني السابع والثاين عرش. 
وبينمــا ســقط الــرشق المســلم يف االنحطــاط منــذ ذلــك الحــني 
ه أوروبا يف دور الطليعة، ظّل ســان ســيمون مقتنًعا 

ّ
ت محل

ّ
وحل

بــأن المجتمعــات غــري األوروبيــة يمكنهــا التقــدم عــىل الطريــق 
يف  إرشــادها  األخــريُة  تتــوىل  أن  رشيطــة  أوروبــا،  ســلكته  الــذي 
انتقالهــا مــن »المرحلــة الالهوتية« إىل »المرحلــة الوضعية«. 
ويكــّرر ســان ســيمون يف كتابــه »عقيــدة الصناعيــني« )١٨٢٤( 
الفكرة القائلة إن »شعوب األرض جميًعا، تحت حماية فرنسا 
وإنكلرتا مّتحدتني، ســتنهض تباًعا وبالرعة الي ستســمح بها 

حالة حضارتها، إىل النظام الصنايع«.

االشرتاكية واالستعمار واالسترشاق
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أما التلميذ الرئييس لســان ســيمون، وهو پروســبري أنفانتان 
جيــد فيــه  امللّقــب »األب«، فقــد وقــع يف غــرام الــرشق آمــاًل أن 
»األم« )أّم مــن »الِعــرق الهيودي« يف تصّوره( مســاهًما بذلك 
يف إضفاء طابع هشواين عىل عالقة الغرب/ الرشق، وهو أمر بالغ 
الشــيوع يف القــرن التاســع عــرش. وكانــت مــرص األرَض املفّضلــة 
ملخطط الســان ســيمونيني الكبري؛ فبعدما حاولوا ُسًدى كسب 
تأييــد والهيــا العمثــاين محمــد عــيل لقضّيتهــم، راحــوا يضغطــون 
باجتاه الســيطرة الفرانكو-إنكلزيية املبارشة علهيا. وســاورهم يف 
هــذا املجــال هــوٌس حبفــر قنــاة يف بــرزخ الســويس، وهــو املــرشوع 
الذي نال فرديناند دي ِلسبس امتيازه احلرصي مورًثا إياهم بالغ 
األىس. وقــد دفــع إخفــاق مغامرهتم املرصية بالســان ســيمونيني 
إىل االلتفــات حنــو اجلزائــر، نــارَص أنفانتــان بقــوة اســتعمارها مــن 
ِقَبــل فرنســا، لكنــه مــع ذلــك أعــرب عــن نفــوره مــن املجــازر الي 
ارتكبتها فهيا القّوات الفرنسية، فانطالًقا من إخالصه العتقاد 
ــم 

َ
ســان ســيمون بإمكانيــة تغيــري العــامل عــن طريــق اإلقنــاع، حل

أنفانتــان يف عــام ١٨٤٠ بإقناع مجموع الرشق اإلســالمي اخلاضع 
للهمينــة العمثانيــة بفضائــل العقــل »الوضــي« الفرنــيس. هــذا 
ـا كانــت غرابة أطوار فلســفة التارخي لدى الســان ســيمونيني،  وأيًـّ
االســتعماري،  للفكــر  اليســاري  للجنــاح  منوذًجــا  شــّكلت  فقــد 
المتدينيــة«  بـ»الرســالة  حســنة،  وبنّيــة  أبــوي  مبنطــق  املؤمــن، 

ألوروبا جتاه شعوب اجلنوب العاملي »الهمجية«.

االستعمار من هيغل إىل ماركس وإنغلز
الــي  للــرشق  القــراءة اجلوهرانيــة  تلــك  أّن االســترشاق–  الواقــع 
تزعــم أن مفتــاح فهمــه يكمــن يف ثقافــات تمتــزّي بالدميومــة، بــل 
بعــدم القابليــة للتغيــري– ليــس يف هنايــة املطــاف، إذا مــا تســامى 
إىل مســتوى التأّمل الفلســفي، ســوى أحد مناذج التفسري املثايل 
للتــارخي. هكــذا جنــد تعبــرًيا مكمتــاًل عــن االســترشاق لــدى ذروة 
ه 

ُ
ل عمل فلســفة التــارخي املثاليــة متجســدًة يف هيغــل، الذي يشــكِّ

املعنون »محارضات يف فلسفة التارخي« )١٨٢١-١٨٣١( جمًعا من 
قــت بالــرشق أو بالغرب. 

ّ
القوالــب المنطيــة الثقافويــة، ســواًء تعل

ويرتتــب عــىل ذلــك أّن الــرشط األول لتجــاوز االســترشاق، مثلــه 
مثــل كافــة أمنــاط اجلوهرانيــة، هــو القطيعــة املعرفيــة مــع قــراءة 
التــارخي عــرب منظــور الثقافــة. وعــىل الرغــم مــن أصولــه الهيودية، 
كان ماركــس الشــاب نفســه، قبــل أن ُيــمتّ قطيعتــه الفكريــة مــع 
الهيغليــة اليســارية، قــد غــازل الكليشــيهات اجلوهرانيــة املعادية 

للهيود الواردة لدى برونو باور، يف نقده لهذا األخري.
ومنــذ اكتشــافه مــع إنغلز للفاعليــة العلمية للتفســري املادي 
»األيديولوجيــا  حتريرهمــا  عنــد  بتعميقــه  قامــا  الــذي  للتــارخي، 
العوامــل  إىل  ينســبان  الصديقــان  صــار   ،١٨٤٦ عــام  األملانيــة« 

اختالفــات  االقتصاديــة،  العوامــل  األول  املقــام  ويف  املاديــة، 
املعــريف  النســق  أســرَيي   

ّ
ظــال أهنمــا  غــري  البلــدان.  بــني  التطــور 

األورويبّ- المتركز الســائد يف عرصهما، حينما نســبا إىل املرشوع 
يف  األمــر  يكــن  مل  ــا.  تقدميًّ ــا  تارخييًّ دوًرا  األورويب  االســتعماري 
ذههنما »رسالة متدينية« مبعىن هتذيب الهمجيني، ولكن مبعىن 
التوّسع العاملي لمنط اإلنتاج الرأمسايل. ومن هذه الزاوية، ميّثل 
»البيان الشــيويع« )١٨٤٨( تســبيحة حبمد العجائب احلضارية 
الــي ُيفــرتض أهنــا حتققــت عــىل يــد البورجوازيــة، الــي »تدفــع 
]...[ إىل احلضــارة حــى أشــد األمــم هجمّيــًة]...[ وترغمهــا عــىل 
إدخــال مــا تمّسيه »احلضارة« إىل وســطها« – تلك البورجوازية 
ضــع أيًضــا 

ُ
الــي، مثلمــا أخضعــت »الريــف للمدينــة«، كانــت خت

]و[ املتحــرضة،  للبلــدان  الهمجيــة  وشــبه  الهمجيــة  »البلــدان 
الشعوب الفالحية لألمم البورجوازية، والرشق للغرب«. 

لــم تعــد الحضــارة والهمجيــة هنــا خصائــص ثقافيــة؛ فمــا 
هــو  ليــس  وإنغلــز  ماركــس  فهــم  يف  الــرشق  عــن  الغــرب  يمــزيِّ 
م 

ّ
القــدرة الثقافيــة األعــىل، بــل اختــالف يف الموقــع عــىل الســل

ســيمون  ســان  ذهــب  فمثلمــا  البورجــوازي.  للتطــور  التاريــي 
إىل أّن أوروبــا لــم تفعــل ســوى خالفــة العــرب حينمــا وضعــت 
نفســها يف »طليعــة اإلنســانية« مــن حيث العقــل العلمي، رأى 
ماركــس وإنغلــز أنها تبّوأت ذروة التطور االقتصادي من خالل 
كونهــا فضــاًء ازدهــر داخلــه نمــط اإلنتــاج الرأســمايل الحديــث. 
نــرش الحضــارة  أنــاط ذلــك بالربجوازيــة األوروبيــة مهّمــة  وقــد 

الصناعيــة يف بقية العالم.
هــذا وعــىل غــرار إخضــاع األريــاف للمــدن يف أوروبــا ذاهتا، مل 
يكــن ليتســىّن إخضــاع األمم الهمجية لألمــم املتحرضة والرشق 
للغــرب بال وحشــية، فبوصفهما ماديّــنْي جّيدْين، عرف ماركس 
وإنغلز أن العنف هو »قابلة« إمكانية التقدم الي ينطوي علهيا 
كل مجمتع، عىل حنو ما وصفه ماركس الحًقا يف »رأس املال« 
)١٨٦٧(. لذا رأى الرجالن من منظور التارخي أّن وحشية التوسع 
وحشــية  وكذلــك  أفريقيــا،  ويف  الــرشق  يف  األورويب  اإلمربيــايل 
توسع امتدادات أوروبا عىل اجلانب اآلخر من األطليس، كانت 
المثــن الــذي يتعــنّي دفعــه من أجل إجناز رســالة التقــدم املنوطة 
بالتوّسع. واخلالصة، أن الغاية المتدينية ترّبر الوسائل الهمجية 

الي جلأ إلهيا التوسع األورويب.

االستعمار والتقدم االقتصادي
واحلاصــل أن ماركــس وإنغلــز عــرّبا بطريقــة منوذجيــة عــن ذلــك 
ــع إىل غايــة التارخي يف تصّورهما للرشق يف مســتهّل 

ّ
املنظــور املتطل

ر املقال عن اجلزائر الذي نرشه  مسارهما الفكري املشرتك. ويوفِّ
إنغلــز يف The Northern Star عــام ١٨٤٨ مثــااًل مدهًشــا عــىل 



بدايات • العدد 36 | 642022

ر إنغلــز الشــاب أنه »عىل الرغم مــن أن الطريقة  ذلــك، فقــد قــدَّ
الــي حــارب هبــا اجلنود ]الفرنســيون[ الوحشــيون، أمثــال بيجو، 
ع تقريًعا شديًدا، فإن احتالل اجلزائر واقعة مهمة  جديرٌة بأن تقرَّ
وموامئــة لتقــّدم احلضارة«. وجند املنظور نفســه لدى ماركس يف 
مقالــه الهشــري عــن الهنــد عــام ١٨٥٣، فبيمنا عرّب عــن األىس عىل 
مصــري ضحايــا الســيطرة االســتعمارية الربيطانيــة مــن الســكان 
األصليــني، حــّذر القــّراء إزاء أي إغــراء رومنطيقــي بإضفــاء طابع 
مثايلّ عىل الهند ما قبل دخول االستعمار إلهيا، داعًيا إياهم إىل 
»عدم نسيان أن تلك املجمتعات القروية الشاعرية، ولو كانت 
يف ظاهرهــا غــري مؤذيــة، كانــت عــىل مــّر الزمــان متّثــل األســاس 
ملــا  مماثــل  اســتنتاج  إىل  ــص 

ُ
وخل الــرشيق«.  لالســتبداد  املتــني 

ــص إليــه إنغلــز عــن اجلزائــر: »مهما تكــن جرامئ إنكلــرتا، فإهنا 
ُ
خل

كانت األداة الالواعية للتارخي« يف تثوير املجمتع الهندي. 
مــن خــالل إكمالهما للقطيعة املعرفيــة مع املثالية الهيغلية، 
كان ماركــس وإنغلــز قــد أكمــال باملثل قطيعهتما مع االســترشاق 
مل  القطيعــة  هــذه  لكــن  للتــارخي.  ثقافــوي  فهــم  هــو  حيــث  مــن 
تكــن لتكفــي يف حــد ذاهتــا لتخليهصمــا مــن القوالــب المنطيــة 
األورويب  واإلعالمــي  املعــريف  احلقــل  يف  الســائدة  االســترشاقية 
لزمهنما، تلك القوالب الي جندها بكرة يف تعليقاهتما عىل مدار 
العقود األوىل لتعاوهنما، ال ســيما بشــأن تركيا العمثانية والهند. 
ومل يكــن كافًيــا مــن أجــل التخلــص من تلك القوالب أن ُينســب 
هــا إىل عوامــل ماديــة، واحلال أّن »االســتبداد الرشيق« كان 

ُ
أصل

محكوًما لدى مونتســكيو نفســه بالظروف املناخية واجلغرافية. 
األورويب  املعــريف  للنســق  أســرَيين  وإنغلــز  ماركــس  ظــّل  فطاملــا 
حلقبتهما، محدوَدين باملصادر احلرصية الي كانت متاحة لهما، 
 يتبّنيان جزئيًّا املنظور االســترشايق، فحى لو أخذ متركزهما 

ّ
ظال

األورويب شكل االعرتاف بالدور التاريي التقّدمي للرأمسالية، مل 
ل ذلك من حقيقة قبولهما بأسطورة »الرسالة المتدينية« 

ّ
يقل

للسيطرة األوروبية.

المثاليــة  مــع  المعرفيــة  يكمــال قطيعتهمــا  أن  بقــي عليهمــا 
األوروبيــة،  للســيطرة  المعــريف  النســق  مــع  بقطيعــة  التاريخيــة 
فــإذ تبّنيــا منظــور الطبقــة العاملــة يف عالقتهــا مــع رأس المــال، 

المفعمــة  النمطيــة  األفــكار  مــن  يتخلصــا  أن  عليهمــا  بقــي 
بالتمركــز اإلثــين والســائدة يف فضائهمــا الجغــرايف، بغيــة تبــيّن 
وجهة نظر مقهوري اإلنســانية غري األوروبية يف عالقتها بأوروبا 
ـا  وامتداداتهــا. وستشــغل أيرلنــدا يف هــذا المقــام موقًعــا مركزيًـّ
يف تطــّور أفــكار ماركــس وإنغلــز، بــدًءا باألخــري. إّن تغــرّي نظــرة 
إنغلــز إىل األيرلنديــني الفــٌت بحــق، فبينما تضّمــن كتابه »حال 
الطبقــة العاملــة يف إنكلــرتا« )١٨٤٥( صــًدى لألفــكار النمطيــة 
اإلثنيــة الــي أفرزتهــا لــدى العّمــال اإلنكلــزي حالــُة المهاجريــن 
بالقضيــة  قــوي  شــغف  عليــه  اســتحوذ  البائســة،  األيرلنديــني 
األيرلندية بعد ذلك ببضع سنوات، وهو شغف بقي لديه حى 

نهاية عمره.
وقــد لعبــت العاملــة األيرلنديــة مــاري بورنــز، رفيقــة حيــاة 
إنغلــز األوىل، دوًرا رئيســيًّا يف توعيتــه. لقــد أفــرزت زيــارة أيرلندا 
للمســألة  تفســريه  يف  كامــاًل  تغيــرًيا   ١٨٥٦ عــام  بهــا  قامــا  الــي 
مايــو  أيــار/   ٢٣ بتاريــخ  ماركــس  إىل  رســالة  ففــي  األيرلنديــة، 
١٨٥٦ يحــي لــه فيهــا عــن رحلته، وصف إنغلــز أيرلندا بأنها أول 
مســتعمرة إلنكلــرتا، كمــا وصــف الطريقــة الــي أّدت بهــا قــرون 
عــّدة مــن حــروب الغــزو إىل »التدمــري الكامــل للبلــد«. وبعــد 
ســنوات، يف رســالة بتاريــخ ١٩ كانــون الثــاين/ ينايــر ١٨٧٠ يحيــط 
فيهــا ماركــس علًمــا بتطــور بحوثــه عن التاريــخ األيرلندي، كتب 
إنغلــز مؤّكــًدا »كلمــا درســت الموضــوع أكر، اتّضــح أمام عيينّ 
أن أيرلنــدا، نتيجــًة للغــزو اإلنكلــزيي، قــد ُحرمــت مــن تطورهــا 

عيدت قروًنا إىل الوراء«.
ُ
الخــاص وأ

يف معسكر أعداء االستعمار
االقتصــادي!  للتقــدم  كعامــل  االســتعمار  لفكــرة  إًذا  وداًعــا 
 هــذا االنقــالب يف املنظــور ســيضع ماركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
وإنغلــز عــىل حنــو حــامس يف معســكر أعــداء االســتعمار. منــذ عام 
١٨٥٧، راجــع إنغلــز بالكامــل حكمــه بشــأن اجلزائــر، وذلــك يف 
اجلديــدة«  األمريكيـــة  لـ»املوســوعة  عهنــا  كتبــه  الــذي  املقــال 
)The New American Cyclopaedia(. مل يعــد اجلزائريــــــــــــــــــــــون 
إنغلــز  قــد وصفــه  الــذي كان  الشــعب  املقــال اجلديــد ذلــك  يف 
بأنــه »شــعٌب مــن اللصــوص، وســائلهم الرئيســية للعيــش يه 
غــزو بعهضــم بعًضا«، وشــعٌب جيلــب إليه االســتعماُر الفرنيس، 
بالرغــم مــن وحشــيته، »احلضــارة« والصناعــة، مثلمــا رشح يف 
مقــال ١٨٤٨، بــل أصبــح الفرنســيون، عــىل العكــس، هــم الذيــن 
»فالقبائــل  الهمجيــة  الغــزوات  طريقــة  عــىل  البلــد  يدّمــرون 
العربيــة والقبائليــة ]...[ قــد أخِضعــت أو ُفــتَّ يف عضدهــا عــن 
طريــق غــزوات رهيبــة أحِرقــت فهيا مســاكهنا وأمالكها وهُنبت، 
وأتلفــت مزروعاهتــا، بينمــا أولئــك البائســون مــن أهلهــا الذيــن 

قطيعتهما وإنغلز  ماركس   أكــــــــــــــــــــــــــــــمل 
القطيعـــــــــــــــــــــــــة  هذه  لكن  االسترشاق،   مع 
لم تكِف لتخليــــــــــــــــــــــــــــــــصهما من القوالب 
زمنهما  يف  السائدة  االسترشاقيـــــــــــــــــــــــــــــــة  النمطية 
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أهــوال  لشــى  تعّرضــوا  أو  مرصعهــم  القــوا  أماكهنــم  لزمــوا 
الوحشية أو الفجور«. 

 ١٨٥٨ - الــي كتبهــا ماركــس يف ١٨٥٧  املقــاالت  ففــي  وباملثــل، 
جلريــدة New-York Daily Tribune  عــن »ثــورة الســباهية«، 
أول هبــة اســتقاللية هنديــة كــربى، جعــل ماركــس مــن نفســه 
محامًيــا عــن املمترديــن ضــد اإلمرباطوريــة الربيطانيــة، إذ دان 
وحشــّية قّواهتــا واســتغاللها للســكان املحليــني. واختــذ إنغلــز هو 
اآلخــر موقــف الدفــاع عــن الصينيني ضــد األوروبيــني يف تعليقه 
عــام ١٨٥٧ عــىل حــرب األفيــون الثانية. وعىل مســافة أميال من 
أوهــام املــايض عــن الــدور المتديــين لالســتعمار، جنــد يف الفصــل 
الوارد يف املجلد األول من »رأس املال«، الذي كّرسه ماركس 
لـ»منشأ الرأمسايل الصنايع«، وصًفا لدور التوسع االستعماري 
يف حتقيق »الرتاكم البدايئ« لرأس املال يف الدول االستعمارية 

عىل حساب البلدان املستعَمرة ومواردها الطبيعية.
»لقد أرّش اكتشاف الذهب والفضة يف أمريكا، واستئصال 
المناجــم، وبــدء  الســكان األصليــني واســتعبادهم ودفنهــم يف 
احتــالل الهنــد الرشقيــة ونهبهــا، وتحويل أفريقيا ســاحًة للصيد 
التجــاري ألصحــاب البرشة الســوداء، كل ذلــك أرّش عىل الفجر 
الــوردي لحقبــة اإلنتــاج الرأســمايل. هــذه المجريــات الســعيدة 
يه القــوى الدافعــة الرئيســية للرتاكم البــدايئ. ]...[ لقد أنضج 
النظــام االســتعماري نمــّو التجــارة والمالحــة. وغــَدت الرشكات 
وامتيــازات  احتــكارات  الحكومــات  منحتهــا  الــي  االحتكاريــة 
رافعات جّبارة لرتكز الرســاميل. وضمنت المســتعمرات ســوًقا 
للترصيــف بالنســبة إىل المعامــل الناشــئة برعــة، أمــا احتــكار 
الســوق هــذا فقــد ضمن مضاعفة الرتاكــم. إن الكنوز المنزتعة 
من خارج أوروبا، بالسطو السافر واستعباد السكان المحليني 
والفتــك بهــم، رسعــان مــا تدفقــت عــىل البلــد األم وتحولت فيه 

إىل رأسمال«.
وعــىل الرغــم مــن وجهــة نظرهمــا اجلديــدة الناقــدة بشــّدة 
وإنغلــز  ماركــس  لــدى  جنــد  أن  نتوّقــع  أن  ميكــن  ال  لالســتعمار، 
نظريــة مكمتلــة عــن حترر الشــعوب املســتعَمرة، ذلــك أن حتّولهما 
وإدامــة  خلــق  يف  االســتعمارية  الســيطرة  دور  فهــم  يف  املعــريف 
ًيا 

ّ
تشــكيلة تراتبيــة للعــامل، مل يكــن كافًيــا حبد ذاتــه لتخليهصما كل

مــن األفــكار المنطيــة الناجمــة عــن المتركــز اإلثــين واملنتــرشة يف 
فضاهئما الثقايف. لذا ســنظل جند يف كتاباهتما حى الهناية آثاًرا 
لهــذه األفــكار. غــري أهنــا مل تعد ســوى بقايا ثقافيــة، عوًضا عن أن 

تكون عنارص رئيسية من فهمهما للعامل.
هــذا وقــد حــّدد إنغلــز عــام ١٨٨٢ املوقــف الــذي يتعــنّي عــىل 
احلركة العّمالية األوروبية أن تّتخذه بشأن املسألة االستعمارية 
يف حالة انتصارها. يف رسالة إىل كارل كاوتسي بتارخي ١٢ أيلول/ 

ســبتمرب، صــاغ رفيــق درب ماركس املبادئ اآلتية، مشــرًيا بوجه 
اخلصــوص إىل اجلزائــر ومــرص والهنــد: »عــىل بروليتاريــا الــدول 
االســتعمارية أن تقود البلدان املســتعَمرة إىل االســتقالل بأرسع 
اخلــوض يف أي حــرب اســتعمارية،  ميكــن؛ علهيــا أن ترفــض  مــا 
حــى لــو أخــذت الثــورات القوميــة يف البلــدان املســتعَمرة منــًى 
؛ إن اســتقالل البلدان املســتعَمرة هو بالنسبة للربوليتاريا 

ً
عنيفا

األوروبيــة احلــل األمثــل؛ وجيب عــىل الربوليتاريــا األوروبية إقناع 
البلدان املســتعمرة بالتقدم صوب االشــرتاكية عن طريق املثال 
فــرض  جيــوز للربوليتاريــا  فــال  واجلاذبيــة االقتصاديــة وحدهمــا؛ 

سياستها االجمتاعية عىل شعب آخر«.
مواطنوهــا  يســكهنا  الــي  البلــدان   ]...[ أّن  رأيــي  »يف 
األصليــون، ويه بلــدان مغلــوب عــىل أمرهــا ال غــري، مثــل الهنــد 
وأن  بــّد  ال  وإســبانيا،  والربتغــال  هولنــدا  وممتلــكات  واجلزائــر 
حنــو  ميكــن  مــا  بــأرسع  وتقودهــا  مؤقًتــا  الربوليتاريــا  تســودها 
هــذه  مســار  اآلن  حنــدد  أن  علينــا  يتعــّر  ولكــن  االســتقالل. 
ا يف  العمليــة، إذ رمبــا قامــت الهنــد بثــورة وهــذا احمتــال كبــري جدًّ
احلقيقــة، ونظــًرا ألن الربوليتاريــا اآلخــذة يف حتقيق حتررها الذايت 
ال جيــوز مطلًقــا أن تشــّن أي نــوع من احلروب االســتعمارية، فإنه 
يلزم المساح لتلك الثورة بشّق طريقها؛ ولن يتسىّن لها بطبيعة 
احلــال أن تتحقــق دون املــرور بأشــكال شــى مــن التدمــري، بيــد 
أّن هــذا أمــٌر ال منــاص منــه بالنســبة لــكل الثــورات. ورمبــا حيــدث 
الــيء نفســه يف بلــدان أخــرى مثــل اجلزائــر ومــرص، وســيكون 
هــذا بالتأكيــد أفضــل يشء لنا. فســيكون لدينــا حينئذ ما يكفي 
وأمــريكا  أوروبــا  تنظــمي  ُيعــاد  أن  ومــا  بالدنــا.  داخــل  إلشــغالنا 
المشاليــة، فــإن هــذا ســيؤدي إىل خلــق قــوة هائلة وســيوّفر مثااًل 
حُيتــذى عــىل حنــو ســيدفع البلــدان شــبه املتحــرّضة إىل اللحــاق 
بالركــب؛ ومــن شــأن االحتياجات االقتصاديــة وحدها أن جتعل 
ذلــك محتوًمــا. أمــا عــن معرفــة املراحل االجمتاعية والسياســية 
الــي يلــزم عــىل هــذه البلــدان أن متــّر هبــا قبــل أن تصــل بدورهــا 
إىل التنظمي االشــرتايك، فأحســب أننا ال نســتطيع اليوم أن نقّدم 
يف هــذا الصــدد ســوى فرضيــات غــري ذات قميــة. مثــة يشء واحــد 
يقيــينّ: الربوليتاريــا املنتــرصة ال تســتطيع أن تفرض قًرا بركاهتا 
ـا كان نوعهــا عــىل أيّ أّمة أجنبية دون أن تقّوض دعامئ نرصها  أيًـّ

بفعلهتا هذه«. 

املسألة االستعمارية يف األممية الثانية 
مــن املعلــوم أّن كاوتســي نّصــب نفســه بعــد وفــاة إنغلــز مدافًعا 
عــن األرثوذكســية املاركســية داخــل االشــرتاكية ـ الدميوقراطيــة 
األملانيــة واألمميــة الثانيــة، ال ســّيما يف تصّديــه ملراجعــة إدوارد 
برنشتاين اإلصالحية. أّما ما هو غري معروف بالقَدر نفسه، فهو 
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أّن هــذا الدفــاع عــن األرثوذكســية امتــّد أيًضــا ليمشــل املســألة 
االســتعمارية. وقــد ظــّل كاوتســي مخلًصــا للخــط الــذي رمســه 
إنغلــز، إذ نــرش رســالة هــذا األخــري إليه يف ملحق كّراســه الصادر 
عــام ١٩٠٧ بعنــوان »االشــرتاكية والسياســة االســتعمارية«. ويف 
قــد  كان  الــذي  برنشــتاين،  عــىل  كاوتســي  رّد  الكــّراس،  هــذا 
دافــع يف مقــال ظهــر يف العــام نفســه عــن »الــرضورة التارخييــة 
اســتعمارية  سياســة  بــأن  القائلــة  الفكــرة  وعــن  لالســتعمار« 

معتدلة ستكون يف صاحل بروليتاريا الدول االستعمارية.

»االســتعماري  الفكــر  هــذا  عــن  التعبــري  جــرى  قــد  وكان 
االشــرتايك« ألول مــرة داخــل األمميــة الثانيــة قبــل ذلــك بثالثــة 
االشــرتايك-  قــّدم  حيــث   ،)١٩٠٤( أمســرتدام  مؤمتــر  يف  أعــوام، 
ر  يــربِّ قــرار  مــرشوع  كــول  فــان  هــرني  الهولنــدي  الدميوقراطــي 
اإلبقــاء عــىل االســتعمار يف ظــل حكومــة عّماليــة متذرًعا بصيغة 
»اشــرتاكية« للرســالة المتدينية. وقد أثار ذلك نقاًشا محتدًما 
داخل األممية يف وقت كان التوســع االســتعماري قد بلغ ذروته 
عــىل الصعيــد العاملــي بينمــا أخــذت أحــزاب اشــرتاكية أوروبيــة 
متســارعة المنــّو، تبــّوأت مواقــَع داخل برملاناهتــا الوطنية، تواجه 

أكر فأكر مسألة »اإلمربيالية«.
وقــد تواَصــل اجلــدال وُحــم يف مؤمتــر شــتوتغارت )١٩٠٧(. 
عــاود فــان كــول طــرح موقفــه بدعــم مــن أغلبيــة الوفــد األملــاين 
نطــق  النقــاش،  احتــدام  ومــع  برنشــتاين.  فيــه  شــارك  الــذي 
بعبــارات عنرصيــة فّجــة كشــفت جبــالء عــن نفــاق املوقــف األبوي 
السان سيموين الذي كان يتفاَخر به. وتستحق هذه العبارات، 
الصادمــة بشــكل خــاص، أن نقتبهســا ملقــدار مــا يه كاشــفة– 
مثلهــا يف ذلــك مثــل رد فعــل جانــب مــن احلضــور – عــن الذهنية 
االستعمارية جلزء كبري من االشرتاكية - الدميوقراطية يف ذروهتا. 
ها تساعد يف وضع األمور يف نصاهبا بشأن اصطفاف غالبية 

ّ
ولعل

أقسام األممية الثانية وراء حكومات كّل مهنا يف احلرب العاملية 
األوىل، الي كانت إىل حّد كبري حرب إعادة تقســيم اســتعماري 

للعامل. 
دعا كاوتســي إىل تقدمي عون للتنمية بدياًل من االســتعمار: 
»لدينــا كّل املصلحــة يف وصــول الشــعوب البدائيــة إىل ثقافــة 

أرىق، لكــن مــا أنــازع فيــه هــو أّن هــذا يتطلــب ممارســة سياســة 
للحضــارة  كجالبــني  نتــرّصف  أن  أردنــا  إذا   ]...[ اســتعمارية. 
للشــعوب البدائية، فإن الرضورة األوىل بالنســبة لنا يه كســب 
ثقهتــا، ولــن نكســب هــذه الثقة إال حينمــا نعطهيا احلريــة«. ورّد 
فان كول هازًئا: »إذا أرسلنا ماكينة إىل زنوج أفريقيا الوسطى، 
ا أهنم سينّفذون حول  هل تدرون ما سيفعلون؟ من املرّجح جدًّ
منتوجنــا األورويب رقصــة حربيــة )قهقهــة( ومــن املرّجــح بالقــدر 
نفســه أّن آلههتــم الــي ال ُتعــّد وال حتــى ســزتداد إلًهــا )قهقهــة 
أفريقيــا  إىل  األوروبيــني،  حنــن  ذهبنــا،  مــا  إذا   ]...[ جديــدة(. 
مباكيناتنــا األوروبيــة، ســنكون ضحايــا حلملتنــا ]رَشح فــان كــول 
قصــده قائــاًل: »بــل مــن اجلائــز أن يقومــوا )الســكان األصليــون( 
بســلخ جلودنــا أحيــاًء أو بأكلنــا...«[. علينــا، عــىل العكــس، أن 
حنمــل أســلحتنا بأيدينــا لــي ندافــع عــن أنفســنا عنــد االقتضــاء، 
)صيحــات  باإلمربياليــة  ذلــك  يمّســي  كاوتســي  كان  لــو  حــى 

استحسان من بعض املقاعد(«.
انتــرص اليســار يف المؤتمــر، لكــن بأغلبيــة ضئيلــة برغــم كّل 
هيبــة كاوتســي. وقد شــهد هذا الجدال مواجهــة بني أغلبيات 
يمينيــة مــن منظمــات البلــدان المســتعِمرة )باســتثناء الــروس 
الذيــن كانــت غالبيتهــم يســارية(، مــن جهــة، وأقليــات يســارية 
مــن البلــدان نفســها، تســاندها وفــوُد البلــدان غري المســتعِمرة، 
يف الجهــة المقابلــة. وشــملت الوفــود األخــرية الوفــَد البولنــدي 
الذي ضّم روزا لوكســمبورغ، الي ســيكون كتابها »تراكم رأس 
هــام  نظــري ماركــيس  أول عمــل  عــام ١٩١٣،  الصــادر  المــال«، 
يعطــي مكاًنــا كبــرًيا للعالــم المســتعَمر، وإْن لــم يتضّمــن نظريــة 
سياســية بشــأن مناهضة االستعمار. وستدفع اإلحاطُة بطبيعة 
االنقسامات يف مؤتمر شتوتغارت بلينني نحو بلورة نظريته عن 
»األرســتقراطية العّماليــة« الــي يرعاهــا االســتغالل اإلمربيايل، 
ويه النظريــة الــي فــّر بهــا التحــّول »االشــرتايك – الشــوفيين« 
 - االشــرتاكية  األحــزاب  أغلــب  صفــوف  عــىل  طــىغ  الــذي 

الديموقراطية يف البلدان المحاربة. 
يف غضــون ذلــك، أّدت الثــورة املجَهضة يف روســيا عام ١٩٠٥، 
وكذلــك انتصــار اليابــان، ويه قــوة عظمــى آســيوية، يف احلــرب 
الروســية اليابانيــة يف ١٩٠٤-١٩٠٥، إىل حتفــزي اضطرابــات ثوريــة يف 
فــارس وتركيــا والصــني، ويه بلــدان ثالثــة كانــت عــىل تداخــل 
ثقــايف مــع الفضــاء االســتعماري لإلمرباطوريــة القيرصيــة. وقــد 
البلــدان  يف  الســيايس  التجــّذر  األوىل  العامليــة  احلــرب  أّججــت 
الثالثــة، وكذلــك يف الهنــد ويف بلــدان أخــرى مــن آســيا وأفريقيــا 
المشاليــة. ومــع وصولهــم إىل الســلطة مــن خــالل ثــورة أكتوبــر 
القوميــة  احلــركات  عــىل  فأكــر  أكــر  البالشــفة  ســرياهن   ،١٩١٧
والثورية يف الرشق بغية كر عزلهتم، ال ســّيما بعد إخفاق ثورة 

 رّد كاوتسكي على برنشتـــــــــــاين الذي دافع عن
لالستعمار«  التاريخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   »الرضورة 
 وعن أّن سياســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًة استعماريًة معتدلًة
ستكون يف صالح بروليتاريا الدول االستعماريـــــــــــــــــة
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ضدهــم  شــّنتها  الــي  احلــرب  مواجهــة  ويف  األملانيــة   ١٩١٨-١٩١٩
قوات احللفاء بدًءا من عام ١٩١٨.

املسألة االستعمارية يف األممية الثالثة
أما األممية الثالثة )الكومنرتن( الي تأسست عام ١٩١٩، والي 
جمعــت اليســار الجــذري لالشــرتاكية - الديموقراطية الســابقة 
واالســتعمارية  القوميــة  المســائل  فســتضع  الحــرب،  عــىل 
١٩٢٠. وكان فحــوى  عــام  الثــاين  أعمــال مؤتمرهــا  عــىل جــدول 
مؤتمــر  يف  عنــه  ا  جــدًّ مختلًفــا  المؤتمــر  ذلــك  يف  النقاشــات 
يف  الموقــف  عــىل  منصّبــة  النقاشــات  تُعــد  لــم  شــتوتغارت: 
الــدول االســتعمارية إزاء االســتعمار، ويه المســألة الــي كان 
موقــف األمميــة الشــيوعية منهــا متوافًقــا مــع الموقــع ماركــيس 
األصيــل، بــل عــىل الموقــف الذي يتعــنّي اتخــاذه إزاء الحركات 
القومية يف البلدان المســتعَمرة وشــبه المســتعَمرة – ســواء من 
ِقَبــل شــيوعي الــدول االســتعمارية، أو مــن ِقَبــل شــيوعي تلــك 
البلــدان نفســها، الذيــن بــات تمثيلهــم داخل األمميــة الجديدة 

منذ البداية أكرب منه يف ســابقتها.
بالتــوازي مــع هــذه المســألة، َنَبعــت أخــرى تّتصــل بموقــف 
البالشفة، الذين وصلوا إىل السلطة، تجاه شعوب اإلمرباطورية 
وجــه  عــىل   ،١٩١٣ عــام  فمنــذ  وأممهــا،  الروســية  االســتعمارية 
الخصــوص، كان لينــني قــد جعــل نفســه مدافًعــا بحماســة عــن 
حــق األمــم يف تقريــر مصريها خالل ســجاالت متنوعة، أشــهرها 
ذلــك الــذي وضعــه يف مواجهــة روزا لوكســمبورغ. وقــد دعــا إىل 
ِقَبــل الســلطة الجديــدة يف  االحــرتام الصــارم لهــذا الحــق مــن 
ل بقوة يف صفوف البالشفة  مواجهة موقف يساري متطرف ممثَّ
فة« باســم مصلحة الدولة 

ّ
يعكــس احتقــاًرا للشــعوب »المتخل

الجديدة، المتماهية مع »مصلحة الربوليتاريا«.
القرغــزي  مثــل  شــعوب  لصالــح  فعلــه  بوســعنا  الــذي  »مــا 
واألوزبــك والطاجيــك والرتكمــان، تلــك الشــعوب الــي مــا تــزال 
واقعــة تحــت تأثــري المــاليل؟ ]...[ هــل نســتطيع أن نذهــب إىل 
يكم؟ ال نستطيع ذلك، 

ّ
تلك الشــعوب قائلني: سُنســِقط مســتغل

ألنهــم خاضعــون بالكامــل لنفــوذ المــاليل. ال بــّد مــن االنتظــار يف 
مثــل هــذه الحــاالت حــى يــؤّدي التطــور بهــذه األمــم إىل تمايــز 
المحتــوم«.  العنــارص الربجوازيــة، وهــو األمــر  الربوليتاريــا عــن 
 ،١٩١٩ عــام  البلشــفي  الحــزب  مؤتمــر  يف  لينــني  حاجــج  هكــذا 
متمنًيــا أن يمتنــع البالشــفة عــن فــرض إرادتهــم عــىل الشــعوب 
الي قهرتها القيرصية قبل الثورة. بيد أّن ذلك سيذهب سًدى، 
ففي مالحظاته األخرية المدّونة يف كانون األول/ ديسمرب ١٩٢٣ 
حــول مســألة القوميــات، اعــرتف مؤســس البلشــفية بأنــه أذنب 
برتاخيــه يف الكفــاح مــن أجــل مبــدأ تقرير المصري، بــل ذهب إىل 

حــّد وصــف الدولــة الروســية الجديــدة بأنهــا جهــاز »ورثناه من 
القيرصية مكتفني بطالئه بشكل طفيف بطالء سوفييي«.

مل يقتــرص االختــالف بالطبــع عــىل الطالء، إذ حاولــت الدولة 
ــف أيًضــا حــركات الســكان األصليني يف الرشق 

ّ
اجلديــدة أن توظ

منتــرصًة لهــا، أحياًنــا بــال متيــزي ســيايس، ما دامت تعــارض القوى 
»مؤمتــر  يف  املســى  لهــذا  الرئيســية  اللحظــة  لــت  ومتثَّ الغربيــة. 
رئاســة  حتــت   ١٩٢٠ عــام  باكــو  يف  التــأم  الــذي  الــرشق«  شــعوب 
مــن  العظمــى  الغالبيــة  كانــت  والــذي  زينوفييــف،  غريغــوري 
املشاركني فيه )عددهم ١٨٩١ ومهنم ٥٥ امرأة فقط( منتميًة إىل 
الفضــاء االســتعماري القيــرصي الســابق. أمــا الشــيويع الهندي 
ــا يف نقاشــات األمميــة الثالثــة  م. ن. روي، الــذي لعــب دوًرا هامًّ
حول املسألة االستعمارية، فقد رفض املشاركة يف هذا املرشوع 
مذكراتــه  يف  روى  حســبما  زينوفييــف«  »ســريك  مســاه  الــذي 
يذّكرنــا  فإنــه  اليــوم،  ُيقــرأ كالمــه  ١٩٦٠. وحينمــا  عــام  املنشــورة 
بنقد االسترشاق املنقلب إىل »استرشاق معكوس«. واحلال أّن 
روي حنــا بالالمئــة عــىل القــادة الروس ألهنم طلــوا باللون األحمر 
القوميــة ونزعــة الوحــدة اإلســالمية املناهضَتــني لالســتعمار، ومل 
ُيطّبقــوا عــىل شــعوب الــرشق املنظــوَر التحليــيل الطبقــي الــذي 

طّبقوه عىل الشعوب الغربية.
جنــد هنــا مصــدًرا معروًفا جيــًدا للتوتر بني الدولة البلشــفية 
اجلديدة وشــيوعي البلدان املســتعَمرة، حيث مل تتطابق املصاحل 
وقــد  الثوريــة.  األمميــة  مــع  بالــرضورة  الدوالنيــة  الدبلوماســية 
يف  موســكو  اســتمرار  يف  التوتــر  عالمــات  أوائــل  إحــدى  متّثلــت 
وصــف الزعــمي الــرتيك اجلديــد مصطفــى كمــال بأنــه ثــوري عــىل 
الرغــم مــن االضطهــاد الــذي أنزلتــه حكومتــه باحلزب الشــيويع 
الوليد آنذاك يف تركيا. ووّفرت املســألة الصينية مناســبًة أخرى 
للتوتــر بــني َمْيــل موســكو إىل مغازلــة القــادة القوميــني لبلــدان 
املحليــني  والشــيوعيني  الســوفييي،  االحتــاد  خــارج  الــرشق، 
وعــىل  أنفهســم.  القوميــني  القــادة  هــؤالء  وجــه  يف  الواقفــني 
العكس من ذلك، فحني أكّد الكومنرتن يف ظّل ســتالني خالل 
أوســع  لصــاحل  الميــني  إىل  انعطاَفــه  عــام ١٩٣٥،  الســابع  مؤمتــره 
جهبــة ممكنــة يف مناهضة الفاشــية، ُدعيت األحزاب الشــيوعية 
يف البلدان الرشقية اخلاضعة للســيطرة الربيطانية أو الفرنســية 
إىل النــأي بنفهســا عــن النضــال ضــد االســتعمار. وحتــت قيــادة 
موريــس توريــز، تبــىّن احلــزب الشــيويع الفرنيس حبماســة خاصة 
سياســَة الكومنــرتن اجلديدة هذه الــي وافقت امليل حنو املوقف 
ال  صفوفــه،  يف  منتــرًشا  كان  الــذي  االشــرتايك«  »االســتعماري 

سيما بشأن اجلزائر.
إن الســيطرة الغربية عىل الحركة الشــيوعية الدولية، مع 
ما رافق تلك السيطرة من َمْيل طبيي إىل إعادة إنتاج منظور 
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»اســترشايق«، لم تتلّق رضبة قوية ســوى بوصول الشــيوعيني 
الصينيني إىل السلطة يف بكني عام ١٩٤٩. وقد جاء االنشقاق 
ومــع  الكبــري.  االختــالف  لذلــك  تتويًجــا  الســوفييي  الصيــين– 
اليــوم،  ســنجان  مســألة  إىل  التيبيــت  مســألة  فمــن  ذلــك، 
أعــادت الدولــُة الصينيــة نفُســها إنتــاَج موقــٍف اســتعماري، بل 
موقــف ينطــوي عــىل »رهــاب اإلســالم« يف الحالــة األخــرية. 
ـا مــن ماركــس وإنغلــز مــا كان ليجــد فكــره ممثــاًل يف  بيــد أّن أيًـّ
أيّ مــن الحكومــات الــي زعمــت االنتســاب لرتاثهمــا يف القــرن 
العرشين، فإّن الجمع بني االشرتاكية الديموقراطية الجذرية 
يف ممارســة الســلطة، مــع تطبيــق فعــيل لسياســة قائمــة عــىل 
وترفــض  اإلثــين  التمركــز  أشــكال  كّل  تنبــذ  حقيقيــة  أمميــة 
أمــوٌر ال  لهــي  الدوالنيــة،  للمصالــح  الثــوري  النضــال  إخضــاع 

يــزال يتعنّي اخرتاعها.

املراجع
رة بالعربية

ّ
املتوف

األشقر، جلبري، »املاركسية والدين واالسترشاق«، ترجمه – 
من اإلنكلزيية مساح إدريس، دار اآلداب، بريوت، ٢٠١٥.

األطراف«، –  ومجمتعات  »ماركس  كيفني،  أندرسون، 
نينوى، دار  روحانا،  هشام  اإلنكلزييــــــــــــــــــــــــــــة  من   ترجمه 

دمشق، ٢٠٢٠.
سعيد، إدوارد، »االسترشاق«، ترجمه من اإلنكلزيية محمد – 

عناين، دار رؤية للنرش والتوزيع، القاهرة، ٢٠٠٦.

الفرنسية
– Carrère d’Encausse, Hélène et Stuart Schram, 

Le Marxisme et l’Asie 1853-1964, Paris, Armand 
Colin, 1965.

– Charléty, Sébastien, Histoire du Saint-Simo-
nisme, Paris, Gonthier, 1965.

– Dreyfus, Michel, L’Antisémitisme à gauche. His-
toire d’un paradoxe, de 1830 à nos jours, Paris, La 
Découverte, 2009.

– Gallissot, René, Marx, marxisme et Algérie. 
Textes de Marx-Engels, présentés par René 
Gallissot avec la collaboration de Gilbert Badia, 
Paris, UGE, coll. 10/18, 1976

– Haupt, Georges et Madeleine Rebérioux )sld(, 
La Deuxième Internationale et l’Orient, Paris: 
Cujas, 1967.

احلكــم  حتــت  ســعداء  جميًعــا  أننــا  والــدك  »أخــرب  الفتــة  يرفعــون  مينيــون 
الربيطاين«، خالل زيارة أمري ويلز إىل عدن، المين، 1921.
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فوّاز طرابليس

فصل من كتاب يصدر 
قريًبا بعنوان »صورة 
الفىت باألحمر٢- زمن 
اليسار اجلديد«- 
حوارات مع مرمي 
يونس. )رياض الريس 
للطباعة والنرش(

بعــد فــرتة قصــرية مــن مغــادرة »البعــث«، تعّرفــُت إىل وّضــاح 
رشارة مــن خــالل قريــب لــه هــو طــالل رشارة، العضــو يف قيــادة 
بالـ»بعــث« يف  المنشــّقة. كان وضــاح عــىل صلــة  لبنــان  قطــر 
لبنــان لكنــه انتســب إىل »الحــزب الشــيويع الفرنــيس« خــالل 
ســينّ الدراســة. عــاد وقــد ترجــم كتاب أنــور عبــد الملك »مرص 
عــىل  فكريــة  مجلــة  بإصــدار  يفّكــر  وكان  عســكري«  مجتمــع 
رشارة  طــالل  كان  ســارتر.  مجلــة  الحديثــة«،  »األزمنــة  غــرار 
ومجموعــة مــن المنشــّقني يســعون إىل تكويــن كتلــة سياســية، 
وعبــد  ســابًقا،  القوميــة  القيــادة  عضــو  رشارة،  غســان  منهــم 
، األمــني القطــري الســابق يف لبنــان، وفــؤاد 

ّ
الوهــاب شــميطيل

شــاركُت  وآخــرون.  الزيــن،  وأحمــد  ســويد  ومحمــود  شــبقلو، 
ووضــاح يف اجتماعاتهــم. وقــد كانــوا يميلــون إىل تكويــن جنــاح 
بعــي معــارض وكّنــا أكــر جذريــة يف نقدنــا للـ»بعــث« والفكــر 
عــن  فافرتقنــا  والماركســية،  باليســار  الزتاًمــا  وأكــر  القومــي 
مجموعــة البعثيــني الســابقني واتفقنــا عــىل تأســيس مجموعــة 

يسارية مستقلة.
االشــرتايك«  »لبنــان  أسســت  الــي  األوىل  النــواة  تكّونــت 
مــن أحمــد الزيــن، محــاٍم وبعيّ ســابق؛ كريســتيان غــازي، ابن 
عقيــد يف الجيــش ومخــرج تلفزيــوين؛ زوجتــه مادونــا مجــدالين 
نقابيــة يف  غــازي، مدّرســة وممثلــة مرحيــة؛ وداد شــختورة، 
قطــاع التعليــم الخــاص، زميلة مادونا يف التدريس وصديقتها؛ 
العــريب«  أســبوعية »األســبوع  الصحــايف يف  ومحمــود ســويد، 

وعضــو ســابق يف قيادة حــزب »البعث« يف لبنان. 
وضــاح  كان  للمجموعــة.  الفعليــة  البدايــة  تأخــرت 
القيــادي يف »حركــة  بأحمــد ســَتيتّيه،  وكريســتيان عــىل صلــة 
أبــرز  املطــران،  خنلــة  مــع  يتفــاوض  الــذي  العــرب«  القوميــني 
إدمــون  مــع  الشــيويع«  اللينيــين« يف »احلــزب  وجــوه »التيــار 
عــون وأحمــد احلســيين، وهــو تيــار جيمــع بــني نظــرة منفتحــة إىل 
خلالــد  يلــني  ال  ووالٍء  اإليطاليــة  بالشــيوعية  متأثــرة  الشــيوعية 

بكــداش ويعــارض بالتــايل محــاوالت اســتقالل احلــزب اللبنــاين 
عــن الشــقيق الســوري. نتــج مــن تلــك اللقــاءات اجنــذاب وضــاح 
وكريســتيان إىل فكــرة العمــل مــن داخــل »احلــزب الشــيويع« 
يف إطــار »التيــار اللينيــين« خصوًصــا بعــد أن اكتشــفا أّن للتيــار 
وجــوًدا بــني مــزاريع التبــغ يف اجلنوب. تعطلــت اجمتاعات النواة 
ْل به املقام يف »التيار اللينيين« 

ُ
التأسيسية، غري أن الثنايئ مل يط

ألكر من عدة أهشر وغادرا ألسباب مل أعد أذكرها. 
المجموعــة  عمــل  انتظــم  وكريســتيان،  وضــاح  عــودة  مــع 
وســتنضم إلينــا باكــًرا يــوال بوليــي، زوجة وضاح آنــذاك، وعزيز 
وأحمــد  الخــارج،  للدراســة يف  باكــًرا  ســيغادر  الــذي  العظمــة، 
بيضــون وحســن قبيــيس، وكــّرت المســبحة ولــو بطيًئــا. بدأنــا 
آلــة  اقتنينــا   .١٩٦٦ العــام  االشــرتايك«  »لبنــان  نــرشة  بإصــدار 
ترقني يعمل عليها إسكندر حمام، طالب الهندسة الكهربائية 
القوميــني  »حركــة  يســار  يف  والعضــو  األمريكيــة  الجامعــة  يف 
»رونيــو«  آلــة  عــىل  النــرشة  نطبــع  كنــا  البــدء،  يف  العــرب«. 
يف  الدراســة  زمــالء  بمســاعدة  العــريب«  الثقــايف  »النــادي  يف 
الجامعة األمريكية فؤاد السنيورة وعصام عرقي. ثم اشرينا 
آلــة طباعــة »ْسِتْنِســْل« خاصــة بنــا تعمــل عــىل »الســبريتو«. 
وصدر العدد األول من »لبنان االشــرتايك« يف أيلول/ ســبتمرب 
١٩٦٦ وســوف نصــدر مــن النــرشة ١٧ عــدًدا قبــل أن تتوقــف عــن 

الصــدور يف آذار/ مارس ١٩٧٠.

»لبنان االشرتايك« 
األرجــح أّن الــذي اقرتحــه هــو وّضــاح. تعــّدى األمــر التســمية. 
االشــرتايك«  »لبنــان  مجموعــة  فكــر  كامــل  إىل  النظــر  يمكــن 
اليســار  منظمــات  مــن  مثيالتهــا  وفكــر  وســلوكها،  ومواقفهــا 
الجديــد، انطالًقــا مــن التمّســك بوضع االشــرتاكية عىل جدول 
يجــري  مــا  لــكل  رؤيتنــا  المنظــور  هــذا  يطبــع  األعمــال. ســوف 
حولنــا. حاكْمنــا النارصيــة والبعــث مــن منظار بناء االشــرتاكية. 

مجموعة »لبنان االشرتاكي«
السنوات األوىل 	1٩٦-1٩٦٨ 
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»الحــزب  تجــاه  األبــرز  التمايــز  عنــرص  االشــرتاكية  وكانــت 
الرأســمالية  بمقولــة  متشــبًثا  يــزال  ال  كان  الــذي  الشــيويع« 
الوطنيــة أو باالختيــار بــني جناحــني من الربجوازيــة، أو بالثورة 
»الطريــق  مقولــة  يتبــىن  أن  قبــل  الديموقراطيــة  الوطنيــة 

الالرأســمايل إىل االشرتاكية«. 
لــم يكــن األمــر مســتغرًبا. كنــا نعيــش يف عالــم منقســم بــني 
معســكرين وبــني رؤيتــني للعالــم والحيــاة، وكانــت الفــرتة أيًضــا 
فــرتة نهــوض حــركات التحــرر الوطــين واالجتمــايع ووالدة دول 
عدم االنحياز، والسائد أن االشرتاكية لن تأيت يف العالم الثالث 
من التناقض بني قوى اإلنتاج وعالقات اإلنتاج وإنما من خالل 
التحــرر  بــني  والربــط  اإلمربيــايل  المركــز  الشــعوب ضــد  نضــال 
الوطــين والتحــرر االجتمايع. وكانت لدينــا األمثلة الوفرية عىل 
ذلــك يف مجموعــة الــدول الــي تعتــرب نفســها يف طــور االنتقــال 
إىل االشــرتاكية: فيتنــام، الجزائــر، كوبــا، مــرص النارصيــة، اليمــن 
الديموقراطي، الصومال، إلخ. وإىل هذه محاولٌة مبتكرٌة لبناء 
االشــرتاكية وصلــت إىل الســلطة بواســطة االنتخابــات النيابيــة 
كما يف تحالف الوحدة الشــعبية بني الشــيوعيني واالشرتاكيني 

يف تشييل، بقيادة سالفادور ألليندي. 
أنهــا  لبنــان، فأحســُب  عــىل  التســمية  اقتــرصت  لمــاذا  أمــا 
كانــت ردة فعــل ضــد شــطحاتنا القوميــة الســابقة والتعبري عن 

.
ً

التصميــم عــىل التفكــري والفعل يف لبنان أوال

ورشة فكرية 
فكريــة  ورشــة  األوىل  بالدرجــة  االشــرتايك«  »لبنــان  كان 
لقــراءة وإعــادة قــراءة الــرتاث الماركــيس بالعــودة إىل »أّمهــات 
تتضمنهــا  الــي  والتأويــالت  التفســريات  وإىل  النصــوص« 
مراجــع ثانويــة جديــدة ضمن شــاغل ســائد يف تلــك الحقبة هو 
»تعريــب الماركســية«. وقــد اعتربنــا أن مســاهمتنا األســاس 
يف ذاك الجهــد يه إنتــاج المعــارف عــن التشــكيلة االجتماعيــة 
اللبنانية. والوســيلة: إعادة االعتبار إىل دور النظرية يف تحليل 
وقائع الحارض وتطوراته والحياة اليومية ويف الفعل الســيايس 
تخــدم  دوريــة  رّسيــة  فنــرشة  الواســطة  أمــا  العمــيل.  والنشــاط 
كوســيلة لالتصــال قصــد كســب األنصــار واألعضــاء وتشــكّل 
ــم الجمــايع« عــىل الغــرار البلشــفي، إذ كان الهــدف 

ّ
»المنظ

الماركــيس  »الحــزب  بنــاء  هــو  المجموعــة  بــه  تجهــر  الــذي 
المجموعــة  تلــك  يف  رشارة  لوضــاح  وكان  الثــوري«.  اللينيــين 
يف  خصوًصــا  يٌقــال،  كمــا  متســاوين«،  بــني  »المتقــدم  موقــع 
والصحــف  القــراءة  تســتوجب  الــي  الكتــب  اقــرتاح  مضمــار 
والمجــالت والدوريــات إىل مــا مّثلــه مــن انضبــاط واحرتافية يف 

والتأليف.  البحث 

وكتابــات  الشــيويع«  »البيــان  لنــا 
ّ
وحل ورشحنــا  قرأنــا 

مــن  وقرأنــا  األلمانيــة«،  الفرنســية و»األيديولوجيــة  ماركــس 
الماركســية  »مصــادر  لينــني  ومــن  األرسة«  »أصــل  إنغلــز 
الثالثــة« و»مــا العمــل«، كمــا قرأنا مؤلفــات يف تاريخ الثورتني 
الروسية الصينية وفكر ماو تيس تونغ. ودرسنا مؤلفات هرني 
ألتوســري ونيكــوس بوالنــزتاس  لــوكاش ولــوي  لوفيفــر وجــورج 
»رأس  كتــاب  عــن  وقرأنــا  فانــون.  وفرانــز  دويتــرش  وإســحق 
المــال« لماركــس يف تأويــل لــوي ألتوســري ويف كتــاب إرنســت 
مانديــل الثمــني عــن االقتصــاد الماركــيس، أكــر مّمــا قرأنــا يف 
الرحبــة  قراءتــه  عــن  عــدا  الثالثــة.  بأجزائــه  المــال«  »رأس 
للمادية التاريخية، فتح لنا لوفيفر آفاًقا جديدة يف الماركسية 
اليوميــة،  والحيــاة  الممارســة،  عــن  مفاهيمــه  خــالل  مــن 
والتناقض بني الفرد والمجتمع. وكان لفكر أنطونيو غرامي 
مــكان خــاّص يف التحصيــل والدراســة. تعّرفنــا إليــه مــن خــالل 
إعجابنــا بـ»الحــزب الشــيويع اإليطــايل« المتحــرر مــن التبعية 
الســوفياتية وأيًضــا مــن خــالل ألتوّســري ونيكــوس پوالنــزتاس. 
جذبتنــا إىل غرامــي عوامــل عديــدة: تكريــس إنتاجــه المعــريف 
التاريخيــة؛  الحتميــة  مقابــل  يف  التاريخانيــة  إيطاليــا؛  لبلــده 
واأليديولــويج؛  الســيايس  الفــويق  للبنــاء  النســيب  االســتقالل 
للمثقــف  ومفهومــه  والمثقفــني  للثقافــة  يوليهــا  الــي  األهميــة 
العضوي؛ ونّصه عن »المسألة الجنوبية« الي غّذا اهتمامنا 
بالجنــوب اللبنــاين، يف وقــت كانت تلــك المنطقة الطرفية عىل 
دولــة إرسائيــل  لقيــام  أبــرز ضحيــة  المحتلــة  حــدود فلســطني 
ضــوايح  إىل  أهلهــا  ُتصــّدر  الفلســطينية،  الســوق  وإقفــال 
العاصمــة وأحيائهــا وأبناءهــم إىل مدارســها والجامعــات، عــدا 
عــن تهجريهــم إىل تغريبتهــم األفريقيــة. وباتــت فكــرة غرامــي 
القائلــة إن »كل وجهــة نظــر جديــدة تبدأ دوًما عرب الســجال« 
بقســوة  مارســناه  كنــا  وإن  األقربــني  مــع  التعامــل  يف  مبدأنــا 

ومبالغــة وقدر مــن التعايل أحياًنا كثرية.
تركــت  تــزال.  وال  غرامــي  رفقــة  الزمتــين  يل،  بالنســبة 
آثارهــا يف أبحــايث وكتابــايت يف التأريــخ، والطبقــات االجتماعية 
والمدينــة،  الريــف  وجــدل  السياســية،  بالســلطة  وعالقتهــا 
وصــل.  بــال  »صــالت  يف  األيديولوجيــا  نقــد  يف  وخصوًصــا 
وأوحــت   )١٩٧٩( اللبنانيــة«  واأليديولوجيــا  شــيحا  ميشــال 
»مــرح  يف  والفولكلــور  الشــعبية  الثقافــة  عــىل  بالشــغل  يل 
فــريوز واألخويــن رحبــاين: الغريــب، الكز، األعجوبــة )٢٠٠٦(« 
ويف »إن كان بــّدك تعشــق... مقــاالت يف الثقافــة الشــعبية« 
الفــرتة واحــًدا مــن  تلــك  )٢٠٠٥(. وقــد ترجمــُت لغرامــي يف 
أهم نصوصه يف التأريخ- »عن الوحدة القومية اإليطالية«– 

لكــين لم أنرشه إال عام ٢٠١٧.
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جمعــْت أفــراَد »لبنــان االشــرتايك« أفــكاٌر وأحــالم وطقــوس 
وعادات مشرتكة. قراءة دؤوبة للصحف- »الهنار« و»احلياة« 
و»املحــرر« لبنانًيــا ومــا تيــر مــن الصحافــة املرصيــة، خصوًصــا 
األســبوعيات »روز اليوســف« و»صبــاح اخلــري«. إىل مشــاركي 
الرفــاق يف القــراءات الفرنســية مــن منشــورات دار »ماســبريو« 
»املونــد«  اليوميــة  مطالعــة  عــىل  واملواظبــة  خصوًصــا، 
»األزمنــة  ســارتر  ومجلــة  أوبرفاتــور«  »نوفيــل  واألســبوعية 
احلديثــة«، كنــت أتابع »نيو ليفت ريفيو« الربيطانية و»مونثيل 
ريفيــو« األمريكيــة. ومن الطقوس، تدخني الســجائر الفرنســية 
مــن نــوع »غولــواز« و»جيتــان« )كانــت »ســلتيك« األضخــم 
واألقــوى ســيجاريت املفّضلــة( وهسرات النبيذ واجلبنة الفرنســية 
عند كريســتان ومادونا غازي تنتهي بنشــيد »اإلنرتناســيونال« 
الفائــض  االســتخدام  إىل  باإلضافــة  املمضومــة،  والقبضــات 
لبادئــة »يبــدو« يف مطلــع اجلملة – من قبيل التحّفط العلمي!–  
بــه  و»جّيــد« مــن قبيــل االستحســان، عــىل غــرار مــا يتصــدق 
ــم، و»ســالمات« للتحيــة أو الــوداع، ولالثنــني أحياًنــا، وقــد 

ِّ
معل

تفّشت يف أوساط اإلنتليجنسيا اللبنانية، وغريها. ودرجنا عىل 
ــا ال  ا ثقافيًّ

ً
حضــور الســينما واملــرح، واعتبــار هــذا وذاك نشــاط

الســينما« يف  »نــوادي  أوىل  منارســه يف  وإثــارة،  تســلية  مجــّرد 
زمــن كانــت القبلــة ال تــزال تثــري بني احلضور رصخات »عســل يا 
مــوز!« يف الصــاالت التجاريــة. وحضــور الفيلم مناســبة لتحليل 
وتأويل ونقد وتقييم من حيث الفكر والرد والفن الســينمايئ 
وأســلوب المتثيــل واملمثلــني، أمــا املــرح فشــّدتنا إليــه مادونــا 
الكبــرية  مجــدالين وزميالهتــا وزمالؤهــا املشــاركون يف الهنضــة 

الي هشدها املرح يف لبنان خالل الستينيات والسبعينيات. 

تكــن  فلــم  المســتعارة  األســماء  واســتخدام  الرّسيــة  أمــا 
تحتمل اعتبارها طقًسا، وال المبالغة يف التأويل األنروبولويج 
»الرفــاق«.  رشارة  وضــاح  ســرية  يف  كمــا  لهــا،  المضّخــم 
وظائــف  حمايــة  لــرضورة  تلبيــًة  األوىل  بالدرجــة  اعتمدناهــا 
البعــض مّنــا مــن أســاتذة التعليــم الرســمي والخــاص، ومنهــم 
وضــاح رشارة وأحمــد بيضــون، ولــدرء حالــة القمــع الــي كانــت 

تفرضهــا األجهــزة األمنية الشــهابية يف تلك الفرتة. 

الرتجمة والنرش
جهــد  عــن  واإلنتــاج  والكتابــة  التحصيــل  جهــد  ينفصــل  لــم 
الرتجمــة. احتضننــا بشــري الداعــوق، مؤســس »دار الطليعــة« 
ومديرهــا، وهــو اإلنســان الدمــث، والقــارئ الدائــب، والبعــي 
المنفتــح، والنــارش الجــريء االســتثنايئ الــذي أســهم بــدور بــارز 
والماركســية.  واالشــرتاكية  الوطــين  التحــرر  أدبيــات  نــرش  يف 
إضافــًة إىل تحصيــل دخــل إضــايف، كان الهــدف مــن الرتجمــة 
الماركــيس  النتــاج  تعريــب  جهــد  إيــاه،  الجهــد  يف  المســاهمة 
ومشــاركة القــراء بمؤلفــات أثّــرت فينــا، خصوًصــا الكتــب الــي 
امتنعــت دوُر النــرش الســوفياتية عــن نرشهــا. ولّمــا أصــدر بشــري 
منا 

ّ
وتســل فيهــا  كتبنــا  عربيــة«،  »دراســات  مجلــة  الداعــوق 

ها محمود ســويد. 
ّ

مســؤولية تحريرها لفرتٍة توال
الحديــث«  »األمــري  العظمــة  وعزيــز  رشارة  وضــاح  ترجــم 
الشــامي(  وقيــس  رشفــان  زايه  )بتوقيــع   ١٩٧٠ عــام  لغرامــي 
ولعــّل   ،١٩٧١ عــام  التاريخيــة«  »الماديــة  لــه  أنــا  وترجمــُت 
وترجــم  العربيــة.  إىل  غرامــي  ترجمــات  أوىل  وتلــك  هــذه 
عزيــز العظمــة )بتوقيــع قيــس الشــامي( مختــارات يف الماديــة 
التاريخيــة بمــا فيهــا أوىل نصــوص آللتوّســري تنــرش بالعربيــة. ويف 
وقــت مبكــر، ترجــم وضــاح رشارة كتاب أنــور عبدالملك »مرص 
مجتمــع عســكري« الــذي عنونتــه دار الطليعــة »مــرص مجتمــع 
جديد يبنيه العســكريون« )١٩٦٤( وترجم »البيان الشــيويع« 
فالئحــة  ترجمــايت  أمــا   .)١٩٧٢( رشفــان  زايه  باســم  لــه  وقــّدم 
تطــول: »الثــورة الدائمــة« لليــون تروتســي )بتوقيــع بشــار أبــو 
ســمرا(، ورائعــة جــون ريــد عــن الثــورة الروســية، »عــرشة أيــام 
هزت العالم«، و»ســتالني: ســرية سياسية« إلسحق دويترش، 
االنتقــال  وآليــات  عــن مفاهيــم  الكبرييــن  الحواَريــن  وجمعــُت 
إىل االشــرتاكية يف االتحــاد الســوفيايت وكوبــا يف كتــاب بعنــوان 
»بنــاء  ترجمــُت  كمــا  االشــرتاكية«،  إىل  االنتقــال  »مرحلــة 
االشــرتاكية يف الصني«، لشــارل بتلهايم، و»يوميات بوليفيا« 
العاملــة«  المــرأة  و»تحــرر  شــفيق(،  منــري  )مــع  غيفــارا  لتــي 
ونصوًصــا  الحســيين(  طــالل  )مــع  كولونتــاي  أللكســندرا 
ألميلكار كابرال ولقادة الثورة الفيتنامية و»المســرية الكربى 
ألمــريكا الالتينيــة« لريجيــس دوبريــه. لغــزارة ترجمــايت، اقــرتح 
عــيلّ بشــري الداعــوق التفــّرغ للرتجمــة يف الــدار بمعاش شــهري 
قــدره ٢٠٠ لــرية وكنــت ال أزال عىل مقاعد الدراســة الجامعية. 

الرتاكم األّويل
»الرتاكــم  تســميته  يمكــن  مــا  األوىل  الســنوات  عــىل  غلــب 
األويل«، أي كســب األعضــاء واألنصــار، مــن خــالل االتصاالت 
الــذي  الشــخص  نضــج  وعنــد  المطّولــة.  والنقاشــات  الفرديــة 

 من الطقوس، تدخني السجائر الفرنسيـــــــــــــــــــــــــة
النبيذ  وسهرات  و»جيتان«  »غولواز«  نوع  من 
غازي  ومادونا  كريستان  عند  الفرنسية  والجبنة 
تنتهي بنشيد »اإلنرتناسيونال« والقبضات المضمومة
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كان يســّمى »اتصــال«، يرشــحه عضــوان عامــالن لالنضمــام 
إىل حلقــة يــرشف عليهــا أحــد األعضــاء العاملــني، إىل أن تبلــغ 
الحلقــة، أو أحــد أعضائهــا، األهليــة لـ»الرتفيــع« إىل العضويــة 
مــا  التنســيق يف  تتــوىل  تعــدد الخاليــا،  العاملــة يف خلّيــة. ومــع 
تنســيق«  »هيئــة  يف  منهــا  كلٍّ  عــن  مندوبــني  بواســطة  بينهــا 
الخاليــا  عــىل  لهــا  ســلطة  ال  هيئــة  اســُمها،  يشــري  كمــا  ويه، 
الممثلــة فيهــا. أو باألحــرى أنهــا قائمــة عــىل مبــدأ اإلجمــاع أو 
النقض. عدا المعارف الشــخصية وزمالء الدراســة والعمل أو 
األقــارب، كان لتوزيــع نــرشة »لبنان االشــرتايك« وبعدها نرشيَت 
»نضــال الطــالب« و»نضــال العمــال« الدوُر الكبري يف كســب 

األعضاء والتوسع. 
وطرابلــس  وصــور  صيــدا  يف  مبكــرة  صــالت  لنــا  انعقــدت 
َم الرياضة بامس ميقايت، الذي 

ّ
وزحلة، أذكر يف هذه األخرية معل

ســوف يتحول إىل أحد شــيوخ اإلســالميني. وتشــكلت مجموعة 
يف األرشفيــة مهنــا حــامت حــوراين، ومــن اجلبــل، جاء جنان شــعبان 
ورشــيد احلســن، القادمــان مــن »احلــزب الشــيويع«، باإلضافــة 
النبعــة الوافدتــني مــن  إىل مجموعــَي اجلامعــة األمريكيــة ويحّ 
»حزب البعث«. وتكّونت أول حلقة طالبية من تالمذة وضاح 
وأحمد يف الكلية العاملية أذكر مهنم ســامي ســويدان ومحمد 
دبــس ومسيــح عّبــاين ومعهم محمد أيوب، عيل شــامي، محمود 

بيضون، عيل يوسف، محمد عبد احلميد بيضون وآخرون. 

القــوى  الفــرتة »جهبــة  تلــك  ظهــرت يف  آخــر،  عــىل صعيــد 
مجموعــة  مــن   ١٩٦٤ العــام  تأسســت  الــي   FFE الطالبيــة« 
شــباب يف املعاهــد واجلامعات الفرنســية تنتقــد النظام الطائفي 
والزعامــات السياســية وتطــرح أهميــة التنظــمي النقــايب للطــالب 
فــواز،  لــدى أعضاهئــا وأبرزهــم غســان  عــىل ميــل يســاري عــام 
مســري فرجنيــة، خليل مشّيــل، آن موراين، كرمي مجدالين، آن ماري 
أغاجانيان، جاد تابت، خالد لطفي، نوال عّبود، أمني معلوف، 
هــاين حمــدان، مــروان احلــص، رايج احلــص، فرانســوا زبّــال، إخل. 
اليســاريني  الهيــود  الطــالب  مــن  عــدًدا  املجموعــة  مضّــت  وقــد 
املعادين للهصيونية من خريي مدرســة »اآلليانس« الهيودية 
بينهــم اليكــو بيضــا، ســلمي تركيــة )املعــروف يف الصحافــة باللغــة 

الفرنسية بامس سلمي نصيب(، يوال پوليي، هيين رسور، موريس 
رسور، روبــري عــّدي، وغريهم. وكانت النواة القيادية للمجموعة 
مكّونــة مــن غســان فــواز، اليكــو بيضــا، مســري فرجنيــة وفرانســوا 
زبّال. واملنافســة عىل أشــّدها الســتمالة »اجلهبة« بني »احلزب 
اللينيــين«  »التيــار  وكتلــة  ضاهــر،  بنســيم   

ً
ممثــال الشــيويع«، 

داخــل احلــزب الــي احنــاز إلهيــا معظــم أعضــاء املجموعــة. ومــع 
ــردت من »التيار 

ُ
أن يــوال كانــت مــن املؤسســني للجهبة، فقد ط

»لبنــان  إىل  »التيــار«  عــن  معلومــات  متريــر  بهتمــة  اللينيــين« 
مــن  بالتــايل  وخرجــت  رشارة.  وضــاح  طريــق  عــن  االشــرتايك« 

اجلهبة. واستقلت أنا بدوري. 
وكان لنــا صلــة حبركــة الثانويني من خــالل محمود بيضون، 
وعــيل  شــامي  وعــيل  أيــوب  ومحمــد  بيضــون،  أحمــد  شــقيق 
يوســف، ومحمــد عبداحلميــد بيضــون، وغريهــم، نشــطوا خــالل 
إرضاب الثانويــني الهشــري مــن أجل ختفيض رســوم التســجيل يف 
االمتحانــات الرمسيــة وتوحيــد الكتاب املــدريس وتعديل مناهج 
التعلــمي وإلغــاء العالمــة الالغيــة عــىل اللغــة األجنبيــة – الــي متزّي 
ضــد الطــالب الذيــن ال جييــدون اللغــة الفرنســية وأكرثيهتــم يف 
التعلــمي الرمســي. وقد اســتهشد يف ذلك اإلرضاب الطالب إدوار 
وقــد  مــارس ١٩٦٧.  آذار/  الــدرك يف صــور يف  برصــاص  غنيمــة 
واكبنــا مؤمتــر احتاد الطالب اجلامعيني. يف القطاع التعلميي كان 
حلركــة الثانويــني حضــور يف نقابــة معلمــي املــدارس اخلاصــة من 

خالل وداد شختورة.
يف الجامعــة األمريكيــة، عملــُت بالتعــاون مــع مجموعــة مــن 
الشــباب اليســاري الفلســطيين، يف »حركة القوميني العرب«، 
ومــع  حمــام؛  وإســكندر  عرنــي  وكمــال  الهنــدي  خليــل  بينهــم 
عــدد مــن أعضــاء الحركــة مــن مختلــف البلــدان العربيــة: وليــد 
ســيف(،  )ســعيد  النعيمــي  الرحمــن  عبــد  لبنــان؛  مــن  قزيحــة 
عبــد النــيب العكــري )حســني مــوىس(، وليــىل فخرو )هــدى( من 
البحريــن؛ عبــدهللا األشــطل، محمــد األريــاين، خالــد الحريــري، 
ســوف  اليمــن.  مــن  فخــري،  الرحمــن  وعبــد  منقــوش،  فتحيــة 
يمــارس معظــم هــؤالء أدواًرا حزبية ونضاليــة وحكومية يف عدد 
مــن بلــدان الخليــج واليمــن. هــذا باإلضافــة إىل زمــالء النضــال 
اليســاري مــن طالب بريطانيــا العراقيني مّمن انتقلوا إىل بريوت 
وهم: فالح عبد الرحمن، الذي دخل الجامعة األمريكية، قسم 
الفلســفة، ومــيّ العــاين، الــذي أمــى بعــض الوقــت يف بــريوت 

يعاوننا يف العمل السيايس والتنظيمي. 
غلبت قضية فلسطني عىل جو اجلامعة األمريكية وأطلقت 
ا متعدد األوجه خصوًصا مع بروز املنظمات الفدائية العام 

ً
نشاط

١٩٦٥. تظاهرنــا تضامًنــا مــع طالب اجلامعة اللبنانية وأســاتذهتا، 
وكرنــا احلظــر عــىل التظاهر داخل اجلامعــة وتظاهرنا من أجل 

 انتقدت »جبهة القوى الطالبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة«
وطرحت  السياسية  والزعامات  الطائفي  النظام 
أهمية التنظيم النقايب للطالب، وقد ضّمت 
كذلك طالًبا يهوًدا يساريني معادين للصهيونية 
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فلســطني. ومــن نشــاطاتنا حملــة دعاوية ضد احلــرب األمريكية 
يف فيتنام. أصدرنا منشــوًرا باللغتني العربية واإلنكلزيية بعنوان 
»حقائق حول احلرب يف فيتنام« بتوقيع »الطلبة االشرتاكيون 
عــىل  العــدوان  يديــن   )١٩٦٦( ببــريوت«  األمريكيــة  اجلامعــة  يف 
فيتنــام ويعلــن االنمضــام إىل احلملــة العامليــة الداعيــة النســحاب 
القــوات األمريكيــة واالعــرتاف حبــق الشــعب الفيتنامــي يف تقرير 
املصري. وسیتسّبب البيان يف مني من دخول الواليات املتحدة 
النشــاطات  تلــك  ذروة  وكانــت  عاًمــا.  عرشيــن  ملــدة  األمريكيــة 
احتــالل الطــالب للحــرم اجلامــي خــالل حــرب حزيــران/ يونيــو 

١٩٦٧ وتنظمي حملة تطّوع للمساهمة يف القتال.

ويف األمريكيــة، كنــت أيًضــا عــىل صلــة بعــدد مــن املوظفــني. 
ابــن عّمــي نبيــه عّبــود العامــل يف مشــغل كليــة الهندســة كان 
قليــل االهمتــام بالسياســة. لكــين تعّرفــت مــن خاللــه إىل زميلــه 
ســلمي الشــامي، الــالئج الفلســطيين واملناضــل الشــيويع الــذي 
كان مرافًقا للقائد الشــيويع إميل توما. أرّس يل ســلمي بأنه انّم 
إىل املاســونية ولّمــا ســألته عــن هــذا املذهــب الغامــض، بــدا أنــه 
ال يعــرف عنــه الكثــري وال هيّمــه أن يعــرف. انتســب حبًثــا عن لقمة 
ه زميل إىل أحد املتنفذين 

ّ
العيش بعد أن نزح من فلسطني. دل

مــن املاســونيني فمضّــه للماســونية ووجــد لــه وظيفــة يف اجلامعة 
األمريكيــة. كنــت ألتقــي ســلمي باســتمرار، حيدثــين عن فلســطني 
وشيوعّييها. وبني أصدقاء اجلامعة أيًضا جورج يوسف، املوظف 
احلدوديــة  القريــة  القــوزح،  مــن  وجــورج  املحاســبة.  مكتــب  يف 
 يف صفــوف 

ً
وبقــي طويــال الشــيويع«  غــادر »احلــزب  اجلنوبيــة، 

اليســار اجلديــد وكان ابُنــه إيــيل مــن مؤســيس »جتمــع الشــبيبة 
الدميوقراطي« الفرع الشبايب يف »منظمة العمل الشيويع«. 

اإلنتاج الفكري 
مــن مفارقــات األحبــاث والدراســات عــن »لبنــان االشــرتايك«، 
يف األكادمييــات األمريكيــة واألوروبيــة، أهنــا نــادًرا مــا تتطــرق إىل 
املوضوع األسايس الذي برر وجود املجموعة بالنسبة ملؤسسيها 
نــرش  وأعضاهئــا: اإلنتــاج الفكــري. حــى أحمــد بيضــون عندمــا 
نصــه عــن جتربــة املجموعــة أغفــل هــذا الوجــه مــن نشــاطها، مع 

دو  »الكوليــج  يف  أكادمييــة  محــارضة  باألصــل  كان  النــص  أن 
فرانس« بباريس. 

يف محاولــة ملــلء هــذه الثغــرة، ســأتناول أبــرز معــامل اإلنتــاج 
الفكري يف »لبنان االشــرتايك« وما علق منه يف خطاب اليســار 
و»احلركة الوطنية«. امتد اإلنتاج عىل أقل من خمس سنوات 
وهــو موجــود يف ١٧ عــددا مــن أعــداد النرشة بني أيلول/ ســبتمرب 
١٩٦٦ وآذار/ مــارس ١٩٧٠حــوت زاويــة ثابتــة عــن احلزب واملســألة 
التنظمييــة. يضــاف إلهيــا عــدد مــن األحباث والدراســات صدرت 
يف  النــرشة  مقــاالت  مــن  مختــارات  صــدرت  وقــد  حــدة.  عــىل 
كتــاب »العمــل االشــرتايك وتناقضــات الوضــع اللبنــاين« تأليــف 

»اشرتاكيون لبنانيون« )بريوت، كانون الثاين/ يناير، ١٩٧٠(. 

أولوية الصعيد السيايس 
النصــاب  متيــزي  هــو  املجموعــة  عنــد  فكــري  شــاغل  أهــم  كان 
الســيايس، يف رد فعل عىل »اقتصادوية« »احلزب الشــيويع«. 
وأبرز النصوص يف هذا املوضوع »تناقضات الصعيد الســيايس 
يف لبنــان« )العمــل االشــرتايك وتناقضــات الوضــع اللبنــاين، ٧٧-
٩٢- كتابة وضاح رشارة( عن املفارقة بني الدور العريب والعاملي 
للرأمساليــة اللبنانيــة مــن جهــة وبقــاء احليــاة السياســية أســرية 
الريــف وعالقاتــه السياســية. بنــاًء عليه، يعــنّي رشارة التناقضني 
املاليــة-  الربجوازيــة  بــني  السياســية:١(  احليــاة  حيكمــان  اللذيــن 
الســيايس  اإلقطــاع  بــني   )٢ الســيايس؛  واإلقطــاع  التجاريــة 
ومجمــوع الناخبــني، ومعظمهم ينتمــي إىل الربجوازية الصغرية 
يف الريــف واملدينــة والعمــال الزراعيــني والفالحــني. ســوف حيتل 
التناقض األول احلزّي األكرب من االهمتام والشغل، أما التناقض 
مع الربجوازية الصغرية فلم يكن باملســتوى نفســه من األهمية 
خصوًصا أننا ِحْدنا عنه مراًرا باحلديث عن الربجوازية الصغرية 

مبا يه قاعدة النظام. 
عّرْفنــا »اإلقطــاع الســيايس« مبــا هــم أبناء أرس مــن املالكني 
العائليــة  القاعــدة  عــىل  الســيايس  المتثيــل  حيتكــرون  لــألرض 
والطائفيــة. وقّدمنــا مقاربــة أوىل ملفهــوم املحســوبية )الزبونيــة( 
مبــا يه التبــادل بــني الــوالء الســيايس، املعــرّب عنــه يف االنتخابــات 
والعائــيل  الفــردي  والتنفيــع  جهــة،  مــن  خصوًصــا،  النيابيــة 
ومل  ثانيــة.  جهــة  مــن  الدولــة،  وخدمــات  اإلدارة  يف  واملناطقــي 
نغفــل اإلشــارة إىل الطابــع غــري املتــكائف للتبــادل، عــىل اعتبار أن 
الزعــمي يوظــف الــوالء الســيايس ألغــراض التكســب املــادي مــن 

خالل السلطة. 
تعــّرض مفهــوم اإلقطــاع الســيايس لتعديــالت وتطويــرات. 
أكدنــا منــذ البدايــة عــىل دور اإلقطــاع الســيايس يف لعــب دور 
الوكيل السيايس للربجوازية. والحظنا الحًقا »تربجز اإلقطاع 

بعنوان منشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوًرا   أصدرنا 
فيتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام« يف  الحرب  حول   »حقائق 
بمنعي  تسبب  ما  فيتنام،  على  العدوان   يدين 
المتحدة  الواليات  دخول  من  عاًما  لعرشين 
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رأســمالية جديــدة  اقتصاديــة  نشــوء مصالــح  الســيايس«، أي 
لرجاالتــه مــن خــالل ســلطة الدولــة والرشاكــة مــع الربجوازيــة. 
للمهــن  المتصاعــد  الــدور  نتلّمــس  أخــرى  جهــة  مــن  وبدأنــا 
الحــّرة والطبقــات الوســطى يف تمثيــل المصالــح الربجوازية يف 

المؤسســة الترشيعية.
أّمــا مفهــوم التناقــض بــني الربجوازيــة وطاقمهــا الســيايس 
فسوف تكون له حياة طويلة يف اليسار الشيويع ويف »الحركة 
التأسيســية  الفــرتة  تلــك  الوطنيــة«، وعــىل منّوعــات عــدة. يف 
الحجــج  ومــن  التناقــض.  حــل  إمــكان  يرّجــح  اجتهــاد  ورَد 
المســتخدمة عىل ذلك أن دور الرأســمالية يف توســعة الســوق 
وتحريــر قــوى اإلنتــاج ســوف يمّهــد حكًمــا لتصفيــة الرواســب 
اإلقطاعيــة والعشــائرية وتوفــري رشوط وحــدة الوطــن فتتحــول 
«. بناًء عليه، رّجحنا 

ً
الطبقــة الحاكمــة إىل »طبقة حاكمة فعال

اندمــاج قطــايَع الربجوازيــة – المســييح، »صاحب االمتيازات 
الســابق«، والجناح المســلم »األقل امتياًزا« – ما يمّهد لحل 
جــذري لمشــكلة الطائفيــة ويســهل العمــل عــىل إزالتهــا »مــن 
فــوق«.  »مــن  زالــت  أن  بعــد  الشــعب،  صفــوف  يف  تحــت«، 
اليســار يف  فــواز طرابلــيس، »مالحظــات حــول وحــدة  )انظــر: 
لبنــان«، مجلــة »الثقافــة العربيــة«، الســنة ٨، العــددان ٦و٧، 

حزيــران/ يونيــو وتموز/يوليو ١٩٦٦، ص ٣٥١- ٣٦٨(. 

نمط إنتاج الخدمات الرأســمايل 
العــريب  دوره  يف  اللبنــاين  االقتصــادي  النظــام  تميــزي  حاولنــا 
اللبنــاين عــن ســائر ســورية  الكيــان  بــني فصــل  بإقامــة الصلــة 
وتغليــب دور الوســاطة الماليــة والتجاريــة عليــه بحيــث تحــّول 
إىل »حلقــة الوصــل المحليــة« بني الســوق العالمية والداخل 
العريب. وأكدنا أّن انعزال لبنان الســيايس والثقايف عن ســورية 
أو  االقتصاديــة«  »عروبتــه  رشط  هــو  العــريب  العالــم  وســائر 

وجهها اآلخر.
ترافــق ذلــك مــع محاولــة تفكري ماركســية يف االقتصاد من 
الرأســمايل«  الخدمــات  إنتــاج  »نمــط  مفهــوم  صياغــة  خــالل 
أيــار/  االشــرتايك«،  »لبنــان  ٩٣-١٢١؛  ص  االشــرتايك،  )العمــل 
المــال  قطــاع  غلبــة  عــن  طرابلــيس(  فــواز  كتابــة   ،١٩٦٨ مايــو 

والتجــارة الموّجــه للخــارج. أفدنــا يف تلــك األبحاث مــن مقولة 
خــالل  لبنــان  يف  التجــار«  »جمهوريــة  عــن  حــوراين  ألــربت 
االقتصــاد  عــىل  ثانيــة  »نظــرة  وكتــاب  االســتقاللية،  العهــود 
اللبنــاين« ليوســف صائــغ ومحمــد عطاللــه، الــذي أبــان حجــم 
»بعثــة  تقريــر  ل 

ّ
وشــك الخــاريج.  وتوجهــه  الخدمــات  قطــاع 

ألول  كشــف  وقــد  الفكــري  تطّورنــا  يف  هامــة  ــة 
ّ
محط إرفــد« 

أربعــة  الطبقيــة حيــث  والفــوارَق  الفقــر  وجــود  وباألرقــام  مــرة 
يف المئــة مــن اللبنانيــني تســتحوذ عــىل ثلــث الّدخــل القومــي، 
واالمتيــازات الــي تتمتــع بهــا بــريوت وقســم مــن الجبــل، عــىل 

حساب األطراف، إلخ. 
مــع ذلــك، لــم يكــن لنــا إنتــاج يذكــر عــن الرتكيــب الطبقــي 
وبالحديــث  العاملــة  الطبقــة  مــن  اكتفينــا  اللبنــاين.  للمجتمــع 
مــن موقعهــا، ومن موقع حزبهــا الماركيس اللينيين المرتىج أو 
المفــرتض )الــذي ينعــت بالثــوري أحياًنا( ورأينــا إىل الربجوازية 
الحاكــم  للتحالــف  الطبقيــة  القاعــدة  أنهــا  عــىل  الصغــرية 
التوّجــس  مــن  الشــيوعيون  عليــه  اعتــاد  مــا  أيًضــا  وحّملناهــا 

والحــذر عــىل اعتبارها المصــدر الرئيس لالنحرافات. 

الشهابية
قارْبنــا »الشــهابية« عــىل أنهــا بالمقــام األول مــرشوع إصــاليح 
وحمايتهــا  نمّوهــا  تنظيــم  قصــد  الحــر  االقتصــاد  لرأســمالية 
وتحريرهــا مــن عــدد مــن ســلبياتها، ولــو رغًمــا عنهــا يف بعــض 
األحيــان. تحقق ذلك بواســطة جهــاز تكنوقراطي–أمين عّوض 
عــن فريَقــي الحكــم المتناقَضــني والعاجَزيــن: إقطــاع ســيايس 
طــور  يف  رأســمايل  لنظــام  الســيايس  التمثيــل  عــىل  قــادر  غــري 
النمــو مــن جهــة، وبرجوازيــة مالية–تجاريــة ضعيفــة الحضــور 
يف السياســة، وعاجــزة عــن تنظيــم التطــور الفوضــوي لقطاعهــا 
المــايل الناتــج مــن تدّفــق أمــوال النفــط، من جهة أخــرى. وأبرز 
األدوات يف هذا المجال صدور قانون النقد والتســليف الذي 
للمصــارف،  وأّمــن  العملــة  وثّبــت  المركــزي  المــرصَف  أنشــأ 
والربجوازيــة بالجملــة، قــدًرا مــن الثبــات والحمايــة. إال أننــا يف 
مقــاالت العــام ١٩٦٨ قلنــا إن الشــهابية باتــت تمثــل »مصالــح 
الرأســمالية اللبنانية ذات الطابع التجاري–المرصيف الغالب« 

)»لبنان االشــرتايك«، تموز/ يوليو ١٩٦٨(
بتفــرخي  الســيايس  اإلقطــاع  أظافــر  تقلــمي  الهشابيــة  ــت 

ّ
تول

يف  تدخلهــم  وصــّد  الزعمــاء،  كبــار  وجــه  يف  وســيطة  وجاهــات 
اإلدارة عــن طريــق اســتحداث عــدد مــن األجهــزة واملؤسســات 
ديــوان  املدنيــة،  اخلدمــة  مجلــس   – العــام  للحقــل  الناظمــة 
املحاســبة، التفتيش املايل، مجلس تنفيذ املشــاريع الكربى، إخل. 
عىل أن تلك اإلجنازات تالزمت مع نقل مركز السلطة إىل اجلهاز 

 أكدنا منذ البدايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة دور اإلقطاع
 السيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايس يف أداء مهمة الوكيل السيايس
 للربجوازيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. والحظنا الحًقا
»تربجز اإلقطاع السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايس«
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التنفيذي عىل حساب السلطة الترشيعية وتأسيس دور خاص 
للجيش وأجهزة األمن يف التدخل يف احلياة السياسية والعامة، 
خصوًصا بعد محاولة االنقالب العسكري الفاشلة الي قام هبا 

»احلزب السوري القومي االجمتايع« العام ١٩٦١.
يف ظل أيديولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة »النمو« )الي وصفناها 
ــت الدولــة الشــهابية اإلنفــاق الواســع 

ّ
بـ»التكنوقراطيــة«(، تول

عــىل مشــاريع البــىن التحتيــة – إيصــال الكهربــاء والمــاء ألريــاف 
البلــد واألطــراف، وإقامــة الســدود وربــط البلــد بشــبكة طرقات 
– وعــىل اســتصالح األرايض. ومــع اعرتافنــا بــأن هــذه المشــاريع 
حملت الحد األدىن من مســتلزمات الحياة اإلنســانية لألرياف 
واألطراف، إال أننا شددنا عىل دورها يف توسعة السوق وإيصال 
إليهــا، أي  األجهــزة الكهربائيــة المزليــة والمــواد االســتهالكية 
 مــن تنفيــذ مشــاريع تنميــة 

ً
أنهــا شــجعت عــىل االســتهالك بديــال

تســّد الحاجــات المعيشــية األوىل يف أريــاف تنهــار فيهــا الزراعــة 
األرض  إنتاجيــة  زيــادة  عــىل  تعمــل  أن  مــن   

ً
وبــدال الكفافيــة، 

نتغافــل  لــم  أننــا  العلــم  مــع  إلــخ.  الــزرايع،  التصنيــع  وتشــجيع 
األرايض  مســاحة  توســيع  يف  األخــرض«  »المــرشوع  دور  عــن 
القابلــة للزراعــة. لكننــا اتخذنــا موقًفــا ســلبيًّا مــن طلــب الجهاز 
الشــهايب قروًضــا بقيمــة ٣٠٠ مليون لــرية لبنانية ألغراض التنمية 
نوفمــرب  الثــاين/  ترشيــن   ،٢ االشــرتايك«،  )»لبنــان  االقتصاديــة 

١٩٦٦( وانتقدنا عدم كفاية برامج حماية الصناعة.

للدولــة  االجمتاعيــة  السياســات  بقميــة  االعــرتاف  ومــع 
الهشابيــة – وأبرزهــا إنشــاء صنــدوق المضان االجمتــايع – ركّزنا 
عــىل مــا فرضتــه يف املقابل مــن قيود عىل الطبقة العاملة: عقود 
العمــل اجلماعيــة، والتحكمي، والوســاطة اإللزاميني يف الزاعات 
بــني العمــال وأربــاب العمــل، والضبــط األمــين للحركــة النقابية 

من خالل »املكتب الثاين«. 
وجيدر التذكري أننا بدأنا اإلنتاج والفعل وقد انهتى عهد فؤاد 
هشاب )١٩٥٨-١٩٦٤( واحلياُة السياسية قد انقمست بني أنصاره 
لنــا بدّقــة عهــَدي حلو وفرجنية، مبــا يف ذلك أزمة 

ّ
وخصومــه، فحل

»بنك إنرتا« ١٩٦٦– وصعود »احللف الثاليث« املعادي للنارصية 
والهشابية مًعا، من كميل مشعون وبيار اجلميل ورميون إده، بعد 

هزميــة حزيــران/ يونيــو ١٩٦٧، إال أننــا مل ننشــغل كثــرًيا مبــدى جنــاح 
اخلصــوم يف االرتــداد عــىل تلــك السياســات وتفكيــك مؤسســات 
التنميــة والرقابــة واملحاســبة، ما ســوف يهســم يف تفكك الدولة 

ذاهتا عشية احلرب األهلية.
مهمــا يكــن، النظــر إىل الهشابيــة قبــل احلــرب األهليــة ليــس 

كالنظر إلهيا بعدها. وهذا ما سأعود إليه.

املواقف العربية والعاملية
مــن  النقــدي  موقفنــا  عــن  عــدا  ــا  عامليًّ وفــري  نتــاج  لنــا  يكــن  مل 
الشــيوعية  احلركــة  عــىل  ختــمّي  تــزال  ال  كانــت  الــي  الســتالينية 
العربيــة. وقــد أفدنــا يف ذلــك مــن أعمــال هــرني لوفيڤــر وجــورج 
خاصــة  أهميــة  أولينــا  وآخريــن.  دويتــرش  وإســحق  لــوكاش 
هــو  فيتنــام  مــع  التضامــن  واعتربنــا  الفيتنامّيــة  الثــورة  ملتابعــة 
محــك األمميــة الربوليتاريــة، يف مغايــرٍة للــدارج عــن التضامــن 
عــن  النقديــة  نصوصنــا  أبــرز  ومــن  الســوفييي.  االحتــاد  مــع 
الستالينية، نرشنا دراسة معّمقة ومستفيضة لألزمة التشيكية 
والتدخل العســكري الســوفيايت، بكتابة أحمد بيضون )»لبنان 
االشــرتايك«، العــددان ١٢ متــوز/ يوليــو ١٩٦٨ و١٣ ترشيــن األول/ 
لــْت األزمــَة التشــيكية عىل أهنــا نتاج تناقضات 

ّ
أكتوبــر ١٩٦٨( حل

فــات احلقبــة الســتالينية، ووضعــت اجلنــاح التكنوقراطي يف 
ّ
مخل

مواجهة احلزب واإلدارة، وأبانت أن التدخل العســكري لالحتاد 
السوفيايت والدولة احلليفة مل ينجح يف قلب االجتاه الذي فرضته 
احلركة اإلصالحية، وإذ الحظ بيضون مشاركة الطبقة العاملة 
يف احلركــة اإلصالحيــة، خــمت ممتنًيا أن تنجح الطبقة العاملة، يف 
ظــل نظــام ليــربايل، يف اخلــروج »مــن الوصايــة الســتالينية لتبــين 

حكمها املستقل: الديكتاتورية الدميوقراطية للربوليتاريا«.
وتمضّنــت النــرشة زاويــة دامئــة للتثقيــف النظري كنــُت أتوىل 
حتريرها من ويح اللينينية خصوًصا، يفرتض هبا أن تقّدم الدعم 
النظري لهدف املجموعة املعلن– بناء احلزب املاركسيـــاللينيين. 
تمضنت الزاوية مواّد عن التنظمي احلزيب، ومخاطر البريوقراطية 
يف احلــزب، واملفهــوم اللينيــين للمركزيــة الدميوقراطيــة، ووحــدة 
ومــن كتابــات  لينــني،  العمــل؟«  مــن »مــا  احلــزب، ومختــارات 
لينني عن التحالفات، وما شابه. ومن باب التثقيف أيًضا مادة 

منشورة عىل حدة عن مبادئ االقتصاد املاركيس. 
أمــا أبــرز مشــاغلنا العربية فكان املوقف مــن النظام النارصي 
استوحيناه من كتابات املاركسيني املرصيني خصوًصا. كتاب أنور 
عبد امللك )»مرص، مجمتع عســكري«، ١٩٦٤( يعّرف النظام عىل 
أنــه وليــد مجموعــة عســكرية صــادرة عــن الربجوازيــة الصغــرية، 
إال أنــه يــرى أن عبــد النــارص بــىن دولــة اشــرتاكية نظــًرا للتحــوالت 
االقتصاديــة واالجمتاعيــة اجلذريــة الــي أحدهثا، لكهنــا ذات نظام 

 قاربْنا »الشهابيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة« كمرشوع
الحر االقتصاد  لرأسماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   إصالحي 
وتحريرها وحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــايتها  نموّها  تنظيم   قصد 
من عدد من سلبياتها، ولو رغًمـــــــــــــــــــا عنها أحياًنا
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بريوقراطــي عســكري تفصلــه هــوة كبــرية عــن جماهــري الشــعب 
املــرصي. ويف العــام نفســه، أصــدر مســري أمــني »مــرص النارصيــة« 
بامس مســتعار )حســن رياض( اعترب فيه أن أجزاء من الربجوازية 
ت محل الطبقة احلاكمة 

ّ
الصغــرية حتّولــت إىل برجوازيــة دولــة حل

السابقة ومسّاها »األرستقراطية الربجوازية«. أما األكر جذرية 
االمس  حســني–  محمــود  فــكان  املرصيــني  املاركســيني  نتــاج  يف 
املستعار لهبجت النادي وعادل رفعت، وهما مناضالن شيوعيان 
بالفرنســية  فــا 

ّ
أل حيــث  فرنســا  إىل  وغــادرا   ١٩٥٩ العــام  اعتقــال 

»الــرصاع الطبقــي يف مــرص، ١٩٤٥-١٩٦٨« )١٩٦٩(. يــرى الكتــاب 
إىل انقــالب الضبــاط األحــرار عــىل أنــه جــاء لقطــع الطريــق عــىل 
ثورة شعبية. وسوف تلهم هذه الدراسات النقدية اليساَر العريب 

اجلديد يف نقده النظام النارصي بعد نكسة العام ١٩٦٧. 

مل يقتــرص االهمتــام العــريب عــىل مرص. تابعنا أوضــاَع »احلزب 
الشــيويع العــرايق«؛ ودعمنــا حق األكــراد يف احلكم الذايت مضن 
اجلمهوريــة العراقيــة؛ وتابعنــا أوضــاع »حركــة التحــرر الوطــين« 
يف اجلنوب الميين ضد االســتعمار الربيطاين، عشــية االســتقالل؛ 
ونرشنــا لزمــالء ورفــاق مينيــني وحبرينيــني وســعوديني وعراقيــني 
وكان  بلداهنــم.  أوضــاع  عــن  األمريكيــة  اجلامعــة  يف  وســوريني 
البعــث« يف ســورية ســى إىل  يل اجهتــاد حــول حكــم »حــزب 
قواعــده  احنســار  بعــد  الريفيــة،  االجمتاعيــة  قاعدتــه  تشــخيص 
االمتيــازات  منــو  وإبّــان  النارصيــة،  مــع  الــزاع  خــالل  املدينيــة 
ــم املنطــق االنقــاليب بتقلبــات  ــل حتكّ

ّ
االجمتاعيــة للضبــاط، وحل

العــدد ٣،  االشــرتايك«،  املتناحــرة. )»لبنــان  العســكرية  الكتــل 
كانون األول/ ديمسرب ١٩٦٦(. 

نقد اليسار
يؤخذ عىل نتاج »لبنان االشــرتايك« طغيان هاجس المتايز عن 
»احلزب الشيويع« والتعبري عن شعور بالتفّوق جتاهه المتالكه 
الصحــة  مــن  الكثــرُي  القــول  يف  املاركســية.  التحليــل  أدوات 
خصوًصــا أن تأكيــد المتايــز حمــل قــدًرا مــن املبالغــة واالدعــاء 
النطــق  اّدعــاء  موقــع  اختــاذ  إىل  إضافــة  النظــري  والتشــاوف 

واملحاسبة بامس الطبقة العاملة. 

»احلــزب  كان  مــربر.  دون  مــن  المتايــز  يكــون  لــن  لكــن 
الشــيويع« ال يــزال يف املرحلــة الرسيــة مل خيــرج بعــد مــن حالــة 
العــام  قــرار تقســيم فلســطني  تأييــده  الــي نتجــت مــن  العزلــة 
١٩٤٨ومعارضة خالد بكداش الوحدَة املرصية الســورية والزاع 
مــع مــرص النارصيــة، وكان يعيش حالة مــن الرصاعات الداخلية 
من عناويهنا استكماُل االستقالل عن احلزب السوري والتحرر 
مــن طغيــان بكــداش عــىل احلــزب اللبنــاين واســتقبال حتديــات 
قيام النظامني البعي والنارصي. وكانت أجهزته يف حالة ركود 
بقيــادة عتيقــة ال تــزال تعيش يف العهد الّري. وقد جتمعت تلك 
العوامــل لتطلــق حركــة التجديــد الــي تكرســت يف املؤمتــر الثاين 
للحــزب العــام ١٩٦٨. أقصــد القــول إن »احلــزب الشــيويع« يف 
تلــك اآلونــة كان قليــل اجلاذبيــة لشــّبان ممترديــن ومســتعجلني 
يريــدون اإلطاللــة مــن خاللــه عــىل املاركســية وعــىل االخنراط يف 

حركة شعبية جذرية. 
ــب وجــه 

ِّ
مث إن حركــًة جديــدًة يف طــور النشــوء ال بــد أن تغل

المتايــز مــع األقربــني عــىل وجــوه المتاثــل والتقــارب. مــن حيــث 
للوضــع  املاركــيس  التحليــل  غيــاب  احلــزب  عــىل  أخذنــا  املهنــج، 
الطبقي يف لبنان )مع أننا أنفسنا مل نقّدم فيه أي مساهمة تذَكر(؛ 
الســوفيايت؛  لالحتــاد  والتبعيــة  الســتاليين؛  النظــري  واالحنــراف 
والتحالــف مــع الربجوازيــة الوطنيــة )كان الــزاع داخــل احلــزب 
عــن   

ً
ممثــال كرامــي  رشــيد  يف  تــرى  الــي  القدميــة  القيــادة  بــني 

الربجوازية الوطنية واجليل اجلديد الذي ينّصب كمال جنبالط 
 لهــا(؛ وضعــف المتايز عن احللفاء الذي يفقد احلزب دوره 

ً
ممثــال

الطليــي. وأرجعنــا كل ذلــك إىل ما مسّيناه »تذبذب الربجوازية 
الصغــرية« وأيديولوجيــة احلــزب التكنوقراطيــة، وأخــرًيا أخذنــا 
وعــدم  الداخليــة  حياتــه  الدميوقراطيــة يف  انعــدام  احلــزب  عــىل 

اعمتاد املبدأ االنتخايب واملساءلة ورفض اآلراء املعارضة، إخل.
لكــن اخلالفــات األبــرز مــع »احلــزب الشــيويع« دارت عــىل 
قضايــا راهنــة: املوقــف مــن قبــول جمــال عبــد النــارص مــرشوع 
العــريب اإلرسائيــيل؛ املوقــف  الــزاع  العــام ١٩٧٠ لتســوية  روجــرز 
ــا وعامليًّا؛ اختالف  مــن العمــل الفــدايئ ومن الكفاح املســلح عربيًّ
وجهات النظر إىل الهشابية وسي احلزب الدامئ لاللتحاق جبناح 
أو بآخــر مــن أجنحــة الربجوازيــة، إخل. وظهــرت أيًضــا خالفات يف 
وســائل العمــل مــع تغليبنــا العمل القاعــدي يف النضــال العّمايل 
الثانويــات  يف  الصفــوف  ملجالــس  األولويــة  وإعطــاء  والفــاليح، 

وللجمعيات العمومية يف اجلامعات. 

التدخل السيايس واالجتمايع
هشــاب  رفــض  بعــد  والشــعبية  العماليــة  النضــاالت  انفجــرت 
العــام  رئيســا  حلــو  شــارل  وانتخــاب  جديــدة  لواليــة  التجديــد 

 أبرز مشاغلنا العربيــــــــــــــــــــــــــــــــــة كان الموقف
 من النظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام النارصي
 استوحيناه من كتابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاركسيني المرصيني خصوًصا
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النقابيــة  احلركــة  هامــش  عــىل  الفــرتة  تلــك  يف  نشــطنا   .١٩٦٤
والعماليــة. أصــدر الصحــايف ســامي ذبيــان جريــدة »العّمــال« 
ســويد.  محمــود  صديقــه  خــالل  مــن  معــه  العمــل  إىل  ودعانــا 
هكــذا تعرفنــا عــن كثــب عــىل أجــواء احلركــة النقابيــة، خصوًصــا 
»جهبــة التحــرر العماليــة«، ويه حتالــف بــني نقابــي »احلــزب 
الشــيويع« و»احلزب التقدمي االشــرتايك«، يرأهسا أسعد عقل 
من »احلزب االشــرتايك« ويشــغل منصب أمني الر عادل عبد 

المصد من »احلزب الشيويع«. 
المثمــرة يف  مــزاريع األشــجار  العــام تحــركات  شــهد ذلــك 
جبــل لبنــان مــن أجــل ترصيــف منتجاتهــم، وقــد أثــاروا موضــوع 
تحكــم الســمارسة باألســعار واإليجــارات الباهظة الــي يفرضها 
أصحــاب الــرّبادات الــي ترفــع كلفــة اإلنتاج، وطالبوا بمســاعدة 
النشــاط  اإلرضاب  افتتــح  منتجاتهــم.  تصديــر  عــىل  الدولــة 
االجتمــايع الريفــي لتحالــف »الحــزب الشــيويع« و»الحــزب 
التقدمــي االشــرتايك« و»حركــة القوميــني العــرب« يف »جبهــة 
األحزاب والشخصيات الوطنية والتقدمية« وُتّوج بـ»مهرجان 
بتْخَنيــه« يف قضــاء عاليــه شــارك فيــه اللــواء جميــل لحــود، وزير 
النائبــة  ســعيد،  ونهــاد  جنبــالط  كمــال  فيــه  ــب 

َ
وخط العمــل، 

المستقلة، وجورج البطل، عن »الحزب الشيويع«، ومحسن 
إبراهيم عن »حركة القوميني العرب«.

)طرابلــيس،  اجلاريــة  األحــداث  عــىل  عــدة  بوســائل  قنــا 
ّ
عل

»مهرجــان  ــا  إجيابيًّ ثّمّنــا  اليســار«(.  وحــدة  حــول  »مالحظــات 
ضــد  األحــزاب  جهبــة  إليــه  دعــت  الــذي  بيبلــوس«  ســينما 
بــه  الــذي تقدمــت  مضــان رؤوس األمــوال األمريكيــة،  مــرشوع 
حكومــة حســني العويــين، وقــد أِطلقــت علهيــا تمسيــة »حكومة 
املليونريية«، وجنحت املعارضة يف إفشــال املرشوع وأهسمت يف 
اســتقالة احلكومة. يف املقابل، انتقدنا مهرجان بتْخَنيه ملطالبته 
األجنبيــة،  املزاحمــة  وجــه  يف  الوطنيــة«  »املصــارف  حبمايــة 
مشــككني يف وطنيــة مصــارف يعمــل القم األكــرب مهنا برؤوس 
أموال أجنبية، إضافة إىل لعهبا دور املرايب يف القطاع الزرايع. 

التحــرر  »جهبــة  عــىل  نقدنــا  انصــّب  العّمــايل  القطــاع  يف 
العمــايل«: الَنَفــس القصــري، التقاعــس يف تأييــد إرضاب عامالت 

وعمال رشكة حرص التبغ والتنباك– الريي، االرهتان للتسويات 
ا  الربملانية، إلغاء تظاهرة حتمل مطالب العمال إىل الربملان. وردًّ
عــىل اقــرتاح اجلهبــة متثيــل العمــال يف الربملــان وفــق نســبة مئويــة 
رنــا بــأن متثيــل العمــال يــمت مــن خــالل أحزاهبم 

ّ
مــن عددهــم، ذك

وأّن »دور الطبقة العاملة هو قيادة املجمتع إىل االشرتاكية«.
ومن النقاط اجلديدة الي أثرناها يف مجال النضال العمايل 
املطالبــة مبنــح العمــال غــري اللبنانيــني – وهــم عمــال ســوريون يف 
معظمهــم – حــق االنتســاب للنقابــات والتصويت فهيــا من دون 
المضــان  صنــدوق  عــىل  عّمــايل  إرشاف  إىل  والدعــوة  الرتشــح؛ 
تلــك  االجمتــايع وعــىل كيفيــة توظيــف أموالــه عــىل اعتبــار أن 

األموال »أجوٌر مؤجلة« عائدة للعمال.
يف تقييم جتربة التحالف، عّينا رشوط جهبة يسارية ناجحة: 
األولويــات املطلبيــة؛ تعيــني العقــدة االســرتاتيجية الــي تتكثــف 
عندها تناقضات النظام )ولكن من دون أخذنا عناء املساهمة 
يف تعييهنــا(؛ عــدم تنــازل ممثــيل الطبقــة العاملــة االشــرتاكيني 
عن الدعاية ملطالهبم املســتقلة الي تتجاوز املطالب املشــرتكة؛ 
النظــام  داخــل  مــن  تــمت  الــي  اإلصالحــات  بــني  المتيــزي  وأخــرًيا 
الرأمسايل وحسب منطق تطوره واإلصالحات الي تفتح ثغرات 
فيه باجتاه تغيريه. وتأكيًدا عىل أن الدعوة للتحالف ال تتناىف مع 
ا بليًغا  استمرار الرصاع الفكري مع احللفاء، دجّّب أحمد بيضون ردًّ
 عــىل محــارضة لكمال جنبالط بعنــوان »يف ما يتعّدى 

ً
ومشــغوال

املاركسية« عنونه »هتافت اجلنبالطية يف تعدي املاركسية«.  

االنتخابات النيابية
كانــت االنتخابــات النيابيــة يف أيــار/ مايــو ١٩٦٨ مناســبة لنشــاط 
علــين يدعــو إىل مقاطعهتــا عىل اعتبار أن مركــز الثقل يف النظام 
ليــس الربملــان وإمنــا اجلهــاز التنفيــذي، وأّن بكــوات اإلقطــاع هــم 
يف خدمــة الربجوازيــة. ورفضنــا المتيــزي بــني مرشــيح »الطغمــة 
»احلــزب  فعــل  مــا  عــىل  الهشابيــني،  واملرشــحني  املاليــة« 
نــا كنا 

ّ
الشــيويع«، عــىل اعتبارهمــا وجهــني لعملــة واحــدة. ولعل

أول املبادريــن يف نقــد قانــون االنتخــاب وتبيــان املفارقــة الكربى 
فيــه حيــث تعيــش أكرثيــة اللبنانيــني ويعملــون يف املــدن لكهنــم 
ملزمون باالقرتاع لنواب حتت ضغط شــبكة االنمتاءات العائلية 

والطائفية يف قرى وبلدات ال يقميون فهيا. 
 

ً
مقــاال نرشنــا   ،١٩٦٨ للعــام  النيابيــة  لالنتخابــات  تمهيــًدا 
بعنوان »انتخابات اإلقطاع الســيايس وديموقراطية الشــعب« 
)»لبنــان االشــرتايك«، العــدد ١١، آذار/ مــارس ١٩٦٨، كتابــة فــواز 
طرابلــيس( يــرّد عىل مقولة »الحزب الشــيويع« عن »الطغمة 
الماليــة« بمقولــة التحالــف الحاكــم بــني الربجوازيــة التجارية-
المالية واإلقطاع الســيايس المكّون من عائالت مالكة لألرض 

 طالبْنا بمنح العمال غري اللبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيني
– ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوريون  ومعظمهم   – 
حق االنتساب للنقابات والتصويت فيها من دون 
الرتشح؛ ودعونا إىل إرشاف عّمايل على صندوق الضمان 
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تقــوم  الرأســمايل،  التطــور  أمــام  االقتصــادي  نفوَذهــا  فقــدت 
عالقُتها مع جمهورها الريفي الفاليح السابق عىل تبادل الوالء 
الســيايس، مقابــل خدمــات وتنفيعــات يف الدولــة أو بواســطتها 
)عقود لمقاولني، توظيف يف القطاعني الخاص والعام، رخص 
دخــان يف الجنــوب، رخــص اســترياد وتصديــر، إلــخ(. ولعــّل هــذا 
أو  »الزبائنيــة«  الحقــا  تســّمى  ســوف  لمقولــة  طــرح  أول  هــو 
»المحســوبية«. وتالحــظ المقالــة المفارقــة يف ذلــك التحالــف 
أقــوى  الســيايس  لإلقطــاع  الســيايس  النفــوذ  حيــث  الحاكــم 
بكثــري مــن ســلطته االقتصاديــة، يف حــني أن النفــوذ الســيايس 
للربجوازيــة التجاريــة الماليــة ال يعكــس قّوتهــا االقتصاديــة. ويف 
معــرض الســجال مــع »الحــزب الشــيويع« حــول دور الربلمان 
يف الحيــاة اللبنانيــة، والربنامــج الــذي يقدمــه لإلصــالح النظــام 
مركــز  أن  األوىل  مالحظتــني.  عــىل  المقالــُة  تشــّدد  االنتخــايب، 
الثقــل يف النظــام اللبنــاين، بفعــل الشــهابية خصوًصا، انتقل من 
الربلمان إىل الجهاز التنفيذي-اإلداري. والثانية يه لفت النظر 
إىل أبرز وجه للنظام االنتخايب الوارد أعاله: بفعل حركة الهجرة 
الريفيــة الواســعة منــذ  الخمســينيات، باتــت أكرثيــة اللبنانيــني 
تســكن المــدن يف حــني أنهــا مضطــرة إىل التصويــت يف أماكــن 
الــوالدة يف األريــاف واألطــراف حيــث تتحكــم بهــا، وبأصواتهــا، 

أشدُّ العالقات االجتماعية والسياسية تخلًفا.

إىل هــذا، أصدرنــا بياَنــني خاصــني بالجنــوب يتوّجــه األول 
إىل »العمــال والفالحــني وســائر الكادحــني يف جنوبنــا البائس« 
ويدعوهم إىل مقاطعة االنتخابات »حيث ال رشعية إال لسلطة 
تختارهــا الجماهري مــن خالل أحزابها الديموقراطية والنقابات 
الحرة«. أما البيان الثاين، فموّقع باســم »تجّمع عمال وفاليح 
الجنــوب« يعــرض لمظالــم أهــل الجنــوب »المحــروم« ويعــدد 
أبرزها: قضايا زراعة التبغ، المحصول الرئييس ألهل الجنوب، 
ــم رشكــة الريــي االحتكاريــة واإلقطاع الســيايس  ويعــارض تحكّ
بتوزيــع الرخــص، وتعيــني مســاحاتها، وتثمــني المنتــوج وغــريه. 
ودعــا البيــان إىل تنويــع المنتجــات الزراعيــة، والتصنيع الزرايع، 
البيــان  وأثــار  الجنــوب،  يف  المهــين  التعليــم  معاهــد  وإنشــاء 
الطبيــة  التجهــزيات  ويف  الصحيــة  العنايــة  يف  الفــادح  النقــص 

والمستشفيات يف المنطقة، وختم بالدعوة إىل تحقيق مطالب 
الحملــة الشــعبية يف تحصــني القــرى األماميــة وتأمــني المــالئج 

لحماية األهايل من االعتداءات اإلرسائيلية. 

مالحظات ومراجعات
عند إعادة قراءة هذه النصوص، يتبنّي يل أهنا تنطوي عىل عدد 

من املفارقات والتناقضات تستحق التوقف عندها. 
جهــة  مــن  والتحليــل  التشــخيص  بــني  التفــاوت   ،

ً
أوال

الربنامجيــة واألهــداف االســرتاتيجية مــن جهــة  والخالصــات 
الرأســمايل«  الخدمــات  إنتــاج  »نمــط  مقالــة  عّينــت  أخــرى. 
والقطــاع  الشــعب  أكرثيــة  بــني  أنــه  عــىل  الرئيــس  التناقــَض 
المســاس  يمكــن  ال  أنــه  مبــارشًة  اســتدركت  لكنهــا  المــرصيف، 
)»العمــل  االقتصــادي  لبنــان  دور  ركــزية  ألنــه  القطــاع  بهــذا 
الصعيــد  »تناقضــات  مقــال  وأثــار   .)٩٣ ص  االشــرتايك«، 
الخــاريج  الــدور  حيويــة  حــول  نفســه  التســاؤل  الســيايس«، 
االقتصاديــة  الليرباليــة  أن  مؤكــًدا  اللبنــاين،  لالقتصــاد 
والسياســية يه رشط أســايس لــذاك الــدور الوســيط ولحمايــة 

األموال المودعة، وتســاءل:
»هــل يعــين ذلــك أن الطريــق اللبناين إىل االشــرتاكية 
هــو طريــق مســدود؟ ويعــين بالتــايل أنــه ال بــّد للحزب 
املاركــيس اللينيــين من التخيل عــن اضطالعه بأعباء 
التحضــري لقلــب األوضــاع وعــن البــدء بطــرح األفــق 
االشــرتايك عــرب املواقــف اجلزئيــة الراهنــة؟« )»العمل 

االشرتايك«، ص ٨٨(. 
فإذا بالجواب عىل هذه العقبة هو الدعوة إىل »مرحلة وطنية 
خاللهــا  يتــم  االشــرتاكية،  إىل  الطريــق  تمّهــد  ديموقراطيــة« 
وخــوض  وتنميتهــا  األويل«  الرتاكــم  مــوارد  عــىل  »الســيطرة 
معركــة الديموقراطيــة )السياســية( إىل أقــى مداها. أي أننا، 
الــي  تلــك  يف نهايــة المطــاف، دعونــا إىل مرحلــة وســيطة يه 
انتقْدنــا »الحــزَب الشــيويع« ألنــه يدعــو لهــا. وال يخفــف مــن 
الدعــوة إىل تلــك المرحلــة الوســيطة أننــا حّذرنــا مــن التحالــف 
مــع جنــاح مــن الربجوازيــة واشــرتطنا أن يتــوىل القطــب الــذي 
تمثلــه »الطبقــة العاملة اللبنانية وحزبها الماركيس اللينيين« 
للحليــف  الحليــف  »جــّر«  أن  علًمــا  صّفــه؛  إىل  الحليــف  جــّر 
يتوقــف عــىل تــوازن القــوى بينهمــا؛ وإْن حصــل »الجــّر«، فلــن 

تعــود العالقــة بــني الحليفني عالقة تحالــف بل عالقة غلبة.
إىل  الســيايس«  الصعيــد  »تناقضــات  مقــال  ويعــود 
اإلشــكالية ذاتهــا يف مالحظتــه البحبوحة والزعة االســتهالكية 
كان  إذا  عمــا  فيتســاءل  الســتينيات،  خــالل  ســادتا  اللتــني 
الطريــق اللبنــاين إىل االشــرتاكية بــات طريًقــا مســدوًدا؟ وهــل 

 كانت االنتخابات النيابيـــــــــــــــــــــــــة يف أيار/ مايو 1٩٦٨
يدعو علين  لنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط   مناسبة 
 إىل مقاطعتها على اعتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار أن مركز الثقل
التنفيذي الجهاز  وإنما  الربلمان  ليس  النظام  يف 
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يمــيل عــىل الحــزب الماركــيس اللينيــين التخــيل عــن اضطالعه 
بأعبــاء التحضــري لـ»قلــب األوضاع«؟ فيخلــص هذه المرة إىل 
الراهــن »يلّفــه ضبــاب كثيــف«  للوضــع  البديــل  النمــوذج  أن 
وأنــه ال يمكــن تصــور هــذا االقتصــاد المــايل– التجــاري بــإدارة 
عماليــة- فالحيــة. بنــاًء عليــه، يقدم المقال عــدًدا من الخطوط 
بتحــوالت  االشــرتايك  البنــاء  رشوط  ارتهــان   )١ االســرتاتيجية: 
عربيــة أساســية ال بــد مــن أخذهــا يف الحســبان عنــد التحضــري 
لـ»الطفــرة االشــرتاكية«، ٢( إضفاء الشــمول عــىل التناقضات 
الســيايس؛  الصعيــد  عــىل  إال  يتــم  ال  والجزئيــة  االقتصاديــة 
بــني  والشــمول  الرتابــط  إىل  العبــور  يؤّمــن  برنامــج  بلــورة   )٣
المطالــب، ٤( يختــم المقــال بــأن مصداقيــة االتجــاه الجديــد 
النــاس  تقنــع  تحقيــق مكاســب  عــىل  النضــال  بقــدرة  مرهونــة 

بجــدوى االتجاه، إلخ. 
الجديــر بالمالحظــة أن هذيــن النصــني التأسيســيني لنتاج 
أبــرز المفاهيــم واإلشــكاالت  يــؤرشان إىل  »لبنــان االشــرتايك« 
الي ستشغل حركة التغيري يف لبنان لفرتة طويلة، حيث سيطر 
واســتطراًدا  الســيايس–  واإلقطــاع  الربجوازيــة  بــني  التناقــض 
 عىل فكر 

ً
التناقــض بــني الربجوازيــة ونظامهــا الطائفــي– طويــال

اليســار الشــيويع، يف الحــزب الشــيويع )انظــر كتابــات مهــدي 
وســوف  الشــيويع«،  العمــل  »منظمــة  يف  كمــا   )

ً
مثــال عامــل 

يف  ــت 
ّ
تجل كمــا  التغيــري  الســرتاتيجية  التناقــض  هــذا  يؤســس 

الديموقراطــي«  الســيايس  لإلصــالح  المرحــيل   »الربنامــج 
الوطنيــة« يف آب/ أغســطس ١٩٧٥  الــذي طرحْتــه »الحركــة 

وللســلوك يف الحرب األهلية.  

الــرشوط الداخليــة  بــني  ثانًيــا، سُتســهم إشــكالية العالقــة 
والــرشوط العربيــة للتغيــري يف اإليحــاء المبكــر بأولويــة التغيــري 
عربًيــا كــرشط للتغيــري يف لبنــان. وقــد عرفــْت الفكــرة منوعــات 
عديــدة، وأبــرز مــا نجــم عنهــا يف فكــر »لبنــان االشــرتايك« هــو 
الــدور التثويــري لدخــول المقاومــة الفلســطينة إىل لبنــان )يف 
إشــكالية  لكــّن  رشارة(.  وضــاح  كتابــة  »مقاومتــان«،  مقالــة 
فــرتات  يف  األزمــات  أرضيــة  ستشــكل  الخــارج  الداخــل/ 
العــام  هزيمــة  أعقبــت  الــي  واالرتــداد  واإلحبــاط  االنتكاســة 

ال  واإلشــكالية  العــام١٩٨٢.  اإلرسائيــيل  واالجتيــاح   ١٩٧٦-٧٧
تــزال موضع تجاذب إىل اآلن.  

ثالًثــا، يف نقدنــا للشــهابية الــذي ال أتــردد يف تســميته نقــًدا 
معّينــة  قــراءة  تضمنــت  الشــهابية  أن  أغفلنــا  ـا«،  »اقتصادويًـّ
لحــوادث ١٩٥٨ وترّصفــت بنــاء عــىل دروس معينة اســتخرجْتها 

مــن تلك التجربة. 
شــهاب  انطلــق  االســتقالل«،  دولــة  »بنــاء  شــعار  تحــت 
ممــا كشــفته حــوادث ١٩٥٨ مــن استســهال األطــراف المهملــة 
ضــد  الســالح  حْمــَل  المســلمة،  األكرثيــة  ذات  والمحرومــة، 
مــا  تحقيــق  إىل  تســى  إطــالق سياســات  هّمــه  فــكان  الدولــة. 
لــم يتــم خــالل العقــود االســتقاللية الســابقة: ربــط أنحــاء البلد 
بواســطة شــبكة طرقــات، وتوفــري الكهربــاء والماء، واســتصالح 
الفجــوة  يجــّر  بمــا  واألطــراف،  األريــاف  وتنميــة  األرايض، 
وإجــراء  لبنــان(،  وجبــل  )بــريوت  المركــز  وبــني  بينهــا  الكبــرية 
التــوازن الطائفــي ويف الحصــص يف اإلدارة، بمــا  تعديــالت يف 
وكانــت  اللبنــاين.  االجتمــاع  يف  المســلمني  دمــج  يف  يســهم 
التــوازن  قــدر مــن  اإلجــراءات االجتماعيــة هادفــة إىل تحقيــق 
الضمــان  صنــدوق  إنشــاء  وأبرزهــا  االجتماعيــة،  الفئــات  بــني 
االجتمــايع وَدْعــم التعليــم الرســمي والجامعــة اللبنانيــة؛ كل 
هــذا مــن دون المســاس بالزتام لبنــان بمبادئ االقتصاد الحر.

وقــد عــززت الشــهابية الدولــة عموًمــا عــىل حســاب قــوى 
الســيايس  اإلقطــاع  زعامــات  إضعــاف  طريــق  عــن  المجتمــع 
والتشــجيع عــىل قيــام زعامــات متوســطة يف وجههــا مدعومــة 
مــن األجهــزة األمنيــة، وعن طريق زيادة عــدد النواب؛ وعملت 
السياســات الشــهابية عــىل قطــع دابــر نفــوذ اإلقطاع الســيايس 
والعســكر  التكنوقــراط  عــىل  المزتايــد  باالعتمــاد  اإلدارة  يف 
وإنشــاء األجهــزة الرقابيــة – مجلــس الخدمــة المدنيــة وديوان 

المحاســبة والتفتيــش المركزي وغريها. 
موضــع  الطائفــي  النظــام  الشــهابية  تضــع  لــم  وهكــذا، 
تســاؤل، لكنهــا عّدلــت يف نســب التمثيــل الطائفي والمذهيب 
اختــالل  أيّمــا  ــة 

ّ
مختل وكانــت  المســلمني  لصالــح  اإلدارة  يف 

الســابقة  العهــود  سياســات  بســبب  المســيحيني،  لصالــح 
واألســبقية يف التعليم. 

مــن  العســكري  القائــد  هــذا  اســتخلصه  مــا  أهــم  أن  عــىل 
حــوادث العــام ١٩٥٨ هــو أولويــة معالجــة المســألة االجتماعية 
البلــد«. يف  والتــوازن يف  األمــن  »تأمــني  ســّماه  مــا  أجــل  مــن 
موريــس  الفرنــيس  الســيايس  العالــم  مــع  اســترشايف  حديــث 
بمعالجــة  المألــوف  التــداول  عــن  شــهاب  شــّذ  دوفرجيــه، 
االجتماعيــة،  التســوية  إن  لمحّدثــه  وقــال  الطائفيــة  المســألة 
التســوية  مــن  أهميــة  أكــر  إىل تطبيقهــا يف عهــده،  الــي ســى 

 هذان النصان التأسـيسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان لنتاج
االشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتاكي«   »لبنان 
يؤرشان إىل أبرز المفاهيم واإلشــــــــــــــــــكاالت 
اليت ستشغل حركـــــــــــــــــــة التغيري يف لبنان لفرتة طويلة
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المشــكلة  أن  مؤكــًدا  اللبنانيــة،  األزمــات  لعــالج  الطائفيــة 
األساســية يف لبنــان كانــت وســتبقى مشــكلة اجتماعيــة، وتنّبــأ 
بــأن البلــد عــىل برميــل بــارود إن لم تنفذ فيــه إصالحات تحقق 
العدالــة االجتماعيــة. وكــم هــو معــرّب أن أول مــن كــر وصيــة 
التكنوقراطــي  اليمــين،  وذراعــه  تلميــذه  هــو  الثمينــة  شــهاب 
 الباهــت اليــاس رسكيس الذي وضــع واليتــه الرئاسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

)١٩٧٦-١٩٨٢( تحت شــعار »األمن قبل الرغيف«. 

وتجــدر المقارنــة اإلجماليــة بــني عهــد شــهاب الــذي جــاء 
بعــد  إعــادة اإلعمــار  العــام ١٩٥٨ وعهــد  بعــد االقتتــال األهــيل 
حرب ١٩٧٥ من منظار الدروس والِعرَب المستمدة من حالتني 
مــن االقتتــال األهــيل، مع الفارق بينهمــا لناحية المدة الزمنية 

للعمليات العســكرية واتســاع رقعة الضحايا والدمار. 
نظــر عهــُد إعــادة االعمــار إىل الحــرب بتحميلهــا لآلخريــن 
ر نهايــة الحــرب فرصًة لجــين »فوائد  وتجهيــل أســبابها، وتصــوَّ
الســالم«، وقّدم اإلعمار عىل أنه عودة إىل عرص ذهيب ســابق، 
والســي إىل تجديــد اعتمــاد النظــام االقتصــادي عــىل األدوار 
الخارجيــة، حيــث الــدور الجديــد هــو مالقــاة ســالم إرسائيــيل 
ــم – مــن خــالل بنــاء مركــز أعمــال دويل  عــريب متوّقــع – ومتوهَّ
يف وســط بــريوت – وقــد عــزز مركزيتهــا عــن قصــد عــىل حســاب 
ســائر المــدن واألطــراف – وأعطــى األولويــة اقتصاديــا لتنميــة 
الصحيــة  الخدمــات  وتجديــد  والعقــار  المــال  قطاعــات 

والتعليميــة الموجهة للخارج. 
يف ظــل ذلــك المــرشوع، تضّخمــت معالــم نظــام االقتصــاد 
الحــر، وهــو القطــاع الــذي أســهمت أزمتــه يف انــدالع الحــرب 
األهليــة، بتحويلــه إىل نظــام نيوليــربايل مــع تركــزي خــاص عــىل 
بواســطة  المــايل  القطــاع  رســملة  وإعــادة  العقــاري،  القطــاع 
مديونية الدولة، وتثبيت سعر العملة، وتعميم القيم المالية يف 
ظل توســيع أنماط االســتهالك الشــعيب، ما فاقم من االختالل 
االختــالل  ذلــك  مواجهــة  مــن   

ً
وبــدال المدفوعــات.  مــزيان  يف 

عائــدات  عــىل  االتــكال  جــرى  اإلنتاجيــة،  القطاعــات  بتنميــة 
اإلنمــاء.  محــل  النمــو  حــل  الخــارج.  يف  والعاملــني  المغرتبــني 
واســُتكملت عملية تصفية الدولة الشــهابية بواســطة عمليات 

خصخصــة واســعة النطــاق شــملت النقــل العــام والخدمــات 
جهــة،  مــن  واالستشــفاء  العــايل  والتعليــم  والمرفــأ  الربيديــة 
 

ّ
وتفكيــك أجهــزة الرقابــة والمحاســبة مــن جهــة أخــرى. وتــوىل
عهــُد االنتــداب الســوري تســليم الســلطة إىل قادة المليشــيات 
وأحزابهــا وإىل مافيــات محتكري الخزب والمحروقات واألدوية 
واآلالت واألدويــة الزراعيــة والمــواد الغذائية ليجنوا يف الســلم 
إعــادة  الطائــف  اتفــاق  وتــوىل  الحــرب.  يف  جنــوه  مــا  أضعــاف 
توزيــع  بإعــادة  السياســية،  الطائفيــة  لنظــام  ــعة  الموسِّ اإلنتــاج 
ِنســب القــوى داخلــه – خصوًصــا داخــل الجهــاز التنفيــذي يف 
ولكــن   – الحكومــة  ورئاســة  الجمهوريــة  رئاســة  بــني  العالقــة 
مــع تضخيــم طابعــه الديــين، وتعزيــز دور أئمــة وشــيوخ ورجــال 

الدين والمؤسســات الدينية فيه. 
لكــين أريــد التوقــف عنــد وصيــة شــهاب األخــرية الــي دعــا 
عــىل  االجتماعيــة  المســألة  لمعالجــة  األولويــة  إيــالء  إىل  فيهــا 
المســألة الطائفيــة، والتأمــل يف إمكانيــة دفــع معادلــة شــهاب 
إىل نهايتهــا بطــرح الســؤال عّمــا تســتطيعه العدالــة االجتماعية 
يف معالجــة المســألة الطائفيــة ذاتهــا. وهــو مــا ســّميته مؤخــًرا 
خيــار »التجويــف االقتصادي–االجتمــايع للطائفيــة«. وإنــين 

أتساءل حًقا: 
إذا تأمــن التوظيــف يف قطــاع الخدمــة العامــة والــرتيق بنــاًء 

عــىل معيار الكفاءة، 
ــر توزيٌع عادل  وإذا تحققــت تنميــة مناطقيــة متوازنــة، وتوفَّ

لمــوارد الدولة وخدماتها، 
والمداخيــل  العمــل  فــرص  يف  الفــوارق  صــت 

ّ
تقل وإذا 

والروات، 
الصّحيــة  التغطيــة  وشــملت  للتقاعــد  نظــام  اعتِمــد  وإذا 

جميــع اللبنانيني، 
بمراحلــه  المتطــور  الرســمي  للتعليــم  األولويــة  وباتــت 

المختلفة، 
ا يف الســيطرة عىل الفســاد،

ً
وإذا قطع البلد أشــواط

الطائفــي  ــم 
ّ
للتظل قويــة  أســباب  مــن  الكثــري  يبقــى  هــل 

مفرتضــة  طائفيــة  ماديــة  بامتيــازات  للتمســك  أو  جهــة  مــن 
مــن جهــة أخــرى؟ ألــن تتناقــص حاجــة كل جماعــة إىل ادعــاء 
احتــكار المظلوميــة، وتتقلــص معهــا حاجــة النــاس إىل اللجــوء 
والمذهبيــة  الطائفيــة  وأحزابهــم  وقياداتهــم  جماعاتهــم  إىل 
والمرجعيــات الدينيــة لتدبــري أمورهــم المعيشــية، فيتحــررون 
ــا مــن وْهــم أن نمــو قــوة جماعتهــم يف الســلطة يعــادل  تدريجيًّ
تحســني أوضاعهــم المعيشــية وتزايــد فــرص العمــل والوظيفــة 

وتتســع آفاق االرتقاء االجتمايع؟ 
لمزيــد من التأمل... 

 أوّد التأمل يف إمكانية دفع معادلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 شهاب إىل نهايتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بطرح السؤال
 عّما تستطيعه العدالة االجتماعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ذاتها الطائفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  المسألة  معالجة  يف 
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ياسمني مبيّض

 مدرية حترري
 The Syria Report يف
منشور عن االقتصاد 
السوري واألعمال 
والشؤون املالية

 ُكتبت هذه الورقة أثناء 
عملها كزميلة أحباث يف 
 مؤسسة
روزا لوكسمبورغ، 
مكتب بريوت

التكوين السيايس
ولــد ســالمة كيلــة عــام ١٩٥٥ يف فلســطني ببريزيــت، ويه بلــدة 
صغرية مشال رام هللا. عايش خالل حياته الباكرة موجات املّد 
القوميــة العربيــة بزخمها وإرهاصاهتا. غــّذت هذه األيديولوجيا 
آنــذاك حــركات التحــرر ضــد الســلطات االســتعمارية ومــا مسّــاه 
للحــروب  تقريًبــا  املنقطــع  غــري  »التسلســل  أندرســون  بــريي 
إّن  إذ  االســتعمار«١،  بعــد  مــا  فــرتة  يف  والتدخــالت  اإلمربياليــة 
إقامــة دولــة إرسائيــل عــام ١٩٤٨ قد شــددت القبضــة اإلمربيالية 
عــىل العــامل العــريب ومعهــا رضورة تشــكيل جهبــة عربيــة موحــدة 

لردع القوات الغازية وحترير فلسطني. 
بحكــم نشــأته يف كنــف والــٍد نــارصيّ، بــدأ كيلــة احتكاكــه 
اإلفــالُس  يردعــه  ولــم  الصغــر،  منــذ  العربيــة  بالقوميــة 
اإليديولويج الذي عايشه يف سنني الحقة فضاًل عن إخفاقات 
الدول القومية يف فرتة ما بعد االســتقالل عن المحافظة عىل 
الدافــع األســاس وراء هــذه األيديولوجيا. يف الواقــع، فهم كيلة 
المنطقــة كمنطقــة، معرتًفــا بالرتابــط بــني الــدول والنضــاالت، 
معيًدا صياغة العروبة باعتبارها سياســة عربية اشــرتاكية ذات 

بعد أممي. 
مــن وجهــة النظــر هــذه، ختّيــل كيلــة منظومــًة يســاريًة عابرًة 
للحــدود الوطنية قــادرة عىل حتقيق التحّول االجمتايع الكامل 
واالســتقالل االقتصادي يف جميع أحناء العامل العريب. ويف حدود 
كقــوة  املنطقــة  مســتوى  عــىل  املنظومــة  هــذه  ســتعمل  رؤيتــه، 
وســيطة للحــركات الشــعبية ضــد القــوى اإلمربياليــة وإرسائيــل 
اإلنتــاج  وســائل  وتوحيــد  الكومربادوريــة  العربيــة  والــدول 
املتســاوية  التنميــة  حنــو  بلــد  كّل  يف  مهنــي  بشــكل  وتوجهيهــا 

لكامل الرشق األوسط ومشال أفريقيا.
جادل املفكر الفلسطيين بأن إعادة تأهيل املاركسية رشط 
رضوري لتحقيــق هــذا املــرشوع الضخــم. وأكــد أنــه جيــب إنقــاذ 
وفًقــا  ابتكارهــا  وإعــادة  وتكييفهــا  الدوغمائيــة  مــن  املاركســية 

للخصوصيــات التارخييــة للمنطقــة وموقعهــا العاملــي يف الزمــان 
واملــكان. ال شــّك يف أّن جتــذره املبكــر جتــاه اليســار كان جــزًءا من 
حني العرب 

ّ
نزعــٍة أكــرب بني وفــرة من املثقفني واملناضلني املســل

مــرص  هزميــة  بعــد  ــا  أيديولوجيًّ أنفهســم  توجيــه  أعــادوا  الذيــن 
واألردن وسورية عىل يد إرسائيل عام ١٩٦٧، إذ كان هذا احلدث 
ونتاجئــه نقطــة حتــّول بالنســبة لعمــوم املثقفــني العــرب، وحلظــة 

تارخيية »حطمت نظرهتم للعامل وقلبت آمالهم الثورية«٢.
غــزة  وقطــاع  ســيناء  جزيــرة  شــبه  الهزيمــة  تلــك  تركــت 
والضفة الغربية والقدس ومرتفعات الجوالن تحت الســيطرة 
االســتعماري  التوّســع  اســتمرار  إىل  أدى  مّمــا  اإلرسائيليــة، 
اإلرسائييل وتقويض روح القومية العربية وقيادات دول ما بعد 
االســتعمار، كمــا فاعليــة األحــزاب الشــيوعية الرســمية داخــل 
فلك االتحاد الســوفييي. أما بالنســبة للفلسطينيني عىل وجه 
األنظمــة  مــن  أملهــم  الهزيمــة خيبــة  أّكــدت  فقــد  الخصــوص، 
العربيــة، والــي تعــود إىل أكــر مــن عقــد مــن الزمــان، وجعلــت 
ظهــور حــركات المقاومــة الفلســطينية المســلحة الناشــئة أكر 

إلحاًحــا من أي وقت مى٣. 

أثر هزمية الـ67
إن جتربة كيلة ملأساة عام ١٩٦٧ يف بريزيت، وهو يف الثانية عرشة 
مــن عمــره، شــحذت تركــزيه عــىل احلركــة الوطنية الفلســطينية 
وحّرضــت حتّولــه الســيايس. »اللحظــة الــي شــعرُت فهيــا أنــين 
حتولــت مــن طفــل إىل رجــل يه حلظــة هزميــة ٥ يونيــو… عشــُت 
بدايــة احلــرب وبدايــة دخــول االحتــالل الهصيــوين، منحتين تلك 
اللحظــة فهًمــا ملعــىن مواجهــة إرسائيل وحترير فلســطني والعمل 
وبــدأت  كطفــل  نفــيس  أهنيــت  اللحظــة  تلــك  منــذ  باملقاومــة. 

االهمتام بالسياسة«٤. 
سياســية  قــوة  ــب 

ّ
يتطل التحريــر  بــأن  القناعــة  غلبــة  ومــع 

الحــني:  ذلــك  منــذ  كيلــة  فكــر  عــىل  ذلــك  انعكــس  وممارســة، 

ضد مّد التاريخ 
سموّ السياسة يف فكر سالمة كيلة
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»كنــت بعتــرب حــايل مــع فتــح وأنــا ال بعرفه وال بيعرفــين«٥. وعىل 
الرغــم مــن أن كيلــة لــم يملــك آنــذاك ســوى انطبــاع شــاّب عــن 
حة، إال أن الحمــاس والتقديــس اللذيــن شــعر 

ّ
الحركــة المســل

بهما تجاه المناضلني الفلســطينيني يف أعقاب الحدث الكاريث 
اعتبــار  الممكــن  مــن  يعــد  لــم  إذ  العــريب،  العالــم  أنحــاء  ســادا 
وبالفعــل،  التحــّرر.  مســار  يف  الرئيــَس  الفاعــَل  العربيــة  الــدول 
بــرز الفدائيــون الفلســطينيون كـ»رمــز للتحــدي العــريب والتمــّرد 
الجــريء مقابــل فشــل الجيــوش العربيــة وانعــدام كفاءتهــا يه 

وأنظمتها الي تزعم التقدمية«٦. 
الــذايت  النقــد  شــكل  الفكــر  اتخــذ  الوقــت،  هــذا  خــالل 
يف  القصــور  أوجــه  خاللــه  مــن  العــرب  المثقفــون  أدرك  الــذي 
وتحالفاتهــم  للتحــرر  واســرتاتيجياتهم  المعلنــة  أيديولوجياتهــم 
السياسية٧. وظهر اليسار العريب الجديد يف هذا السياق باعتباره 
العقائديــة  والتفســريات  القوميــة  لأليديولوجيــات  مســاءلًة 
للماركســية، إضافــًة إىل العالقــة العموديــة )مــن أعــىل ألســفل( 
بني االتحاد السوفييي واألحزاب الشيوعية الرسمية يف العالم 
العــرب، بدرجــات  يبــدأ الشــيوعيون  الواقــع »لــم  العــريب. ففــي 
متفاوتــة، عمليــة نقــد ذايت جــاّد يف ما يتعلق بقضية فلســطني إال 
بعــد عــام ١٩٦٧«. ومــن األمثلة عىل ذلك إدانُة تأييدهم الســابق 
للسياســة الســوفييتية الرســمية الداعمــة لخطــة التقســيم عــام 
١٩٤٧ ٨. ومنــذ ذلــك الحــني، أعربــت األحــزاب الشــيوعية بشــكل 
مزتايد عن مواقف أكر راديكالية من المقاومة الفلسطينية إذ 
ح اإلحداثّيتني الرئيسّيتني 

ّ
أصبحت الماركســية والعمل المســل

للسياســات التحرريــة يف العالــم العــريب، وارتبطتــا يف حالــة كيلــة 
ا وثيًقا بصريورته السياسية.

ً
ارتباط

أصبح كيلة جزًءا من الحركة الوطنية الفلسطينية يف أوائل 
الســبعينيات، بعــد أن نــاَل منحــًة أتاحــت له االنتقــاَل إىل العراق 
بهدف دراسة العلوم السياسية يف جامعة بغداد. وأما الجامعة، 
فيقــول كيلــة »كانــت مكتباتها زاخرة بكل أنــواع الكتب، وكنُت 
ــا بالقــراءة يف مختلــف مجــاالت التاريخ والسياســة والفكر،  معنيًّ
كنت معنيًّا ببلورة بديل مختلف عن األحزاب القائمة«٩. وبعد 
كتيبــة  ويه  الجرمــق  كتيبــة  اىل  انضــّم  وجــزية،  بفــرتة  وصولــه 
لحركــة  الماركــيس  بالتيــار  مرتبطــة  حة 

ّ
مســل يســارية  طالبيــة 

فتــح ١٠. كان اللــواء الطــاليب ذا طابــع أممــي، يعمــل يف دول عــدة 
ويضــّم أعضــاًء مــن جميــع الطوائــف والجنســيات العربيــة وغــري 
الثوريــة يف  الحــركات  مــن  الســيايس  اإللهــام  ويســتمّد  العربيــة 
العالــم الثالــث الصاعــد، وتحديــًدا يف الصــني وفيتنــام وكوبــا١١. 
قّدمــت هــذه التجــارب السياســية أمثلــًة لنمــاذج بديلــة للتنميــة 
والتقــدم الثــوري الــذي أنتجتــه الخصائــص التاريخية لــكل بلد. 

وخالل هذا الوقت، نضجت عالقة كيلة بالماركسية.

إىل  عــن »فتــح«، ســعت كوادرهــا  الكتيبــة  انشــقاق  بعــد 
بنــاء حــزب شــيويع عــريب لكنهــا حرصــت عــىل الحفــاظ عــىل 
االســتقالل األيديولــويج للتنظيــم. وكانــت »كتيبــة الجرمــق« 
االلزتامــات  عــىل  الســوفييي  االتحــاد  تأثــري  بشــدة  تعــارض 
العالــم  يف  اليســارية  للمنظمــات  والسياســية  األيديولوجيــة 
العــريب. ومــع صعــود الصــني الشــيوعية، أعلــن أحــد مؤســيس 
ــر يف 

ّ
ــوش، وهــو شــاعر فلســطيين ومجّنــد مبك

ّ
اللــواء، نــايج عل

ة موســكو لي 
ّ
»فتــح«، وعــّم كيلــة: »لم نخرج من تحت مظل

ة بكني«١٢. 
ّ
نضع أنفســنا تحت مظل

 بحلــول أوائــل الثمانينيــات، اضطــرت كتيبــة الطــالب إىل 
أن تنتقــل إىل ســورية. وعــىل الرغــم مــن أّن كيلــة لــم يســتمّر 
عضــًوا فيهــا، إال أنــه اســتقّر هو اآلخر يف ســورية بعد أن أدرجته 
إرسائيــل ضمــن القائمــة الســوداء وحرمتــه من حقــه يف العودة 
بســبب نشــاطه العســكري يف الحركة الوطنية الفلســطينية١٣. 
انتقالــه إىل دمشــق، اصطــدم كيلــة بحــدود الممارســة  وبعــد 
الفســاد  عــن  فضــاًل  األســد،  حافــظ  نظــام  ظــل  يف  السياســية 
مــع  المتحالفــة  الرســمية  الشــيوعية  لألحــزاب  األيديولــويج 
»حــزب البعــث« الحاكــم. وعــىل الرغــم مــن المناخ الســيايس 
الكئيــب يف ســورية، إال أنــه رسعــان مــا أقــام روابــط مــع »حــزب 
العمل الشــيويع الســوري« والذي قّدم بدياًل سياســيًّا للقوى 

الشــيوعية الموجودة يف البالد.

يف السجن السوري 
باســم  ســابًقا  )المعــروف  الشــيويع«  العمــل  »حــزب  ســى 
»رابطــة العمــل الشــيويع«( إىل بنــاء »قطب ثالــث من القوى 
السياســية الوطنيــة يف إطــار جبهــة شــعبية موحــدة يمكــن أن 
تطيح بنظام ]البعث[ وتقطع طريق القوى الدينية المتطرفة« 
وكذلــك مواجهــة القــوى اإلمربياليــة العالميــة١٤. هــذا الحــزب 
»انخرط منذ نشــأته يف نهج أممي دويل يربط مصري الطبقات 
يهــدف  وكان  والعالــم«،  المنطقــة  أنحــاء  الشــعبية يف جميــع 
إىل إقامــة حكومــة ديموقراطيــة وثوريــة يف ســورية مــكان نظــام 
سياســية  تيــارات  مــن  يتألــف  كان  أنــه  عــن  فضــاًل  البعــث١٥. 
ونظرياتــه،  السياســية  ممارســته  يف  ــا  ديناميكيًّ وكان  متباينــة 
مشــجًعا للنقد والســجاالت السياســية والنقاش حول برنامج 
الحزب وتحليالت السياق التاريي والسيايس١٦. وجد كيلة يف 
ذلــك الحــزب مســاحًة للفكــر الســيايس الحقيقي والمشــاركة 
الــي تتخطــى دوغمائيــة األحــزاب الشــيوعية الرســمية. وعــىل 
الرغــم مــن أنــه لــم يكــن عضــًوا رســميًّا يف »حــزب العمل«، إال 
ا يف اإلجراءات والمناقشــات السياسية 

ً
ا نشــط أنه كان مشــاركً

للمنظمة، حى أنه فتح مزله الســتضافة اجتماعات الحزب.
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مــن  عــدد  شــّن  عــن  يتــواَن  مل  الســوري  النظــام  أن  إال 
مــن  العــرشات  ســجن  عــن  أســفرت  الــي  القمعيــة  احلمــالت 
عنارص التنظمي مبن فهيم الكوادر والقادة. وبسبب مشاركته 
الواســعة، ُســجن كيلــة يف عــام ١٩٩٢ إىل جانــب قــادة وأعضــاء 
احلزب الباقني، مّما أدى إىل شّل حركة املنظمة بشكل فّعال. 
بــني  وقًتــا  الفلســطيين  املثقــف  أمــى  ســنوات،  مثــاين  وملــدة 
ســجنني وحشــّيني، عدرا وتدمر١٧. وعندما عرضت احلكومة، 
يف ذكــرى احلركــة التصحيحيــة عــام ١٩٩٥، عفــًوا ُيفــرتض أنــه 
مينــح الســجناء السياســيني الشــيوعيني احلريــة مقابــل »تــرك 
العمــل الســيايس واالنســحاب مــن احلــزب والتعــاون مــع أمــن 
الدولــة«، رفــض عــدد مــن الســجناء مبــن فهيــم كيلــة١٨. وعىل 
عــن  يرتاجعــوا  مل  الشــديد،  للتعذيــب  تعّرهضــم  مــن  الرغــم 
ملــدة خمــس ســنوات إضافيــة  بقــي كيلــة مســجوًنا  قرارهــم. 

حــى عــام ٢٠٠٠، فميــا طال بقــاُء بعض رفاقه لفرتة ما. 

رفضــت منظمــات مثل »حزب العمــل الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــيويع« 
سياسة خضوع األحزاب الشيوعية الرمسية للقوى القومية، 
وعملــت عــىل تفكيــك قبضــة األحــزاب القوميــة عــىل الدولــة 
واإلمربياليــة.  الرأمساليــة  القــوى  ضــد  موحــدة  جهبــة  وبنــاء 
ومــع أّن التجربــة السياســية لـ»حــزب العمل« مل تــُدم طوياًل، 
األخــرى  ة 

ّ
املســتقل اليســارية  القــوى  وزوال  زوالهــا  أن  إال 

جيّســد العواقــب احلقيقيــة لدعــم االحتاد الســوفييي ملا يمّسى 
للدوغمائيــة  كيلــة  نقــد  ــد  ويؤكّ التقدميــة  العربيــة  األنظمــَة 

املاركســية املرتّسخة يف األحزاب الشــيوعية الرمسية.

إعادة صياغة املاركسية
رأى كيلــة أّن احنطــاط الفكــر يــؤدي إىل تدهــور التنظــمي. بنــاًء 
عليه، جادل بأن الدوغمائية الي حتيط باألحزاب الشيوعية 
ونقــص  أيديولــويج  ركــود  إىل  أّدت  املنطقــة  يف  الرمسيــة 
الشــيوعية  لألحــزاب  بديــل  صياغــة  فــإّن  وهكــذا،  ســيايس. 
يعــين  ة ودامئــة 

ّ
التقليديــة وتطويــر مشــاريع سياســية مســتقل

الســائدة،  املاركســية  عــن  الشــجاعة لالحنــراف  امتــالك  أواًل 
كمــا ُتقّدم نفهسا. 

اعتــرب كيلــة املاركســيَة مهنًجــا ومنــط تفكــري، لكنــه وجــد أّن 
األحزاب الشيوعية الرمسية يف املنطقة استندت إىل املاركسية 
ــا مقدًســا« يفــرض فهًما نظريًّا مســبًقا للعملية  باعتبارهــا »نصًّ
التارخيية الي تتكّشف بداًل من تطوير النظرية وفًقا لها١٩. أشار 
كيلة وآخرون إىل هذا المنط من املاركسية مبمّسى »املاركسية 
يف  للماركســية  ســتالني  بتأبيــد  ارتبطــت  الــي  الســوفييتية« 
عقيــدة جامــدة وكاملــة. وكمــا يقول املفكر الفلســطيين، كانت 
هذه املاركســية يه الي وصلت إىل العامل العريب، هبذا الشــكل 

املوروث فتحّولت إىل مجموعة طقوس بالية. 
الســوفييي«  الشــيويع  »احلــزب  كان  العــريب،  العــامل  ويف 
العامــة  التوجهييــة  املبــادئ  عــن  كبــري  حــّد  إىل  »مســؤواًل 
حــى يف  العربيــة،  الشــيوعية  األحــزاب  وتكتيــك  الســرتاتيجية 
األمــور الــي تتعلــق مبــارشًة بالشــؤون العربيــة« مثــل تقســيم 
فلســطني٢٠. وعــىل الرغــم مــن أن األحــزاب الشــيوعية العربيــة 
الرمسيــة أصبحــت يف مــا بعــد أكــر اســتعداًدا »لتوجيــه النقــد 
مــن  املبتكــرة  وللتجربــة  الســابقة  احلزبيــة  للمواقــف  النظــري 
منظــور عــريب حقيقــي«، فقــد اســتمّرت هذه األحــزاب يف اتباع 
والســتينيات٢١.  اخلمســينيات  يف  تطويرهــا  متّ  الــي  العقائــد 
انتقــد كيلــة عــىل وجــه اخلصــوص األحــزاَب الشــيوعية الرمسية 
يف العــامل العــريب بســبب متّســكها بغائّيــة وخطيــة تمنيــة املجمتــع 
البــرشي الــي تســتند إىل حــّد كبــري إىل مفهوم ســتالني للحمتية 
التارخيية٢٢ ٢٣. وألّن الســتالينية، الي وصفها كيلة بأهنا تكثيف 
مــع مقرتحــات  تعاملــت  قــد  الســوفييتية،  املاركســية  لظاهــرة 
ماركــس وإنغلــز ولينــني عــىل أهنــا قوانــني عابــرة للتــارخي وثابتــة 
وليســت مجموعــة مــن االفرتاضــات القابلــة للنقــد واالنتقــاد، 
فقد فشــلت األحزاب الشــيوعية العربية إىل حّد كبري يف تطوير 
املمــزي يف  الرأمساليــة وطابعهــا  ملســار  املناســب  الفهــم  وتعمــمي 

العامل العريب٢٤.
كان لهــذه العيــوب النظريــة أهميــة عمليــة قصــوى. جــادل 
كيلــة بأنــه مــن خــالل قيــاس العــامل احلقيقــي مقابل النــص، فإن 
لــت كّل يشء حــى 

ّ
األحــزاب الشــيوعية الرمسيــة أجابــت وحل

قبل حدوثه، وبالتايل أرّصت عىل تكتيكات تتعارض مع الواقع 
يف حلظــات حامســة مــن التارخي٢٥. وبداًل من التســاؤل عن الفهم 
املــوروث الصــارم ملراحــل أمنــاط اإلنتــاج يف ضــوء التطــورات يف 
العــامل العــريب، استســلمت األحــزاب الشــيوعية الرمسيــة نفهســا 
لقــوة احلمتيــة املطلقــة. وحبســب تقدير كيلة، فإّن المتســك مبثل 
باألحــزاب  أّدى  قــد  للتنميــة االجمتاعيــة  املفهــوم احلمتــي  هــذا 
خــالل  الوطنيــة  للقــوى  قيادهتــا  عــن  التنــازل  إىل  الشــيوعية 
والــي  االســتعمارية،  القــوى  ضــد  الوطــين  التحــرر  حــركات 
اســتمّرت تداعياهتــا حــى يومنا هذا. وعىل هذا النحو، فشــلت 

 رفض كيلة عفَو الحكومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الذي يمنح
 السجناء السياسيني الشيوعيني الحريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 مقابل ترك العمل الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيايس
والتعاون مع أمن الدولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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األحزاب الشيوعية العربية يف قيادة الطريق حنو التقدم الثوري 
أو يف أن تصبح عوامل تغيري حقيقية وفاعلة.

الرغــم مــن سياســاهتا التقدميــة ومواقفهــا املعاديــة  وعــىل 
بشــكل  »عملــت  القوميــة  األنظمــة  فــإن  وإلرسائيــل،  للغــرب 
الناشــئة  الرأمساليــة  والطبقــة  الرأمساليــة  تقويــة  عــىل  أســايس 
القوميــة  القــوى  أهملــت  الواقــع،  ويف  بالدولــة«٢٦.  املرتبطــة 
لت من أهميتها أو رفضهتا بشــكل 

ّ
العربية مســألة الطبقة، وقل

قاطــع باعتبارهــا تقــّم الوحــدة العربيــة٢٧. كانــت هــذه األنظمة 
تعزيــز  حتــاول  يســارية  قــوى  أي  واضطهــاد  حتييــد  إىل  »هتــدف 
األخــرى«٢٨.  االجمتاعيــة  والقــوى  للعّمــال  املســتقلة  التعبئــة 
ونتيجــًة لذلــك، متّ جتميــد القــوى الشــيوعية املســتقلة أو ســجهنا 
»كانــت  الرمسيــة  الشــيوعية  األحــزاب  أن  حــني  يف  نفهيــا،  أو 
وقابلــة  الرأمساليــة…  تقّرهــا  الــي  باحلــدود  ومكتفيــة  مهادنــة، 

باألمر الواقع«٢٩.

االحندار العاملي
مــع التحــّول النيوليــربايل، َحّول القوميــون العرب اإلمربيالية إىل 
هتديد وجودي وخاريج بينما تبّنوا سياســات اللربلة أو الربامج 
بكاملهــا  الــدويل  النقــد  الــدويل وصنــدوق  البنــك  الــي وضعهــا 
األثنــاء،  هــذه  ويف  للحــدود.  العابــرة  الطبقيــة  ملصاحلهــم  وفًقــا 
ــت األحــزاب الشــيوعية الرمسيــة )والي دعمــت إىل حّد كبري 

ّ
ختل

القوى القومية عىل أساس مناهضهتا لإلمربيالية( عن ختّيالهتا 
السياســية عــن املســتقبل االشــرتايك، وحتّولت بــداًل من ذلك إىل 
احلنــني إىل مــايض »رأمساليــة الدولــة«. وجــد كيلــة أنــه يف حــني 
كان للتضامــن األممــي مــع األنظمــة الي تتحــدى اإلمرباطورية 
األمريكيــة أهميــٌة سياســية، فــإن التعتيــم عــىل مســألة التطــور 
الطبقــي الرأمســايل جعــل أي بــادرة مناِهضــة لإلمربياليــة مجّرد 

كالم باليغ.
رؤيــة  اإلمربياليــة  ضــد  النضــال  ــب 

ّ
يتطل كيلــة،  رؤيــة  يف 

للمنطقة بأكملها كوحدة سياســية واقتصادية واحدة تســتلزم 
بدورهــا جهبــة يســارية عــىل مســتواها ميكــن أن حتقــق التحــرر 
م 

ّ
االقتصــادي واالجمتــايع الكامل. وجهبة كهذه ســتوّحد وتنظ

يف  واألســواق  الطبيعيــة  واملــوارد  اإلنتاجيــة  القــدرات  وتوّجــه 

املنطقــة حنــو التنمية املتســاوية العابرة للحــدود الوطنية للرشق 
األوســط بأكملــه ومشــال أفريقيــا. فالنضــال لتحســني أوضــاع 
اجلماهــري والنضــال ضــد الفئات احلاكمة واإلمربيالية املســيطرة 
يقتــي »توحيــد الوطــن العــريب، ألّن المنــو االقتصــادي )مبعــىن 
الوحــدة  دون  مــن  مســتحيل  التخلــف(  وجتــاوز  التبعيــة  إزالــة 
الــدول  الــذي تعانيــه كل دولــة مــن  بســبب النقــص األســايس 
القامئــة )األيــدي العاملــة، األرض الزراعية، رأس املال، اخلربات، 
عــىل  القــادرة  الواســعة  الســوق  إىل  احلاجــة  بســبب  كمــا  إخل.(، 
اســتيعاب هنضــة صناعيــة كبــرية«٣٠. وأكــد أنــه فقــط مــن خــالل 

الوحدة ميكن أن تتحرر املنطقة بأكملها فعاًل.
إن القبضــة اإلمربياليــة عــىل املســار االقتصــادي للمنطقــة 
الهرميــة  التسلســالت  عــن دورهــا يف تشــكيل  بأكملهــا، فضــاًل 
الــرشق  عــرب  موّحــدة  جهبــة  إىل  كيلــة  دعــوة  عــّززت  اإلقلمييــة، 
الفريــدة  اخلصوصيــات  كيلــة  أدرك  أفريقيــا.  ومشــال  األوســط 
لــكّل بلــد، لكنــه رأى يف االحتجاجــات اجلماهرييــة ضــد تدابــري 
التقشــف يف تونــس ومــرص واملغــرب واجلزائــر واألردن بــني أواخر 
الســبعينيات وأوائــل التســعينيات واالنتفاضــات اجلديــدة الــي 
انتــرشت عــرب الــرشق األوســط ومشــال أفريقيــا يف فــرتة ٢٠١٠-٢٠١١ 
هشــدت  املنطقــة،  أحنــاء  ففــي جميــع  أعــراض محنــة مشــرتكة. 
البلــدان تدمــري قدراهتــا اإلنتاجيــة وإفقــار النــاس وهنــب املــوارد 
كقنــوات  الوطنيــة  احلاكمــة  الطبقــات  دور  عــّزز  مــا  الطبيعيــة، 
ملصــاحل القــوى اخلارجيــة، ذلــك أّن اإلمربياليــة األمريكية »غدت 
ليســت قــوة احتــالل خــاريج فقــط، بــل وقــوة اســتغالل داخــيل، 
توظــف قدراهتــا السياســية واملعنويــة، وقواهــا العســكرية، كمــا 
ــف أدواهتــا يف الوطــن العــريب )الكيــان الهصيــوين واألنظمــة 

ّ
توظ

الرجعيــة العربيــة( لــي تهنــب خــريات الوطــن، وتزيــد مــن فقــر 
اجلماهري، لزتيد من تراكم رأمسالها«٣١. 

أّمــا يف حالــة ســورية، فقــد أّدى حتــّوُل السياســة االقتصادية 
للحكومــة مــن تدّخــل الدولــة يف الســوق إىل اقتصــاٍد موّجــه حنو 
الســوق إىل تدمــري القطــاع العــاّم وإخضــاع البالد لقوى الســوق 
الدوليــة. تســارعت وتــرية اللربلــة االقتصاديــة مــع صعــود بشــار 
اه ال رجعَة 

ّ
األســد إىل الرئاســة، إذ ظهرت ألول مرة عىل أهنا اجت

فيــه. ومــع ازديــاد ثــراء النظــام والطبقــات املرتبطــة بــه، غرقــت 
 يف 

ّ
اجلماهــري أكــر يف الغمــر. »بــدأ بريق هــذه اإلصالحات يتجىل

مظاهــر التفاخــر بالــروة مــن قبــل الطبقــات العليــا يف املجمتــع« 
بينمــا خّفضــت الدولــة يف الوقــت نفســه إنفاقهــا عــىل الصحــة 
ــا الدعم عن الســلع األساســية وحّررت  والتعلــمي ورفعــت تدرجييًّ
قوانــني التجــارة واالســتثمار، وعــّززت الرشاكات بــني القطاعني 
ويف  الــرشكات٣٢.  عــىل  الرضائــب  وخّفضــت  واخلــاص  العــاّم 
ســعهيا للتحريــر االقتصــادي اجلامــح، فشــلت الدولــة يف حمايــة 

 أهملت القوى القوميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 العربية مسألة الطبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،
باعتبارها  قاطع  بشكل  رفضتها  أو  أهميتها  من  وقلّلت 
تقّسم الوحدة العربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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الســوريني العاديــني ودعــم قطاعاهتــا اإلنتاجيــة واحلفــاظ عــىل 
دورها االقتصادي واالجمتايع املركزي٣٣.

يف مقاومة النيوليربالية
عــىل  اخنــرط   ،٢٠٠٠ عــام  الســجن  مــن  كيلــة  إطــالق رساح  ُبعيــد 
الفــور يف احلركــة املناهضــة للعوملــة، ويه حركــة دوليــة مناهضة 
للرأمساليــة رفضــت »السياســات الليرباليــة اجلديــدة واحلــروب 
الــي تقودهــا الرأمساليــة، ســواًء يف الوطــن العــريب أو يف مجمــل 
وهــو  »البديــل«  ورفاقــه  الفلســطيين  املفكــر  نــرش  العــامل«٣٤. 
ز عىل مواضيع مختلفة مثل السياســات االقتصادية 

ّ
منشــور رك

املحــددة الــي تنتهجها احلكومة الســوريّة، واحلــروب اإلمربيالية 
الــي يقودهــا منطــق رأس املال والديون وما يمسى بـ»التنمية« 
يف العــامل الثالــث، كمــا اهــمتّ باملســار النيوليــربايل لبلــدان أخــرى 
يف العــامل العــريب مثــل مــرص واملغــرب. وّزع النشــطاء منشــوراهتم 
موا منتديات ونقاشات عمومية لتشجيع 

ّ
عىل نطاق واسع ونظ

للبــالد.  االقتصــادي  االجتــاه  حــول  األمــة  مســتوى  عــىل  احلــوار 
وعــىل الرغــم مــن أن النظــام غّض الطرف عــن احلركة املناهضة 
للعوملــة، إال أّن الهامــش الــذي منحتــه الدولة لهؤالء الناشــطني 
كان ضّيًقا. حبلول عام ٢٠٠٦، ويف الوقت الذي اعتنق فيه النظام 
عقيــدة االنفتــاح الكامل للســوق، قام بتكثيــف حمالته القمعية 
النشــطاء،  مــن  العــرشات  واعتقــل  احلركــة  يف  املتورطــني  ضــد 

وكانت أغلبيهتم من الطالب. 
ومــع انــدالع االنتفاضــة الســورية يف آذار/ مــارس ٢٠١١، وجــد 
كيلــة وعــدٌد مــن اليســاريني والشــيوعيني من مختلــف الطوائف 
واألعمــار واخللفيــات السياســية أن مــن الــرضوري تشــكيل جهبة 
يســارية واســعة مــن أجــل توحيــد القــوى اليســارية التقّدميــة يف 
ة من الكوادر 

ّ
البالد. سى »ائتالف اليسار السوري«، وهو مظل

الشــيوعية واليســارية الشــابة، إىل التعبــري عــن الُمثــل التحرريــة 
يعكــس  برنامــج  وطــرح  نفهســا  االنتفاضــة  داخــل  مــن  الناشــئة 
الُمُثل التحررية واملساواة السياسية واالجمتاعية واالقتصادية. 
وطالــب التنظــمي يف برنامجــه الســيايس بإســقاط النظــام وإعــادة 
صياغة الدســتور الســوري وتعزيز القطاع اإلنتايج وزيادة الدعم 
ثوريــة  قــوى  وبنــاء  احلرضي-الريفــي  االنقســام  وردم  االجمتــايع 
ضــد إرسائيــل مــن أجــل حتريــر فلســطني ومرتفعــات اجلــوالن مــن 
بــني أمــور أخــرى. كما جادل حتالُف اليســار بأّن اســتقالل ســورية 
الوطــين وأمهنــا يتوقفــان عــىل إعــادة تأهيــل وتطويــر الصناعــات 
عــىل  وكذلــك  البــالد  يف  الــزرايع  والقطــاع  الوطنيــة  اإلنتاجيــة 
الرتاجع عن السياسات االقتصادية النيوليربالية للنظام، إذ »ال 
يوجــد اســتقالل مضــن حــدود التبعيــة االقتصاديــة الــي تولدهــا 

السياسات النيوليربالية«٣٥. 
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من تظاهرة ضد األسد، يف داريّا السورية، ٢٠١٢. 
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»اليســاري«  صحيفــة  الســوري«  اليســار  »حتالــف  نــرش 
ومتّ  كيلــة.  مــزل  يف  ا  رسًّ وطباعهتــا  وكتابهتــا  مناقشــتها  وتّمــت 
ــز عــىل املســائل النظرية السياســية الي 

ّ
توزيــع املنشــور، الــذي رك

تواجه احلراك اجلماهريي، بشــكل رّسي عىل اجلماعات اليســارية 
واألفراد املنتظمني يف احلركة، وُنرش عىل اإلنرتنت ملن هم داخل 

سورية وخارجها٣٦.
كان »حتالف ائتالف اليســار الســوري« وتنظيُمه اجلماهريي 
أيّ »شــباب الثــورة الســورية«، واحــًدا مــن املنظمــات اليســارية 
القــوى  أمــا  الثوريــة٣٧.  احلركــة  إىل  جبديــة  انمضّــت  الــي  القليلــة 
الشــيوعية التقليدية »فبداًل من ممارســة نقد ذايت لتقصريها يف 
االخنــراط يف الثورة وترشــيدها وحمايهتا مــن االخرتاق، وجدناها 
جتلد الشعوب املنتفضة وجتّرح بأقىس العبارات وأقذعها كّل من 

اخنرط يف صفوفها«، حسب توصيف كيلة٣٨.
هتديــَد اإلمربياليــة الــي تقودهــا الواليــات  مل يتجاهــل كيلــة 
املتحدة وال دوَرها املحّدد يف نتاجئ احلركات السياسية الي هتدد 
همينتها. ومع ذلك، فقد جادل بأن الذين وقفوا ضد االنتفاضة 
عىل أســاس »معاداة اإلمربيالية« حرموا الشــعَب الســوري من 
دوره كفاعــل ســيايس وتاريــي واستســلموا للقــوى العامليــة عــىل 
اعتبارها قوى التغيري الهنائية. يشّبه كيلة هذا التوجه يف التفكري 
باملعســكر الليربايل يف ســورية الذي اعترب باملثل الواليات املتحدة 
والقــوى الغربيــة مبثابــة الــوكالء األساســيني يف العمليــة الثوريــة 
نظــًرا لقدرهتــا عــىل فــرض التحــّول الســيايس. وجــد كيلــة بالتــايل 
أن الشــعب الســوري بالنســبة ملن ُيمّسون »معادي اإلمربيالية« 
والليرباليــني ليــس أكــر مــن مــاّدة حتكــم علهيــا القــوى العامليــُة 
قبضهتــا وتتــرّصف هبا كما تشــاء. وزعم أنــه برغم »اختالل مزيان 
القــوى، )فــإّن( كّل ســي للتغيــري ينطلــق مــن مزيان قــوى مختّل، 
ومــا يغــرّي هــو قــدرة احلــزب عــىل تنظــمي الطبقــة الي يســى إىل أن 

يعرّب عهنا، وتطوير الرصاع ميا يمسح بتغيري مزيان القوى«٣٩. 

لقــد تعــّرض »ائتــالف اليســار الســوري«، مثــل العديــد مــن 
التنظميــات التقدميــة يف االنتفاضة الســورية، للقمع العنيف من 
قبــل النظــام وكان أضعــَف مــن أن يوّجــه احلراَك الشــعيب أو يقف 
يف وجه القوى الرجعية، وكان املوُت أو االعتقال أو النفي مصرَي 

العديد من أعضائه. ويف هشر نيسان/ أبريل ٢٠١٢، تّمت مداهمة 
مــزل كيلــة مــن رجــال أمــن يرتــدون مالبــس مدنيــة وعــروا عىل 
نســخ من »اليســاري«، وهو اكتشــاف كان أكر من كاٍف إلدانة 
خاللهــا  متّ  هشريــن  قرابــة  ُســجن  احلادثــة،  هــذه  عقــب  املفكــر. 
كان  الــذي  اليومــي  عالجــه  مــن  وحرمانــه  وتعذيبــه  اســتجوابه 
مداِوًمــا عليــه منــذ تعافيــه مــن مــرض الرطــان عــام ٢٠٠٤. وعنــد 
إطالق رساحه، ُنفي مرة أخرى، لكنه استمر يف الكتابة والتفكري 

يف القضايا الي تواجه سورية واملنطقة األوسع.
بعــض  واملتناقضــة يف  العفويــة،  الطبيعــة  مــن  الرغــم  وعــىل 
األحيان لالنتفاضة السورية، أو رمبا بسببها، أكد كيلة أن واجب 
املاركسيني واليساريني داخل احلركة هو تطوير التجربة الثورية 
ويف  أخــرى٤٠.  ثــورة  يف  النــرص  حتقيــق  مــن  يمتكنــوا  حــى  للنــاس 
الواقــع، وجــد كيلــة اللحظة مناســبًة لتنمية األفكار واملمارســات 

مضن التكّشف العميل والثوري للحدث.

الصة
ُ

خ
أثنــاء األيــام األوىل النتفاضــات ٢٠١١، حاجــج بــريي أندرســون بأنــه 
 أنــه 

ّ
عــىل الّرغــم مــن إفــالس األيديولوجيــة القوميــة العربيــة، إال

جيب إنقاذ البعد اجلمايع الذي رفعته إذا ما أردنا حتقيق حتّول يف 
املنطقة. أدى تبلور القومية العربية، كما يقول أندرسون:

»إىل صعــود وفســاد وفشــل النارصيــة والبعثيــة. لــن 
يمت إحياؤها اليوم لكن يتعنّي استعادة الدافع وراءها 
عــىل امتــداد العــامل العــريب، إذا أريــد للمتــّرد أن يتحــّول 
إىل ثورة. احلرية واملساواة حباجة إىل االندماج مجدًدا، 
لكــن مــن دون األخّوة، يف منطقــة متداخلة ومرتابطة 
والتخريــب…  للتلــف  عرضــة  فإهنمــا  واســع،  بشــكل 
املطلوب هو أممية عربية سخّية، قادرة عىل أن تتصّور 
)يف املســتقبل البعيد، عندما تمتّ اإلطاحة بآخر شــيخ( 
التوزيَع العادل للروة النفطية بالتناسب للسكان يف 
ة 

ّ
جميــع أحنــاء العامل العــريب، وليس البذخ الرهيب للقل

التعسفية وعوز الكثريين البائسني«٤١.
أدرك كيلــة أنّــه ال ميكــن حتديــد مالمــح رؤيــة جديــدة ســتوّجه 
العمــل الثــوري يف مرحلتــه التاليــة إال مــن خــالل التدمــري البّنــاء 
تظهــر  السياســية  كيلــة  رؤيــة  أن  شــّك  ال  القدميــة٤٢.  لألشــكال 
تفشــل  عندمــا  عَرضّيــة:  قــْل  أو  ــة، 

ّ
دال يوتوبّيــة  لكهنــا  يوتوبّيــة، 

الواقعيــة املزّتنــة - أي ذات الزعــة النقديــة - يف متيــزي نفهســا عــن 
الكلبيــة )cynicism( اجلامحــة، تّتخذ اليوتوبيا محتًوى سياســيًّا 
ــا. مــا دامــت السياســة متجــّذرة يف التــارخي، فــإن  وطابًعــا عقالنيًّ
 اخليال هبدف 

ُ
ــا: تنشــيط الطابــع الســاذج لهــذا القــول يغــدو جدليًّ

فضح ظاهرية الفهم الُمكمتل والهنايئ. 

 من وقف ضد االنتفاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على أساس
 »معاداة اإلمربياليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة« حرم الشعَب
 السوري من دوره كفاعل ســــــــــــــــــــــــــــــــــيايس وتاريخي
العالميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للقوى  واستسلم 
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ّ

خطر اخزتال املاركسيني العرب إىل مجرد مالحَق لالحتاد السوفييي، وتصّورهم إال
غري قادرين عىل إنتاج أحباهثم الفكرية اخلاصة أو انتقاد التفسريات املاركسية السائدة يف سياق 
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فهم االجتاه السائد انطالًقا من الفضاء االجمتايع والسيايس املعقد الذي وجد الشيوعيون 
العرب أنفهسم فيه والذي كانوا منشغلني به. تشخيص الشيوعيني العرب عىل أهنم أخفقوا يف 
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مساهمات ذات شأن يف الفكر العريب املعارص، من خالل عرض نقدي للمساهمات النظريّة 
للماركيس اللبناين وعضو احلزب الشيويع اللبناين مهدي عامل. 
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غوران ثريبورن

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

رتجمة فيفيان عقييق

آمال أفريقّية
 ٢٠١١ عــام  يف  اآلســيوي  نظــرَيه  األفريقــي«  التنميــة  »بنــك  تِبــع 
يف  الوســطى  الطبقــة  دينامّيــات  عــن  متفائــل  تقريــر  بإصــدار 
أفريقيــا، مشــرًيا إىل أن »الطبقــة الوســطى معروفــة عــىل نطــاق 
واســع بأنهــا مســتقبل أفريقيــا«. ونظــًرا إىل ربطهــا بـ»الحوكمــة 
ُيفــرتض  الفقــر«،  معــّدالت  وتخفيــض  االقتصــادي  والنمــو 
أن يســتحوذ تعزيــز تنميتهــا عــىل أهّميــة أساســية مــن صانــي 
الطبقــة  د  ُيحــدِّ الــذي  التعريــف  اســتخدام  عــرب  السياســات١. 
الوســطى بمــن يعيشــون بدوالريــن إىل عــرشة دوالرات أمريكيــة 
يف اليــوم، اّدىع التقريــر أن نســبة الطبقــة الوســطى األفريقيــة 
)بمــا فيهــا شــمال أفريقيــا( زادت إىل ٣٤ يف المئــة مــن ســّكان 
القــارة يف عــام ٢٠١٠، بعــد قبوعهــا عــىل مســتوى ٢٨ يف المئــة بــني 
عاَمــي ١٩٨٠ و٢٠٠٠. إىل ذلــك، يصــل حجــم الطبقــة الوســطى يف 
ــا، )علًمــا أن »بنك  الهنــد أو الصــني إىل ٣٢٧ مليــون نســمة حاليًّ
التنمية اآلســيوي« يشــري إىل بلوغ الطبقة الوســطى يف الصني 
نحــو ٨٤٥ مليوًنــا، أي أكــر مــن ٨٠ يف المئــة مــن مجمــل ســّكان 

أفريقيــا يف عام ٢٠١٠(. 
ة 

ّ
نَمــت الربجوازيــة األفريقية الجديدة، عــىل حّد تعبري مجل

»إيكونوميســت«، بنحــو ١٢٢ مليــون فــرًدا منــذ عــام ٢٠٠٠، مــن 
ضمنهــم ٩٣ مليــون شــخص يعيشــون عــىل دوالريــن إىل أربعــة 
دوالرات يف اليــوم، وقــد أطلــق عليهم »بنــك التنمية األفريقي« 
مصطلــح »الطبقــة العائمة« الُمعّرضــة لالنزالق مّرة أخرى إىل 
براثــن الفقــر، ويضــاف إليها ٢٣ مليون شــخص آخرين يعيشــون 
»الطبقــة  أعضــاء  وهــم  اليــوم  يف  دوالرات  عــرشة  إىل  بأربعــة 
الوســطى الدنيــا«. وأخرًيا، هناك »الرشيحــة العليا من الطبقة 
الوســطى« الي تعيش بنحو عرشة إىل عرشين دوالًرا يف اليوم، 
للطبقــة  خــاراس  هومــي  تعريــف  وفــق  األدىن  الدرجــة  )تحتــّل 
الوســطى العالميــة( وقــد انخفضــت نســبتها مــن ١٥ إىل ١٣ يف 

المئة من مجمل عدد السكّان بني عامي ١٩٨٠ و٢٠١٠.

كانت الدراســات األخرى حول الطبقة الوســطى األفريقية 
أفضــل  إحــدى  ر  ُمحــرِّ ميلــرب،  هينينــغ  يالحــظ  رصانــة.  أكــر 
املوّضــح  االســتهاليك  للهنــج  الُمحــريِّ  التأثــري  الدراســات،  هــذه 
أعــاله عــىل الدراســات األفريقيــة، والــذي أطلقتــه »حفنــة مــن 
الشــعبية  باجلاذبيــة  املقابــل  يف  يعــرتف  لكّنــه  االقتصاديــني«، 
لهويــة الطبقــة الوســطى مســتنًدا إىل دراســة عــن بلــدة ســويتو 
يف جوهانســربغ حيــث اعَتــرب ثلثــا املســتجيبني املقميــني أنفهَسم 
مــن الطبقــة املتوســطة، يف حــني أن ٧ يف املئــة فقــط مــن ســّكاهنا 
يعملــون يف وظائــف الطبقــة الوســطى، فميــا ٢٥ يف املئــة مهنــم 
عّماٌل بأجر، و٢٣ يف املئة عاطلون من العمل، و٢١ يف املئة عّمال 
مؤّقتــون ومومسيــون، والبــايق متقاعــدون أو طــالب٢. حبلــول عام 
٢٠١٥، َخَفــَت الصخــب املحيــط بوجــود بطبقــة وســطى أفريقّيــة 
أن  تاميــز«  ذكــرت صحيفــة »فاينانشــال  لنــدن،  مــن  جديــدة. 
الرشكات األجنبية تعمل عىل تقليص حجمها يف القارة بسبب 
ــة 

ّ
نقــص املســتهلكني مــن الطبقــة الوســطى، فميــا وصفــت مجل

»قليلــة  بأهنــا  األفريقيــة  الوســطى  الطبقــَة  »إيكونوميســت« 
ُمنخفضــة  تقديــراٍت  الوســيلتان  وقّدمــت  ومتفّرقــة«،  العــدد 
انية. ذكرت »فاينانشــال  للغايــة عــن حجــم هذه الرشحية الســكّ
تاميــز« باالســتناد إىل مســح أجــراه »بنــك ســتاندرد« أن عــدد 
الطبقــة الوســطى يف ١١ بلــًدا مــن االقتصادات الكــربى يف القارة 
يصــل إىل ١٥ مليــون شــخص، فميــا نقلت »إيكونوميســت« عن 

مركز »بيو« أهنا تشكّل ٦ يف املئة فقط من السكّان٣.

حذر أمريكا الالتينية
 يف عــام 

ً
ازداد اهمتــام أمــريكا الالتينيــة بالطبقــة الوســطى أيضــا

 مختلًفــا متاًمــا. غــاب الضجيــج وبــرزت 
ً

٢٠١٠، لكنــه اختــذ شــكال
 

ً
بــدال والسوســيولوجية  االقتصادية-االجمتاعيــة  املنظــورات 
مــن الرتكــزي عــىل تصنيفــات االســتهالك اليومــي الــذي يتجــاوز 
الدوالريــن للفــرد الواحــد. بــرز اجلانب األقل إثــارة يف منّو الطبقة 

الطبقات الوسطى العالمية )٢/٢(
أحالم أفريقيا وحذر أمريكا الالتينية

وكوابيس بلدان الشمال
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ل ارتفاٌع بنسبة ٣  الوسطى يف نصف الكرة األرضية، حيث ُسجِّ
يف املئة فقط بني عامي ١٩٩٠ و٢٠٠٥ وفًقا لرافاليون. منذ عام ٢٠١٠، 
ظهرت ثالثة تقارير رئيســية؛ أولها »الطبقة الوســطى يف أمريكا 
الالتينية« وهو حتليل اجمتايع يعمتد يف مقاربته عىل اجلمع بني 
الطبقة املهنية وتوزيع الدخل، نرشْته »مفوضية األمم املتحدة 
)CEPAL( »االقتصادية ألمريكا الالتينيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وجزر الكارييب 
الــي تــوازي »بنــك التنمية اآلســيوي« من حيــث األهّمية وُتعدُّ 
ــا يف املناقشــات التحليليــة والسياســات يف املنطقــة.   مهمًّ

ً
فاعــال

يف الوقــت نفســه، صــدر التقييــم االجمتــايع واالقتصــادي عــن 
مــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة يف 

ّ
مركــز التنميــة التابــع ملنظ

تقريــره الســنوي حــول التوّقعــات االقتصاديــة ألمــريكا الالتينيــة 
٢٠١١، وحمــل عنــوان »مــا هــو حجــم الطبقــة الوســطى يف أمريكا 
الالتينيــة؟«. بعــد ثــالث ســنوات، قــّدم البنــك الــدويل مســاهمة 
بعنــوان »احلــراك االقتصــادي وصعــود  تقريــًرا  بإصــداره  مهّمــة 
هــذه  اســتخَدمت  الالتينيــة«.  أمــريكا  يف  الوســطى  الطبقــة 
الوســطى  للطبقــة  تعريفــات مختلفــة  املؤّسســية  االســتجابات 

ورمست ثالث صور مختلفة ألمريكا الالتينية.
الــذي  انطلقــت دراســة CEPAL مــن الســؤال اآليت: »مــا 
ورمســت  الوســطى؟«،  الطبقــة  عــن  نتحــّدث  عندمــا  نقصــده 
حتديــد  ميكــن  حيــث  االجمتــايع  الطبقــي  التقســيم  خريطــة 
»الرشحيــة املتوســطة« – وهــو الُمصطلــح الُمفّضــل اســتخدامه 
»للطبقــة الوســطى« – وفــق املهنة )عّمــال الياقات البيضاء أي 
الذيــن يقومــون بعمل ذهين( والدخل )ما يوازي أربعة أضعاف 
ا كبرًيا يف  خــط الفقــر احلــرضي(. وفميــا رصدت هذه الدراســة منــوًّ
حجــم هــذه الــرشاحئ االجمتاعيــة، والــذي يعــود بشــكل رئيــيس 
إىل منــّو الطبقــة الوســطى الدنيــا، فقــد أّكــدت اســتنتاجاهتا عدَم 
التجانس االجمتايع والتنّوع بني البلدان وهو ما يربز يف خمس 

دراسات ختامية عن البلدان املتباينة٤. 
مــة التعاون 

ّ
توّجهــت مســاهمة مركــز التنميــة التابع لـ»منظ

حتديــد  إىل  وهدفــت  السياســات  حنــو  والتنميــة«  االقتصــادي 
التوجهيــي  االفــرتاض  انطلــق  الوســطى.  الطبقــة  دعــم  رشوط 
لهــذه الدراســة مــن أن امتــالك هــذه الرشاحئ »وظائف مســتقّرة 
 متيًنــا«، ســيوفر »أساًســا صلًبــا للتقــّدم االقتصــادي«، 

ً
ودخــال

عندئــذ  مســتقّرين«،  غــري  ووظائفهــا  »دخلهــا  كان  إذا  لكــن 
»قــد تنحــرف تفضيالهتــا السياســية حنــو منّصــات شــعبوية لــن 
هــذه  فــت  ُعرِّ جّيــدة«٥.  اقتصاديــة  إدارة  إىل  بالــرضورة  تفــي 
رس الــي 

ُ
»القطاعــات الوســطى« مــن خــالل وســطيتها: أي األ

يــرتاوح دخلهــا بــني ٥٠ و١٥٠ يف املئــة مــن متوّســط الدخــل، وهــو 
املئــة  وهــو ٧٥-١٢٥ يف  األكــر شــيوًعا  للمعــّدل  مــربر  بــال  توّســع 
كان  ثــورو.  ليســرت  املرمــوق  االقتصــادي  اخلبــري  اقرتحــه  الــذي 

ــا، فقــد مضّــت »القطاعــات الوســطى« يف تقرير  التأثــري تضّخميًّ
 أكرب من العّمال 

ً
مة التعاون االقتصادي والتنمية« عددا

ّ
»منظ

»غــري النظاميــني« الذيــن ال ميلكــون عقــوَد عمــل باملقارنــة مــع 
فني النظاميني٦. كذلك قّدم التقرير مقارنة مع االجتاهات 

ّ
املوظ

مضّــت »القطاعــات  الالتينيــة. ففــي حــني  إيطاليــا وأمــريكا  يف 
لت 

ّ
ان إيطاليا، فقد شك

ّ
الوسطى« أكر من ٦٠ يف املئة من سك

حنــو ٥٠ يف املئــة يف أوروغــواي واملكســيك، و٤٥ يف املئــة يف تشــييل 
والربازيــل، و٤٠ يف املئــة يف األرجنتــني، وحنــو الثلــث يف كولومبيــا 
مة 

ّ
ــق بآفــاق السياســة، ينتهي تقريــر »منظ

ّ
وبوليفيــا. وفميــا يتعل

التعــاون االقتصــادي والتنميــة« مبالحظــة متفائلــة، إنّمــا حذرة، 
بشــأن القطاعات الوســطى وإمكانّية حدوث تغرّيات إجيابية يف 

توزيع الدخل واحلماية االجمتاعية وخلق فرص العمل.
الالتينيــة  أمــريكا  عــن  الــدويل  البنــك  تقريــر  ُعــدَّ  ذلــك،  إىل 
مبثابــة حتقيــق ُمفّصــل يف موضوعــني رئيســيني؛ حــراك الدخــل 
يف  زوبعــة  بإثــارة  انطلــق  الوســطى.  للطبقــة  الُمزتايــد  واحلجــم 
فنجــان ُمصّنًفــا القــارة »كمنطقــة دخل متوّســط يف طريقها ألن 
تصبــح منطقــة للطبقــة الوســطى«. لكــن رسعــان مــا خمــدت 
تصبــح  مل  املنطقــة  أّن  إىل  باإلشــارة  الطموحــة  التوّقعــات  هــذه 
النــاس  بعــد »مجمتًعــا للطبقــة الوســطى يكســب فيــه معظــُم 
 كافًيــا لتعزيــز االســتهالك والعيش والتــرّصف مثل 

ً
 مرتفعــا

ً
دخــال

إمكانيــة  تــزال  »ال  الواقــع،  يف  الوســطى«.  الطبقــة  مواطــين 
لغالبيــة  بالنســبة  خطــري  قلــق  مصــدر  الفقــر  براثــن  يف  الوقــوع 
الســّكان، وستســتمّر السياســات االجمتاعيــة يف لعــب دور مهــّم 
 

ً
يف املســتقبل املنظــور«. مــع ذلــك، يتوّقع البنك الدويل مســتقبال
عظيًمــا للطبقــة الوســطى يف أمــريكا الالتينيــة، إذ ســتنمو مــن 

٣٠ يف املئة من سّكان القارة إىل ٤٠ يف املئة حبلول عام ٢٠٣٠ ٧.
يف  حــت  اقرُتِ الــي  الهشاشــة«  »مقاربــة  إىل  باالســتناد 
تقريريــن ســابقني صادريــن عــن البنــك الــدويل٨، أطلــق التقريــر 
تعريًفا آخر لـ»الطبقة الوسطى« يعمتد عىل األمن االقتصادي 
عــىل  للمصطلــح.  التارخييــة  الــدالالت  أخــرى  مــّرة   

ً
ُمتجاهــال

هــذا األســاس، تــّم الطبقــة الوســطى األشــخاص الذيــن تقــّل 
احمتالية وقوعهم يف براثن الفقر يف غضون خمس سنوات عن 
١٠ يف املئــة مــن الســكان، وهــو مــا ُيرتجــم يف بعض بلــدان أمريكا 
 لكّل فرد يف األرسة الواحدة، 

ً
الالتينية مبعّدل ١٠ دوالرات يوميا

وهو ليس احلال يف بلدان أخرى. استقّر املؤلفون بشكل عميل 
ا أعىل بقمية  عــىل ١٠ دوالرات يف اليــوم كحــّد أدىن، وأضافــوا حدًّ
٥٠ دوالًرا يف اليوم من دون تقدمي أي مرّبر منطقي. وبناًء عليه، 
أعلنــوا أن الطبقــة الوســطى يف أمــريكا الالتينيــة تضاعفــت بــني 
مــن  املئــة  ١٥.٥ يف  مــن  نســبتها  وارتفعــت  و٢٠٠٩،   ١٩٩٢ عامــي 

مجمل الســكّان إىل حنو ٣٠ يف املئة٩.
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يف اخلالصة، كانت الطبقة الوسطى اآلسيوية األكر حتليًقا 
بــني أحــالم الطبقــة الوســطى يف اجلنوب العاملــي، ويه املمتركزة 
يف الصني والهند، عىل الرغم من أن الدراسة مشلت كل »آسيا 
يف  حروًبــا.  هشــدت  الــي  الغربيــة  املناطــق  باســتثناء  الناميــة« 
مخّيلــة القــرن احلــادي والعرشيــن، يركب اجلنــوب العاملي موجة 
صعــود الطبقــة الوســطى الــي ُتعتــرب أهّم تغيــري اجمتايع يف هذا 
 أن حلم الطبقة الوسطى ارتبط يف حدوده القصوى 

ّ
العرص. إال

بتحــّول مركــز الثقــل يف االقتصــاد العاملــي مــن أمــريكا المشاليــة 
وأوروبــا إىل آســيا. وعــىل الرغــم مــن عــدم االتفــاق عــىل شــكل 
 أن هناك إجماًعا واســًعا 

ّ
هذه الفئة وممضوهنا ووترية منوها، إال

بأهنــا تعــين امتــالك هــؤالء األفــراد املزيــد مــن املــال الــذي يمســح 
لهم مبزيد من االســتهالك. يبدو املســتقبل أكر تواضًعا إذا ُنِظر 
إليــه مــن أبيدجــان أو ســانتياغو حيــث يقــع مقــّرا »بنــك التنميــة 
األفريقــي« وCEPAL. لقــد اتصــل حلــم الطبقــة الوســطى يف 
كثــري مــن األحيــان حبقائــق البنيــة االجمتاعية يف كّل مــن أفريقيا 
وأمريكا الالتينية. مع ذلك، ال يزال احللم اجلنويب قائًما، إذ تشري 
أحدث توّقعات هومي خاراس إىل أنه حبلول عام ٢٠٣٠ ستهمين 
»الطبقة الوسطى« وستشّكل ٦٣ يف املئة من سّكان العامل١٠. 

الكوابيس المشالية
فميا ُوِصفت الطبقات الوســطى بالصعود والتوّســع والتفّجر يف 
ــص يف المشال. الحظ الباحثان الرائدان 

ّ
اجلنــوب، تبــنّي أهنا تتقل

يف مجــال عــدم املســاواة أنتــوين أتكينســون وأندريــا براندوليــين 
ــص حجــم الطبقــة الوســطى منــذ منتصف مثانينيــات القرن 

ّ
تقل

 إىل منتصــف العقــد األول مــن األلفيــة الثالثــة. 
ً

املــايض وصــوال
مــة 

ّ
ُتبــنيِّ دراســة أجريــت عــىل خمســة عــرش بلــًدا مــن دول منظ

املئــة  يف  الـــ٦٠  رشحيــة  خســارة  والتنميــة،  االقتصــادي  التعــاون 
املتوّســطة حصًصــا مــن دخلهــا لصــاحل رشحيــة اخُلِمــس األغــىن يف 
ــص الطبقــة الوســطى 

ّ
جميــع البلــدان باســتثناء الدمنــارك، وتقل

فعليًّــا يف عــرشة بلــدان أخــرى١١. يف عــام ٢٠١١، تســاءل فرانســيس 
فوكوياما: »ماذا لو أّدى املزيد من التطّور التكنولويج والعوملة 
املكانــة  إىل  الوصــول  وَجَعــَل  الوســطى،  الطبقــة  تقويــض  إىل 
لغالبيــة  بالنســبة   

ً
مســتحيال الوســطى  للطبقــة  االجمتاعيــة 

املواطنــني يف املجمتعــات املتقّدمــة؟ ويف الواقــع، هنــاك إشــارات 
جّمة إىل بدء هذه املرحلة من التطّور بالفعل«. مثّ أثار فوكوياما 
مخــاوف أكــرب ترتبــط مبدى قــدرة »الدميوقراطيــة الليربالية عىل 

النجاة من اهنيار الطبقة الوسطى«١٢.
مــن  والتنميــة«  االقتصــادي  التعــاون  مــة 

ّ
»منظ ارتابــت 

زيــادة انعــدام املســاواة يف البلــدان الغنّيــة منــذ إصدارهــا تقريًرا 
بعنــوان »منــّو غــري متــكائف؟« يف عــام ٢٠٠٨، لكــن اســتغرق األمــر 
تواجههــا  الــي  الصعوبــات  عــىل  ــز 

ّ
ترك أن  قبــل  عقــد  مــن  أكــر 

عــن  عاّمــة  ملحــة  قّدمــت   ،٢٠١٨ عــام  ففــي  الوســطى.  الطبقــة 
وجهــات نظــر الطبقــة الوســطى القامتة حول احلــراك االجمتايع 
واملوقــع االجمتــايع واالقتصــادي مقارنــًة بــآراء آباهئــم وآفاقهــم 
املســتقبلية١٣، وتبــع ذلــك إصــداُر دراســة موّســعة يف عــام ٢٠١٩ 
بعنــوان »حتــت الضغــط: الطبقــة الوســطى املأزومــة« – ومــن 
دون إضافــة عالمــة اســتفهام حــّى – وقــد اســتخدمت نطــاق 
٧٥-٢٠٠ يف املئــة مــن متوّســط الدخــل املتــاح كتعريــف للطبقــة 
الطبقــة  حّصــة  ــص 

ّ
تقل أثرهــا  عــىل  تبــنّي  حبيــث  الوســطى، 

مــة التعاون 
ّ
الوســطى مــن مجمــل عــدد الســّكان يف بلدان منظ

االقتصــادي والتنميــة، أي العــامل الغــين – مــن ٦٤ إىل ٦١ يف املئــة 
ومنتصــف  املــايض  القــرن  مثانينيــات  منتصــف  بــني  باملتوّســط 
العقــد الثــاين مــن األلفيــة الثالثــة. بالتــوازي، اتســعت الفجــوة 
الــي تفصــل الطبقــة الوســطى عــن األغنيــاء، وزاد دخــل أغــىن 
١٠ يف املئــة مــن الســّكان بأكــر مــن ثلــث زيــادة دخــل الطبقــة 
الوســطى. باإلضافــة إىل ذلــك، اخنفضــت حّصــة دخــل الطبقــة 
الوســطى بنحــو ٥ نقــاط مئويــة وبأكــر مــن حّصهتــا مــن مجمل 
الســّكان. متّثلــت النتيجــة بارتفــاع الديون، وبــات ٢٠ يف املئة من 
أرس الطبقــة املتوســطة ينفــق أكــر مّمــا يكســب. ُتعــدُّ الســويد 
األبرز من حيث الضغط عىل الطبقة الوســطى، فقد اخنفضت 
حّصهتــا مــن مجمــل الســّكان بنحــو ٧ نقــاط مئويــة، وحّصهتــا 
مــن الدخــل بنحــو ١١ نقطــة، يف حني ســّجلت الواليــات املتحدة 
اخنفاًضا بنحو ٤ و٩ نقاط عىل التوايل، فميا بقيت حّصة الطبقة 
الوســطى الربيطانية من مجمل الســكّان مســتقّرة وخرت ٥ 

نقــاط من حّصهتا من الدخل١٤.
ُيعــدُّ التطــّور اإلجيــايب الوحيــد الُمســّجل يف بلــدان المشــال 
هو زيادة نســبة انمضام األفراد ما فوق ســّن اخلامســة والســتني 
باســتثناء  الدخــل،  متوّســطة  الطبقــة  صفــوف  إىل  العمــر  مــن 
ان، يــرمس تقريــر »حتــت  الواليــات املتحــدة. بالنســبة لبــايق الســكّ
الضغــط« صــورة قامتة وخيلــص إىل أن »العديد من أرس الطبقة 
الوســطى تعترب أن نظامنا االجمتايع واالقتصادي غري عادل«، 
 عن أن 

ً
ألهنم مل يســتفيدوا منه مثل فئات الدخل املرتفع. فضال

»أســلوب حيــاة الطبقــة الوســطى أصبــح مكلًفا بشــكل مزتايد، 

 ال يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزال الحلم الجنويب قائًما،
خاراس  هومي  توقّعات  أحدث  تشري   إذ 
إىل أنه بحلول عام ٢٠٣٠ ستهيمن »الطبقة الوسطى« 
وستشّكل ٦٣ يف المئــــــــــــــــــة من سّكان العالم 



بدايات • العدد 36 | 952022

ال ســّيما نفقات الســكن والتعلمي اجلّيد والرعاية الصّحية«. إىل 
دة بالنسبة إىل كثريين يف 

ّ
ذلك، ُتعدُّ آفاق سوق العمل غري مؤك

الطبقة الوسطى: فواحد من كّل ستة عّمال متوّسطي الدخل 
يشــغل وظيفــة »ُمهــّددة باالســتبدال بالَمكننــة«. ال يبرّش تقرير 
»حتــت الضغــط« بانهتــاء العــامل، وال هــو مــرّوع، عــىل عكــس تّيار 
ــق 

ّ
»الرثــاء الوطــين« الــذي ســنلقي نظــرة عليــه أدنــاه، بــل يعل

بإجياز عىل أّن »حلم الطبقة الوسطى بالنسبة للكثريين مل يعد 
سوى مجّرد حلم«١٥. فما اخلطأ الذي حدث؟

ابتــداًء  المشــال  بلــدان  يف  الوســطى  الطبقــة  تراجــع  بــدأ 
املــايض.  القــرن  ســبعينيات  أواخــر  يف  املتحــدة  الواليــات  مــن 
وظهــر هــذه التطــّور للعمــوم مــن خــالل عمــل عــدد قليــل مــن 
املراقبــني املمتّرســني يف منتصــف مثانينيــات القــرن املــايض، عــىل 
الــرأي  قــادُة  إلهيــا رفهضــا  توّصلــوا  الــي  النتــاجئ  مــن أن  الرغــم 
الســائدون يف حينهــا. يف عــام ١٩٨٦، نــرشت اخلبــرية االقتصاديــة 
يف االحتياطــي الفيــدرايل، كاثريــن برادبريي، ورقــة حبثية بعنوان 
صــة«، بّينــت اخنفاًضــا بنحــو ٥ نقــاط 

ّ
»الطبقــة الوســطى املتقل

مئويــة يف نســبة األرس الــي يــرتاوح دخلهــا الســنوي بــني ٢٠,٠٠٠ 
و٥٠,٠٠٠ دوالر أمــرييك بــني عامــي ١٩٧٣ و١٩٨٤، علًمــا أن احلــراك 
االجمتــايع العكــيس تســّبب بأربــع نقــاط مهنــا١٦. إىل ذلــك، وضع 
بينيــت هاريســون وباري بلوســتون يف كتاهبمــا الرائع »املنعطف 
داخــل  التارخييــة  التطــّورات  ســياق  يف  الهبــوط  هــذا  العظــمي« 
املنافســة  بســبب  األربــاح  اخنفــاض  أي  األمريكيــة،  الرأمساليــة 
األجنبية الي أّدت إىل تراجع التصنيع، وإعادة هيكلة الرشكات 
ومتويلها، وتفريغ ســوق العمل يف الواليات املّتحدة واســتقطابه. 
الطبقــة  بهنايــة  العوامــل  هــذه  تنــذر  املؤلفــان: »هــل  وتســاءل 
الوســطى يف أمــريكا؟«. كان ذلــك يف فــرتات ســبقت األوضــاع 
ني: 

َ
الكارثيــة الشــبيهة بهنايــة العــامل، فأجابــا عندهــا بالنفــي قائل

»الطبقة الوسطى يف أمريكا مرنة. يكافح العّمال للحفاظ عىل 
أجورهم ضّد قوة الرتاجع عن التصنيع«١٧.

لته إدارة باراك  استخدم فريق عمٍل يف البيت األبيض، شكّ
أوبامــا لدراســة املشــكلة، لغــًة لطيفــًة وحــذرة، وعــّرف »الطبقة 
ك 

ّ
عــات« لمتل

ّ
الوســطى« مــع الرتكــزي األيديولــويج عــىل »التطل

مــزل وتعلــمي األطفال يف اجلامعــات واحلصول عىل مضان صيّح 
ومعــاش تقاعــدي وإجــازات عائليــة. وبّينــت النتيجــة الرئيســية 
اجلامــي  والتعلــمي  الصّحيــة  الرعايــة  تكلفــة  ارتفــاع  مــع  أنــه 
إىل  »الوصــول  أصبــح  الدخــل،  مــن  أرسع  بوتــرية  واإلســكان 
املكانــة االجمتاعيــة للطبقــة الوســطى أكــر صعوبــة« بالنســبة 
للعديــد مــن األمريكيــني. وبعــد ســنوات، أصبحــت هــذه النغمــة 
أكر كارثية١٨. ففي عام ٢٠١٧، حشد اخلبري االقتصادي يف معهد 
ماساتشوســتس للتكنولوجيــا بيــرت تميــن األدلــة الكافيــة إلظهار 
تــّم  أهنــا  ف عــىل  ُتعــرَّ الــي  الوســطى األمريكيــة –  أن الطبقــة 
الذيــن يتقاضــون بــني ٦٧ و٢٠٠ يف املئــة مــن متوّســط الدخــل يف 
الواليــات املتحــدة – آخــذًة يف التــاليش؛ إذ اخنفضت حّصهتا من 
الدخل من ٦٣ إىل ٤٣ يف املئة بني عامي ١٩٧٠ و٢٠١٤. تركت هذه 
الفجوة الوسطى االقتصاد األمرييك يف ازدواجية، باملعىن الذي 
قصــده آرثــر لويــس يف حتليله لرأمسالية العامل الثالث، أي بوجود 
قطاع مايل وإلكرتوين يّم حنو ٢٠ يف املئة من الســّكان ويتحّكم 
بقواعــد االقتصــاد، يف حــني يــؤوي قطاع األجــور املنخفضة الـ٨٠ 

يف املئة املتبقية من السكان١٩.
اكُتِشــفت اآلثــار المرتتّبــة عــن التحّول الجديد للرأســمالية 
بالنســبة للطبقات الوســطى األوروبية يف وقت متأّخر نســبيًّا٢٠. 
لــم تطــاِرد كوابيــس الطبقــة الوســطى الكّتــاب األوروبيــني قبــل 
 بعد االنهيار المايل عام ٢٠٠٨. 

ّ
العقــد المــايض، فهــي لم تظهر إال

يف المملكــة المتحــدة، ُفِجــع مديــر مركز تفكري راديــكايل بتقريٍر 
يتحــّدث  الوســطى؟«  الطبقــات  قتــل  مــن  »إفــالس:  عنوانــه: 
أن  مــن  ويحــّذر  و»تآكلهــا«،  الطبقــات  هــذه  »إفقــار«  عــن 
»الدمــار الــذي لحــق بالطبقــات العاملــة أصبــح اآلن يف انتظــار 
الطبقة الوســطى«، وتســاءل عما إذا كان هذا الواقع ســيثبت 
تبلــغ  ربّمــا  ذلــك،  مــن  وأكــر  أخــرًيا.  ماركــس  أفــكار  صوابيــة 
الرأســمالية ذروتها بتحويلها الطبقات الوســطى إىل بروليتاريا. 
يف ألمانيــا، أعلــن الصحــايف دانيــال غوفــار عــن »نهايــة الطبقــة 
ذيــن يتقاضــون بني ٧٠ و١٥٠ 

ّ
ف هنــاك بال الوســطى« – الــي تعــرَّ

يف المئــة مــن متوّســط الدخــل – إذ انخفضــت مــن ٤٨ إىل ٤١ 
١٩٩١ و٢٠١٥،  عامــي  بــني  ان  الســكّ عــدد  مــن مجمــل  المئــة  يف 
الــذي  الرقمنــة  تهديــد  بنتيجــة  أكــر  تتأثّــر  أن  المتوّقــع  ومــن 
يلــوح باألفــق عــىل التوظيــف. يف فرنســا، أعلــن عالــم الجغرافيــا 
االجتماعيــة كريســتوف غيلــوي عــن »نهايــة الطبقــة الوســطى 
الغربيــة«، الــي يعتربهــا باألســاس مفهوًمــا »ثقافيًّــا«، ويقاس 
اختفاؤهــا »بفقــدان المكانــة االجتماعيــة« الــي تجّســد نمــط 
تصنيــف  تخفيــض  جــرى  وقــد  األمــرييك؛  أو  األورويب  الحيــاة 
فني« من »فئة 

ّ
»الفئات الشعبية الي تضّم العاملني والموظ

المرغوبــني إىل فئة المنبوذين«٢١.

 التطوّر اإليجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايب الوحيد يف بلدان
نسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  زيادة  هو   الشمال 
 انضمام األفراد ما فوق سّن الخامسة والستني إىل 
المتحدة الواليات  باستثناء  المتوّسطة،  الطبقة 
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الطبقات الوسطى حتت املجهر
صادفنا يف هذا االستعراض املوجز لألدبيات تعريفات ُمحرّية ملا 
ُيمّسى »الطبقة الوسطى«، إذ يبدو واضًحا أنه ليس بالتعريف 
الهسل حبســب فرييرا وزمالئه يف البنك الدويل يف دراســتهم عن 
أمــريكا الالتينيــة٢٢. ومــع أّن التعريفــات مــن هــذا النــوع ليســت 
 أهنــا قد تكون منرية أو مشّوشــة حبســب 

ّ
صحيحــة أو خاطئــة، إال

اســتخدامها التاريــي أو االستنســايب، وقــد حتمل معــاين منحازة 
عنــد اســتخدامها باللغــة املحكيــة. بعبــارة أخرى، حتتــاج املفاهمي 
الكامنة وراء هذه األحالم والكوابيس إىل وضعها حتت املجهر. 

يســتند عــامل أحــالم الطبقــة الوســطى يف اجلنــوب العاملــي إىل 
عالقة تفاضلية بني الطبقة الوسطى والفقر حيث يكون صعود 
األوىل الوجَه اآلخر الخنفاض الثاين، والعكس صحيح. لكن كما 
ذكرنــا ســابًقا، هــذه يه النظرة احلرفية للمرصفيني وملستشــاري 
الــرشكات – أمثــال غولدمــان ســاكس وماكيــزي وبنــوك تمنيــة 
رون العامل بطريقة غريبة، 

ّ
الــرشكات والبنــك الدويل – الذين يؤط

وقــد يتوّســعون يف بعــض األحيــان، لكهنــم ال يــرون ســوى عــوامل 
التجــارة واالســتهالك، ويغيــب عــن نظرهــم املنتجــون والطبقــة 

العاملة والعالقات االجمتاعية.

ف كّل مــن »الطبقــة الوســطى«  يف منظــور املرصفيــني، ُيعــرَّ
و»الفقــر« باملــال حــرًصا، حبيــث يتحــّول العالئقــي والنســيب إىل 
مطلــق وينقلــب رأًســا عــىل عقــب. ُيعــّد مفهوم الطبقة الوســطى 
يــدّل عــىل رشحيــة تقــع  مفهوًمــا نســبيًّا مــن حيــث اجلوهــر وهــو 
بــني رشحيتــني عــىل األقــل، فميــا يعــين الفقــر امتــالك مــوارد أقــل 
مقارنًة مع آخرين، وهذا ما تبّينه حقيقة اختالف خطوط الفقر 
بــني الــدول الغنيــة والفقــرية. وهبــذا املعــىن، الفقــر نســيبّ أيًضــا. 
اخلطــاب دوافــع سياســية واقتصاديــة لتفريــغ هــذه  حيمــل هــذا 
واحدهمــا  بتضخــمي  السوســيولويج  معناهــا  مــن  املصطلحــات 
 أّن اســتخدام املفاهمي الراجئة مثل »الطبقة 

ّ
وتقليص اآلخر. إال

، ما 
ً

ال
ّ
الوســطى« مــع تعريفــاٍت تقنية متخّصصة قد يكــون مضل

جيعــل التعامــل مــع هــذا املفهــوم، ذي النشــأة التارخييــة والصبغة 
يتمضّــن  مخادًعــا.  أو  أرعــن  أمــًرا  الطريقــة  هبــذه  السياســية، 
التعريــف الشــائع »للطبقــة الوســطى« يف اجلنــوب العاملــي – أو 

»القطاعــات الوســطى« لنكــون أكــر حذًرا يف التمسيــة – الباعة 
املتجّولــني واملياومــني والعّمــال الذيــن ال ميلكــون عقــود عمــل أو 
ــا. يف دول أمــريكا  حقوًقــا ويعيشــون بنحــو ٢ إىل ٤ دوالرات يوميًّ
والتنميــة،  االقتصــادي  التعــاون  املندرجــة يف منظمــة  الالتينيــة 
يعمــل ٦٠ يف املئــة مــن »القطاعــات الوســطى« يف االقتصــاد غري 
الرمسي٢٣. من الواضح أّن متيزي العّمال يف فلك الطبقة الوسطى 

ب قدرة عقلية استثنائية.
ّ
يف عامل األحالم اجلنويب يتطل

عــام  دراســتهما  يف  دوفالــو  وإيســرت  بانــرييج  أجبيــت  ســأل 
٢٠٠٨: »مــا يه الطبقــة الوســطى قياًســا إىل الطبقــات الوســطى 
العامليــة؟« وبعــد البحــث عــن األرس الــي ينفــق أفرادهــا ٢ إىل ١٠ 
العــامل  عــن  مســتفيضة  أحبــاث  عــىل  واالعمتــاد  ــا،  يوميًّ دوالرات 
رّواد  مــن  العديــد  وجــود  مــن  الرغــم  عــىل  أنّــه  وجــدا  الثالــث، 
األعمال يف الطبقة الوســطى، إال أّن معظمهم ليســوا مرّشــحني 
 ،

ً
ألن يكونــوا رأمساليــني. صحيــح أهنــم يديــرون رشكات وأعمــاال

لكّن معظمهم ال يزال فقرًيا. فما أهمية ذلك؟ يقودنا هذا الواقع 
إىل فكرة »الوظيفة اجلّيدة«، الي لطاملا عارهضا االقتصاديون. 
وخيلــص بانــرييج ودوفالــو إىل أّن »مــا من يشء أدّل عىل الطبقة 

الوسطى أكر من امتالك وظيفة مجزية«٢٤.
يشــري منطــق عــامل األحــالم اجلنــويب إىل أّن توّســع »الطبقــات 
الوســطى« يعــين االقــرتاب مــن هنايــة الفقــر، عــىل غــرار مــا ُيزعم 
ــه يف مناطــق عــدة يف المشــال. ينفــي البنــك الــدويل وجود 

ُ
حصول

الفقر يف أوروبا – والذي يقاس عرب العيش بأقل من ٣.٢ دوالرات 
يف اليوم – إذ تبلغ نسبة الفقر يف كّل من فرنسا وأملانيا وبريطانيا 
صفًرا يف املئة، يف حني ال تتجاوز ١ يف املئة يف السويد. يف املقابل، 
عند النظر إىل مؤرّشات أوســع، يرى اقتصاديو يوروســتات أّن ٢٢ 
يف املئة من سّكان االحتاد األورويب »مهّددون بالفقر والهتميش 
االجمتــايع«٢٥. فالفقــر مفهــوم اجمتــايع، ال هــو بيولــويج وال هــو 
 معــنّي يعيــش عليــه املــرء، إنــه عالئقي 

ّ
مبلــغ مــن املــال حتــت خــط

يف جوهــره ويشــري إىل املــوارد املتاحــة، مبعزل عــن تعريفه بطريقة 
أو بطريقــة  نقــدي محــّدد،  بنــاًء عــىل مســتوى  »مطلقــة«، أي 

»نسبية«، أي حتت نسبة معّينة من السكان.
 ،

ً
يف حــال بــدا صعــود الطبقة الوســطى يف اجلنوب أقل تفاؤال

فــإّن هنايهتــا املرعبــة يف المشــال تبــدو أقــل فجائعّيــة. اخنفضــت 
الطبقات الوسطى يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
– والي ُتعّرف بَمن يرتاوح دخله بني ٧٥ و٢٠٠ يف املئة من متوسط 
الدخل – منذ منتصف مثانينيات القرن املايض من ٦٤ إىل ٦١ يف 
املئة من السكّان، يف حني اخنفضت حصهتا من الدخل القومي 
بنحــو ٥ يف املئــة. كانــت الســويد والواليــات املتحــدة مركــز ذلــك 
االحنــدار، حيــث اخنفضــت حصــة الطبقــة الوســطى مــن الدخــل 
فهيما بنحو ١١ و٩ يف املئة عىل التوايل، مع ذلك مل تهشد الســويد 

القطاعات تعريف   يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتضّمن 
 الوسطى يف الجنوب الباعَة المتجوّلني والمياومني
 والعّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال من دون عقود عمل
ًّا أو حقوق ويـــــــــــــــــــــعيشون بنحو ٢ إىل 	 دوالرات يومي
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متسّوقون يف تكساس، يوم »اجلمعة السوداء«، 2009/27/11.
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املقابــل،  يف  الوســطى«.  الطبقــة  »كابــوس  عــن  اخلطــاَب  بعــد 
( خالل الفرتة نفهسا يف فرنســا 

ً
ازدادت الطبقة الوســطى )قليال

وأيرلنــدا والدمنــارك٢٦. يف الواقــع، يواجــه الشــباب واملراهقــون يف 
المشــال عوائــق أمــام متابعــة التعلــمي العــايل والعثــور عــىل ســكن 
بســبب ارتفاع الرســوم اجلامعية وتســليع الســكن. لكّن أدبيات 
الطبقــة الوســطى تعجــز عــن رؤيــة مــا تنتجــه الرأمساليــة مــا بعد 
 كابوًسا لطبقٍة 

ّ
الصناعية من ال مساواة مهنجية، وما خطاهبا إال

حتــاول عــزل نفهســا عــن هــذه الديناميــات. لكــن إىل أيّ اجلهــات 
سوف متيل هذه الديناميات؟

َتاليق الطرق إىل الالمساواة
وأمــريكا  إنكلــرتا  عــن  وايلــد  أوســكار  عبــارة  صياغــة  أعدنــا  إذ 
يمكننــا القــول إن هنــاك طبقــة مشــرتكة تقســم عالــم الشــمال 

عــن عالم الجنوب.
تشري الدالئل إىل أّن هذه »الطبقات الوسطى« تتالىق عىل 
مساواة الرأمسالية يف القرن احلادي والعرشين. 

ّ
الطريق الرسيع لال

الطبقــات اجلنوبيــة قادمــة مــن الفقــر، والطبقــات المشاليــة مــن 
الراحة النسبية، لكن يبدو أّن كلتيهما ستتالقيان، وستكافحان 
ثــراًء–  تــزداد  برجوازيــة  عهنمــا  ــت 

ّ
ختل وقــد  الســي–  وتواصــالن 

وتقميان عالقات غري مستقرة مع الطبقات الشعبية من العّمال 
والفئــات املتقلقلــة والعاطلــني مــن العمــل. وعــىل الرغــم مــن أّن 
هــذه الطبقــات منقمســة عــىل الصعيــد الوطــين، إال أهّنا تعيش يف 

مناخ القلق نفسه )وتواجه األخطار املنترشة نفهسا(. تربز بعض 
االجتاهات بوضوح وإْن اقترص حبثنا عىل احلصة من الدخل.

عــىل الرغــم مــن أّن دراســة رافاليــون الصــادرة عــن البنــك 
ا أعىل للطبقة الوسطى   الفقر األمرييك حدًّ

ّ
الدويل اعمتدت خط

يف اجلنوب، إال أّن املسار احلايل للفقر يف الواليات املتحدة وآفاقه 
االجمتاعيــة ُينبئــان بــيٍء مــا عــن مســتقبل الطبقــات الوســطى 
»الصاعــدة« يف اجلنــوب. إن الفئــة األفقــر يف الواليــات املتحــدة، 
ل ٢٠ يف املئة من الشــعب األمرييك، تعادل »الطبقات 

ّ
الي تشــك

هــؤالء  فــإّن   ،)١( اجلــدول  يبــنّي  اجلنــوب٢٧. وكمــا  الوســطى« يف 
كانــوا منــذ عــام ١٩٨٠ يف حالة تراجع حاّد. وما يمّسيه فريق طوما 
املئــة  يف  »الـــ٤٠  املســاواة«،  لدعــم  العاملــي  »املختــرب  يف  بيكــي 
الوسطى«– ويه املراتب الوسطى والعليا من الطبقة الوسطى 
األمريكية– قد خرت بعًضا من دخلها لصاحل األثرياء أو باملعىن 
التغــريات األمريكيــة  ُتعــّد  الواقــع،  األدق لصــاحل الربجوازيــة. يف 
متطّرفــة لكهنــا ليســت فريــدة. بــني عامــي ١٩٨٥ و٢٠١٧، خــرت 
رشحيــة »الـــ٤٠ يف املئــة الوســطى« يف بريطانيــا أربــع نقــاط مئويــة 
من حصهتا يف الدخل يف حني ازدادت حصة رشحية الـ١٠ يف املئة 
األعــىل بنحــو ٥ نقــاط. ويف أملانيــا، اســتولت رشحيــة الـــ١٠ يف املئــة 
األعىل عىل ٨ نقاط مئوية إضافية من الدخل القومي، يف حني 
خــرت رشحيــة الـــ٤٠ يف املئة الوســطى نقطة واحدة. ويف فرنســا، 
خــرت هــذه الرشحيــة نقطتــني، واكتســبت رشحيــة الـــ١٠ يف املئــة 

األعىل ٣ نقاط٢٨.

جدول )1(- منو الدخل يف الواليات املتحدة بني ١980 و2١04 )%(

٤١نسبة البالغني من السكان

٤    الـ٢٠% األدىن                    

٢٦ الـ٣٠% التالية

٢١الـ٥٠% األدىن

٤٩الـ٤٠% الوسطى

١١٣الـ١٠% األعىل

١٩٤الـ١% األعىل

املصــدر: األرقــام محســوبة بعــد حــم الرضيبــة والتحويــالت. دراســة فاكونــدو ألفاريــدو وآخريــن، تقريــر الالمســاواة العامليــة لعــام ٢٠١٨ )املختــرب العاملــي 

مساواة: ٢٠١٧(، اجلدول )٢-٤-٢(.
ّ

لال



بدايات • العدد 36 | 992022

إًذا، تشري التجربة المشالية إىل أّن املرحلة التالية للفقر يه 
زيادة الالمساواة الي متّثل للطرف اخلارس نوًعا آخَر من الفقر– 
أي اإلحساس بعدم امتالك سوى موارد شحيحة لعيش احلياة 
بأقــّل اإلمكانــات– وهــو مــا تعــرتف بــه مضًنــا الســلطات احلاكمــة 
يف المشــال. فهــل ينتظــر الطبقــات الوســطى يف اجلنــوب مصــرٌي 
مماثــل؟ اجلديــر ذكــره أّن عــامل المشــال هشــد فرتة »منّو شــامل« 
أربعينيــات  ــص يف الالمســاواة( منــذ منتصــف 

ّ
تقل مــع  منــّو  )أي 

القــرن املــايض وحــى مثانينياتــه خــالل الفــرتة الذهبيــة للحركــة 
العّماليــة. ويف حــني يتعّمــد حاملــو الطبقــات الوســطى يف اجلنوب 
محــو ذكــرى ذاك الزمــن، يبقــى الســؤال الواجــب طرحــه: هــل 
ــب اإلجابــة املعّمقــة 

ّ
هنــاك مســاواة تلــوح يف أفــق اجلنــوب؟ تتطل

عــن هــذا الســؤال ورقًة حبثيًة أخــرى، لكّن االجتاهــات التوزيعية 
الراهنــة يف الصــني والهنــد، واملبّينــة يف اجلــدول )٢(، تشــري إىل 
تــالٍق مزتامــن عــىل طريــق الالمســاواة املزتايــدة. بعبــارة أخــرى، 

يبدو أّن أحالم األمس يف اجلنوب قد تتحّول إىل كوابيس شبيهة 
بكوابيس المشال.

يف الصــني والهنــد، َمعاقــل »الطبقة الوســطى الصاعدة«، 
ترتاجــع رشحيــة الـــ٤٠ يف املئــة الوســطى: ويقــّل معــدل منــّو دخــل 
املعــّدل  نصــف  عــن  ان 

ّ
الســك مــن  األدىن  املئــة  يف  الـــ٥٠  رشحيــة 

القومــي العــام. ويف الهنــد، كان معــدل منــّو رشحيــة الـــ٤٠ يف املئــة 
الوســطى مســاوًيا لنصــف املتوّســط القومي، حبيــث باتت الهند 
النيوليرباليــة مبثابــة الواليــات املتحــدة للجنــوب الــدويل، حيــث 
ــا مــن الالمســاواة، فميــا تعــود حصــة رشحية  تســّجل منــًى تارخييًّ
الـــ١ يف املئــة األعــىل مــن الدخــل إىل مســتواها أيــام االســتعمار 
األدىن  املئــة  يف  الـــ٥٠  رشحيــة  اســتبعاد  إّن  مث  الثالثينيــات٢٩.  يف 
االقتصــادي  المنــو  مكاســب  تقــامس  مــن  املتحــدة  الواليــات  يف 
عــن  مهــّم  أمــر  إىل  يشــري  املاضيــة،  عاًمــا  الثالثــني  مــدار  عــىل 

الدميوقراطية الرأمسالية.

جدول )٢(- منّو الدخل قبل حمس الرضيبة كنسبة من المنو القومي ١980-20١5 )%(

فرنساالواليات املتحدة الهندالصني

٤٧٤٨٢٧١الـ٥٠% األدىن

٩٣٥٠٦٩٩١الـ٤٠% الوسطى

١٦٣٢١١١٩٨١٣٤الـ١٠% األعىل

٢٣٣٤٠١٣٣٤٢٥١الـ١% األعىل

املصدر: حسابات ألفريدو وآخرين، تقرير الالمساواة العاملية لعام ٢٠١٨، اجلدول )٢-٩-١(.

يوضــح اجلــدول )٣( املســتقبل املحمتــل للطبقــات الوســطى 
يف اجلنــوب يف ظــّل النظــام العاملــي القــامئ٣٠. ال بــّد مــن مراعــاة أّن 
األرقــام اخلاصــة بــدول المشال تعكس الدخل الُمتاح بعد حم 
الرضائب والتحويالت: بعبارة أخرى، تتمضّن هذه األرقام اآلثار 
املتبقية لفرتة املساواة بني ١٩٤٥ و١٩٨٠، الي مل يهشدها اجلنوب 

يوًما، ولن يهشدها يف ظل هذه الظروف.
التطــورات يف الصــني والهنــد بالغــة األهّميــة، لكــن ال ميكــن 
االفــرتاض بأهنــا تنســحب عىل اجلنوب بكاملــه. ال تزال البيانات 
لــدول كبــرية عــدة يف آســيا وأفريقيــا ناقصــة، لكــن  التجريبيــة 
األرقــام املتاحــة تــي بالتنــّوع إىل حــّد ما. يف الربازيــل، زاد دخل 
النصــف األدىن مــن الســكّان، يف ظــل حكومــة حــزب الشــغيلة، 
املئــة  الـــ١٠ يف  لكــن رشحيــة  القومــي،  الدخــل  مــن  بوتــرية أرسع 

األعــىل اســتحوذت عــىل ٥٨ يف املئــة من مجمــل منّو الدخل فميا 
حصلــت رشحيــة الـــ٥٠ يف املئــة األدىن عــىل ١٦ يف املئــة فقــط منــه٣١. 
نظــام  زوال  بعــد  الالمســاواة  اســتفحلت  أفريقيــا،  جنــوب  ويف 
الفصل العنرصي، حبيث خر النصُف األدىن والطبقُة الوسطى 
العليــا )أي الـــ٥٠ يف املئــة إىل الـــ٩٠ يف املئــة مــن الســكان( حنــو ١٠ 
نقــاط مئويــة مــن حصتيهمــا يف الدخــل القومــي لصــاحل رشحيــة 
الـــ١٠ يف املئــة األعــىل. وكذلــك يف نيجرييــا، تكّبــدت رشحية الـ٩٠ يف 
املئة األدىن خســارة كبرية لصاحل الـ١٠ يف املئة األغىن. يف املقابل، 
هشــدت تركيــا وتايالند ومالزييا بعض املســاواة االقتصادية. أّما 
تــوّزع الدخــل يف مــرص فلــم يهشــد ســوى تغــرّيات طفيفــة خــالل 
العقــود الثالثــة املاضيــة مــع تركّز مزتايد يف دخــل الرشحية العليا 

حبسب قاعدة بيانات »مخترب الالمساواة العاملية«٣٢.
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جدول )٣(- الطبقة العليا يف المشال: معّدالت دخل رشحية الـ١% األعىل إىل املتوسطة

١٩٩٠٧.٢٢٠١٦١١.٥أملانيا )بعد الرضيبة(

١٩٩١٣.٥٢٠١٦١٠.٧السويد )الدخل املتاح(

١٩٨٠٣.٣٢٠١٨٩.٩بريطانيا )صايف دخل األرسة(

١٩٨٠١١.٢٢٠١٤٢٥.٨الواليات املتحدة األمريكية )الدخل بعد الرضيبة(

متّثل فرنسا حالة استثنائية، فقد اخنفضت نسبتها من ١٠.5% إىل ٩.6% بني ١٩٩٠ و٢٠١4. 

املصدر: إحصاءات السويد، ومعهد الدراسات املالية )لندن(، وقاعدة بيانات الالمساواة العاملية.

ال  أنّــه  المســتقبلية  باالتجاهــات  ــق 
ّ
يتعل مــا  يف  األهــم 

وجــود ألي دليــل عــىل توّجــه مســاوايت مســتدام يف الجنــوب. 
وهــو مــا ظهــر يف أمــريكا الالتينيــة خــالل العقــد األول مــن هــذا 
والحًقــا  بدايــة،  اليمينيــة  بالسياســات  ُكِبــح  ثــم  ومــن  القــرن، 
حــني  ويف  المكســيك٣٣.  يف  كوفيــد-١٩  وبــاء  تفــّي  نتيجــة 
تنتظــر األرجنتــني وتشــييل جــوالت جديــدة مــن المعــارك بــني 
المســاواة واالمتيازات، يبقى تزايد الالمســاواة النتيجة األكر 

ترجيًحــا يف الوقت الحايل.

آفاق سياسية
الذين يأَملون أّن صعود الطبقات الوســطى ســيأيت بمجتمع 
االقتصــادي  التعــاون  تســّميه »منظمــة  مّمــا  انطالًقــا  خــرّي– 
يف  وثقتهــا  الفســاد  مــع  تســامحها  »عــدم  والتنميــة«، 
اآلخرين«– يجب أن يضعوا يف حسبانهم أنصار رئيس وزراء 
الهنــد نارينــدرا مــودي من الشــباب الطامح الذيــن وصفتهم 
سنيغدة بونام يف كتابها »الحالمون«: وهم الطامحون من 
أبنــاء الطبقة الوســطى ممن يديــرون عمليات نصب معّقدة 
مــن  انطالًقــا  المجتمــي  االتصــال  ومراكــز  اإلنرتنــت  عــرب 
البلــدات الهنديــة الصغــرية، أو ينرشون الروابط الملغومة أو 

يبيعــون شــهادات مزيّفــة ووظائــف مزيّفــة أو يبــزّتون المــال 
مــن العجائــز األمريكيــني عــرب تهديدهــم بإفشــاء مداخيلهــم 

إىل »دائــرة اإليرادات الداخلية«٣٤.
يجب باألحرى قراءة خطابات الطبقة الوسطى بطريقة 
تشــخيصية بوصفهــا تعبــرًيا عــن ســريورات تطــّور أوســع. يف 
الطبقــة  أدبيــات  أّن  يف  الرئيســة  النقطــة  تتمّثــل  الشــمال، 
الوســطى الســائدة يه أدبيــات نقديــة يف األســاس، مــع أنهــا 
بطريقــة  الالمســاواة  معــدالت  يف  الجــاري  الزتايــد  تنتقــد 
قيــادة  نمــوذج  هجرهــا  مهَملــة  طبقــٍة  رسديــة  إنهــا  مواربــة. 
 إعجــاب، 

ّ
اقتصاديــة وأســلوب حيــاة كانــا يف الســابق محــط

وليســت رسديــة طبقــٍة وســطى ُتهّددهــا النقابــات العّماليــة 
من أسفل أو مساعدات حكومية إىل الفقراء. بعبارة أخرى، 
إننــا بصــدد خطاب تقّدمي عىل الرغم مّما يطرأ عليه أحياًنا 
ل عــىل قاعدة عريضة 

ّ
ه يدل

ّ
مــن رثــاء ذايتّ أبوكاليبــيس، ولعل

منشــور  ُيبــنّي  وكمــا  التصاعديــة.  الرضائــب  تؤيــد  محتملــة 
»تحــت الضغــط: الطبقــة الوســطى المأزومــة« الصادر عن 
مــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة«، فــإّن »الضغط« 

ّ
»منظ

عــىل الطبقــة الوســطى يف الشــمال يؤثّــر باألســاس يف جيــل 
الشــباب ومواليــد مــا بعــد ١٩٧٥- ١٩٨٠ ٣٥، وهــو الجيل نفســه 
الذي اصطّف خلف الحمالت االنتخابية لكوربني وساندرز 

الــي القت نجاًحا لــم يكن متوقًعا.
لليســار  أخــرى  لقــاء  أرضيــَة  العمــل  مجــال  ل  يشــكِّ
في الطبقة الوســطى. يربز تناقض 

ّ
والحركــة العّماليــة وموظ

مني 
ّ
متنــاٍم بــني مفهــوم الطبقــة الوســطى المهنيــة مــن المعل

في القطاع الصيّح والقطاع العام والخدمة المدنية، 
ّ
وموظ

يف  اآلخــذ  اإلداري،  الرأســمايل  المفهــوم  وبــني  جهــة،  مــن 

 التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطورات يف الصني والهند
األهّميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،  بالغة 
االفرتاض  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمكن  ال   لكن 
بكاملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الجنوب  على  تنسحب  بأنها 
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ل  االنتشار، عن العمل من أجل الربح، من جهة أخرى. يمثِّ
ــل، إهانًة لــكل صاحب مهنة  المفهــوم الثــاين، ويجــب أن يمثِّ
حقيقــي يفخــر باكتســابه خربة جديدة وُيســَعد بقيمة عمله. 
الوليــدة أصحــاب  الرقميــة  الثــورة  تــرضب  أن  المرّجــح  مــن 
المهن بشــّدة وكذلك أصحاب الياقات البيضاء. كما بدأت 
حركــة بيئيــة واســعة مــن الطبقــة الوســطى تصطــدم بزعــة 
الرتاكــم لــدى رشكات التطويــر العقاري ورشكات الصناعات 
»الطبقــة  نمــو  ينتمــي  التلــوث.  ومنتــي  االســتخراجية 
الوســطى« يف الجنــوب، بــرصف النظــر عــن تعريفها، إىل تغري 
اجتمــايع رسيع وواســع النطــاق لن يخلق مجتمًعــا متمحوًرا 
مجتمًعــا  أي  الشــمال،  يف  ظهــر  مــا  يشــبه  الصناعــة  حــول 
العاملــة  الطبقــة  حــول  واقتصــاده  سياســته  يف  متمحــوًرا 
الصناعية. لقد أخذت أعداد العمالة يف الصناعة والتصنيع 
أن  المســتبعد  ومــن  الجنوبيــة،  وأمــريكا  آســيا  يف  تتناقــص 
تتجاوز معّدالتها الحالية يف آســيا وأفريقيا٣٦. لهذا، ســتكون 
الرتكيبــة االجتماعيــة للقــوى المطالبــة بالمســاواة والعدالة 

االجتماعيــة مختلفــة هذه المرة.

ــًدا 
ِّ
مول بــات  كوفيــد-١٩  فــريوس  أّن  الواضــح  مــن 

داخــل  الصــارخ  التميــزي  يف  يتجــىل  مســاواة، 
ّ

لال كبــرًيا 
الطبقــات ويف مــا بينهــا، وبــني الرجــال والنســاء، واألجيــال 
لألحــالم والكوابيــس  يعنيــه هــذا  مــا  العرقيــة.  والجماعــات 
والجنــوب  الشــمال  يف  الوســطى  الطبقــات  تــاليق  أّن  هــو 
 رأس 

ّ
عــىل طريــق الالمســاواة القاتــم سیتســارع. إن تخــيل

تقــوده »أمــازون«  الــذي  وتلــك،  عــن هــذه  الرقمــي  المــال 
تعــّرض  لقــد  وتكــراًرا.  مــراًرا  تضّخــم  و»مايكروســوفت«، 
وأصحــاب  الشــمال  يف  الوســطى  الطبقــة  أبنــاء  معظــم 
للخســارة  المســتقلون  األعمــال  ورّواد  الصغــرية  األعمــال 
أن  المرّجــح  مــن  ذلــك،  مــن  وأكــر  كوفيــد-١٩.  أزمــة  أثنــاء 
يســقط يف براثن الفقر الُمدقع مجّدًدا عّمال القطاعات غري 
٢ و٦ دوالرات  بــني  يتقاضــون  الجنــوب، ممــن  النظاميــة يف 
ــا، والذيــن يفرَتَض احتســابهم ضمن الطبقة الوســطى.  يوميًّ
يف المقابــل، لــم يتأثّــر المديرون والبريوقراطيــون والمهنيون 

مــن الطبقــة الوســطى العليــا بأزمــة كوفيــد إىل حــّد مــا، يف 
الشــمال والجنــوب عــىل حــّد ســواء، بــل احتفظــوا برواتبهــم 

والعمــل اآلمن من المزل.
تــزداد  حــني  يف  الوســطى،  الطبقــة  الجائحــة  قســمت 
الحقيقيــة  والربجوازيــة  العليــا  رشيحتهــا  بــني  الفجــوة 
بســبب ســطوة األخــرية عــىل مليــارات الــدوالرات الــي نرت 
للتحفــزي االقتصــادي خــالل تفــي الجائحــة٣٧. يتــّم إحبــاط 
عــات الطبقــة الوســطى يف كّل مــن الشــمال والجنــوب 

ّ
تطل

نتيجــة ارتفــاع معــّدالت البطالــة بــني الشــباب. لقــد توّقفــت 
تعريفهــا.  كان  ـا  أيًـّ الجنوبيــة،  الوســطى  الطبقــة  »مســرية« 
الكوابيــس  اســتمرار  المرّجــح  مــن  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
يف  باالســتهالك  المحمــوم  االنشــغال  يبــدو  قــد  الشــمالية. 
خطــاب الطبقــة الوســطى الســائد تافًهــا يف ظــّل تفــي وبــاء 

كوفيــد-١٩ ومخاوف تغرّي المناخ.
تخــرج عــن نطــاق هــذه الورقــة عــدة أســئلة هامــة تــدور 
ل الطبقــة الوســطى المعــارصة وتطورهــا  حــول كيفيــة تشــكُّ
االجتمــايع وإمكاناتهــا السياســية. لكــن يف الوقــت الراهــن، 
 

ّ
، ال يمكننــا فهــم العالــم إال

ً
مــا الــذي يمكــن اســتنتاجه؟ أوال

ويف  شــامل.  منظــور  ومــن  وتفاوتاتــه  اختالفاتــه  خــالل  مــن 
حــال فشــلنا، ســيبدو العالــم مختلًفــا بحســب زاويــة النظــر، 
وهكــذا قــد يبــدو مشــهٌد مــا يف الشــمال مقلوًبــا يف الجنــوب، 
والعكس بالعكس. ثانًيا، تمّتعت الطبقة الوســطى بمركزية 
خطابيــة يف بدايــة القــرن الحــادي والعرشيــن شــأنها يف هــذا 
شــأن الطبقــة العاملــة قبــل قرن. يجب قراءة هــذا من زاوية 
تشــخيصية بوصفــه مــؤرًشا عىل تغرّي اجتمايع عميق، وزاوية 
ثالًثــا،  المســتهلك.  رأســمالية  إيديولوجيــة  بوصفــه  نقديــة، 
يّتســم خطــاب الطبقــة الوســطى المنترش بكونــه إيديولوجيًّا 
بعمــق، إْن لــم يكــن عــن عمــد، إْذ يفــرط يف تضخيمــه لكيــان 
غامــض يحمــل دالالت سياســية قويــة – الطبقــة الوســطى 
– ويصــّور عالًمــا مــن المســتهلكني بــال منتجــني. رابًعــا، هــذا 
الخطــاب مخــادع أيًضــا يف تحويلــه الطبقة الوســطى والفقر 
الطــرف  ويمّثــل  دائًمــا  نســيب  فالفقــر  مطلقــة.  أشــياء  إىل 
الخــارس يف ظــل التوزيــع غــري المتــكائف للمــوارد، أمــا توصيف 
أخــرًيا،  مــا.  يشء  منتصــف  يكــون  أن  فيجــب  الوســطى 
تّتجــه الطبقــات الوســطى الصاعــدة يف الجنــوب إىل دّوامــة 
مــع  للتــاليق  مســتعّدة  أنّهــا  ويبــدو  الرأســمالية،  الالمســاواة 
الطبقات الوســطى األكر ترّضًرا يف الشــمال. تمي جائحة 
كورونــا اليــوم يف تحطيــم حلــم الطبقــة الوســطى يف الجنوب 
وترسيع اتجاهات الالمســاواة المعروضة أعاله. أّما إىل أين 

 مفتوًحا.
ً

يقودنــا كل هذا فال يزال ســؤاال

 يربز تناقض بني مفهوم الطبقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 الوسطى المهنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،
اإلداري، الرأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمايل   والمفهوم 
الربح أجل  من  العمل  عن  االنتشار،  يف  اآلخذ 
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مزنة المرصي

باحثة أنرثوبولوجّية 
ومستشارة مستقلة 
تعمل مع العديد 
من املنظمات 
املحلية والدولية 
ومنظمات األمم 
املتحدة. تشمل 
كتاباهتا واهمتاماهتا 
البحثّية املمارسة 
السياسّية اليومّية 
والزبائنّية، وتقاُطع 
الزناع والسياسة 
مع املساعدات 
اإلنسانّية والطاقة

٢7 تموز/يوليو ١٩8٢
الطابــق  نافــذة عريضــة يف مكتــب أيب، يف  أمــام  أجلــس  كنــت 
األول مــن المبــىن الــذي فيــه بيتنــا أيًضــا، أحــاول التــدرب عــىل 

الطباعة: 
كمنتا شسيبل
كمنتا شسيبل

تــا تا بل بل
تــت بب تت بب 

الغرفــة  مــن  أيب  أصدقــاء  أحــد  رصاخ  ســمعت  أن  إىل 
المجــاورة: »طــريان... طــريان« قفــزت نحوهــم قبــل أن أســمع 
المقعــد  الزجــاج خلفــي مغطًيــا  انهمــار  دوي االنفجــار، وقبــل 
الــذي كنــت أجلــس عليــه منــذ ثــوان. هــذه يه القذيفــة األوىل. 
أيب وأخــي هنــا بخــري، أســارع لصعــود الدرج إىل بيتنــا بحًثا عن 
أمــي ألجدهــا يف طريقهــا إلينــا. أيــن غســان؟ كان يف الشــارع، 

يلعــب مع رفاقه. أيب هــرع ليبحث عنه. 
ثــم قذيفــة ثانيــة. أيب وأيخ مــا زاال يف الشــارع. غبــار كثيــف 
والذعــر يف صوتهــا:  أخــي  رصاخ  أســمع  كاملــة.  بعتمــة  يلّفــين 

»بابا... غســان... بابا وغســان بّرا...«. 
القذيفــة األوىل ســقطت بــني املبــاين املقابلــة، وقتلــت عاملــة 
أجنبيــة كانــت عــىل الرشفــة املطلة عــىل املْنور ورمبا شــخًصا آخر. 
الثانيــة، دمــرت املبــىن املقابــل لبيتنــا وأصابــت أيب وأيخ وقتلــت 
آخريــن ال أذكــر عددهــم. أيب وأيخ كانــا يصعــدان الدرج لالختباء 
ليحميــه،  أيخ  رأس  أيب  احتضــن  الشــظايا.  هاجمهتمــا  حــني 

فأصيبت أصابعه وخرصه وبعض من رأس أيخ. 
كنت يف التاســعة يومها، لكين ال أذكر أين خائفة، عدا عن 
شــعوري أن تلــك اللحظــة التهمتــين تماًمــا... بغبارهــا، وعتمهــا 
قائــد  كان  إن  تســاؤيل  أذكــر  الصمــت.  يشــبه  لشــّدته  ودويٍّ 
الطائرة الذي ألقى القنبلة يف تلك اللحظة، يدرك أن يف هذه 
 مثــيل، ومثــل أخــي الــي تقــف بجانــيب وتكــربين 

ً
المبــاين أطفــاال

بســنتني، وأيخ الذي يصغرين بســنتني. وإن كان قائد الطائرة 
يــدرك ذلك، كيف تســىن له أن يلقــي تلك القنبلة؟ 

بعــد ذلــك القصــف، أذكــر التفاصيــل. أمــي تنظــف وتمضّــد 
أيخ. تطلــب مــين إحضــار املقــّص فــال أراه حتــت الغبــار.  جــراح 
أيب يرفــض اإلســعاف بدايــة ألن جرحــه طفيــف وهنــاك مــن هــم 
أكــر حاجــة، فيعيــش مــع نتــاجئ الهتــاب جرحــه وصعوبــة احلركــة 
يف بعــض أصابعــه لبــايق حياتــه. بيتنــا يف الطابــق الثالــث أصبــح 
بــال شــبابيك أو أبــواب. حــوض المســك تدمــر، وفقدنــا كل مسك 
الزينــة الــذي كان يربيــه أيب لســنوات. ذلــك اليــوم مل أصعــد مــن 
الطابق األول للثالث ألرى دمار البيت. بقيت يف الطابق األول 
امللوخيــة  البيــت وطبخــة  مــن  لعبــي  أمــي  ــرض 

ُ
وانتظــرت أن حت

الــي كنــت أتــوق لهــا يف أيــام اجلــوع. اخــرتت رمبــا حبكمــة التســع 
ســنوات مــن عمــري حينهــا أال أرى بيــي مدمــًرا، وانتظــرت حــى 
تنظيــف البيــت يف اليــوم الثــاين. قــال أهــيل حينهــا إن بــاب الرباد 
من قســوة الرضبة كان عىل الرشفة وإن الســجاد مبا عليه ُرمي 
يف النفايــات. لكــن مكتبــة أهيل مصدت، كمــا وطنجرة امللوخية 
والعربــة الزجاجيــة مــع زجاجات الكحول علهيا. تلك الليلة مننا 
عنــد مــارة اســتضافونا. بعدهــا مننــا ليلــًة أو بضــع ليــاٍل يف مكتب 

أيب، إىل أن غادرنا بريوت.

*****
بريوت – حزيران/يونيو ومتوز/يوليو ١٩8٢

ذاك الهنــار يف متوز/يوليــو عــام ١٩٨٢ – واألســابيع الطــوال مــن 
يف  محورًيــا  مــازال   – وبعــده  قبلــه  لبــريوت  اإلرسائيــيل  احلصــار 
حيايت ومؤسًســا لوعي العام، سياســًيا وأخالقًيا. أذكر تفاصيله 
وتوارخيــه، متوجــات الضــوء يف أيامــه ولياليــه ورواحئــه، كما القلق 

يف معديت ويف وجوه الكبار من حويل. 
ذلك الصيف، كما الســنة الي قبلها، انهتى العام الدرايس 
ملجــأ  إىل  فزلنــا  القصــف،  بــدأ  حزيران/يونيــو.  هشــر  يف  فجــأة 

قصفوا بيتنا يف هذا اليوم...
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املدرســة وانتظرنــا أهالينــا. مل جْنــِر امتحانــات آخــر العــام، مل نودع 
أصدقاءنــا، فقــط غادرنــا عــىل عجــل، ومل نعد إال بعــد أن تدمرت 
مدينتنــا بعــد أربعــة أهشر. يف البداية كانت احلرب بعيدة نســبًيا. 
املدينــة ســاكنة تراقــب تقدًمــا إرسائيلًيــا يف اجلنــوب. شــارع بيتنــا 
حتــّول إىل ملعــب حــني زرع الفدائيــون حاجــًزا يف آخــره وأوقفــوا 

حركة السيارات عليه. 
مث احلصار. أيام متر بطيئة أمضيتها برفقة غسان كنفاين وحنا 
مينــا بعــد أن انهتيــت مــن مغامــرات لــوزة وختتــخ وأصدقاهئــم١. 
أمســع عمــا حيــدث يف مدينــي من أحاديث البالغــني حويل، عّمن 
تدمــرت بيوهتــم، وعن أنواع جديدة من القنابل. يرشح أحدهم 
عــن القنبلــة الفراغيــة، عمــن ماتــوا يف ملجــأ بنايــة ألهنــا تداعــت 
إىل الداخــل عنــد قصفهــا وأخذت معها زجــاج البيوت املجاورة. 
أمســع عــن قنابــل يصورهــا اجليــش اإلرسائيــيل لغايــات »حبثيــة« 

توثق تقنيات القتل ال املوت الذي سّببته.
مع امللل هناك اجلوع. مع احلصار حول املدينة، رسيًعا تفرغ 
رفــوف غرفــة املونــة يف بيتنا. غداء اليوم رسدين، والعشــاء أيًضا. 
ــب عــىل الفطــور والغــداء. صنــدوق كبــري مــن بســكوت 

ّ
فــول معل

الزبدة بالسكر اشرتاه أيب من بائع جوال نأكل منه عند اجلوع. 
ال خضــار أو فواكــه طازجــة يف بــريوت املحــارصة. أيب يزرع القمح 
النابــت الــذي يقــول إنــه مغــّذ جــًدا يف ســبعة خطــوط يف قواريــر. 
ــا جديــًدا لألســبوع املقبل. أمي 

ً
ــا كل يــوم، ونــزرع خط

ً
نــأكل خط

تضــع قواريــر زجــاج مليئــة باملاء عىل حافة الشــباك ملدة ١٥ يوًما 
لتعّقمها المشس كما تقرتح زاوية يف جريدة السفري.

إىل أن تدركنا القذائف، ويصاب أيخ وأيب ويدمر بيتنا.

*****
عني سعادة وحبمدون – آب/أغسطس ١٩8٢

بعــد قصــف بيتنــا، ال أدري كــم مــن األيــام مــّرت قبــل أن توصلنا 
أمي إىل اجلبل. أذكر أننا نعرب مشًيا عىل األقدام خطوط المتاس 
عىل املتحف، وأمي تشــّدين لمتنعين من تباطؤي وإمعان النظر 
فميــا ارمتــى عــىل املعابــر. منــر عــىل بيــت أصدقــاء يف بــرج حمــود، 
حيــث تعــرض علينــا »أم بشــارة« سندويشــات مرتديــال. جبنــة 
بات« – الي أكلناها 

ّ
أو لبنة وخيار تقول أمي، »أكيد مش معل

عــني  قريــة  إىل  نكمــل طريقنــا  مث  هشــر.  مــن  ألكــر  دون غريهــا 
ســعادة. هنــاك ترتكنــا أمــي مــع أصدقــاء أوالدهم بعمرنــا وتعود 
للبقــاء يف بــريوت، رمبــا حملت رعب بعض الفلســطينيني من أن 
مينعــوا مــن العــودة لبيوهتــم إن غادروهــا. رمبــا مل تمتكــن مــن أن 

تكون شاهدة من خارج املدينة عىل دمار مدينة احتضنتها.
حيــث نقــمي يف عــني ســعادة مربّيــات صناعــة مزليــة لذيــذة 
لكن ال مياه جارية يف املزل اجلبيل العتيق، نزل إىل العني لنعئب 

غالونات وقوارير وننظف وجوهنا وأسناننا صباًحا. ال نلعب مع 
أوالد اجلريان يك ال تفضح لهجتنا أصلنا يف القرية الي أصبحت 
حتــت الســيطرة اإلرسائيليــة، فاقــي وقــي يف قراءة مــا أجده يف 
البيت، قصص عاطفية مصورة٢ ال تتناسب مع عمري، أبطالها 

شقر مع شعر ناعم يتناوبون عىل الشجار وتبادل القبل.
يف الليــل ميكننــا اإلطــالل عىل عمتة بريوت تضيئها القذائف 
مثــل األلعــاب الناريــة. هناك أمي وأيب. أذكــر تلك اللحظات مع 

بعض اخلدر العاطفي.
مث يقــرر مســتضيفونا املغــادرة إىل شــبعا وال ميكننــا مرافقهتم 
ألهنــا حتــت االحتــالل وحنــن ال منتلــك التصــارحي الالزمــة. ننتظــر 

هدوء القصف يك يغادر أهيل بريوت. 
مــن هنــاك إىل ســوق الغــرب )الــي أصبحت حتت الســيطرة 
اإلرسائيليــة أيًضــا( حيــث نقــي الصيــف عــادًة يف بيــت واســع 
حتيــط بــه أشــجار الصنوبــر، فمينعنــا عنــه شــجع صاحبــه الــذي 
يســتويل عــىل أثاثنــا يف املــزل ومينعنــا عــن اســتخدامه مســتقوًيا 
علينــا كفلســطينيني: كمــا تقول أمي باحلاجــز اإلرسائييل يف أول 
الشــارع، وحاجــز الكتائــب يف آخــره. فنعــود إىل بيــت أصدقــاء 
آخريــن يف كيفــون. هنــاك، يف الغرفة حيث ننام تتشــكل وحوش 
يف الزجاج املحّجر ترق مين النوم. يشرتى لنا أيب أحجية بازل 
بألفــي قطعــة نتجمــع حولها فهتدئنا. هناك نشــاهد عىل التلفاز 

»انتخاب« بشري اجلميل حبماية إرسائيلية رئيًسا للبنان.

*****
بريوت من جديد – أيلول/سبتمرب ١٩8٢

نعــود إىل بــريوت لنهشــد مغــادرة الفدائيــني. ســيارات عســكرية 
بداخلهــا شــباب بثيــاب عســكرية وشــعر مجّعــد يلّوحــون تلوحية 
الــوداع. يف بيتنــا البالســتيك يغطــي الشــبابيك. مهشــد تعّودنــا 
عليــه يف ســنني احلــرب وما بعدهــا. أذكر أيب يصلح فجوة قطرها 
مــرتان أحدهثــا القصــف يف إحــدى غــرف املــزل، وأذكــر حديثــه 
بفخــر عــن الطريقــة الــي اســتطاع هبــا إهنــاء اجلدار عــىل الطابق 

الثالث دون االستعانة بسقالة خارجية.
بعدهــا تتــاىل أحــداث دامغــة يف ذاكــريت، بتفاصيــل مهشدية 

وحّسية:
يــوم أجــد أمــي متمّسرة أمام التلفاز. »قتلوا بشــري اجلميل« 
تقول. أمسع اخلرب فأجيب بأن املذيعة تقول عكس ذلك، فتؤكد 
يل أنــه لــو كان حًيــا لكانــوا بّثــوا صــوًرا تثبــت ذلــك. أتذكــر تلــك 
اللحظــة عنــد اغتيــال رفيــق احلريــري بعدهــا بأكــر مــن عرشيــن 

عاًما، فأوكد لزماليئ يف العمل مقتله قبل بث اخلرب.
يــوم دخــول اجليــش اإلرسائيــيل بريوت. أقف مــع عائلي عىل 
الدرجــات أمــام مكتــب أيب – هنــاك حيــث أصيــب أيب وأيخ قبــل 
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أقــّل مــن هشريــن بشــظايا قذيفــة إرسائيليــة – لنشــاهد الدبابات 
تعرب كورنيش الروشة فهتّز ألفي مع هذا الرصيف املمتد جبانب 
البحــر وملعــيب يف طفولــي. أمي تبي وتتشــاجر مــع جارنا الذي 
يقــرتح تعليــق األعــالم البيضــاء. دقائــق تــزرع غّصــة يف حلقــي مــا 
زالــت ترافقــين. أيــام فيداهــم اجلنــود بيوًتــا حولنا. اجلــريان يرمون 
فنا أيب وأطفال اليح، 

ّ
خوًفــا كتًبــا قد تديهنم من الرشفات، فيوظ

ويعطينــا ربــع لــرية عــن كل كتــاب جنمعــه، فالكتــب ال ترمــى مــن 
الرشفات. عىل مدخل املبىن يوقفنا اجلنود اإلرسائيليون أنا وأمي، 
يسألون عن أحد اجلريان وعن وجهتنا، »لرشاء البندورة« تقول 
أمي، قبل أن هترع إىل سيارة جار آخر طالبة منه تنبيه ذاك اجلار 

املطلوب أن اجلنود اإلرسائيليني يبحثون عنه.
أيــام صــربا وشــاتيال. المقتلــة عــىل مقربــة مّنا. ال نســمع أنها 
حدثــت، بــل أنهــا تحــدث اآلن، بداية مع بعض عــدم التصديق، 
المجــزرة مــا تــزال مســتمرة، ونحن نمي نهــارات )غري( عادية 
يف مدينة مدمرة. أخي تخاف أن يصل اإلرسائييل إلينا، هنا يف 
بيتنــا يف الروشــة فنحــن أيًضــا فلســطينيون وإن كانــت الجرائد 
الــي تحمــل صــور القتــىل ُتمنــع عنــا نحــن األطفــال وُتقيــم فــوق 
يخبئهــا  ســليم«  الدكنــي »معلــم  حــى  نراهــا.  ال  يك  الثالجــة 
ليحمــي األطفــال الماريــن، وربمــا البالغــني أيًضــا، مــن قســوة 
الصــور. ابنــة الكهربــي يف حّينا كانت يف مستشــفى عكا تتلقى 
العــالج. تركتهــا أمهــا أقــل مــن ســاعة لتحــرض الثيــاب وتقــي 
ليلتهــا بجانبهــا ولم تتمكن من العودة واآلن المستشــفى خاٍل 
إال من القتىل. يداوم األب عىل رحالت يومية يبحث عنها بني 
الجثــث فــال يجدهــا. ربمــا هربتهــا الممرضــات، ربمــا مــا زالــت 
حيــة يف مــكان مــا. تتحــدث أمــي عــن وجــع مــن ال يعــرف مصــري 
األحبــة األشــد قســوة مــن القتــل، ربمــا ســيبقى يبحــث عنهــا يف 
وجــوه كل الفتيــات يف عمرهــا لعقــود. بقــي يف حينــا لســنوات، 
وكلمــا رأيتــه ومــا زالــت حــى يومــي هذا أتســاءل عمــا حدث له 
ولعائلته. جروح مفتوحة تســتمر مع اللبنانيني والفلســطينيني 

والســوريني يف رشقنا المتوسط حى اآلن. 
عــدت للمدرســة بعــد ذلــك الصيــف. عــام درايس ال أذكــر 
الكثــري مــن بدايتــه، لكــن أذكــر قناعــايت وبعــض رفيقــات يل أن 
هنــاك أشــالء مــن بقايــا املجــزرة، حتديــًدا رجــل وقــدم، مــا تــزال 
صنعــه  رساب  املدرســة.  جبانــب  الكهربــاء  عمــود  عــىل  معلقــة 
خوفنا، وتوافقنا بداية عىل أال خنرب أحًدا لكن أخذنا عىل عاتقنا 
لمضــان  يــوم  يــروه، فجهــدت كل  يك ال  حمايــة إخوتنــا األصغــر 
أن جيلــس أيخ يف اجلهــة مــن حافلــة املدرســة الــي ال يــرى فهيــا 
العمود، واذ مل أفلح، جهدت إللهائه عند مرورنا جبانبه. اختفت 
تلك الرجل املعلقة عندما أخربنا املعلمة عهنا ورافقتنا للتحقق 

من وجودها، ورويًدا رمبا اختفى ذعرنا، لكن مل ختتِف ذاكرته. 

*****
هــذه بعــض من ذاكريت كطفلة يف عمر التاســعة، كتبت بعضها 
حينهــا يف روزنامــة بّنيــة صغــرية، أشــاركها اليــوم بــدون الرجوع 
لألرشيف أو ألهيل للتأكد من صحتها، مع علمي أن األربعني 
عاًمــا الــي مــّرت عليهــا حتًما قد حّرفتها. أكتب لتشــارك بعض 
ممــا تبقــى مــي مــن انطباعــات طفلــة عــن أحــداث جســام تمــّر 
بهــا بالدهــا وتفاعلهــا مــع تلــك األحــداث، فربمــا تتيــح لنــا فهــم 
الحــروب والعنــف  الذيــن يعيشــون  اليــوم  بــه أطفالنــا  يمــر  مــا 
واالنهيار. أكتب ألفهم بعًضا من طبيعة الحروب الي درستها 
أكاديمًيا، لكن عايشــتها معظم حيايت. ما معىن أن تكون هذه 

اللحظــة بالذات لحظة مؤسســة يف وعي؟ 
حمايــة  البالغــني  مســؤولية  أن  قناعــي  مــن  الرغــم  عــىل 
األطفال خالل الحروب، ما يلفتين حني أستعيد تلك الذكريات 
هــو أين ال أذكــر أين خائفــة وال ألــوم أهــيل عــىل قرارهــم البقــاء يف 
بريوت. بل أذكر إعجايب بأيب وأمي وقدراتهما الي رأيتها خارقة 
للعــادة يومهــا. كأنهمــا كانــا يخفيــان مهــارات وحكمة لم يتســَن 
بنــاء  يســتطيع  أيب  اضطــرا الســتعمالها:  حــني  إال  اكتشــافها  يل 
حائــط، واصطيــاد قوتنــا من البحر القريب، أمــي تعرف تضميد 
الجنــدي اإلرسائيــيل وجريئــة يف  مــع  البديهــة  الجــراح ورسيعــة 
اجتيــاز المعابــر. ربمــا إحســايس باألمان مصــدره انطبايع أنهما 
قــادران عــىل التعاطــي مع هــذه التحديات الجديــدة، ولذا ربما 
حــني خفــت، خفــت وأنــا يف أمان يف الجبل مــن خطر فقدانهما. 
ربمــا كنــت أصغــر مــن أن أفهم الخطــر الذي نواجــه. لكين حى 
لبنــان  خــالل معايشــة تجــارب حــروب إرسائيليــة عديــدة عــىل 
بعدهــا وانخراطــي فيهــا إن يف العمــل اإلغــايث أو الحقــويق، لــم 
يكن الخوف هو الشعور الذي الزمين، بل مشاعر كاألىس عىل 
مــن فقــدوا أحبتهــم ومنازلهم، الحزن عىل الدمار يف مســاحات 
أحببتهــا، والشــعور بالقهــر والغضــب الضطرارنــا إىل عيــش تلــك 
التجــارب مــراًرا. ومــع مروحة المشــاعر تلك هناك الشــعور بأننا 

يف وجه أي هجوم إرسائييل، بدون أي شك سنواجه.
االنطبــاع الــذي يبقــى مــي مــن اجتيــاح ١٩٨٢ هــو أننــا كنــا 
مًعــا نحــاول تخطــي تحــدٍّ مــا. مثــل مــن يحاولــون الوصــول إىل 
أو نحتمــي  نبتــّل،  يك ال  رسيًعــا  العاصفــة، نجــري  بيتهــم خــالل 
قريًبــا  أنهــا  نــدرك  لكننــا  نجــوع،  قــد  نــربد  قــد  شــجرة،  تحــت 
ســزتول وســننام دافئــني يف منازلنــا ويف ثيــاب ناشــفة. أدرك أن 
يف »عاصفــة« االجتيــاح اإلرسائيــيل الكثــري منــا لــم يصــل، لكــن 
حــني عشــنا االجتيــاح لــم نعشــه كتجربــة مفروضــة علينــا، بــل 
تشــابك انخرطنــا فيــه، وهــذا مــا أحسســته وأنــا يف بداية عقدي 
الرابــع خــالل حــرب عــام ٢٠٠٦. قــرأت الحًقــا مــا يشــبه ذلــك يف 
مذكــرات جــني ســعيد مقــديس، إذ ُتشــِبه مغــادرة بــريوت خــالل 
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االجتيــاح، بــأن تكــون عــىل الهامــش وأن تحــرم مــن رشب كأس 
التاريخ المّرة، بل أن يسكب سكًبا عليك٣. اختار أهيل إًذا عام 
١٩٨٢ رشب كأس التاريخ المّرة تلك، فذقتها معهم، وال ألومهم. 
 بــه«، رغم ســقوط القذائف 

ً
بــل ربمــا اخرتنــا أال نكــون »مفعــوال

علينا من الجّو، ورغم عدم تكافؤ القوة، بل كنا فاعلني نحاول 
الحفاظ ال فقط عىل حياتنا، بل أيًضا هويتنا وإنسانيتنا. 

ربمــا مــرّد ذلــك إىل أن األكــر مــرارة ممــا يبقــى مــي مــن 
االجتياح هو غصة كزدرة الجندي اإلرسائييل عىل الكورنيش. 
هــذا الشــارع والكورنيــش والبحر يل. هذه مســاحي، بدًءا من 
الــدرب الصغــري الممتــد إىل البحــر الــذي أراه مــن رشفة المزل 
عليهــا قضيــت  والــي  الروشــة  داليــة  امتــداد  وحــى  يــوم،  كل 
الكثــري مــن أيــام طفولــي. أذكــر أين فكــرت حينهــا أنــه ال يحــق 
لذلــك الجنــدي الــذي أنــزل أطناًنــا مــن القذائــف عــىل مديني 
الســيايس  وعــي  مــن  كبــري  جانــب  شــوارعها.  يف  يتجــّول  أن 
تشــكل حينهــا، ال مــن موقــف أهــيل والمحيطــني يب فقــط، بــل 
من محاواليت فهم هذه التجربة خالل معايشتها. من تساؤيل 
إْن كان قائــد الطائــرة الــذي ألقــى القنبلــة عــىل المبــاين قربنــا 
 مثــيل، وتفاجــي أنــه يمكــن 

ً
يــدرك أن يف هــذه المبــاين أطفــاال

لآللة العســكرية اإلرسائيلية أن تجّرب األســلحة عىل مدنيني، 
بل أن تصّور تلك التجارب بدون اعتبار ألثرها اإلنساين. أذكر 
أين حكمــت أخالقًيــا عــىل تلــك اآللــة حينهــا، تلــك الــي تســّهل 
قتل أالف المدنيني يف صربا وشاتيال تمّثل الرش ولم أرد لذلك 
الرش أن يرق مديني. هذه الغصة ال أحملها حقًدا كما توقع 

فــواز طرابلــيس ألبناء جييل٤، بل وعًيا سياســًيا وأخالقًيا. 
ربمــا مــن هذا الويع تشــكلت مشــيئة سياســية يل كطفلة، 
تفاعلــت مــع مــا تمــّر بــه البــالد. أذكر أيًضا أين حــني قرأت قصة 
« لغســان كنفــاين٥، فهمــت تماًمــا لمــاذا 

ً
»كان يومــذاك طفــال

يختــار طفــل، بمواجهــة أوامــر الجنــدي اإلرسائيــيل أن يجــري 
بأقــى رسعــة قبــل أن يتوقــف ويضــع كفّيــه يف جيبــه ويمــي 

ببــطء متحدًيا تلك األوامر.

الهوامش

أبطال سلسلة املغامرون اخلمسة، سلسلة مغامرات بوليسية لألطفال واملراهقني من تأليف  1
الكاتب املرصي محمود سامل.

انترشت يف تلك الفرتة املجالت املصورة والي حتتوي يف الغالب عىل قصص عاطفية، ومهنا  ٢
مجالت مسر ورميا – انظر مقال محمد احلجريي )٢٠١٣( يف املدن عن انتشار تلك املجالت يف 

 لبنان يف السبعينيات والمثانينات
 https://www.almodon.com/media/2013/3/23/اإلنرتنت-تقتل-رميا-ودليلة 

املقديس، جني سعيد، شتات بريوت - مذكرات حرب ١٩75-١٩٩٠، السايق للنرش والتوزيع، ٢٠٠٩.  ٣
طرابليس، فواز، عن أمل ال شفاء منه )يوميات حصار بريوت ١٩8٢(، رياض الريس للكتب  	

والنرش، ٢٠٠٤. 
« يف القميص املرسوق، ١٩٥٨.  	

ً
الجيش اإلرسائييل عند برج المّر، بريوت، ١٩٨٢. كنفاين، غسان، »كان يومذاك طفال
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إيلينا ناصيف

باحثة متعددة 
االختصاصات يف 
مجال الثقافة. 
تشغل منصب 
مدرية مؤسسة املورد 
الثقايف. حاصلة 
عىل درجة الدكتوراة 
يف الدراسات 
اإلعالمية من جامعة 
وستمنسرت

ٕاىل  األقــرب  المدینــة  االجتيــاح.  عــن  ألكتــب  صــور  ٕاىل  تيــت 
ٔ
ا

كان  الطریــق  يف  فلســطنی.  عــىل  المفتــوح  البحــر  فلســطنی، 
والعربیــة.  بالعربیــة  ناطقــة  للعــدّو  محطــات  یلتقــط  الرادیــو 
 للمحطة العربیة فكان الخرب األول عن ترسيم 

ً
استمعت قلیال

مامي ميلء بالغاز. والقوارب الســياحیة تمأل 
ٔ
الحــدود. البحــر ا

البحــر باألطفــال والمراھقــنی الذین ربما ال یعرفون الكثري عن 
ھذه التجربة التأسيسية الي شكلتين والي اسمھا االجتياح. 
ن یكتــب عن تجربته حینھــا فیجیبين: لماذا؟ 

ٔ
قــول لصدیقــي ا

ٔ
ا

ن نــروي ماذا تبقى من ھــذه التجربة ولمن؟ 
ٔ
لمــاذا نحــاول ا

عوام الي كنت عند 
ٔ
ربعون عاًما مّرت عىل فتاة الخمسة ا

ٔ
ا

ربعــون عاًما مّرت عــىل والدة ذاكريت والجرح 
ٔ
اجتيــاح بــريوت. ا

الثــالث  ســن  منــذ  نتذكــر  ن 
ٔ
ا نســتطیع  ننــا 

ٔ
ا  

ٔ
قــرا

ٔ
ا فیھــا.  األول 

راين ھناك 
ٔ
قدم صورة من الطفولة. ا

ٔ
عود بحًثا عن ا

ٔ
سنوات، فا

أفــرتش األرض يف ملجــأ البنایــة المجــاورة. ال ذاكــرة لديّ قبل 
ھــذه الصــور البرصیــة القلیلــة مــن تلــك األشــھر األربعــة. ورغــم 
ن االجتيــاح یحتــل 

ٔ
درك ا

ٔ
مــرور الوقــت وبھتــان الذاكــرة، بــّت ا

ــر رٔویــي للعالم. ال 
ّ
 یٔوط

ً
جــزًءا دفیًنــا يف داخــيل ویشــكل مفصــال

 ولــم نكتــب روایــة؟ لمــاذا لــم نعلــن 
ً

دري لمــاذا صمتنــا طویــال
ٔ
ا

نفســنا كضحایــا نرغــب باإلفصــاح؟ نحن األطفــال الذین 
ٔ
عــن ا

لــم یقتــل جســدنا االجتيــاح ولكنــه تــرك يف روحنــا ندوًبــا، علینا 
ن نقول شــيًئا فكما تقول زوال نیل ھرتســون، »لو صمّت عن 

ٔ
ا

المك، ســيقتلونِك ویقولون إنك كنت تســتمتعنی بذلك«.
ٓ
ا

الصورة األوىل – الحصار 
و 

ٔ
ا فریــد  بالعــّم  الخاصــة  الزرقــاء  الفيــات  ســيارة  يف  نحــن 

علیــه  أطلقــت  الــي  ويه  مــي 
ٔ
ا عمــة  زوج  »فرفــر«  »فرفــر«. 

حــد 
ٔ
ا ٕاىل  ویوصلنــا  المحــارصة  بــريوت  بنــا  یعــرُب  اللقــب.  ھــذا 

نعــرب ســرًيا  یدیرھــا جنــود إرسائیلیــون.  الــي  الكحالــة  حواجــز 
ھنــاك  ومــن  شــتورة.  ٕاىل  خــرى 

ٔ
ا ســيارة  نــا 

ّ
لتقل األقــدام  عــىل 

ذكــر ِمــن ھذه الرحلة ســوى 
ٔ
تقلنــا ســيارة ثالثــة ٕاىل دمشــق. ال ا

الشــعور بالقھر الذي انفجر دموًعا يف مطعم فندق الشــرياتون 
ذكــر الطاولــة الي 

ٔ
المــيلء باللبنانیــنی الھاربــنی مــن الحصــار. ا

نــا إىل 
ٔ
مــي وا

ٔ
شــخاص علیھــا جــدي ويف مقابلــه ا

ٔ
تتســع ألربعــة ا

مضــغ قطعــة لحم مشــویة عاندت لدقائق 
ٔ
ن ا

ٔ
حــاول ا

ٔ
یســارھا ا

تردد ببصقھا.
ٔ
نــا ا

ٔ
طویلــة قبــل أن تذوب يف فمي وا

لمالقــاة  وصولنــا  عنــد  وّجــه 
ٔ
ا إىل  وصــل  قــد  الضغــط  كان 

مــي بــأن نســافر 
ٔ
جــدي الواصــل مــن الربازیــل لیحــاول ٕاقنــاع ا

ســابیع تحــت الحصار حیــث ال خضار 
ٔ
معــه. كنــا خارجــنی مــن ا

بفرصــة  بالمحتفلــنی  مليًئــا  الفنــدق  وكان  طازجــة.  ولحــوم 
جدیــدة لھم بالحیاة.

م لطفلــة لــم 
ٔ
یًضــا، ا

ٔ
مــي ا

ٔ
عتقــد اآلن أين اخزتنــت غضــب ا

ٔ
ا

تــأكل ألســابیع ســوى طعــام المعلبــات وقــد اســتبدلنا خاللھــا 
اللحــم الطازج بالكورن بیف.

يب الذي كان 
ٔ
ن تغادر بريوت وأن ترتك ا

ٔ
مي ترید ا

ٔ
لم تكن ا

ن ٕالحــاح جــدي نجــح يف ٕاقناعھــا 
ٔ
عتقــد ا

ٔ
ال یــزال ھنــاك، لكــين ا

بالســفر بعد عام حیث غادرنا لســنتنی فقط يف العام ١٩٨٣.
بحث عن استخدام اللحم المعلب كبدیل للحم الطازج 

ٔ
ا

العالمیــة  الحــرب  خــالل  اســتخدم  أنــه   
ٔ
قــرا

ٔ
ا الحــروب.  خــالل 

مــي عــن ماركــة العلبــة الحمــراء 
ٔ
یًضــا. أســأل ا

ٔ
األوىل والثانیــة ا

بحــث عنھــا فأجدھــا 
ٔ
الــي كنــا نأكلھــا فتجیبــين »تارغــت« وا

مصّنعــة يف الربازیل واألرجنتنی.
ھــذا االجتيــاح بالحــروب العالمیــة  لــم أفكــر یوًمــا بعالقــة 
منتجــات  بســببه  كلنــا 

ٔ
وا المــاء  حرمنــا  الحصــار  وســط  وبأننــا 

ھيل.
ٔ
تیــة مــن البالد الي ولدُت فیھــا وھاجر ٕالیھا ا

ٓ
صناعــة ا

الصــورة الثانیة – الملجأ 
بنایــة  ملجــأ  مــن  األخــري  الجــزء  الســتحضار  عیــين  غمــض 

ٔ
ا

الحــداد والــذي كان بحجــم ركنــة ســيارة افرتشــناھا نحــن، 

أن نرى الوحش! 
من ذكريات طفلة يف اجتياح بريوت 1٩٨٢ 
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نــا 
ٔ
مــي وا

ٔ
طفــال، ا

ٔ
َمــن تبقــى يف عمارتنــا القریبــة مــن نســاء وا

دري لمــاذا لم تغادر 
ٔ
لنی. ال ا

ٔ
والدھــا ولیــد وا

ٔ
وطانــت ٕانعــام وا

طانــت إنعــام ٕاىل الرشقیــة ووالداھــا ھنــاك يف الحــدث، ربمــا 
ألن عمــو طــوين لــم یرغــب بالرحیــل. عمــو طــوين مــن النارصة 
وطانت إنعام مولودة يف بريوت لوالدین من الجلیل األعىل. 
خالھــا شــھید إحدى المجــازر، وعائلة والدتھا ما زالت ھناك 
ذكر 

ٔ
يف فلســطنی الـــ٤٨. ألــنی وولیــد من أصدقــاء طفولي ال ا

كــر مــن 
ٔ
ا ننــا كنــا 

ٔ
ا علــم 

ٔ
ا الملجــأ لكــين  طفــال 

ٔ
ا غريھمــا مــن 

ثالثــة. ألننــا كنــا نتحلــق حــول الرجــل ذي الكرش الــذي ینام 
غلبية السكان، كّنا نصنع 

ٔ
خالل النھار حى ال یزعج شخريه ا

و المتخافت متأثًرا بقربنا 
ٔ
ســمفونیة من شــخريه المتصاعد ا

وبعدنــا عــن صدره ووجهه ورجلیه. 
یًضــا یتذكــر الرجــل ذا 

ٔ
ســألت ولیــد عــن االجتيــاح. ھــو ا

الشــخري المرتفــع خــالل النھــار وقصــة ركضھــم مــن عمارتنــا 
ٕاىل عمــارة الحــداد تحــت القصف عندمــا قامت طانت انعام 

س ولیــد بالرششــف لي ال یصاب بمكروه. 
ٔ
بتغطیــة را

الرســم  ســتاذ 
ٔ
ا مفیــد  الدكتــور  الرســام  یًضــا 

ٔ
ا معنــا  كان 

الملجــأ  یــام 
ٔ
ا مــن  قــى جــزًءا  الــذي  اللبنانیــة،  يف الجامعــة 

ن 
ٔ
ا علینــا  كان  اآلخــر.  بعــد  واحــًدا  األطفــال  نحــن  یرســمنا 

نجلــس ثابتــنی لفــرتة طویلة. ربما كانت ھذه طریقته إليجاد 
. لم 

ٔ
فســحة مــن الھــدوء يف مدینــة عــىل وقــع صواریــخ ال تھــدا

ود أن أتعــّرف إليــه 
ٔ
لتــق بــه بعــد ذاك اللقــاء القاتــم وكنــت ا

ٔ
ا

الذكــرى  عــىل  ألشــكره   – للحصــار  األربعــنی  الذكــرى  يف   –
ن یرســمين مجدًدا. لكن 

ٔ
ســأله ا

ٔ
الثمینة الي تركھا يل ولي ا

شــھر قلیلة من حلول الذكرى. 
ٔ
الدكتــور مفیــد تــويف قبل ا

ب/أغســطس توثق 
ٓ
الرســمة الشــخصية الموّقعــة یــوم ٦ ا

البائــس  الصغــري  وجھــي  وتفاصیــل  حینھــا  القصــري  َشــعري 
ظلــت  األرض.  عمــق  يف  عالقــة  طفولــة  قھــر  یخــزتل  الــذي 
ثــم يف  يس يف غرفــة الطفولــة ومــن 

ٔ
الرســمية معلقــة فــوق را

عــرف دواخل تلــك الفتاة 
ٔ
نــين ال ا

ٔ
شــعر ا

ٔ
صــدر صالــون بیــي. ا

ســتطیع 
ٔ
 ولكين ال ا

ً
المرســومة بالرصاص فھي تشــبھين قلیال

الوصــول ٕالیھــا. شــفي العلیــا مــا زالــت كمــا يف الرســمة غــري 
فھــم لمــاذا كان فمي مغلًقا ال یرصخ.

ٔ
بــارزة، لكــين ال ا

لســنوات طویلــة كنــت أخالنــا نجحنــا يف االختبــاء. انھــار 
صدقاء 

ٔ
األمــان الوھمــي عندمــا نزلــت منــذ بضعة أشــھر مــع ا

ٕاىل مــرأب بنایــة الحــداد ألول مرة منذ ذلــك الوقت فوجدته 
ننــا قــد نجونــا بمحــض 

ٔ
دركــت ا

ٔ
قليــل العمــق إىل أبعــد حــد فا

 عــن القنبلــة الفراغیــة الي دمــرت عمارة عىل 
ٔ
قــرا

ٔ
الصدفــة. ا

تذكــر فجــأة المخــاوف 
ٔ
ســكانھا بجانــب حدیقــة الصنائــع. وا

و»الملّبــس«  المفخخــة  األلعــاب  مــن  لدینــا  كانــت  الــي 

المســّمم وما رموه ألطفال الجبل. كیف يتعاطى العالم مع 
طفال قیل لھم مراًرا ال تقربوا األلعاب والھدایا والحلويات؟ 

ٔ
ا

الصــورة الثالثة – نازحة صغرية 
عــىل  المدخــل  قــرب  التلفــون  موقــع  المــزل  ذلــك  يف  ذكــر 

ٔ
ا

منضدة قليلة االرتفاع بجانب كرســينی خشــبينی حیث كان 
رفــع الســماعة الســوداء وانتظــر، بعیــًدا 

ٔ
أقــف وا ن 

ٔ
ا بإمــكاين 

يب، وحيــدة فيمــا كان یعــرف بالمنطقــة الرشقیــة، 
ٔ
مــي وا

ٔ
عــن ا

نتظــر 
ٔ
وا الھاتــف  ســماعة  خلــف  قــف 

ٔ
ا تحدیــًدا.  واألرشفیــة 

المصیطبــة  يف  الغربیــة،  المنطقــة  يف  بأمــي  ألتصــل  الخــط 
تحدیًدا. 

، یوًمــا بعــد یــوم، لتــأيت الحــرارة إىل الخــط. 
ً

نتظــر طويــال
ٔ
ا

طلب 
ٔ
توقف عن البكاء، ا

ٔ
ن ا

ٔ
ستطیع ا

ٔ
مي، وال ا

ٔ
سمع صوت ا

ٔ
ا

ھيل مى ذھبت مع 
ٔ
ذكر وال یذكر ا

ٔ
ن تعیدين ٕالیھا. وال ا

ٔ
منھا ا

 عند ٕالحاح جديت أنھا لن تذھب بدوين؟ 
ً

جــديت وعمــي نــزوال
ھل ذھبت يف تموز/يوليو عندما سمحوا للمدنینی بالخروج 
و ھل ذھبنا 

ٔ
ب ألين كنــت عندھــا يف الملجأ؟ ا

ٓ
وعــدت قبــل ٦ ا

یلول/ســبتمرب؟ ھــل عــدت قبــل خــروج 
ٔ
ب وعــدت يف ا

ٓ
بعــد ٦ ا

عتقــد ذلــك 
ٔ
ب؟ ال ا

ٓ
المقاتلــنی الفلســطینینی ابتــداًء مــن ٢١ ا

مــي نودعھــم خــالل مرورھــم يف 
ٔ
ذكــر أين وقفــت مــع ا

ٔ
ألين ال ا

شــارع مــار الیــاس قــرب مزلنــا. ھــل عــدت قبــل المجــزرة؟ 
مي ومع األھايل الھاربنی خوًفا 

ٔ
ذكر أين ركضت مع ا

ٔ
لكين ال ا

بلباس النوم من شــارع ســلیم ســالم مروًرا بشــارع بيتنا.
كنــت  ٕانــين  يل  یقــول  المفقــودة،  الذاكــرة  يف  مــا،  شــعور 
تذكــر شــعوًرا دون 

ٔ
يف األرشفیــة عنــد اغتيــال بشــري الجمیــل. ا

ھــل المــزل الــذي كنــت فیــه بعــد فــرح 
ٔ
مشــھد یمــأله حــزن ا

وأشــعر بما الزمين مــن غربة عمیقة.

الصورة الرابعة – العودة 
درك طــول المســافة الــي قطعتھــا وحــدي عــىل دراجــي 

ٔ
لــم ا

ٕاىل  ومنــه  المتحــف  عــىل  »القــوات«  حاجــز  مــن  الجدیــدة 
حاجــز الجھــة المقابلــة، إىل أن شــاھدت فیلــم »تــل الزعرت« 
ين رست وحدي طریًقا بطول 

ٔ
يف لندن العام ٢٠١٤. ھل یعقل ا

ورست  عمــي  ودعــت  ين 
ٔ
ا ذكــره 

ٔ
ا مــا  كل  المتحــف؟  شــارع 

حســن قیادتھــا بعــد، ألجــد 
ٔ
كــن ا

ٔ
بجانــب الدراجــة الــي لــم ا

ين خــرت 
ٔ
درك الیــوم ا

ٔ
خــر الطریــق. وجدتھــا لكــين ا

ٓ
مــي يف ا

ٔ
ا

جــزًءا مــن طفولي يف ذاك الصیف.
غادرنــا بعدھــا ٕاىل الربازیــل وتقــول يل خالــي إن زوجھــا 
ھنــاك  الحشــيش األخــرض  یــت 

ٔ
را شــفق عــيلّ ألين 

ٔ
ا الربازیــيل 

یًضــا. 
ٔ
ين لســت كبــايق الصغــار ھنــاك ا

ٔ
ألول مــرة. ربمــا فھــم ا



 لم ينتج جيلي خطابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً يعطي
 معىن لما عشناه. كل ما ندركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 ونتكلم بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بشكل حميمي وداخل 
أجسادنا  تسكن  مازالت  المقتلة  أن  هو  مغلقة  دوائر 
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ننا 
ٔ
ننــا لــم نفھــم مــاذا كان یجــري بــل ا

ٔ
وصغــر الســن ال یعــين ا

لــم نكــن نملك اللغــة لنقص حكایتنا.

ن نرى الوحش 
ٔ
الصورة الخامســة – ا

الصــورة األخــرية الــي بقیت يف مخیلي ھي لرائد ويل. ورائد 
كــرب مــيّن بســنوات عــدة، وقفنــا نســرتق 

ٔ
ھــيل ا

ٔ
ابــن صديقــي ا

إرسائیلیــة  دبابــة  عــىل  بيتنــا  ســتارة صالــون  وراء  مــن  النظــر 
عــىل  یطــّل  بيتنــا  یكــن  لــم  الیــاس.  مــار  شــارع  يف  مركونــة 
الشــارع ســوى مــن خــالل فتحــة ضیقة بنی العمــارات. كانت 
صــدق 

ٔ
ھــذه الفتحــة كافیــة لنشــاهد الجنــود ونراقبھــم. لــم ا

شــبه 
ٔ
ا نھــم 

ٔ
ا ذلــك  قبــل  عتقــد 

ٔ
ا وكنــت  كالبــرش  شــكلھم  ن 

ٔ
ا

بالوحــوش. كان عقــيل الصغــري ال یفقــه كیــف لھــذه الجحیــم 
ن 

ٔ
ا يع، 

ٔ
ا ن 

ٔ
ا دون  مــن  عندھــا،  فھمــت  ٕانســان.  یصنعهــا  ن 

ٔ
ا

اإلنســان وحــده قــادر عــىل صنــع الجحیــم. وعندھــا ُزرع يفّ 
شــك عمیــق بالبرشیــة ونظامھا وســلطاتھا وخوٌف من الموت 
عمــق مــن فقــدان األمــان 

ٔ
ھــيل. ھــل ھنــاك ا

ٔ
فقــد ا

ٔ
ن ا

ٔ
ومــن ا

المقــرون بخوف طفلة من خســارتھا ألھلھا؟ 

مل ال شفاء منه«
ٔ
»عن ا

يف »دفاتــر حصــار بــريوت« ويف نبــذة الیــوم األول ٨ حزیران/ 
يونيــو، الیــوم الرابع للغــزو، كتب فواز طرابليس:

العالــم«  »شــعوب  ٕاىل  نــداء  یوجــه  بیغــن  »مناحیــم 
ــز عــىل  یــرشح فیــه أحــداث عملیــة »الســالمة للجلیــل«. یركّ
ســوة 

ٔ
طفــال إرسائیــل يف الذھــاب ٕاىل المدرســة بأمــان ا

ٔ
حــق ا

بأطفال لندن وباریس ونیویورك. الســالمة ألطفال الجلیل! 
وألطفالنــا، القنابــل العنقودیــة واالنشــطاریة والفوســفوریة. 
واألقــالم  المفخخــة  واللعــب  الجلیــل!  ألطفــال  المدرســة 
بیغــن.  رشیعــة  تلــك  وفلســطنی.  لبنــان  ألطفــال  المســمومة 

خر، رشیعــة لندن وباریس ونیویورك.
ٓ
وھــي، حى ٕاشــعار ا

طفالنــا، مــن یخــرج حًیا من 
ٔ
ولكــن، عــىل الحقــد ســينمو ا

طفالــه 
ٔ
وا بیغــن  ضــد  ســينمون  الحقــد  عــىل  المقتلــة.  ھــذه 

الحقــد  عــىل  المرّفھــنی.  ونیویــورك  ولنــدن  باریــس  طفــال 
ٔ
وا

بــنی األطفــال.  العنــرصي  التمیــزي  ســينمون، بفضــل سياســة 
ي 

ٔ
عــىل مراحل العنرصیة. ا

ٔ
والتمیــزي العنــرصي ضــد األطفال ا

ا!
ً
شدھا انحطاط

ٔ
ســفلھا وا

ٔ
ا

عــىل الحقــد ســينمو جیــل مــن النســاء والرجــال یحمــل 
المعركــة،  طالــت  ومھمــا   .١٩٨٢ حزیــران   - بــريوت  نــدوب 
ثــر فیھــا 

ٔ
ا یبــين حیــاة جدیــدة ال  الجیــل كیــف  ھــذا  ســيعرف 

للتمیــزي بنی األطفال«.
ن مــن ســينجو 

ٔ
كان فــواز طرابلــيس محًقــا عندمــا تكھــن ا

عــىل  الــي  المأســاة  عمــق  ن 
ٔ
وا بالعدالــة.  مســكوًنا  ســيكون 

ن ضحیــة. 
ٔ
نــه ال مــن یصــدق ا

ٔ
ن یدركھــا وھــو ُیقتــل: ا

ٔ
العــريب ا

حیــث  التاریــي  االســتبدال  لعبــة  وّصــف  حــنی  ثاقًبــا  وكان 
الیھــود ینتقمــون مــن النازیــنی بأجســادنا والغــرب یتطھــر من 
عقــدة ذنبــه تجاھھــم بدمائنــا ویتفــق الطرفــان عــىل وصمنــا 
باإلجــرام لــي یبقــى قاتلنــا ضحیــة ونصبــح نحــن القتلــة وٕان 

.
ً

طفاال
ٔ
ا

أوروبــا  وأنــا يف  مــن االجتيــاح يفّ؟ اكتشــفت  تبقــى  مــاذا 
قصــة  أن  الدراجــة  ركــوب  أتقــن  ال  لمــاذا  ســألوين  عندمــا 
أتعلــم قيادتهــا يه مختــرص  أن  قبــل  الــي صدئــت  الدراجــة 
بــأن  حقــي  أقبــل  أن  كراشــدة  عــيلّ  وكان  طفولــي.  قصــة 
تكــون تلــك الطفلــة الــي كنــت ضحيــة وعندهــا فقــط أتحــرر 
مــن خطــاب الضحيــة. لــم ينتــج جيــيل المولــود بــني منتصف 
أطفــال  أي  المــايض،  القــرن  ثمانينيــات  وأوائــل  ســبعينيات 
الحــرب الذيــن ولــدوا يف أولهــا وعاشــوا معظمهــا أي أمضــوا 
الجــزء األكــرب مــن طفولتهــم خــالل ســنوات ممتــدة نســميها 
ندركــه  مــا  كل  عشــناه.  لمــا  معــىن  يعطــي  خطاًبــا  الحــرب، 
أن  هــو  مغلقــة  دوائــر  وداخــل  حميمــي  بشــكل  بــه  ونتكلــم 
 وحول. نحن 

ً
المقتلة مازالت تسكن أجسادنا ألربعني حوال

الذيــن كّنــا األكر اعتمادية وبال مشــيئة مســتقلة، لم يشــكل 
لنــا العنــف باًبــا لحريــة غــري متوقعــة. نحــن كنــا ضحايــا ذلــك 

العنف فقط. 
معنيــني  نكــون  بــأن  نجحنــا  كيــف  أدري  ال  ذلــك  رغــم 
يف  للحقــد  أثــًرا  أجــد  فــال  باالنتقــام،  ليــس  ولكــن  بالعدالــة، 
مــا نحمــل. هنــاك مــن يعــود بالســبب للمــوروث الحضــاري 
هــل  وقلًقــا.  آالًمــا  العنــف  كيــف تجســد  يصــف  مــن  وهنــاك 
حمــاين بعــض مــن تربيــي المســيحية يف المدرســة؟ أم هــل 
هــو حــس الجماعــة الــي نشــأت بينهــا؟ ال يقــني يــرشح كيــف 
لــم يصبــح أطفــال تلك الطفولة الســليبة عىل صــورة قاتلهم. 
وال أدري لــو نجونــا بالفعــل ووعــد الحرب مــا زال كامًنا. جّل 
 يف دواخلنــا يريــدون أن يــرووا 

ً
مــا أدركــه هــو أن هنــاك أطفــاال

قصــص الوحش الي رأوا. 
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يف أحد مالئج بريوت، متوز/يوليو 1982.  
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رشا صالح

مستشارة مستقلة 
ملشاريع فنية وثقافية. 
سة  املنسقة واملؤسِّ
املشاركة لـ»استديو 
بريوت كونمتربوري« 
يف بريوت. لها كتاب 
»العام القادم يف 
طربيا«. وشاركت يف 
إخراج الفيلم الوثائيق 
»نساء فلسطينيات 
منسيات السالم« 
مع املخرج الفرنيس 
فرانسيس بوشيه

يف عــام ١٩٨٢ كان عمــري تســع ســنوات. يف الـــ٨٢، خرجــت 
منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان. ظنوا أن خروج املنظمة 

سيحمي لبنان من احلرب لكنه مل حيم أحد أو يشء.
أخذتنــا أمــي لنــودع الفدائيــني. رششــنا الــرز والــورد وبكينا 
 وكبــاًرا. رحــل الفدائيــون وحملــوا معهــم مــا تبقــى مــن 

ً
أطفــاال

أرشيفنا ليضيع بعدها يف البحر وصحراء اجلزائر ويف كونتيرنات 
وكتبنــا  وصورنــا  وأحباثنــا  قصصنــا  مــع  أحبــروا  احلــدود.  عــىل 

وذكرياتنا.
هذه كانت أصعب هزامئنا وبداية الهناية.

فلسطيننا الصغرية
خرج الفدائيون ودخلت الدبابات اإلرسائيلية لتجتاح لبنان.

دمــر االحتــالل مخــمي عني احللــوة. فلســطيننا الصغرية الي 
مل نعــرف فلســطني غريهــا. دّمــر املــكان الوحيــد الــذي كنا نشــعر 
فيه بأمان. يف مخمينا كنا نرصخ عالًيا باللهجة الفلسطينية من 
دون خــوف. كنــا نركــض يف األزّقــة. ونغســل القبــور أيــام العيــد. 
وكنــا نــم راحئة اخلــزب، وقالية اخلبزية والبصــل املحروق والقهوة 
بالهــال وزهــر اللميــون. أعدنا بناء املخمي ولكن خرنا شــيًئا من 

روحه.
أما يف تلك الصور الي أعيهشا اليوم وأنا أكتب، فأمش املوت 
واحلــزن. أمش اليــأس الــذي تــال الدمــار، وأمش اخليبــة الــي تلــت 

الصفقات الي تتالت بعدها حى وصلنا إىل أسوهئا، أوسلو. 
هنــا.  تبقــى  يك  ذكريــايت  عــىل  أضغــط  أنــىس.  أال  ســأحاول 
أحــاول أال أنــىس. أعيــد األحــداث يف رأيس. قررت أن أكتب أكر 
ــين أنقــذ القليــل ممــا تبقى 

ّ
عــن عــني احللــوة وقصــص حــاريت. عل

يف ذاكريت.

بناية البوتايج
عندما بدأ االجتياح اإلرسائييل كانت أمي تعمل يف شاتيال.

كانــت أول رضبــة عــىل املدينــة الرياضيــة. ركضــت أمي فوًرا 
إىل البيــت لتطمــن علينــا وطبًعــا لتعقــد اجمتاًعا يه وأيب وجتري 
بعض االتصاالت مع الرفاق للتشاور حول ما العمل؛ وين بدنا 

نروح وكيف بدنا نتحرك. 
ال أســتطيع أن أتذكــر كيــف انتقلنــا ومــا هــو تسلســل النقــل 
 يف مكان واحد، لرمبا 

ً
بــني البيــوت، لكنــين أذكر أننا مل نبــق طويال

فقــط يف شــقة صديقــة أهــيل خالتــو ســعاد ســلوم. كان ذلــك يف 
بنايــة البوتــايج وكانــت هــذه املرحلــة يه اجلــزء اجلميــل من تلك 

السنوات القاسية.
كانــت الشــقة الوحيــدة الي وجدنا أنفســنا فهيا مع أعضاء 
العائلــة فقــط؛ خالــي انتصــار وأوالدهــا وعمــي فوزيــة وأوالدها 
وأنــا وأمــي وأخــويت وخالــي عبــري الــي عاشــت معنا ودرســت يف 

اجلامعة العربية.
داخــل  العمــل  عــىل  ويتناوبــن  يهتامســن  األمهــات  كانــت 
الرســائل  وتوصيــل  واللقــاءات  املــؤن  لتوزيــع  وخارجــه  البيــت 
للرفــاق وهتريــب األزواج ألماكــن آمنــة، وغريهــا مــن املهــاّم الــي 
توزعــت بطريقــة صامتــة ومدهشــة، وكأهنــن تدربــن لســنوات 
خلوض هذه اللحظة. حنن األطفال، اخرتنا أن جنعل من طاولة 
الســفرة، باألحــرى حتــت الطاولــة، ملجــأ لنــا. نقوم وننــام ونأكل 

ونلعب حتت تلك الطاولة!
حينهــا كانــت أول مــرة أتعــرف هبــا عــىل قــدرة اخليــال وكيــف 
يتغلب عىل اخلوف، ذاك اخلوف املزمن الذي رافقين كل طفولي. 
كنــت أخــاف مــن العمتة، ومن العلو، ومن القبو، ومن اللبنانيني 
الكبار مهنم واألطفال يف مدارس بريوت، ومن املدرســة نفهسا. 
وأخــاف  المصــت،  مــن  وأخــاف  أمــي،  غيــاب  مــن  أخــاف  كنــت 
أن أفقــد أخــويت، وأال يعــود أيب. كنــت أخــاف مــن عــدد الرفــاق 
املختبئــني بالتنــاوب يف غرفنــا. وأخــاف مــن املكتــب الثــاين الــذي 
كان يدهم بيتنا يف طريق اجلديدة. وأخاف من التكلم يك ال ختيّن 

لهجي الفلسطينية املدبوغة بكلمات بدوية من جديت وعمايت.

»كي ال ننىس«
عن تدمري مخيم عني الحلوة وقصص حاريت
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كنــت أخــاف أن أصبــح كافــرة، ومــن عقــيل الــذي كان يكفــر 
نكايــة يب حــى أفحش بالبكاء وأســتغفر ريب مئــة مرة دون توقف. 
الســقف  عــىل   

ً
ليــال الســيارات  ظــل  انعــكاس  مــن  أخــاف  كنــت 

واجلــدران، وأخــاف مــن القطــط والكالب والســكارى واألســلحة. 
كنــت أيًضــا أخــاف أال أحــب فلســطني كمــا جيــب، إذ مل أفهــم أي 
يشء حينها غري أننا كنا الجئني وعدم وجود أهيل معنا هو ألهنم 
يناضلــون مــن أجــل فلســطني. كنــت أخــاف مــن صــوت الرعــد 
وصــوت األذان والرصــاص والقنابــل والطــريان وجــدار الصــوت 

ورصخي اجلرىح ورعب األطفال الهستريي.
أغمضــت  إذا  أنــين  اكتشــفت  حــى  يشء...  مــن كل  خفــت 
عيين! وختيلت فأنا أستطيع التغلب عىل اخلوف وأختيل أن صوت 
الصفــارات والقنابــل مــا هــو إال مهرجــان يف ملعــب كرة قــدم، وأنا 

جالسة مع املشجعني نرصخ ونطبل ونرقص فرًحا.
كنــت أجعــل مــن العمتــة وراحئــة المشــع كل أعيــاد امليــالد الي 
دع لهــا. بــدأ خيــايل يتطــور ألصبــح راقصــة باليــه والعبــة تنــس 

ُ
مل أ

وعازفة بيانو وبطلة الكلل والبلياردو ورئيسة عصابة كلها فتيان 
وعنــدي دراجــة ناريــة أتســابق هبا مع أيخ ربيــع. كنت أتكلم لغات 
كثرية مهنا الروسية واليابانية. وكنت تلميذة بروسيل وحى أنين 

مت لقاًء معه أليخ الذي كان يعبده مثيل.
ّ
نظ

لكنين يف يوم من األيام، بعد صوت انفجار مرعب مل حيرك يل 
جفًنا عند دويّه، خفت بعدها أال أعود من أحد خيااليت. فتوقفت.

لقاء اجلنود اإلرسائيليني
جــاءت جــديت أم صــالح لتطمــن علينــا يف بريوت ولنعــود معها إىل 
عني احللوة. استأجرنا سيارة كاملة يقودها أبو مسري. كانت جديت 
جتلــس يف املقدمــة، ويف اخللــف عمــي فوزية وولداها ملى ووســيم، 
وابنة عمي أم وائل، بثينة ذات العينني اخلرضاوين، وأخي روال، 
بطلــة هــذا الوفــد )إذ يه الوحيــدة الي تطوعت حلمل رســالة إىل 
أحــد الرفــاق يف صيــدا( وأنــا الــي كنــت ملتصقة بأخــي ومختبئة 

خلف كتف عمي.
وصلنــا إىل حاجــز إرسائيــيل، حذرنــا أبــو مســري مــن أن اجلنــود 

يتكلمون العربية بطالقة يك ننتبه ملا سنقوله خالل التفتيش.
قلــيب بــدأ يتنطنــط بــني ضلــيّ حــى ظننــت أنــين ســأفقد 
وعــي. أيّ نــوع مــن الوحــوش ســتكون أشــكال هــؤالء اجلنــود؟ 
كيــف يه أصواهتــم؟ هــل يرصخون أم يشــخرون؟ مــا يه اللغة 
الي يتكلموهنا؟ هل هم نصف برش ونصف وحوش، أم وحوش 
من رؤوهسم إىل أقدامهم؟ بدأت أتنفس برعة رهيبة بالكاد 
حيمتلهــا قلــيب. وبــدت عمــي فجــأة خائفــة أكــر مــين، فنشــلت 
رأيس مــن خلفهــا وخّبأتــه خلــف ظهــر أخــي الشــجاعة الــي مل 
يتأثــر حــى تنفهســا الهــادئ. توقفت الســيارة. فتحت أول عني 

ونظــرت خبشــية مــن خلــف روال، ألرى برشًيــا يقف ومعه ســالح 
يبتــم بتعــاٍل وميضــغ علكــة يف فمــه بشــكل عصــيب ومســتفز. 
حبثــت عــن زمالئــه حولــه. »كلهــم بــرش!« رصخــت عالًيــا مــن 
صدمــي. قرصتــين عمــي يف فخــدي لتســكتين. ونظــرت أخــي 
إيلّ وقالــت: شــو عــم بتقــويل؟ »كلهم بــرش« أجبتهــا مصدومة. 
مل تفهــم وقهتــا ملــاذا كنت مصدومــة. ومل يفهم أحد غريي حينها 
أنــين كنــت مــن كــرة خويف متأكــدة أن اإلرسائيليني هم ليســوا 
برًشا مثلنا بل وحوش بأجسام غريبة مثل الوحوش الي تظهر 
لسندباد يف كل حلقة. ملاذا مل خيربين أحد هبذا التفصيل املهم؟
أعطــى الســائق هويــات عمــي وجــديت وبثينــة للجنــود. متعــن 
اجلندي يف كل واحدة ودقق يف كل وجه من الوجوه املوجودة يف 
السيارة. لن أنىس حبيايت عندما جاء دور وجهي للتدقيق ونظرت 
بعينيه كيف يف هذه اللحظة مل أخف. بل وكأن اكتشايف الصادم 
أغضبــين لدرجــة أن خويف أخذ مكانــه الغضب والرغبة يف اقتالع 
عييَن هذا اجلندي البرشي! ملاذا مل خيربين أحد هبذا التفصيل املهم؟ 
ختيــل لــو مل ألتــق هبــؤالء اجلنــود لظننت حــى عمر كبري أهنم ليســوا 
بــرًشا! غضبــت مــن أهــيل لعــدم إخبارنــا أهنــم فقــط بــرش وممكــن 

هزمهم لو قررنا ذلك.
صحــوت مــن أفــكاري عندمــا رصخ اجلنــدي بوجــه ابنــة عمي 
بثينــة. »انــزيل مــن الســياغة!« أمرهــا بغضــب. نزلــت بثينــة مــن 
الســيارة خبــوف ولكــن رغــم خوفهــا ســألته بعنــاد: »ليــش؟ شــو 
بــّدك؟«. أرّص أن علهيــا أن تــزل ألنــه يريدهــا أن تتــذوق عنًبــا مــن 

إسغائيل، عىل حسب لفظه.
أرّصت بثينة عىل رفض عنقود العنب. بعد محاوالت عديدة 
مــن اجلنــدي، مهنــا أنــه قــال إن علهيــا تــذوق عنب بالدهــا، وبرضو 
رفضــت. فَقــد بعدهــا اجلنــدي أعصابــه فبــدأ بدفــع حبــة العنب يف 
فمهــا. أرصت عــىل عــدم إدخالها، بصقهْتا، فصفعها، مث أمر ســائق 

السيارة بالذهاب دوهنا.
فقــدان  مــن  حنــن  وخفنــا  بالفاحتــة،  هتمــس  عمــي  بــدأت 
بثينــة فبكينــا. ولكــن جــديت قــررت أننــا لــن نتحــرك مــن دون 
حفيدهتــا. فطلــع الــرشش ]األصــل[ البــدوي وأخرجــت جــديت 
رأهسا من شــباك الســيارة لتقول وبصوت عال وحازم »مش 
معنــا!«  والبنــت  غــري  هــني  مــن  نتحــرك[  ]لــن  متحرتشــني 
وشــدت عــىل يــد أبو مسري آمرة إيــاه أال يتحرك. بقينا عىل هذا 
احلــال حى استســلم اجلندي جلديت وعنــاد بثينة وحتركنا أخرًيا 

حنــو عني احللوة منترصات.

عني احللوة
وصلنــا إىل عــني الحلــوة، مــن دون أن نــدرك أو نتعــرف إىل عــني 
والســطح  واألرض  الــزاروب  بــني  فــرق  هنــاك  يعــد  لــم  الحلــوة. 
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ا 
ً
والحــارة والبيــت والحاكــورة أو الــدكان. كان كل يشء مبســوط

عــىل األرض كجــّرة فّخــار مكســورة »ِمّيــت شــقفة« عــىل حســب 
تعبري جديت أم صالح.

توقفنا أكر من أربع مرات نسأل عن حارة عرب الغوير، الي 
نأيت منها. حارتنا، زواريبنا، شجر الليمون وبائعة الحليب حليمة، 
الســكة الــي كانــت العاشــقات تتمشــني عــىل طولهــا مــع الحبيب 
الــري، ســطح بيــت جــدي والحاكــورة وشــجرة التــني ودجاجات 

جدي وحى الملجأ العنت لم يعد لها أي أثر.
كان المنظــر صادًمــا، وكان الصمــت يف الســيارة مرعًبــا. وجــه 
جديت كان يقســو ويشــتد أىس مع كل مارٍّ لم تتعرف إليه أو إليها. 
ثــم ظهــرت إحــدى جاراتنا فرصخت جــديت »إَقف إَقف هني! هاي 

أم يوسف!«.
تنفســنا الصعــداء جميًعــا وتوقفت السيـــارة عند دمــار ال وجه 
له وال َمعلم ولكن حسب الحاجة أم يوسف فهذه النقطة يه ما 
كان مدخل بيت جدي حيث الحاكورة الصغرية وبيت جدي إىل 

الشمال وبيت عمي أبو وائل إىل يمينها.
بعــض  نتعــرف إىل  بدأنــا  التدقيــق  وبعــد  الســيارة.  مــن  نزلنــا 
الحيطان المهّدمة واألشــياء المختبئة تحت هذا الدمار والغبار. 

تأكدنا أننا يف البيت الصح.
لســت قادرة اليوم عىل اســرتجاع أي تفصيل مّما حدث بعد 
ذلك، رغم كل محاواليت. ولكن ما يأيت إىل ذاكريت هو سلسلة من 
األحــداث وكأنــين أتفــرج داخــل رأيس عــىل ألبــوم صــور وأتحزر أي 

صورة يف أي تاريخ وأي تسلسل.
هنــا صــورة لمخيــم بــال رجــال... كلهــم يف معتقل أنصــار. وهنا 
صــورة لجثــة منفوخــة عــىل الطريــق لم يجــرؤ أحد عىل انتشــالها. 
وهناك نســاء وأطفال، وأنا منهم، يعملون كالنحل إلعادة بناء ما 
هدمه الطريان والقصف اإلرسائييل. وهنا عمي أم وائل وجاراتها 
يخزبن ويوّزعن األرغفة والمناقيش عىل كل من يعمل يف حارتنا. 
وهنا صورة لملجأ عتم ومقرف لدرجة أنين أستطيع أن أشم رائحة 
العفن بمجرد تخّيل المكان. وهنا أنا وأوالد عمايت نطارد أسالك 
النحــاس الرفيعــة الــي تســقط مع كل قذيفة لنبيعها أو نداكشــها 

]نقايضها[ بسكاكر أو بمشاهدة أفالم بوليوود وبروسيل.
تذكــرت اآلن أن بوســرت بروســيل الوحيــد الــذي اشــرتاه يل ابن 

عمي قد اختفى يف الدمار أيًضا.

العودة إىل بيتنا
ال أدري كــم مــن الوقــت مــى قبــل أن أكــون أنا وإخــويت يف بريوت 

ًرا. مع أمي وأحيانا أيب عندما ال يكون فارًّا أو متنكّ
عدنــا أخــرًيا إىل بيتنــا يف طريــق الجديــدة. بمســاعدة شــاب 
اســمه وســام، تــويف بعدهــا، اســتطعنا ترميــم مــا يمكــن ترميمه يف 

الشــقة، والتخلــص مــن كل العفــش المحطــم بالصــاروخ الــذي 
استهدف الشقة وبالتحديد شّقة أيب.

مل يعــد هنــاك إال خزانــة واحدة ويه خزانة أهيل، فكنا ســعداء 
أن شــيًئا واحًدا عىل األقل قاوم الصاروخ. وكانت هناك رصاصة 
ــق داخلهــا حيــث دخلــت 

ّ
قــد اخرتقــت هــذه اخلزانــة وجاكيــت عل

الرصاصة من جهة وخرجت من اجلهة األخرى. 
مل يبــق أي رسيــر يف غرفتنــا، فتخلصنــا مــن اخلشــب املكســور 

واحتفظنا بالفرشات الي وضعناها فرحني عىل األرض.
الثيــاب وال حــى  العفــش وال  اخلســارات، ال  نأبــه ألي مــن  مل 
األلعــاب. كانــت ســعادتنا بالعــودة إىل البيــت واخلصوصيــة بعد أن 
عشنا مع عوائل مختلفة وتنقلنا من بيت إىل آخر حى نسينا أين 

مننا وأين استيقظنا.
البيت كان فيه ضوء جميل. وخالتو أم سعيد جارتنا البريوتية 
مــن  خوفهــا  رغــم  أحيــاًء  بعودتنــا  ســعيدة  أيًضــا  كانــت  احلبيبــة 

االستهداف الدامئ للمبىن بسبب أيب.
 ذكريــات هــذه املرحلــة ال تقــف هنــا، وهنــاك الكثــري مــن 

ً
طبعــا

القصــص واألحــداث الــي مل أســتطع أن أجد لها تارخًيــا أو عنواًنا أو 
حى يف بعض األحيان أن أتأكد إذا ما كانت حقيقية أو من نسج 
خيــايل. ولكــن هــذا حبــد ذاتــه مأســاة. ليــس لنــا روايــات شــخصية 
مدّونــة. نعيــش بذاكــرة جماعيــة ننىس حى التأكــد من مصادرها 

وحقائقها فنصبح مقيدين مبا هو مكتوب هنا وهناك. 
عندمــا بــدأت الكتابــة عــن الـــ٨٢، اتصلــت بأمــي وأخــي وزرت 
عمــايت يف عــني احللــوة. ســألت بثينــة أن تؤكــد يل حادثــة اجلنــدي، 
ضحكــت وقالــت يل »ال أذكــر أي يشء عــن هــذه القصــة. أعــرف 
أنين عايشــتها ولكن ال أذكر أي تفصيل«. اســتغربت. كيف ألحد 
عــاش حادثــة كهــذه أن ينــىس؟ اضطــررت أن أجلــأ لعمــي فوزيــة 

لتخربين التفاصيل. 
وحــني ســألت أمــي وأخــي عــن تسلســل النقــل والبيــوت يف 
 وجدت أننا نسينا. أمور اشتبكت ببعهضا. أي مصيبة 

ً
بريوت، أيضا

أتت قبل أي مجزرة يف أي مخمي أو يح، ويف أي بيت؟ كيف للعقل 
أن يتذكــر؟ مــى تتوقــف األحــداث لتعطــي النــاس الوقــت للملمــة 
أشــالهئا وذكرياهتــا والبــكاء والعــزاء عىل ما فقدتــه؟ مى نفهم بأن 
الســرية الشــخصية ال هتدد اِلســرَي اجلماعية وال تشكل خطًرا عىل 
الروايــة امللزمــني هبــا كمجموعــات، بــل يه تضيــف وتوثّــق أحداًثــا 

عشناها جماعًيا ولكْن كل منا خبصوصية ورسدية مختلفتني.
كيف نروي ألوالدنا ما عشناه حبمميية ولكن أيًضا بدقة؟ 

 ننىس. تناســينا 
ً

كيــف نطبــق شــعار »يك ال ننــىس« وحنــن أصال
فنسينا. ظننا أننا لن ننىس ولكننا نسينا. أحياًنا عن قصد وأحياًنا 
أخرى بغدر من الذاكرة والتارخي واليوميات املمتلئة بقصص كثرية 

جديدة علينا أال ننساها.
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 امرأة فلسطينية يف مخّيم عني الحلوة
لالجئني الفلسطينيني، ١٩٨٢.
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ملكة رّحال

مؤّرخة وباحثة، اجلزارئ 
– فرنسا. متخصصة 
بتارخي اجلزارئ

ننرش هنا تقدميها 
لكتاهبا »اجلزارئ 
١٩6٢، تارخي شعيب« 
الصادر مبناسبة 
الذكرى الستني 
الستقالل اجلزارئ

واالنتقــال  الحــرب  نهايــة  ســنة  يه  الجزائــر  يف   ١٩٦٢ ســنة 
النهايــة  نقطــة  تضــع  مًعــا.  آن  يف  الســالم  نحــو  العســري 
لالســتعمار الفرنيس الذي اســتمر ١٣٢ ســنة، موسوًما بمزيج 
نــادر مــن العنــف والتثاقــف، وتشــهد الســنة أيًضا عىل والدة 
دولــة جزائريــة كانــت مهمتها األوىل تأمني اســتقرارها الذايت 
أن  يعــين  مــاذا  تعريــف  وإعــادة  أرضهــم  يف  الســكان  وبقــاء 

يكــون المرء جزائرًيا.
تكتســب  الخــارج.  مــن   ١٩٦٢ إىل  النظــر  هــو  األفضــل 
بلــدان الجنــوب،  تلــك الســنة أهميــة دوليــة ألنهــا ترمــز، يف 
أخــرى،  جهــة  ومــن  المســتعَمرة.  الشــعوب  اســتقالل  إىل 
بفضــل  ومرجًعــا  نموذًجــا  الجزائريــة  التحريــر  حــرب  باتــت 
طبيعتها واســتمراريتها، وبفضل قوة رموزها )فيلم »جميلة 
العالــم  الكبــري يف  الــرواج  ذو  شــاهني  ليوســف  الجزائريــة« 
بوباشــا(.  وجميلــة  بوحــريد  جميلــة  الجميلتــان  أو  الثالــث، 
الجزائريــة«  الوطــين  التحريــر  بـ»جبهــة  االعــرتاف  وجــرى 
بفضل كّتابها، بمن فيهم فرانز فانون، والدعم الذي قدمته 
إىل حركات التحرر الوطين يف العالم. هكذا شكل استقالل 

الجزائــر تاريًخا يتجاوز حــدود البلد الجديد. 

»األقدام السوداء« و»الحركيون«
الممــزية  التجــارب  خــالل  مــن   ١٩٦٢ عــرف  فرنســا،  يف 
األوروبيــني[  ]المســتوطنني  الســوداء«  األقــدام  لـــ»ذوي 

و»الحركيني«. 
مــن أصــل ســكان فرنســيني يبلــغ عددهــم مليــون نســمة 
)أي ١٠% مــن الســكان( غــادر ٦٥٠ ألًفــا الجزائــر ســنة ١٩٦٢، 
بينهــم مجمــوع اليهــود تقريًبــا. إّن رسديــات مــا ُســّمي باكــًرا 
»الهجرة« يه المعروفة أكر من ســواها: يه األكر عرضة 
للدراســة يف أعمــال تاريخيــة كثيفة، احتلت موقًعا مركزًيا يف 
وســائل اإلعــالم وعالــم النــرش. ويف الوقــت ذاتــه، بــدأ العالــم 

الــي  العامــة  التســمية  »الحركيــني«،  تجــارب  إىل  يتعــّرف 
وقــد  الفرنــيس  الجيــش  يف  ســابًقا  خدمــوا  الذيــن  إىل  تشــري 
غادرت أعداد منهم الجزائر إىل فرنسا سنة ١٩٦٢. إن ظروف 
مغــادرة هاتــني الفئتــني المختلفتــني وأيًضــا مســألة اندمــاج 
هــذه وتلــك يف فرنســا وأخــرًيا بنــاء ذاكرتهــا الجمعيــة، ال تزال 
موضع نقاش يف فرنســا. وتشــرتك تلك التواريخ المختلفة يف 

أنها صيٌغ مأســاوية للحدث الذي وقع ســنة ١٩٦٢.
إذا  أنفاســه،  يلفــظ  االســتعمار  فيمــا  أنــه  هنــا  المفارقــة 
بتاريــخ التابعــني الســابقني، أولئــك الــذي خضعوا للســيطرة 
ناقصــة  معارفنــا  تــزال  ال  االختفــاء.  يف  يبــدأ  االســتعمارية، 
جــًدا عــن تجربــة أكرثيــة الســكان الذيــن بقــوا يف البالد ســنة 
١٩٦٢. معظمهم من المســَتعمرين الســابقني، أي »الســكان 
المحليني« أو »الفرنســيني المســلمني«، حســب التســمية 
الكولونياليــة، ممــن كانت الحركــة الوطنية تطالب بهويتهم 
الجزائرية منذ عدة عقود من الزمن. ولكن بقي يف الجزائر 
أيًضا »أوروبيون« ســابقون طرح عليهم يف اآلن نفســه خيار 
وإمكانيــة أن يصــريوا جزائريــني، واألمــر نفســه ينطبــق عــىل 
»حركيــني« ســابقني نــادًرا ما ُيذكر مصريهــم يف البالد فيما 

يتعــدى أعمــال العنف الي تعرضوا لها ســنة ١٩٦٢.

١٩6٢ بواسطة التاريخ الشعيب
الهــدف األول للكتــاب إًذا هــو إعــادة االعتبــار للطريقــة الــي 
عاشــت بهــا تلك األكرثيــة »المتحولة إىل أقلية« العام ١٩٦٢ 

بنــاء عــىل مــا نعرفه إىل اآلن عن ذلك الحدث.
إطــالق  وقــف  لحظــات:  ثــالث  يف   ١٩٦٢ ســنة  تنتظــم 
النــار الموّقــع يف »أفيــان« الــذي نفــذ يــوم ١٩ آذار/مــارس؛ 
يف  بــه  االحتفــال  جــرى  الــذي  تموز/يوليــو  يف  االســتقالل 
إعــالن  مــع  الجزائريــة  الدولــة  قيــام  وأخــرًيا  منــه؛  الخامــس 

الجمهورية يوم ٢٥ أيلول/ســبتمرب.  

الجزائر 1٩٦٢
االستقالل من وجهة نظر الشعب
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 يه فصول سياسية قبل أي 
ً

ترسم هذه األحداث فصوال
يشء آخــر: يعــرف البلــد خاللهــا فــرتة »انتقاليــة« ابتــداء من 
إعــالن وقــف إطــالق النــار، ثــم يشــهد أزمــة سياســية داخليــة 
يف »جبهــة التحريــر الوطــين«. لكــن هــذا التاريــخ الســيايس، 

المعروف عىل نطاق واســع، يخئّب تجارب معيشــة.
)الحــروب  أخــرى  حــروب  نهايــات  إىل  التعــّرف  عــىل  بنــاء 
األوروبيــة، الحــروب العالميــة أو حــرب االنفصــال األمريكيــة( 
للنهايــة  المنســية  التجــارب  يف  التبحــر  عــىل  الكتــاب  يعمــل 
رســمية  دولــة  وثائــق  غيــاب  يف  الجزائريــة.  للحــرب  الغريبــة 
تســمح باإلحاطة بتجارب مشــرتكة، كما هو الحال يف أوروبا، 
كان علينــا إعــادة بنــاء تلــك الوثائــق بواســطة تراكــم التجــارب 
الفردية: شهادات، ِسرَي، مقابالت يف الصحافة، صور أو أفالم 
وكاالت أو صــور وأفــالم شــخصية وأيًضــا أغــاٍن وأشــعار، كلهــا 

مجندة هنا لتســجيل تاريخ شــعيب للعام ١٩٦٢ يف الجزائر. 
الــذي  الشــعيب  التأريــخ  مــن  شــغيل  يف  اســتلهمت  وقــد 
يمارسه هاورد ِزّن أو ميشيل زانكاريين-فورنيل واهتمامهما 
متواضعــة  بيئــات  مــن  أشــخاص  مســارات  بنــاء  بإعــادة 
عــن  واالبتعــاد  النســاء،  لرديــات  خاصــة  أهميــة  إيــالء  مــع 
التاريــخ الســيايس أو الدبلومــايس. كمــا أنــين اســتعري أيًضــا 
رانجيــت  أو  تشــاتريج  لبارثــا  التبعيــة«  »دراســات  مــن 
للســيطرة  أخِضعــوا  الذيــن  تاريــخ  بكتابــة  االنشــغال  غوهــا 
الكولونياليــة وبالتــايل للمحــو، يف اللحظــة الــي شــارف بهــا 
االســتعمار عــىل نهايتــه، وإن يكن هذا التاريــخ لم ينتِه تماًما 

بــني ليلة وضحاها.
ينضوي الكتاب حول أربعة أســئلة موزعة عىل أقســامه 
األربعــة. كل قســم معالــج بفصــول قصــرية، تــدور كلها حول 

تواريخ فردية وروايات حية ترســم صورة تاريخ شــعيب. 

١٩6٢ـ العنف، األجساد، المكان
كان الســؤال األول هــو معرفــة مــا مّثلته ســنة ١٩٦٢ بالنســبة 
 ١٩٦٢ شــكلت  الهــدوء،  باســتتباب  تســمح  أن  قبــل  للعنــف. 
إال  األجانــب،  المراقبــني  صعقــت  العنــف  أعمــال  يف  ذروة 
مماثلــة  حــاالت  شــهدنا  ألننــا  فقــط،  ظاهريــة  المفارقــة  أن 
يف نزاعــات أخــرى. حــى أّن وقــف إطــالق النــار يفتتــح بذاتــه 
فــرتة مــن تجــّدد العنف، إنــه العنف الذي مارســته »منظمة 
االنتقاميــة  العنــف  أعمــال  بعــض  وأيًضــا  الرّسيــة«  الجيــش 
الــي طبعــت نهايــة الحــرب، مرتافقــة مــع أعمــال عنــف بــني 

الجزائريني أنفســهم سوف تطول. 
بالفجيعــة  األوىل،  الحالــة  يف  العنــف،  أعمــال  ترتبــط 
الناجمــة عــن قــرب انتهــاء العالــم الكولونيــايل، ويف الحالــة 

الثانيــة بالغليــان الجمــايع عشــية االســتقالل. وإّن الخــروج 
ِمــن اإلطــار الجزائــري الوحيــد للتفكــري بالمقارنة مع حاالت 
أخــرى مــن الخــروج مــن الحــروب يســمح بإعــادة اكتشــافها 

بحاالتها األصلية. 
 ١٩٦٢ فعلتــه  الــذي  مــا  معرفــة  هــو  الثــاين  الســؤال  كان 
باألجســاد، بالجســد الجمــي وباألجســاد الفرديــة عــىل حد 
ســواء. خــالل حــرب التحريــر، كان شــاغل »جبهــة التحريــر 
تأسيســها ســنة ١٩٥٨، و»الحكومــة  مــن  ابتــداء  الوطــين«، 
عاتقهــا  عــىل  تأخــذ  أن  الجزائريــة«  للجمهوريــة  المؤقتــة 
شــعبها. إال أن عنــف »منظمــة الجيــش الرّسيــة«، والفــوىض 
والكــوادر  الموظفــني  مــن  العديــد  هجــرة  أحدثتهــا  الــي 
الجزائريــني  تــويل  يف  أرسع  الكــربى،  للمؤسســات  التابعــني 
اإلدارة الذاتيــة، حــى قبــل حلــول االســتقالل، خصوًصــا يف 
مجــاالت العنايــة والتمويــن. ومــن جهــة ثانيــة، ســمح توقــف 
عهــا 

ّ
قط الــي  العالقــات  وصــل  بإعــادة  الحربيــة  األعمــال 

العنــف وأن يبحــث جزائريــون بعضهم عن بعض، وأن يلتقوا 
ويمارســوا أخــرًيا طقــوس الِحــداد عــىل موتاهم الــي تأجلت 
 بفعــل الحــرب. والســؤال هنــا هــو معرفــة كيــف ُيبــىن 

ً
طويــال

مجتمــع، أو ُيعــاد بناؤه، من خالل أحداث ســنة ١٩٦٢.
مهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن التــاليق، والخروج مــن الحرب 
بعــد  اللقــاء  صدمــة  يثــريا  أن  ُيمكــن  الــّري،  العمــل  ومــن 
دمغتهــا  مختلفــة  أجســاد  واكتشــاف  الحــرب  انقطاعــات 
مــن  يعــودوا.  لــن  البعــض  أن  إدراك  أو  الحــرب،  تجــارب 
أليمــة  تجربــة  تكــون  أن  يمكنهــا  الحــرب  مغــادرة  فــإّن  هنــا 

و»العــودة إىل الحميميــة« مصــدر خيبات للبعض.
الســؤال الثالــث هــو عمــا فعلتــه ١٩٦٢ بالمــكان. ســّجل 
انتصــــــــــــــــــــــــــــاًرا  ١٨٦٢ آذار/مــارس   ١٩ يــوم  النــار  إطــالق   وقــف 
لـ»جبهــة التحريــر الوطــين« الكتســابها ســيادة شــبه مطلقــة 
عــىل كامــل الــرتاب الوطــين الجزائــري تقريًبــا، وهــو مطلبهــا 
 .١٩٥٤ الثاين/نوفمــرب  ترشيــن  مــن  األول  إعــالن  منــذ  األول 
فتــح  الجزائــري:  الــرتاب  النــار  إطــالق  وقــف  حــرر  هكــذا 
والســجون،  التوقيــف  معســكرات  االعتقــال،  معســكرات 
التواصــل كانــت ممنوعــة حــى ذلــك  مــن  بأشــكال  وســمح 
عــام ١٩٤٥  بأوروبــا  بذلــك شــبيهة  الجزائــر  الوقــت. فكانــت 
نمــل  بلــد مثــل مســتعمرة  كمــا يصفهــا مودريــس إكســتني: 
ينتقــل النــاس فيهــا بــكل حــدب وصوب. األحيــاء والمحالت 
تغــرّي هويتهــا، أحياًنــا بطريقة عنيفة، عندما يغادرها ســكانها 

»األوروبيون« ليعــاد تأهيلها برعة.
وبالرغــم مــن االنفتــاح، طــوال المرحلــة االنتقاليــة، بقــي 
الفرنــيس و»جيــش  الجيــش  بــني  الوطــين منقســًما  الــرتاب 



سؤال يف  التفكري  إعادة  المطلوب   كان 
 غالبًا ما ُيثار يف الحقل السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايس
االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقالل دور  عن  وهو   الجزائري 
يف القطع أو يف االستمراريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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»منظمــة  كانــت  حيــث  المــدن  ويف  الوطــين«  التحريــر 
ــت األحيــاء الجزائريــة يف حالــة 

ّ
الجيــش الرسيــة« قويــة، ظل

حصار. خالل الصيف، كان الرتاب الوطين يحتاج إىل إعادة 
توحيــد ولــو بدرجــة أقل، بســبب الزاعات الداخليــة. ومهما 
يكــن، نشــأت الحاجــة لـ»ترميــم« الــرتاب الوطــين ذاتــه لي 
يســتقبل الالجئــني ومــن جمعهــم لــّم الَشــمل، ويرغبــون يف 
أو  نــزع األلغــام  يتطلــب  مــا دام األمــر  العــودة إىل ديارهــم، 

إعادة التحريج.

١٩6٢: الزمن
أخــرًيا، يعالــج القســم األخــري مــن الكتاب أثر ســنة ١٩٦٢ عىل 
الزمــن. هنــا كان المطلــوب إعادة التفكري يف ســؤال غالًبا ما 
ُيثار يف الحقل الســيايس الجزائري وهو عن دور االســتقالل 
يف القطــع أو يف االســتمرارية، وهــو رضوري مــن أجــل التفّكــر 
يف تجارب الزمن المعيش. إّن تقاسم الزمن الجذري الذي 
حققــه االســتقالل هــو يف الواقــع ثمرة شــغل بــدأ من ١٩٦٢ يف 

ابتــكار المــايض ومحاولة دفع الحرب إىل المايض.

يف اآلن ذاته، مّثل االستقالل تحقيق انتظار طويل أعيد 
بموجبــه تشــغيل ذاكــرة األحــداث القديمــة، بــدًءا باالحتالل 
نهايــة  األرايض يف  وعمليــات مصــادرة   ١٨٣٩ عــام  الفرنــيس 
القــرن التاســع عــرش وبدايــات القــرن العرشيــن. وقد اســتتبع 
ذلك عمٌل دؤوٌب من التخّيل، ُنِظر إليه غالًبا عىل أنه إعادة 
إصــالح لمظالــم االســتعمار. وقــد تواصــل هــذا التخييــل عن 
االســتقالل وتكثــف مــع اقــرتاب النهايــة، وأضفــى عــىل نهاية 
ــا، تفاقــم مــع مغــادرة األعــداد الكبــرية  الحــرب بعــًدا خالصيًّ
مــن فرنســي الجزائــر، مــا فتــح إمكانــات لــم تكــن متصــورة 
مــن قبــل إلعــادة اإلســكان، واالســتحواذ عــىل األرايض، أو 
يتّســع  بلــًدا  الحصــول عــىل فــرص اجتماعيــة ومهنيــة: كان 

ألحــالم نضالية قدر ما يتّســع إلمكانــات فردية عينية.
 الجزائــر سنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ١٩٦٢ بلــد المســتقبل،
حــى لــو أن االنتظــارات الضخمــــــــــــــــــــــــــــــــــة حملت معها إمكان 

جزائريون وجزائريات بعد إعالن االستقالل، تموز/يوليو ١٩٦٢.خيبات عظيمة.
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تيسري خلف

باحث وروايئ. 
فلسطني ــ سورية. 
من رواياته: 
»عصافري داروين« 
)٢٠١٨(، »مذحبة 
الفالسفة« )٢٠١6(

لنــدن  مــن  الذهــيب،  اإلكســبو  عــرص  يف  العـــــــــــــــــرب  كان 
،١٨٩٣ شــيكاغو  إىل   

ً
وصــوال  ١٨٨٩ بباريــس  مــروًرا   ١٨٥١ 

يعيشــون يف عــرص بالــغ القتامــــــــــــة، موّزعني بــني مجموعــــــــــــة 
 من الدول الي تسيطر عليهم. لكّن قوة الثقافة العربيــــــــــة،
العالمــي، حّتمــــــــــــا  الوجــدان  العربيــــــــــــة يف  الرمــوز  وحضــور 
يأخــــــــذ  أن  »إكســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبو«  لمعــرض  مخطــط  أي  عــىل 
الرتفيهيــــــــــــة  الفعاليــات  يف  العــرب  وجــود  االعتبــــــــــــار  بعــني 

الموازية لمعرضــه.
حــني   ،١٨٨٩ باريــس  يف  الفعليــة  البدايــة  كانــت 
ومــرص  العثمانيــة  ســورية  مــن  وفنانــون،  حرفيــون  شــارك 
للمعــرض،  الموازيــة  الفعاليــات  يف  العــريب،  المغــرب  ودول 
 فكانــت مشــاركتهم هــذه عنرَص الجذب األبــرز للجمهور،
إذ كانــت الرومانســية األوروبيــة ال تــزال مأخــوذة بعوالــم 
بجواريهــا  المتخيلــة،  بغــداد  وصــورة  وليلــة«  ليلــة  »ألــف 
الراقصــات وقبابهــا الغريبــة. ولذلــك امتــازت المشــاركات 
الفنية العربية باســتعادة تلك العوالم الســحرية، وتقديمها 
 للجمهور األورويب المتلهف لسرب غور عوالم الرشق الغامضة،

كما ترسمها مخيلته.
ــا، إذ لــم  أمــا يف شــيكاغو ١٨٩٣؛ فقــد اختلــف األمــر كليًّ
»ألــف  بصــور  معنّيــة  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  تكــن 
ليلــة وليلــة« بقــدر عنايتها بتعريف نفســها وتحديــد موقعها 
أن  فكــرَة  المعــرض  ذلــك  يف  فظهــرت  الجديــد،  ودورهــا 
الواليات المتحدة يه خالصة التقدم البرشي واإلمربيالية 
القادمــة مــع عرص الكهرباء. ولذلك أراد المخططون، وهم 
األنروبولوجيــا  وعلمــاء  والمؤرخــني  المفكريــن  نخبــة  مــن 
تفاصيلــه   بــكل  القديــم  العالــم  يحــرض  أن  األمريكيــني، 
 وألوانــه، العرقيــة والفلكلوريــة البرصيــة والموســيقية، لــي
مســرية  يف  المتحــدة  الواليــات  فــرادة  »تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتضح 

تطور البرشية«.

1- شــوارع القاهرة يف شيكاغو
اعرتافات جورج بنغالو

كان اجلنــاح املــرصي املمّســى »شــارع القاهــرة«، أو »الشــوارع يف 
القاهــرة«، يف منطقــة الرتفيــه »ميــدواي بلزيانــس« هــو األكــر 
جذًبــا لــرواد املعــرض العاملــي، وذلــك بســبب هندســته الــي أتــت 
نســخة طبق األصل عن شــارع قاهري تقليدي تعّج فيه مختلف 
وسائل الرتفيه الي مشلت الرقص الرشيق والغناء ومرح الشارع 

وركوب اجلمال واحلمري وغري ذلك من تفاصيل احلياة املرصية.
جــورج  يــدىع  إزمــري  مــن  ــا  مرصفيًّ االمتيــاز  صاحــُب  وكان 
بنغالو )١٨٥١- ١٩٢٣م(، أّمه إنكلزيية وأبوه يوناين، ويعمل مديًرا 
 نــرشه يف مجلــة 

ً
لبنــك األنغلــو املــرصي. وقــد كتــب بنغالــو مقــاال

»كوزموبوليتان« األمريكية عام ١٨٩٧، مستذكًرا تفاصيل تلك 
املشاركة بأسلوب محّبب تشوبه نزعة االعرتاف.

أيــام كانــون  بــدأت القصــة، حبســب روايــة بنغالــو، يف أحــد 
األول/ ديمســرب اجلميلــة املرشقــة من عــام ١٨٩٠، حني مسع للمرة 
األوىل خبــرب املعــرض العاملــي يف شــيكاغو. وفــور ذلــك، خطــرت 
بباله فكرة املشاركة جبناح مرصي، وكانت اخلطوة األوىل طلب 
لقــاء اخلديــوي توفيــق )١٨٥٢ - ١٨٩٢( الــذي ســبق أن اجمتــع بــه 
يف مناســبة ســابقة. وبعد محادثة اســتغرقت نصف ساعة خرج 
بنغالــو راضًيــا متاًمــا، إذ اســتطاع احلصــول عــىل موافقــة مبدئيــة 
لــه  حــّدده  الــذي  النحــو  عــىل  تنفيــذه  بــرشط  مرشوعــه،  عــىل 

صاحب السيادة يف البالد. 
التشــجيع  مــن  الكثــري  قــدم  الــذي  توفيــق،  اخلديــوي  لكــن 
للمــرشوع، فــارق احليــاة إثــر وعكــة صحيــة ألّمــت بــه يف ٧ كانون 
الثــاين/ ينايــر عــام ١٨٩١، أثناء تواجــد بنغالو يف الواليات املتحدة، 
وكان وريــُث العــرش االبــن األكــرب عبــاس حلمــي الثــاين )١٨٧٤ - 
١٩٤٤(، الــذي كان عــىل وشــك االنهتــاء مــن دراســته يف »كليــة 

ثرييسينوم« شبه العسكرية يف فيينا.

العرب يف »إكسبو شيكاغو« 1٨٩٣
حضور فلكلوري مؤثر وجمهور مبهور باالختالف
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تحــدث  الجديــد،  بالخديــوي  جمعــه  الــذي  اللقــاء  ويف 
بنغالــو عــن العالــم الجديد وكّل ما رآه وســمعه حول المعرض 
حلمــي  عبــاس  اهتمــاَم  الحــظ  وقــد  المقبــل.  الكولومــيب 
الثــاين باألمــر عــىل نحــو خــاص الــذي عــرّب لــه عــن أســفه لعــدم 
قدرتــه عــىل زيــارة المعــرض، كمــا كان يخطــط، بســبب وفــاة 
والــده المفاجئــة، وطلــب منــه رؤيــة المخططــات الــي أعّدهــا 
المهندس النمســاوي ماكس هريز بك )١٨٥٦- ١٩١٩م(، وتمىّن 

لــه كل النجاح والتوفيق.
عاد بنغالو يف الخامس عرش من أيار/ مايو ١٨٩١، مرة أخرى 
إىل شــيكاغو، لتقديــم األوراق المطلوبــة إىل اللجــان المعنيــة. 
وعــىل الرغــم مــن موافقــة المســؤولني عــن هــذه اللجــان عــىل 
يشء ســيكون »عــىل  المخططــات، ووْضــع إشــارة إىل أن كل 
مســؤوليته الشــخصية«؛ حصل تلكؤ يف موضوع منح االمتياز 
ربمــا بســبب ظهــور  الســبل والوســائل«،  مــن جانــب »لجنــة 
عدد من المتقدمني اآلخرين. وبعد انتظار اســتمر نحو ســبعة 
األول/  كانــون  شــهر  أواخــر  يف  بنغالــو  اللجنــُة  َمنحــت  أشــهر، 
ديســمرب ١٨٩١، وبغالبيــة األصــوات، االمتياَز المنشــود، متقدًما 
عىل ثالثة منافسني آخرين. وكان هذا الفوز نتيجة دعم عدد 
المــرشوع،  بجماليــة  اقتنعــت  الــي  شــيكاغو  شــخصيات  مــن 
الحصــول  كان  إذ  لصاحبــه،  المناســبة  النصيحــة  وقدمــت 
عــىل االمتيــاز يحتــاج إىل سلســلة مــن اإلجــراءات والمتطلبــات 
القانونيــة، ليــس أقلهــا تأســيس رشكة باســم »مرص- شــيكاغو: 
شــوارع القاهــرة«، بــرأس مــال قــدره ٢٢٥ ألــف دوالر أمــرييك 

للعمل نفسه.

كان ال بّد من الرشوع يف إقامة المباين، والبدء بالبحث عن 
المشــاركني يف فعاليات المعرض، فغادر بنغالو إىل القاهرة يف 
٢٤ كانــون األول/ ديســمرب ١٨٩١. ومــن فــوره، اســتأجر مكاتــب 
لرشكتــه يف مــكان جــّذاب وســط القاهــرة، وبــدأ بتوزيــع نصــف 
مليــون إعــالن يــدوي باللغــة العربيــة يف جميع األحياء الشــعبية 
القاهريــة، عــن عجائب العالم الجديد وعن معرض شــيكاغو، 
المــرصي المقــرتح. وطــاف بصحبــة عرشيــن موظًفــا  والجنــاح 
ـا يف أنحــاء المدينــة، وتحّدثــوا للنــاس عــن المــرشوع كمــا  مرصيًـّ
قابلــوا تّجــار التحــف الرشقيــة وحدثوهــم عــن المعــرض الــذي 

ســيقام يف العام المقبل، ودَعوهم للمشــاركة فيه. 

ومــن حيــث ال يحتســب، ظهرت مجموعــة من المعرتضني 
بدأت بالعمل ضد المرشوع، ووصل األمر بها إىل نرش مقال يف 
إحدى الصحف المرصية عن أن األمريكيني يريدون استدراج 
يقــول  مســلمون.  ألنهــم  قتلهــم  بغــرض  شــيكاغو  إىل  العــرب 
بنغالــو إنــه عــىل الرغــم مــن ســخف هــذه االدعــاءات، إال أنهــا 

كلفتــه الوقــت والمــال والفكر للرد عليهــا ومواجهة تأثرياتها.

نسخة مطابقة للواقع
هــريز  المهنــدس  وضعــه  الــذي  المــرصي  الــيحّ  تصميــم  كان 
كأحــد  المرشبيــة  وضــع  ولذلــك  للواقــع،  مطابقــًة  نســخًة 
العنــارص المعماريــة الزتيينيــة الــي ال مجــال لالســتغناء عنهــا. 
للجمهــور  عنهــا  رشحــه  يف  بنغالــو  يقــول  كمــا  والمرشبيــة، 
ولكــن،  صناعتهــا،  يف  العــرب  بــرع  شــبكية  رشفــات  األمــرييك: 
وأنمــاط  الغربيــة  الحضــارة  مظاهــر  دخــول  تأثــريات  وتحــت 
العمــارة األوروبيــة الــي غــزت القاهرة، بدأت تتناقص بشــكل 
كبري، ولم تعد هناك إمكانية لرؤيتها بشــكل جزيئ ســوى عند 

تجار األثاث ومشــاغل األرابيسك.
هــذا  اختفــاء  عــن  المســؤولية  اآلثــار  تّجــار  بنغالــو  ويحّمــل 
النمــط المعمــاري الرشــيق والجميــل والممــزي، والذي تم ســلبه 
عــىل مــدى ثالثــني عاًمــا لصالــح الســياح والفنانــني والمتاحــف. 
نفســه: »واآلن جــاء دوري لالنضمــام إىل  مــن  ويقــول ســاخًرا 
ال  شــيكاغو  يف  فمــرشويع  المخربــني«،  بني 

ّ
»الســال صفــوف 

 وصحيًحــا وذا فائــدة حقيقيــة مــن دون 
ً

يمكــن أن يكــون أصيــال
 من ذكر ذلك، 

ً
المرشبيات«.  ويضيف: »ومع أنين أحمّر خجال

إال أنين ذهبت إىل ذلك العمل بهّمة مخّرب محرتف«.
مــن  بــد  ال  كان  الحــاالت؛  مــن  كثــري  »يف  بنغالــو:  ويقــول 
الموافقة عىل دفع مبلغ مّعني للبائع، حى يتمكن من تفصيل 
نوافــذ وأبــواب خشــبية جديــدة بــدل المرشبيــة القديمــة، ويف 
حــاالت أخــرى تــم رشاء المبــىن كلــه للحصــول عــىل المرشبيــة، 
ثــم بيعــه بعــد ذلــك«. وهكــذا، ويف حوايل تســعة أشــهر، اشــرتى 
وكالء بنغالــو أكــر مــن خمســة عــرش مســكًنا تــم تجريدهــا مــن 
كامــل خشــبها القديــم، باإلضافــة إىل خمســني مســكًنا أخــرى 
ســاهمت بنصيبهــا مــن الحجارة المنحوتــة واألبواب والنوافذ، 
 ،١٨٩٢ ديســمرب  األول/  كانــون  نهايــة  وبحلــول  ذلــك.  إىل  ومــا 
اكتمــل كل يشء، وكانــت جميــع هــذه المنهوبــات معّبــأة بعناية 

يف صناديق مرقمة.
وقبــل ذلــك، تدّفــق إىل مكاتبه أناس من مختلف األوســاط 
والطبقــات، حّمــارون وجّمالــون وبياطــرة وُنــُدل وسائســو خيــل 
وطهــاة وحالقون ومشــعوذون ومصارعون ومهّرجون وقهوجية 
وموســيقيون وكتبــة ومؤذنــون، وآخــرون كــر مــن ذوي الحــرف 

باللغة  يدوي  إعالن  مليون  نصف  بنغالو  وزع 
القاهرية، الشعبية  األحياء  جميع  يف   العربيــــــــــــــــــــــة 
شيكاغو معرض  وعن  الجديد  العالم  عجائب  عن 
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معرض شيكاغو، »شارع القاهرة، ميدواي بلزيانس«.
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لــم يجــد بنغالــو ألســمائها ترجمــة إىل  الــي  المرصيــة األصليــة 
اللغــة اإلنكلزيية، مثل »صبيــان العالمات«، ومؤّجري الخيام، 

ومقدمي المرطبات.
كان الحّمــارون أول مــن وّقــع عــىل االســتمارات، ويف أقــل 
مــن أســبوع كان لــدى بنغالــو كتيبــة تشــمل أكــر مــن ١٥٠ حّماًرا 
كان يســتطيع أن يختــار منهــم العــدد الذي يريــد، وتم رشاء أربع 
خَيــم، وعرشيــن حمــاًرا، وســبعة ِجمــال، وكافة مســتلزماتها من 
الــروج وغريهــا، باإلضافــة إىل مســتلزمات األعــراس والموالــد 

الي كانت أحد معالم العرض.

الرقص الرشيق
بقــي أمــام بنغالــو تأمــني »الراقصــات الهشــريات املتخصصــات 
معنــاه  نقــل  عــن  ترجمــة  أي  تعجــز  والــذي  الــرشيق،  بالرقــص 
أدركــت  مــا  »رسعــان  وأضــاف:  ــا،  حرفيًّ قــال  كمــا  الدقيــق«، 
الســوريني  املــاليه  مديــري  مــن  تــأيت  الرئيســية  الصعوبــة  أن 
أفضــل  مــن  أن ختلــو مالههيــم  يريــدون  الذيــن ال  واليونانيــني، 
راقصاهتم. ولكن أكر ما أقلقين أن يقوموا، استباًقا ملخططايت، 
بتوقيــع عقــود طويلــة األجــل مــع الراقصــات، وهو مــا مينعين من 

احلصول عىل خدماهتن«.
لكــن بنغالــو تأكــد يف تلــك األثنــاء أن عقــود تلــك النجمــات 
هشريــن أو ثالثــة، فتنفــس الصعــداء، إذ مل يكــن  ســتنهتي بعــد 
لديه أدىن شك يف أنه إذا استطاع إقناع إحدى الفتيات بتوقيع 
العقــد، فــإن األخريــات ســيتبعهنا من باب احلســد والغرية فقط. 
وبنــاء عــىل تلــك الفكــرة، اعــرتف بأنــه وضــع مضريه جانًبــا، ونرش 
شــائعة بــني زوار املــاليه بــأن اآلنســة فريــدة مظهر، الــي يصفها 
عــت يف احلقيقــة عقــًدا ملزًمــا ملعــرض  بالراقصــة الرائعــة، قــد وقَّ
شيكاغو، وأن اآلنسات فالنة وفالنة قد رفضن من قبل السيد 

بنغالو كوهنن لسن ذوات خربة كافية يف الرقص.
ومل ميض وقت طويل حى وصلت الشائعات إىل أمساعهن، 
وبــدأت الغــرية تمتكــن مــن أفئدهتــن. لكــن إنــكار فريــدة مظهــر 
ملنافســاهتا ُفهــم بشــكل طبيي بأنــه تأكيد اللزتامهــا، وإنكارهن 
أهنن ُرِفضن كان موضع استخفاف فريدة الي شعرت بالزهو، 
أمــا األخريــات فشــعرن باإلهانــة وجــْرح كربياهئــن، وكان هنــاك 
ا  الكثــري مــن القيــل والقــال يف مــا بينهــن. وبعــد فرتة قصــرية جدًّ
منافســاهتا  تبعهْتــا  توقــع،  وكمــا  العقــد،  مظهــر  فريــدة  وّقعــت 

بالتدرجي، واحدة تلو األخرى ووّقعن العقود.
ويشــري بنغالــو إىل مأســاة وقعــت يف معــرض باريــس العاملــي 
عــام ١٨٨٩ للعديــد مــن بســطاء املرصيــني الذيــن غــّرر هبــم أثنــاء 
يعطوهــم  مل  املتعهديــن  إن  إذ  كايــرو«،  دو  »رو  يف  مشــاركهتم 
أجورهــم، فتقطعــت هبــم الســبل يف مناطق مختلفــة من أوروبا. 

باختــاذ  تطالــب  املرصيــة  احلكومــة  إىل  إشــعارات  تقــدمي  مت  وقــد 
بعــض اخلطــوات حلمايــة رعاياهــا البســطاء، وصــدر مرســوم مــن 
مجلــس الــوزراء يقــي بعــدم المســاح ألي مواطــن عريب مرصي 
مبغادرة البالد من دون إذن من السلطات. وأكر من ذلك، أن 
أي رشكــة أو فــرد يريــد إرشاك العــرب يف معــارض أو مهرجانــات 
الدول األجنبية، ينبي عليه إيداع ما يكفي من املال يف اخلزانة 

املرصية لمضان عودهتم إىل ديارهم.
ووفًقــا لهــذا القــرار تقــدم بنغالو بطلــب إىل احلكومة املرصية 
 

ً
حنــو مائتــني وخمســني رجــال للحصــول عــىل إذن الصطحــاب 
. وقــال إنه بفضل عطف القنصل الربيطاين العام 

ً
وامــرأة وطفــال

يف القاهــرة اللــورد كرومــر إيفلــني بــارجن )١٨٤١-١٩١٧م( مت منحــه 
اإلذن، بعــد أن تعهــد بتقــدمي وديعــة إىل اخلزانــة املرصيــة لتغطيــة 
نفقــات ســفر العــرب وعودهتــم إىل مــرص. وقــد متــت تســوية هــذه 
الودائع يف وقت الحق مببلغ قدره خمسون دوالًرا لكل شخص.
وبعــد حبــث عــن ســفينة مناســبة، اتفــق بنغالــو مــع إحــدى 
رشكات املالحــة عــىل تأجــري ســفينة امسهــا »غويلــد هــول« ترفع 
العلم الربيطاين، مقابل ١٧٥٠٠ دوالر أمرييك. وكان موعد اإلقالع 
يف التاسع من آذار/ مارس ١٨٩٣ حبمولة زائدة تتكون من القطن 
والســكر، لتخفيــف تكاليــف الشــحن، يف حــني ســافر املهنــدس 
املعمــاري هــريز عــرب إنكلــرتا، من ميناء ليفربــول إىل نيويورك عىل 
منت السفينة »أورانيا« من رشكة »كونارد الين« يف ١١ شباط/ 

فرباير ١٨٩٣ لوضع اللمسات األخرية عىل اليح القاهري.
القاهــرة جاهــًزا  املعــرض، كان جنــاح شــوارع  افتتــاح  عنــد 
يــم ســتًة وعرشيــن مــن املبــاين املرصيــة املمتــزية، مــن أكــر فنون 
العمــارة العربيــة أصالــة، وكان هنــاك مــرح يتســع ألكــر مــن 
املنتجــات  لبيــع جميــع  ألــف وخممسئــة مشــاهد، ومقصــورات 
واملصنوعــات التقليديــة واملشــغوالت املرصيــة، وقــد جتــاوز عــدد 
الباعــة  وعربــات   ،

ًّ
محــال وخمســني  ســبعًة  التجاريــة  املحــالت 

اجلوالني أكر من خمسني عربة.

افتتاح أسطوري 
عددهــا  يف  اليوميــة  تريبيــون«  »شــيكاغو  صحيفــة  خصصــت 
الصــادر يــوم ٢٨ أيــار/ مايــو ١٨٩٣ تغطيــة ممتــزية الفتتــاح جنــاح 
»شــوارع القاهــرة« يف اليــوم الســابق، أي يف يــوم ٢٧ أيار/ مايو، 
متأخــًرا عــن افتتاح املعرض قرابة الهشر. وقالت الصحيفة: »مل 
يهشــد »ميــدواي بلزيانــس« أي حفــل مبســتوى مــرامس افتتــاح 
لذلــك  يشء مماثــل  يوجــد  احلقيقــة، ال  القاهــرة«. يف  »شــارع 
خــارج مــرص، فقد رتّب الســيد جــورج بنغالو برنامًجــا أكرب بكثري 
مــن الــذي مت عرضــه، ولكنــه اضطــر الختصــار فكرتــه األصليــة، 
بلزيانــس«  »ميــدواي  شــارع  عــىل  املنخفضــة  اجلســور  بســبب 
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الــي منــع اخنفاهضا املوكب االســتعرايض الكبــري من التجول يف 
مختلــف أحنــاء املعــرض، وهــو مــا كان يشــكل اجلــزء الرئيس من 

العرض االفتتايح«.
يف  أثــريت  المــرصي،  الجنــاح  الفتتــاح  األوىل  األيــام  ومنــذ 
الصحافــة األمريكيــة مســألة الرقص الرشيق، ومدى انســجامها 
مــع أخــالق وقيــم المجتمــع األمــرييك، وتحولــت إىل قضيــة رأي 
وكانــت  ومعــارض.  مؤيــد  بــني  محتــدم  جــدل  صاحبهــا  عــام، 
فاتحــة الجــدل العــام حــول قضيــة الرقــص الرشيق قــد انطلقت 
مــع اجتمــاع لمجلــس مديــرات المبــىن النســايئ بعــد ظهــر يــوم 
بــني  المجتمعــات  انقســمت  حيــث   ١٨٩٣ أغســطس  آب/   ٣
»ميــدواي  يف  الرقــص  أماكــن  بإغــالق  يطالــن  معاِرضــات 
بلزيانس«، ومؤيدات الستمرار هذه العروض. ويف الثالث عرش 
من الشــهر نفســه، نرشت جريدة »اللورد« مقالة مطولة بقلم 
مراســلها يف شــيكاغو يدافــع فيهــا عــن الرقــص الــرشيق، ويتهــم 
جميــع المعرتضــني عليــه بالجهــل، ويزعــم أن جميــع الحــركات 
الــي تؤديهــا الراقصــات لها رمــوز يف معتقدات الــرشق القديمة، 
مستشــهًدا برقــص ســالومي أمــام الملــك هــريود الكبــري، حــني 

سحرت لبه وأمالت إليها قلبه.

الصــادرة يف  العربيــة  أمــريكا«  وذكــرت صحيفــة »كوكــب 
األمــرييك  املجمتــع  يف  املحافظــة  املتدينــة  الفئــة  »أن  نيويــورك 
منعت نساءها من زيارة موضع الرقص، أما الرجال، خصوًصا 
املنفتحــون مهنــم، فكانــوا يــّرون بــه، فيأتــون املرســح أفواًجــا، 
وقــد أدى هــذا اجلــدل والتناقــض يف اآلراء إىل زيادة اإلقبال عىل 
املرســح املــرصي، فأقبلــت جماهــري الزائرين عــىل البناء املختص 
بالراقصــات. وقــد أدى ذلــك إىل اتفــاق رجــال الديــن املســييح 
الكنســية  منابرهــم  عــىل  خيطبــوا  أن  عــىل  يف شــيكاغو وغريهــا 
مطالبني مبنع الرقص الرشيق، داعني األهايل وموظفي احلكومة 
للتحــرك مــن أجــل إلغائــه متاًمــا مــن معــرض األمــة. بعــد تزايــد 
الضغوط عىل مدير اجلناح املرصي جورج بنغالو إلقفال املرســح 
املــرصي، طالــب احلكومــة املحليــة بدفــع قميــة األرضار واخلســائر 
بنــص العقــد املوقــع بينــه وبــني إدارة  ــا  بــه، محتجًّ الــي تلحــق 

املعرض، وهو ما رفضته اإلدارة«.

وقــد بلــغ إجمــايل اإليرادات، حبســب بنغالــو، ٧٨٨ ألًفا و٦٦٦ 
ــا وأربعــة وثالثــني ســنًتا، وذلــك بعــد دفــع نفقــات  دوالًرا أمريكيًّ
التشــغيل الهائلــة للمعــرض العاملــي والبالغــة ١٥٩ ألــف دوالر، 
مؤكًدا أن التوزيعات النقدية املدفوعة للمساهمني، بعد عودة 
رأس املال املستثمر، جتاوزت خمسة وتسعني يف املئة، وذلك يف 

١٥٦ يوًما، مبا يف ذلك أيام اآلحاد.

العثمانيون ٢-السوريون 

إرشاف حميدي
شــيكاغو  معــرض  يف  العمثانيــني  الســوريني  مشــاركة  مــّرت 
بسلســلة مــن اإلجــراءات البريوقراطيــة املختلفــة عــن تلــك الي 
مــرت هبــا املشــاركة املرصيــة، حيــث ارتبطــت باملوافقــة الرمسيــة 
العمثانيــة الــي كانــت حتــت أنظــار الســلطان عبــد احلميــد الثــاين 
)١٨٤٢-١٩١٨م( املهجوس بصورة مملكته يف اخلارج، لذلك نشط 
ومــارس  وأثنــاءه،  املعــرض  قبــل  )اخلفيــة(  االســتخبارات  جهــاز 

رقابة صارمة أدخلت الرعب يف قلوب املشاركني.
وصلــت الدعــوة الرمسيــة للســلطنة يف التاســع مــن شــباط/ 
جلنــة  بإنشــاء  ســلطاين  فرمــان  إصــدار  يتأخــر  ومل   ،١٨٩١ فربايــر 
كان  فرعيــة.  جلــان  ثــالث  عهنــا  تفرعــت  للمــرشوع،  حتضرييــة 
الرتتيــب املعتــاد عنــد املشــاركة يف مثــل هــذه املعــارض، أن يقــوم 
»البــاب العــايل« بالتعاقــد مــع رشكة جتارية خاصــة إلجناز املهمة 
برّمهتا. واتصلت اللجنة األوىل مع ســعد هللا أفندي الذي كان 
ميتلــك رشكــة خاصــة للتصديــر يف إســطنبول تدىع رشكــة »إيليا 
هسامي وسعدهللا«. ويف يوم ٢٤ أيار/ مايو ١٨٩٢، أحالت وزارة 
األشغال العامة والتجارة إىل الباب العايل نسخة من عقد أبرم 
مــع ســعد هللا ورشكاه، وعــىل رأهســم ســلميان البســتاين )١٨٥٦ 
– ١٩٢٥م(، ينــص عــىل بنــاء اجلنــاح العمثــاين الرمســي عــىل شــكل 
مبىن »سبيل السلطان أحمد« القامئ عند مدخل »طوب قايب 
رساي«، عــىل أن ُينجــز قبــل يــوم ٢٨ نيســان/ أبريــل ١٨٩٣، أي 

قبيل حفل االفتتاح الرمسي للمعرض بأربعة أيام.
ونص العقد أيًضا عىل بناء مســجد، يكون مفتوًحا للصالة 
أمــام جميــع المســلمني يف المعرض، مع تأكيــد االلزتام باآلداب 
اإلســالمية الصحيحــة الــي ينبــي مراعاتهــا يف جميــع األوقــات. 
واشــرتط العقــد أال يســمح لــزوار المســجد مــن غــري المســلمني 
بالدخول، إال بعد الســماح لهم من ممثيل الســلطنة العثمانية، 
المؤتمنــني عــىل المســجد. وخصــص جزء من المعــرض ليكون 
العقــد  مــنت  يف  صارمــة  رشوط  وضــع  تــم  أيًضــا  وهنــا  مرًحــا، 
بــه،  االلــزتام  يتعــني  الــذي  التشــخيص،  يكــون  مفادهــا أن »ال 

الفئة المتدينة المحافظــــــــــــــــة يف المجتمع األمريكي 
 منعت نســـــــــــــــــــاءها من زيارة موضع الرقص،
 أما الرجال، فكانوا يرسّون بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه،
أفواًجا المرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  فيأتون 
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الــرضر  يلحــق  أو  المســلمات،  النســاء  وحيــاء  لــرشف  مســيًئا 
بالهيبــة والكرامــة الوطنيــة كمــا حــدث يف الجنــاح المــرصي يف 

باريس )عام ١٨٨٩(«.
النســايئ  املؤمتــر  يف  املشــاركة  تقــررت  ذلــك؛  إىل  باإلضافــة 
مؤلفــات  بإرســال  املعــرض،  هامــش  عــىل  أقــمي  الــذي  العاملــي 
الكاتبة والناشطة النسائية الرتكية فاطمة علياء هامن، لعرهضا 
يف مكتبــة مبــىن النســاء يف املعــرض. ومتــت املوافقــة عــىل مقــرتح 
رايج بيــك مــن مدينــة عــكا عــىل الســاحل الســوري، باملشــاركة 
يف ميــدان للخيــول العربيــة األصيلــة، يف حــني ُرفــض مقــرتح من 
نــوري بيــك، مــن مدينــة جمليــك عــىل حبــر إجيــة، بإقامــة معــرض 
ألزياء القوات اإلنكشارية، بسبب »ما قد تثريه هذه األزياء من 

ذكريات غري سارة بني املسيحيني«. 

الغالبيــة  أن  تبــني  العارضــني،  مــع  العقــود  توقيــع  عنــد 
الســاحقة مــن األشــخاص الذيــن تقدمــوا ليشــغلوا مســاحات 
محــل  باســتثناء  الســوريني،  مــن  كانــوا  العثمانيــة  القريــة 
وحيــد ليهــودي مــن إســطنبول يــدىع إيليــا ســهامي وســعدهللا 
ورشكاهــم، بــل وصــل الســوريون إىل جميــع األجنحــة الرشقيــة 
مثــل القرية التونســية والســوق المــرصي، وكان صاحب امتياز 
الجنــاح الفــاريس ســوريًّا أيًضــا هــو جرجــس دبــاس، حــرض إىل 
نيويــورك يف الثامــن مــن نيســان/ أبريــل ١٨٩٣، مصطحًبــا معــه 
٢٢ شــخًصا مــن الســوريني الذيــن »ســيقومون بتمثيــل عوائــد 

المعيشــة يف بالد فارس«.
وقد كتبت جريدة »كوكب أمريكا« مرتني عن مشــاركات 
وأخــرى  اإلنكلزييــة،  بالصفحــة  مــرة  املعــرض،  يف  الســوريني 
بالصفحات العربية، حيث قالت: »أقبل السوريون عىل العمل 
هبــذا املعــرض إقبــال اجلياع عــىل القصاع، أشــغل جتارهم القَم 
العمثــاين واملــرصي والفــاريس أيًضــا، وهــذا يربهــن ميلهــم لإلجتار 
دون بايق سكان الواليات، فإذا طرحت السوري بأقى األرض 
ا، وال تعــب من ذلك 

ً
رأيــت معــه ســلعة يّتجــر هبــا ولــو إبــرة وخيط

فــإن الســوري ســليل فينيقيــا ملكة التجــارة القدمية. فال غرو إن 
أشــغل فريق مهنم املحالت الثالثة الي ذكرناها أشــغل آخرون 
مواضع أخرى يف مدينة شــيكاغو خارج املعرض يف مدته، ومما 

نالحظ أن سورية ستكون يف االستقبال والية غنية مأهولة من 
واليات الدولة العمثانية«.

قرية سورية عمثانية 
كان اهتمام »الباب العايل« و»قرص يلدز« منصبًّا عىل الجناح 
القريــة  أمــا  بــارك«،  الواقــع يف »جاكســون  الرســمي  العثمــاين 
العثمانيــة، فقــد تــرك أمرها لمتعهديها، ولــم تحظ بأدىن اهتمام 
يذكــر يف مراســالت حقــي بيك، رئيس الوفد الرســمي العثماين، 
مــع العاصمــة. وكذلــك األمــر لم تكــن فعالياتها حــارضة بقوة يف 
جريــدة »مصــور معــرض شــيكاغو« العثمانية الــي كان يملكها 
ويــرأس تحريرهــا الســوري- اللبنــاين ســليمان البســتاين، وبدأت 
تصــدر أعدادهــا اعتبــاًرا مــن حزيــران/ يونيــو ١٨٩٣، ربمــا بســبب 
الموقــف المتحّفــظ للمــرشف عــىل تحريرهــا محمــد عبيــد هللا 
أفنــدي )١٨٥٨- ١٩٣٧م(، وهــو أحــد أهــم رمــوز حركــة »تركيــا 
حيــث  الســلطنة،  يف  عميقــة  إصالحــات  إىل  الداعيــة  الفتــاة« 
كان أعضاؤهــا يتمــزيون بزعــة قوميــة تركيــة متطرفــة، ال تكــّن 
الــوّد للعــرب. وقــد كتــب عبيــد هللا أفنــدي يف مذكراتــه واصًفــا 
القريــة العثمانيــة باقتضــاب. وشــدد عــىل أن مــن كان يشــّغلها 
هــم المســيحيون الســوريون: »تضــم القرية العثمانية مســجًدا 
 شــّيد وفــق الطــراز المعمــاري العثمــاين، وســوًقا مســقوًفا 

ً
جميــال

فيه بني ٤٠ إىل ٥٠ من المحالت التجارية يشــبه البازار المرصي 
يف اســطنبول، وهنــاك مطعــم مــن طابقــني )تحتــاين وفوقــاين(، 
ومــرح بســعة ألــف مقعــد، وشــارع فيــه عــرشة إىل خمســة عرش 
 تستخدم كمكاتب، وهناك بعض األكشاك الصغرية عىل 

ً
مزال

زوايــا الشــوارع تبيع الحلــوى. البازار، والمطعــم، والمرح كلها 
مملوكة للمسيحيني السوريني«.

ومثــة حادثــة مزعجــة واكبت حفــل افتتاح القريــة العمثانية؛ 
يف  مفرويــين  ألكســندر  العمثــاين  العــام  القنصــل  عهنــا  حتــّدث 
 ،١٨٩٣ أبريــل  نيســان/   ٢٨ بيــوم  مؤرخــة  اســطنبول  إىل  رســالة 
أبطالهــا بعــض »النســاطرة« الذيــن بنوا مســجًدا خارج محيط 
املعرض لي يتقاضوا املال مقابل عرض »املمارســات التعبدية 
للمسلمني«. وقد أكد مفرويين يف رسالته تدّخله لدى سلطات 
مدينــة شــيكاغو إلغــالق ذلــك املســجد املزيف. ومل ختل الرســالة 
من تقييمه الواقي حلفل االفتتاح الذي رأى أنه »حقق النجاح 
املطلــوب، عــىل الرغــم مــن عــدم قــدرة الســلطنة العمثانيــة عــىل 

منافسة الدول الي تنفق آالف الفرنكات عىل معارهضا«.

مرسح أبو خليل القباين
زوار  لــدى  شــعبية  وأكرهــا  الســورية،  المشــاركات  أبــرز  ومــن 
ــا  المعــرض »مرســح العــادات الرشقيــة« الــذي كان يديــره فنيًّ

النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايئ المؤتمر  يف  المشاركة   تقررت 
 العــــــــــــــــــــالمي الذي أقيم على هامش المعرض،
والناشطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الكاتبة  مؤلفات   بإرسال 
هانم علياء  فاطمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  الرتكية  النسائية 
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الرائد المريح الدمشقي أبو خليل القباين. وكما هو مخطط، 
وصلــت الفرقــة يف الموعــد المحدد، فكتبــت »كوكب أمريكا« 
عــىل صــدر صفحتهــا األوىل: »وصلــت مــن مدينــة بــريوت يف ١٦ 
العوائــد الرشقيــة تحــت رئاســة  الشــهر الجــاري رشكــة ممثــيل 
أنطونيــوس  بطــرس  الخواجــات  جنــاب  الفضــالء،  عمدتهــا 
أيب  ]أحمــد[  محمــد  الشــيخ  جنــاب  ممثليهــا  ومديــر  ورشكاه، 
أمــا  المعجــب.  والمطــرب  الشــهري  الممثــل  القبــاين  خليــل 
جــوق التمثيــل فمؤلــف مــن خمســني شــخًصا مــا بــني مطربــني 
قصــب  عــىل  حائــزون  وكلهــم  وممثــالت،  وممثلــني  ومطربــات 
الســبق يف مضمــار هــذه الصناعة. وصحــب رئيس هذه الرشكة 
بعض أعضائها وهم األفندية إســكندر ضعون، ونقوال صهيون، 
وإســكندر الحجــار، وفضــول مغبغــب، وجنــاب الدكتــور حبيــب 
الطبي تصحبه والدته الفاضلة. وستظهر أعمال هذه الرشكة 
يف القســم العثمــاين مــن المعرض الكولمــيب، ويه تمثيل عوائد 
وأيــام  ووالئمهــم  أعراســهم  يف  وحــرض  بــدو  مــن  الــرشق  أهــل 
أفراحهــم وأتراحهــم ومالبســهم، مــع اختــالف بيئاتهــم، وتمثيــل 
بعــض حــوادث تاريخيــة وروايــات تتضمــن األخبــار عــن رجالهــم 
العظــام األقدمــني، كهــارون الرشــيد، وعنــرتة العبــيس وغريهمــا 
من المشاهري. ويتخلل كل ما تقدم محاورات وفكاهات أدبية 
وأنغام موســيقية ُيطرب اآلذان ســمعها. وقد انتخب بعض من 
العارفــني بأنــواع المالعــب، كالســيف والــرتس وعصــا الشــوم، 
والحديثــة،  القديمــة  الرشقيــة  بــاآلالت  والضاربــني  الحكــم، 
كالربابــة والنقــريات والدائــرة إلــخ، ليمثلــوا يف دورهم كل ذلك. 
وورقة الدخول تباع بريال للمحل األول، وبنصف ريال للمحل 
الثــاين، وســيقدمون مــن المرطبــات عــىل اختالف أجناســها، مع 
قهوة وما يلزم للزائرين من المآكل اللذيذة الطعم، والحلويات 

ني«. المختلفة، فنسأل هللا لهذه الرشكة نجاًحا وتوفيًقا تامَّ
محــل  يف  واســتقرارها  شــيكاغو  إىل  الفرقــة  وصــول  وفــور 
إقامهتــا اجلديــد، بــارشت التدريبــات يف مبــىن »املــرح الــرتيك« 
و»مرســح  األمريكيــة،  املخططــات  يف  املعمتــدة  الصيغــة  وفــق 
اكمتلــت  والــذي  العربيــة،  الصيغــة  وفــق  الرشقيــة«  العــادات 
تفاصيله اجلمالية، فأىت حتفة فنية فريدة أوضحهتا صورة نرشت 
يف صدر دليل العروض موّقعة من بطرس أنطونيوس )صاحب 
واجلــوق  المتثيليــة  الفرقــة  مبّينــًة  اإلنكلزييــة،  باللغــة  االمتيــاز( 
املوســيقي، وهــم جميًعــا يصطّفــون عــىل خشــبة املــرح. وبــدت 
الســتارة والكواليــس وخلفيــة املنظــر الــي تصــّور أقــواس الهبــو 

حبجارة البلقاء املتناوبة يف خان أسعد باشا الدمشقي.
ويف ســجالت الواصلــني إىل نيويــورك يــوم ١٧ نيســان/ أبريــل 
١٨٩٣ عــىل مــنت الســفينة »إس إس ويــرّا« نقــرأ أمســاء أعضــاء 

الفرقة الـ٥٨، وأن غالبتهم كانوا من السوريني.

ومن المشــاركات الالفتة أيًضا »القرص الدمشــقي«. لكنه 
لم يحظ باهتمام مؤريخ معرض شيكاغو مثل هوبرت باكروفت 
أو جون جوزيف فلني وغريهما، عىل الرغم من إشادة صحيفة 
 عنه. والمقالة عىل 

ً
»شــيكاغو تريبيون« به، وتخصيصها مقاال

ما يبدو تلخيص لمقابلة مع مدير هذا المبىن نعمان أبو شــعر، 
وهو كما عّرفته الجريدة مستشــار لمحكمة التميزي يف ســورية، 

ومراسل يف جريدة »الفالح« القاهرية.
شــديد  بــإدارة  الفــن«،  »قهــوة  أيًضــا  المشــاركات  ومــن 
كــوراين، إذ كانــت تقــدم أغــاين وعروًضــا فلكلوريــة. ونشــبت بني 
مشــكلة  الــرتيك  المــرح  امتيــاز  وصاحــب  امتيازهــا  صاحــب 
قانونيــة وصلــت إىل المحاكــم، وتــم حلهــا بالــرتايض بســي مــن 

سليمان البستاين.

مأساة الخيول العربية
من أكر المشــاركات العربية يف معرض شــيكاغو إثارة »مرمح 
الخيــول العربيــة األصيلــة«، الــذي حظــي باهتمــام غــري عــادي 
مــريّب الخيــول األمريكيــني، وجمهــور المشــاهدين  مــن جانــب 
المولعــني بالفروســية. فقــد تمخــض عــن هــذه المشــاركة بعــد 
ســنوات تأســيُس »نادي الحصان العريب يف أمريكا« عام ١٩٠٨، 
حيــث اســتحوذ مربــو الخيــول األمريكيــون عــىل جميــع خيــول 
»المرمــح«، وكانــت الفــرس »نجمــة« والحصــان »عبــريان« 
همــا صاحبــا الرقــم واحــد واثنني يف الســجل الرســمي للســاللة 
العربيــة يف الواليــات المتحــدة. وقــد تــم تســجيل نســل هــؤالء 
مــا يوجــد مــرّب 

ّ
أيًضــا، وال يــزال نســلهم يســّجل حــى اليــوم، وقل

للخيــول لــم يحصــل عــىل واحــد أو اثنــني مــن هــذا النســل مــن 
الخيــول العربيــة. هــذه الســاللة ذات الــدم األصيــل ُتعــّد جــزًءا 
مهمــا مــن الخيول العربية يف الواليــات المتحدة األمريكية الي 

يزيد عددها عىل نصف مليون رأس حاليًّا.
كان النصف الثاين من القرن التاسع عرش هو زمن الضابط 
بــل كــودي »Buffalo Bill« )١٨٤٦- ١٩١٧م(،  األمــرييك بوفالــو 
مبتكــر عــروض الغــرب األمــرييك المتوحــش، وكان يطوف بها يف 
الواليــات المتحــدة والعالــم، حيث يمثل معارك حّية مع الهنود 
الحمــر. وكانــت أخبــار وصــول فريق عــريب إىل معرض شــيكاغو، 
يمثــل بطــوالت فرســان المالحــم الشــعبية الرشقيــة كعنــرتة بــن 
شــداد وأيب زيــد الهــاليل عــىل مــنت خيــول أصيلــة، حدًثــا منتظــًرا 
ليس عىل مستوى شيكاغو فقط، بل عىل مستوى أمريكا كلها.
االســم  بحســب  الحميــدي«  »المرمــح  فكــرة  صاحــب 
الرســمي للرشكــة، وجيــٌه مــن مدينــة عــكا يــدىع رايج صيقــيل 
الحميــد  عبــد  الســلطان  إىل  بمرشوعــه  تقــدم  )١٨٥١-١٩١٠م(، 
الســلطان  الفكــرُة  فأعجبــت  عليــه،  الموافقــة  وطلــب  الثــاين 
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معرض شيكاغو، »البيت الدمشقي«.
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أيّمــا إعجــاب، وأهــدى »المرمــح« رأســني مــن الخيــول العربية 
األصيلــة مــن إصطبلــه الخــاص، وأصــدر فرماًنا بتســهيل األمور 
كبــرية  دعايــة  الســلطان  فيــه  رأى  الــذي  المــرشوع،  هــذا  أمــام 
للســلطنة. لكنــه اشــرتط يف صيغــة الفرمــان أن تكــون الخيــول 
مــن ســالالت عربيــة أصيلــة ذات أنســاب موثّقــة، وأن تعــاد كل 
الخيول المأخوذة إىل الصحراء بعد انتهاء المعرض، وأن يكون 
الفرســان المرافقــون لهــذه الخيول من خرية العشــائر البدوية، 
وأن يرافــق الفريــق ضابطــان من الحرس الســلطاين للتأكد من 

تنفيذ الرشوط كافة. 
اخليــول  رشاء  إىل  فباإلضافــة  للغايــة،   

ً
مكلفــا املــرشوع  كان 

والساســة  الفرســان  أجــور  هنــاك  ا،  جــدًّ مرتفعــة  بأســعار 
 بالفنــون 

ً
والراقصــني والعازفــني، إذ كان برنامــج املرمــح حافــال

الشــعبية، ومتثيــل مالحــم العــرب بشــكل يح، وكان ال بــد مــن 
مــنت ســفينة خاصــة  عــىل  واجلمــال  اخليــول  مــع  هــؤالء جميًعــا 
مجهــزة. ومت تقديــر املبلــغ اإلجمــايل لــكل ذلــك خبمســة وعرشين 
ألــف لــرية ذهبيــة عمثانيــة، تعــادل ١١٢ ألــف دوالر أمــرييك، وهــو 

مبلغ خيايل يف حسابات ذلك الزمن. 
عــىل  الســورية  الواليــة  مــن  األعمــال  رجــال  بعــض  وطــرح 
فوافــق  املــرشوع،  لمتويــل  مســاهمة  رشكــة  يشــكلوا  أن  رايج 
عــىل أن يبقــى هــو مديــر املرمــح. ومت تشــكيل مجلــس إدارة مــن 
مثانية أعضاء برئاســة الصحايف خليل رسكيس )١٨٤٢ – ١٩١٥م( 
صاحــب جريــدة »لســان احلال«. وبالفعل، مت اســتئجار ســفينة 
الشحن الربيطانية املمّساة »سنثيانا« من طراز »كونراد«، ومت 
جتهزيها لنقل الفريق ومعّداته وخيوله ومؤنه. وأحبرت السفينة 
مينــاء  ورســت يف  آذار/مــارس ١٨٩٣،   ٢٩ مينــاء جونيــة يف  مــن 
نيويــورك يف ٢٥ نيســان/ أبريــل ١٨٩٣، بعــد أن توقفــت عــدة أيــام 

يف ميناء جبل طارق.
 وامــرأًة وولًدا، و٤٥ حصاًنا، 

ً
وقــد تكــّون الفريــق من ١٢٠ رجال

 وكالب معهــم عــدد مــن أغنام العــواس، وبرغل وزيت 
ً

و١٢ جمــال
وزبدة وجن ودقيق وكمية كبرية من الشــعري، ونصف طن من 
حذوات اخليول، وصناديق حتتوي عىل مليون ونصف املليون من 
تذاكــر الدخــول بقميــة دوالر واحــد للتذكرة، وبــدأوا رحلهتم إىل 
أمريكا. كان من بني الرجال كّل مالي األهسم، وكّل واحد معه 
خــادم أو أكــر، وفرســان، ورعــاة حمــري، وركاب جمــال، وســبعة 

طباخني وخمسة بياطرة، وخمسة عرش كاتًبا وبائع تذاكر.
ولعدم خربة الطاقم اإلداري بالقوانني األمريكية وتعامالت 
شيكاغو يف ذلك الوقت، دبّت المشاكل بني الفريق، وخضعوا 
لنصائــح ســيئة مــن بعض المحامــني األمريكيــني، أدت يف نهاية 
المطــاف إىل خســارة الرشكــة لجميــع خيولهــا لصالــح أصحــاب 

الرهونات يف شيكاغو.

٣-القرية الجزائرية التونســية

متعهد أمرييك
كانــت  اللبنانيــة،  والســورية-  املرصيــة  للمشــاَركتني  وخالًفــا 
أي  عــىل  حيصــل  مل  أمــرييك  مبتّعهــد  مرهونــة  املغاربيــة  املشــاركة 
مــن ســلطات  مــن أي ســلطة سياســية، ال  أو مباركــة  موافقــة 
االحتــالل الفرنســية، وال من البــاي التونيس، فقد عقد املتعهد، 
وعضــو مجلــس النــواب األمــرييك يف مــا بعــد، ســول بلــوم )١٨٧٠- 
١٩٤٩م( االتفــاق مــع الفــرق التونســية واجلزائريــة يف العــام ١٨٨٩ 

أثناء معرض »إكسبو باريس« العاملي.
الشــعبية  بالعــروض  يعــج  املعــرض  ذلــك  برنامــج  كان   
األوروبيــني  للفالحــني  محــالت  عرضــت  حيــث  األجنبيــة، 
الذيــن ينتجــون أنــواع األجبــان املختلفــة وغريهــا مــن األغذيــة 
واملرشوبــات التقليديــة، إضافــة إىل نــوع جديد مــن الرتفيه قادم 
من املستعمرات الفرنسية آنذاك. وكانت أبرز هذه املشاركات 
وأكرهــا غرابــة للجمهــور الغريب »القريــة اجلزائرية« الي مضت 
أكــر مــن خمســني فناًنــا مــن اجلزائــر وتونــس، يقدمــون بعــض 
الفنون الشعبية من هذين البلدين العربيني، مبا يف ذلك الغناء 
والرقص والفقرات الهبلوانية، كالهتام الزجاج وألعاب األفايع 
والعقــارب، والرقصــات املثــرية للدهشــة، الــي كان الفرنســيون 

يمسوهنا »دانس دو فينرت«، أي رقصة البطن.
استحوذت فكرة »القرية اجلزائرية – التونسية« عىل خيال 
واهمتــام بلــوم الــذي كتــب يف مذكراتــه أنــه اتفــق مع املونســنيور 
معــرض  يف  اجلزائريــة  القريــة  عــىل  الفرنــيس  املــرشف  غوينــون، 
باريــس العاملــي، عــىل دفع مبلغ خمســة آالف فرنك فرنيس، أي 
مــا يعــادل ألف دوالر أمــرييك، مقابل وكالة حرصية ملدة عامني، 
هدفها إبرام عقود لتنظمي عروض يف أمريكا المشالية واجلنوبية.
بــارش بلــوم أعمــال بنــاء »القريــة اجلزائريــة – التونســية« يف 
»ميدواي بلزيانس« يف شتاء ١٨٩١. وما إن حل ربيع عام ١٨٩٢، 
حــى غــرق يف أعمــال الدعايــة والتخطيــط للفــرق القادمــة مــن 
ــا لـ»ميــدواي بلزيانــس«،  أحنــاء العــامل، فقــد مت تعيينــه مديــًرا فنيًّ

وهو شارع الرتفيه املوازي ملعرض شيكاغو.

حضور مبكر
أرســل ســول بلــوم عقــًدا إىل الفرقــة اجلزائريــة يف باريــس، وطلب 
مهنا أن تأيت يف نيسان/ أبريل ١٨٩٣، قبل وقت قصري من افتتاح 
املعــرض. وذكــر بلــوم يف مذكراتــه أن ســوء فهــم أدى إىل أن يبحر 
الفريــق اجلزائــري – التونــيس قبــل املوعــد املحــدد بعــام تقريًبــا، 
وحني رســت ســفينهتم عىل رصيف نيويورك، بدأ يشــتم ويصيح 
معرًبا عن تذّمره. وكانت الفرقة قد اســتأجرت مرتجًما جزائريًّا 
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يدىع »القباييل العمالق«، يعيش يف لندن، فرّد عىل شتامئ بلوم 
والمــه بشــدة عــىل موقفــه، فبــدأ بلــوم باالعتــذار، ودعــا القبائــيل 

العمالق إىل أن يكون مرتجًما ومساعًدا وحارًسا شخصيًّا له.
 يف أرض املعــرض، 

ً
وقــد وجــد بلــوم للفريــق اجلزائــري أعمــاال

امرأتــني  ووظــف  البنــاء،  مجــال  يف  عملــوا  الرجــال  فمعظــم 
تتكلمان اإلنكلزيية يف مكتبه. وحني انهتى بناء املرح اجلزائري 
الــذي يتســع ألكــر مــن ألــف مقعــد يف صيــف عــام ١٨٩٢، كانــت 
الفرقــة قــادرة عــىل تقــدمي العــروض حــى قبــل افتتــاح املعــرض 
العاملــي. وحتــّول ســوء الفهــم هــذا إىل رحب خالــص، إذ بــدأ بتقــدمي 
عــروض جتريبيــة للــزوار الفضوليني الذين كانــوا يأتون يوميًّا إىل 
»جاكسون بارك«. وحبلول أيلول/ سبتمرب ١٨٩٢، أي قبل مثانية 
أهشر من االفتتاح الرمسي للمعرض، كان سول بلوم قد غطى 

تكاليف القرية اجلزائرية – التونسية، وبدأ جيين أرباًحا سخية.
مــع حلــول الشــتاء، تباطــأ العمــل يف »ميــدواي بلزيانــس«، 
كارتــر  الدميوقراطــي  املرشــح  حملــة  إىل  بلــوم  ســول  فانــّم 
هاريســون، وســاعده يف الفــوز مبنصــب رئيــس بلديــة شــيكاغو، 
هــذا الفــوز الــذي ترافــق مع افتتاح املعــرض الكولوميب يف األول 

من أيار/ مايو ١٨٩٣.

يف   ٣١ رقــم  اجلنــاح  التونســية  اجلزائريــة  القريــة  احتلــت 
»ميــدواي بلزيانــس«. وجــاء يف الدليــل الرمســي للمعــرض أن 
أصحاب االمتياز هم إيال جانون، وأ. سيفليكو، وسلميان بلوم، 

الذي ُوصف بأنه مدير هذا اجلناح.
وحبســب هــذا الدليــل: »كانــت القريــة اجلزائريــة – التونســية 
تتكــون مــن مــرح واحــد يتســع جللــوس ١٢٠٠ شــخص، ويــم ٥٠ 
 لبيع املشــغوالت، وعرشة أكشــاك ومقاه، وقاعة للحفالت 

ًّ
محال

املوســيقية وبــازاًرا كبــرًيا. وأيًضــا خميــة قبائليــة جزائريــة. أمــا مــا 
يقــدم عــىل املــرح، فهــو رقصــات وأغــان تونســية وجزائريــة مهنــا 
تــراث قبائــيل، مبــا يف ذلــك رقصــة الســياف، املعروفــة بــامس رقــص 
التعذيــب. يف املحــالت التجاريــة والبــازار، كان ميكــن العثــور عــىل 
البضائع اجلزائرية واملشغوالت التونسية، مبا يف ذلك املجوهرات، 
ومــا إىل ذلــك. ويف مقصــورات منفصلــة هنالــك حرفيون لصناعة 
املالبــس الفلكلوريــة واملطــّرزات واملشــغوالت املرّصعــة باجلواهــر. 

ودروع  وســيوف  وخناجــر  تقليديــة  أســلحة  فهيــا  أكشــاك  ومثــة 
وغريها، ويه معروضة للبيع. ويم البازار السجاد واملفروشات، 
واملشــغوالت النحاســية، وجميــع البضائــع الغريبــة مــن اجلزائــر؛ 
وأيضــا مثة كشــك أنيق من مشــغوالت املوزاييــك الي مت تصنيعها 
بشــكل خاص للمعرض. ويف بعض األكشــاك يمت عرض تشكيلة 
ا مــن الســكاكني التقليديــة، واملجوهــرات والســلع  واســعة جــدًّ
الفاخــرة. أمــا املقهــى التونــيس فاخلدمــة فيــه تونســية، والطبــخ 
تونــيس. والقريــة كلها مزيّنة بالبالط املجلوب مبارشة من اجلزائر 
العامصة. ومثة خمية لألرسة القبائلية، تعرض النســج واألقمشــة 
تونــس  مــن  املواطنــون  يصنــع  األكشــاك،  بعــض  ويف  األصليــة، 

واجلزائر احللويات واحللوى الرشقية الغريبة«.
بانكروفــت  كتــب هوبــرت  املعــرض«،  ويف مؤلفــه »كتــاب 
حول القرية: »عىل اجلانب اآلخر من »ميدواي بلزيانس« تقع 
القريــة اجلزائريــة – التونســية، ويه نســخ مصغــرة مــن الشــوارع 
قاعــة  هنــاك  الزينــة.  وحدائــق  النوافــري  تتخللهــا  والبــازارات، 
حفــالت موســيقية، ومقهــى مغــاريب، وخميــة قبائليــة، ومنــازل 
الغــين  املزجــج  البــالط  املبــاين  معظــم  ويغطــي  للعــرب.  وخيــام 
باأللوان، املســتورد من مشال أفريقيا. هناك الكثري من الســتائر 
املوســيقيني  وعــدد  األخــرى.  الداخليــة  والديكــورات  املطــرزة 
قليل، يعزفون موسيقى محلية عىل آالت قدمية من بلد املنشأ. 
أصحاب االمتياز اثنان، أحدهما هو الفائز عىل جميع املعارض 
األخــرى جبائــزة معــرض باريــس يف عــام ١٨٨٩، ويه أعــىل جائــزة 

لهذا النوع من الفعاليات الي تقام منذ عام ١٨٦٥«.

غرائب
ويســتعرض بانكروفــت غرائــب هذه القرية بقوله: »يف األســواق 
العديــُد مــن الغرائــب الــي تبــاع جنًبا إىل جنب مع معظم الســلع 
واملجوهــرات  الكرميــة  األحجــار  مــن  التجــارة،  عــامل  يف  املعروفــة 
إىل البنــادق ذات الســبطانات الطويلــة، واملسدســات مــن طــراز 
قفــل الصــوان. وهنــاك الســيوف الدمشــقية املطّعمــة بالذهــب 
الكرميــة  باألحجــار  املرصعــة  املقابــض  ذات  القرآنيــة،  واآليــات 
واألنصــال املرهفــة. باإلضافــة إىل مجموعــة رائعــة مــن اخلناجــر، 
مــن كل منــط ميكــن تصــّوره، مــن تلــك الــي يــمت ارتداؤهــا للزينــة، 
ا، إىل اخلناجــر املمسومــة  إىل تلــك املخصصــة ألشــد األعمــال فتــكً
الــي حيتفــظ هبــا عــىل حــدة. وهنــاك األقمشــة املطــرزة بالفّضــة 
والذهب املخصصة للوسائد األنيقة وأغطية الطاوالت املذّهبة 
التاســيليني  أقمشــة  لفائــف  وهنــاك  األرابيســك.  برســومات 
)الطوارق( املزركشة بكل األلوان املهبجة. ويف إحدى اخليام نرى 
األقمشــة القطنية الي حتوكها النســاء املحليات، وهّن جالسات 
عــىل  املجوهــرات  ترصيــع  نــرى  أخــرى  خميــة  ويف  األرض،  عــىل 

االفتتاح من  أشهر  ثمانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   قبل 
 الرســــــــــــــــــــــــــــــــمي للمعرض، كان سول بلوم
القريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تكاليف  غطى   قد 
الجزائرية – التونسية، وبدأ يجين أرباًحا سخيـــــــــــــة
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معرض شيكاغو، »القرية اجلزائرية التونسية«، 1893.
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اخلــوامت واألســاور. وصناعــة العطــور، وقطــع احللــوى املعطــرة مبــاء 
الــورد، واملباخــر الــي تقدمهــا فتيــات جميــالت مســراوات البــرشة 
ذوات أعني ســوداء. وهذه الســلع وســلع أخرى غريها متتع البرص 

وتستزف اجليب«.
ومل تقترص املشاركة التونسية عىل قم الرتفيه فقط، بل كان 
هناك مبىن يف »املدينة البيضاء« يرفع العلم التونيس، يقع مضن 
قم املســتعمرات الفرنســية، بــني املبىن الزرايع واملعــرض املايل، 
ا، ذو أربع قباب.  وهــو »قــرص بــين عىل المنــط املغاريب اخلــالب جــدًّ
فيــه معــرض لألثــاث، ويف وســطه قاعــة كبــرية مربّعــة مقّدمة من 

باي تونس، يه نسخة عن قرصه«.
باإلضافــة إىل ذلــك، كان هنــاك قــرص مراكــي يديــره متعهد 
املغــرب األقــى  يــم ديكــورات وأزيــاء ومجمســات مــن  أملــاين، 

والرتاث األندليس. 

َهنا كوراين االستثناء
ذهب العرب إىل شيكاغو حتت عناوين ويافطات مختلفة، لكهنم 
جميًعا مل يبارحوا مربع الفلكلور الذي ُوضعوا فيه، باســتثناء َهنا 
كوراين الي شاركت يف املؤمتر النسايئ العاملي املقام عىل هامش 
املعرض يف مبىن النســاء. وإْن متزيت املشــاركة بالفنون الشــعبية 
التونســية – اجلزائريــة باســتغاللها مــن جانب املتعهــد األمرييك إىل 
أقى احلدود، فإن عروض »شوارع القاهرة«، ومرح أيب خليل 
القبــاين الدمشــقي، حفــرت عميًقــا يف وجــدان اجلمهــور األمــرييك 
الــذي بقــي لســنوات طويلــة حتــت تأثري مشــاهدهما املهبــرة. ومع 
أن فرقة »املرمح احلميدي« للخيول العربية األصيلة كان يعول 
علهيا كثرًيا، عىل صعيد املردود واملادي املعنوي، إال أن ضيق أفق 
مجلــس إدارهتــا، ووقوع اخلالفات والتباغض بينهم، أفشــال هذه 

التجربة وأحلقا هبا اخلسائر الصافية.
ومــع ذلــك، شــكلت هــذه التجربــة الفرصــة األوىل للتفاعــل 
الثقــايف العــريب– األمــرييك، والذي صحح بعــض املفاهمي املغلوطة 

عن الرشق. 
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عاطف عليب

جاميعّ وخبري 
اقتصاديّ وكاتب. له 
فات يف املهنجّية 

ّ
مؤل

واالقتصاد الزرايع 
والتغذية والرثوة 
احليوانية. من 
أعماله »احلضارة 
العربّية اإلسالمّية 
ودورها يف تكوين 
احلضارة األوروبّية«، 
٢٠٠٠ و»فسيفساء 
ماركسية« )٢٠٢٠(

كشكول
يف سّن الـ٩٦

كلمــة كشــكول يه امس وجمُعهــا كشــاِكل؛ وهــو دفــرت التلميــذ 
يمّسيــه  كان  فقــد  عنــرب«،  »مكتــب  خــّرجي  الوالــد،  هللا  )رحــم 
رة، 

ّ
مســط أو  ســادة  البيضــاء،  األوراق  مجموعــة  أو  ســفينة( 

فة بورق مقّوى، أو يف ملف »كالسور«؛ ما يشكل كشكوَل 
ّ
مغل

الــكالم،  هامــش  وعــىل  الدراســية.  املــواد  ملختلــف  املحــارضات 
مــا  فيــه  جُيمــع  وعــاٌء  وهــو  املتســّول«،  »كشــكوُل  أيًضــا  هنــاك 

ق به عليه. ُيتصدَّ
يف أول مرٍة صادفُت هذه الكلمة، كنُت يافًعا ويف السنوات 
التكميليــة مــن الدراســة. كانت مذكورًة يف كتــاٍب داخل مكتبة 
جدي ألمي، أحمد عليب، ومكتوبًة هبذا الشكل: »الكشكول« 
بأحــرف مرتبطــة ببعهضــا البعــض بزوايــا قامئــة. وكان يف الكتاب 
 مائــٌل وهو، عــىل ما يبــدو، تعليٌق 

ٌّ
 أفقــي وعــىل جوانبــه خــط

ٌّ
خــط

حنــن بصــدد  الــذي  إًذا  نا 
ُ
اخلــط األفقــي. كشــكول عــىل ممضــون 

احلديــث عنــه، مجموعــة كتابات متنوعة، أو كما ُيقال »من كل 
واٍد عصا«. 

متنوع رقم ١: »فراشات الهتنئة«
اللــوايت  اآلنســات  املوســكوبيات،  الهتنئــة«  »فراشــات  ويه 
جنحــن جناًحــا باهــًرا يف الدفــاع عــن أطروحــي يف الدكتــوراه، أي 
كامــل أصــوات اللجنــة املوجلــة بــاإلرشاف عــىل املناقشــة؛ وهــذا 
دليــل عــىل اإلجيابيــة. كان يف يــد كّل واحــدٍة مــن »الفراشــات 
املوســكوبّيات« وردٌة أو وردتان ورمبا ثالث، وكّن يزتاحمن عىل 

هتنئي بالعناق والتقبيل.
الغريــب يف األمــر أيّن مل أعــرف ســوى واحــدٍة مهنــّن أو اثنتني 
ورمبا ثالث )كّن حوايل مثاين آنسات(. أما الباقيات فهل هّن من 
كريس التخطيط؟ ال أظّن. أو رمبا من كلية االقتصاد السيايس؟ 
ال أعلم. لكن ما أعلمه أّن األمر كان مفرًحا للغاية بالنسبة يل. 
الواقــع، أنــه قــَدُر املمزييــن، فبعــُض األســاتذة وبعــض من يف 
اإلدارة، مل يصّدقــوا أّن طالًبــا يف الســابعة والثالثــني مــن العمــر 

املــواد املقــررة  ــم لغهتــا الصعبــة ودراســة 
ّ
توّجــه إىل روســيا لتعل

للدراسات العليا وكتابة أطروحة دكتوراه ، وكانوا أحياًنا، لعدم 
تصديقهم، يطلبون رؤية جواز سفري. وهنا أعتذر للحديث عن 
، كمــا أهنــا مكاَفــأُة 

ّ
نفــيس، لكهنــا حادثــة مثــرية لالنتبــاه ليــس إال

النجــاح، ويف الوقــت نفســه دليــٌل عىل طيبة هذا الشــعب الذي 
هل ميكن يا ترى أن يعود إىل ما كان عليه سابًقا؟!

متنوع رقم ٢: بني الفودكا واملرأة
الواقع أّن الرويس ال يقبل االختيار بني زجاجة الفودكا واملرأة. 
يقــول: »كالهمــا مًعــا، فهمــا يتّممــان بعهضما البعــض«. ما هذا 
 الرويسّ عهنا وخيتار املرأة؟ ال بّد 

ّ
العشق للفودكا حى ال يتخىل

ــا. وهــو يف رأينا  ــا هامًّ ـا- اجمتاعيًّ ــا- اقتصاديًـّ أّن لألمــر ســبًبا تارخييًّ
َة يف احلياة، أو 

ّ
املتواضع قد يكون عدَم البحبوحة ورمبا حى القل

رمبا هو سبٌب مرتبط بالرتبية ورمبا أمٌر آخر. ال أعلم. 
يبدو أننا حنتاج إىل فرويد جديد لتفسري هذه الظاهرة. 

متنوع رقم 3: بكيُت من الربد عىل قمة صنني!
كنــُت حينهــا أبلــغ حــوايل الثالثــني مــن العمــر، وقــد درجــُت عىل 
الذهــاب آخــر كّل أســبوع للتعــّرف عــىل مختلــف أنحــاء الوطن، 
لبنــان. عنــد الســاعة الثالثة فجًرا، صعــدُت إىل قمة جبل صنني 
رفقــَة شــفيق منيمــة، يرحمــه هللا، والــذي أصبــح الحًقــا أمــني 
عــام مجلــس الــوزراء؛ وابــن صاحــب الفنــدق الــذي نزلنــا فيــه، 
والذي أعتذر لنسيان اسمه، وربما رافَقنا أيًضا عدنان فرشوخ. 
كان ذلــك خــالل فصــل الصيــف، يف شــهر تمــوز/ يوليــو أو آب/ 
أغســطس. لــم أعــد أذكــر بالضبــط. وكان دليلنــا ابــُن صاحــب 
علينــا  الطّفــار  أحــُد  ألقــى  القمــة،  إىل  الوصــول  قبــل  الفنــدق. 
نا إْن كان معنــا ســالح 

َ
تحيــة الصبــاح فرددنــا بالمثــل. ثــم ســأل

فأجبت بالنفي، أما ابن صاحب الفندق فقال: »نعم« واستّل 
ًقــا عــىل خــرصه وأخــرج الرصاصــات منه ثــم قّدمه 

ّ
مسدًســا معل
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للطّفــار تلبيــًة لطلبــه. عندهــا ســألت: »لمــاذا أفرغَتــه«؟ فــرّد 
الطّفار »ألنه ابن جرد«. 

لّمــا وصلنــا إىل القمــة، كانــت هنــاك رحيٌ عاتيــة والــربُد يقــّص 
املمســار، كمــا يقــال. بــدأُت أرجتــف وأخــذُت أبــي. اضطــررت إىل 
نــزول القّمــة حــوايل ٥٠ مرًتا ريمثا أرشقــت المشس وأدفأت اجلو، 
وعــاودُت الصعــود ثانيــًة، فــإذا يب أمــام منظــٍر ال مثيــل لــه يعجــز 
الكالم عن وصفه باستثناء رمبا كالم ريشة فناٍن تشكييل بارع. 
يل أيًضــا عــىل وصــف الشــعور الــذي انتابــين حينهــا،  وال قــدرة 

والذي من دون شّك تعرّب عنه املوسيقى بأفضل من الكالم. 

متنوع رقم 4: أمان أيام زمان!
كانت الشــوارع والزواريب مرائب للســيارات. يف الزاروب الذي 
ــيب«، عــىل مــا يبدو بســبب وجود ثالثة 

َ
صــار ُيــدىع »زاروب الُعل

عقــارات تعــود ملكّيتهــا للعائلــة- والذي نأمل أن يصبح شــارًعا- 
كان أحُدهــم يســند إىل حائــط بناء دراجــًة ناريًة ضخمًة وفخمًة 

وال خيى رسقهتا.
املنــازل  مــن  القمامــة  جيمــع  الــذي  التنظيفــات  عامــُل  كان 
ُيفــرغ تنكــَة النفايــات يف كيــٍس مسيــٍك حيملــه عىل ظهــره. مل تكن 
قــد ظهــرت بعــد أكياس النايلون، ال ســيما الكبرية. وعندما يبدأ 
عملــه يف الصبــاح الباكــر، كّنــا، تفادًيــا لإلزعــاج، نــرتك لــه بــاب 

البيت مفتوًحا، ومل نكن خنى الرقة . 
ويف إحدى املرات ذهبُت مع والدي إىل مقًهى قريب يك منأل 
إبريــق الفخــار باملــاء. تركنا باب دّكاننــا مرّشًعا وقد وضع والدي 

فقط كرسيًّا يف وسطه. ذهبنا وعدنا غري خائفني من الرقة.
بعــض العائــالت كانــت تــرتك مفاتيــح البيــوت فــوق حاجــب 
الباب أو أسفل الفرشاة- الدعسة أمام عتبة الباب. بيت عّمي 
أم ســامي مــن تلــك العائــالت. ابنــة أم ســامي الوحيــدة تزّوجت 
وبقي معها يف البيت لفرتة من الزمن أوالدها الشّبان اخلمسة. 
كان واحدهــم إذا أراد دخــول املــزل املقفــل، يرفــع يــده اللتقاط 
مفتــاح الغــال الصغــري للبــاب مــن فــوق حاجــب البــاب اخلشــيب، 
واملزيّــن وســطع األعــىل باحلديــد بزينة دائرية وزّجــاج محّجر؛ أو 

يقلب الدعسة يك يستّل املفتاح من حتهتا. 
يا هل ترى تعود هذه األيام؟!

متنوع رقم 5: من خبايا السرية الذاتية
 :Maladroit

هــو مــن ال حيســن الترصف، ورمبا يــيسء الترصف. هذا أنا يف 
عالقي مع اجلنس اللطيف ويف التعامل مع الناس.)*(

تركــُت  قــد  وكنــُت  موســكو،  إىل  الذهــاب  قبــل  بــريوت،  يف 
التجــارة وعــدُت إىل الــدرس والتدريس مع القليل من التجارة، 

وبينمــا أنــا متوجــٌه صباًحــا إىل »الليســيه«، كنــُت ألتقــي بفتــاٍة 
رصينــة وأنيقــة، ومل يبــُد أهنــا كانت تنظــر إيلّ ويه تدخل الثانوية 

الرمسية قرب بيتنا.
ــين شــاّب يف منتهــى 

َ
خــالل دراســة اإلجــازة يف التــارخي، فاحت

وبالفعــل،  إيلّ.  التعــرف  تــوّد  الفتــاة  تلــك  أّن  هنــاك،  اللطــف 
حــرضْت معــه يف اليــوم التــايل، وبلبــاٍس مختلــف عــن ذاك الــذي 
كانــت ترتديــه للثانويــة. قالــت يل إهنــا تذهــب إىل مســبح احلّمــام 
العسكري، فأجبتها »وأنا أيًضا، لكين اآلن ال أستطيع الذهاب 
 

ً
بسبب االمتحانات الي ال تنتهي قبل أسبوعني«، مع أين قليال
مــا أذهــب إىل هنــاك، وملــدة ســاعٍة عــىل األكــر. ومبــا أين أيسء 
التــرصف مــع اجلنــس اللطيــف، مل أدعهــا إىل مــكاٍن مــا لالحتفــال 
»أنــا  قالــت:  مناســًبا.  حينهــا  الوقــت  كان  وقــد  بالتعــارف، 
ســأذهب«، فأجبــت »طيب« معقــول هذا الغباء! مل خيطر ببايل 
. أنــا أتلّبك! يف الهنايــة، مل أنزل إىل 

ً
أن نتبــادل أرقــام الهاتــف مثــال

احلّمام العســكري، ونســيُتها، ومن دون شــّك نســَيتين، ال ســيما 
أين كنُت أحترض للسفر إىل موسكو. 

م من تلك التجربة ولم أتقّدم يف الطريق الصحيح. 
ّ
لم أتعل

يف موســكو، حصلــت مــي حادثــة ثانيــة. بينمــا كان األوتوبيــس 
يتقــّدم كالســلحفاة، قلــُت عــىل المــأل قاصــًدا أن تســمعين فتــاٌة 
أمامــي: »األفضــل أن يتمــّى اإلنســان«. وبالفعــل، نزلــُت مــن 
األوتوبيــس ونزلــت يه أيًضــا. عندهــا اقرتحــُت عليهــا الذهــاب 
إىل »بارك غوريك« للتّزه ثم طلبُت منها أن ندخل إىل المقهى 
المنحــَة  يومهــا  قبضــت  قــد  كنــُت  أين  الســيما  مّنــا،  القريــب 

الدراسية الشهرية.
كنــت قــد حــرّضت نفــيس يك أعــرتف لهــا بإعجــايب، لكــين مل 
أفعــل. مــاذا كانــت النتيجــة؟ ال ســّيما أهنــا كــررت الســؤال عــن 
ســبب دعــويت لهــا. وبرغــم ذلــك، مل أفهــم مقصدهــا ومل أنطــق مبــا 
حرّضُته. أخَذت رقَم هاتفي لكهّنا مل تعِطين رقم هاتفها، وقالت 
إهنــا ســّتتصل يب ومل تفعــل، واحلــق معهــا. أيــن تبّخــرت الكلمــُة 
غبــاء  ذلــك؟ مجــدًدا،  إىل  إشــارة  أو أيُّ  اللطيفــة »أعجبِتــين« 
وســوء ترّصف، حبيث تذكرت ما يقال عن جان جاك روّســو بأنه 
»دّب اجمتــايع«، مــع ُبعــد التشــبيه طبًعــا بــه، ملــا فيــه مــن علــّو 

كعب فكري- أديب- ثوري. 
أثنــاء العمــل يف التجــارة، كنــا مجموعــة شــباٍب ننظــم بعــد 
ظهــر كل أحــد، مــن الثالثــة حى العارشة مســاًء، حفالت رقص، 
لكــن ليــس بانتظــاٍم دامئ. قــال يل أحــُد أفــراد املجموعــة بلطــف 
»يــا عاطــف، لــوال أنك جتيد الرقص ملا بقيت معك فتاة. يقولون 
هيّن وتالعهبن«. والواقع، أّن أحًدا مل يكن 

ّ
إنك ال تعرف أن تسل

يعــرف مــا كان جيــري يف داخــيل مــن رصاع ألجــل تــرك التجــارة 
والعودة إىل الدرس والتدريس. 
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موسكو، ١٩٥٤.



بدايات • العدد 36 | ١402022

ويف إحــدى تلــك احلفــالت، دعــوُت فتاًة للرقــص، وكانت قد 
شــاهدتين أرقص مع غريها. اســتأذَنْت لدقيقة يك ختلع حذاءها 
ذا الكعب العايل. أردُت أن أفعل مثلها فقالت أْن ال لزوم لذلك. 
ورقَصــْت مــي حافية القدمني ولكن جبورَبني ألّن الطقس كان 
بــارًدا يف فصــل الشــتاء. ويف إحــدى املرات، حاولــُت مغازلة فتاة 
كنــت أرقــص معهــا وكانــت تضــع نظارتني مشســية عــىل عينهيا، 
فقلــت لهــا: »عندمــا يكــون لإلنســان عينــان جميلتــان ال يضــع 
ارتهيا وإذ 

ّ
نظــارات ســوداء«. فأجابتــين »يــا ويــيل« وخلعــت نظ

بعينهيا متوّرمتان وحولهما بقعتان سوداوان. أمل يكن السكوت 
أفضل وأسلم عاقبة مّما حصل؟!

حــوايل  يف  كنــُت  عندمــا  ــر، 
َ
يذك بالــيء  الــيء  أّن  وبمــا 

طلبــت  رقــص،  مــع  عشــاٍء  ســهرة  وبعــد  العمــر،  مــن  الثمانــني 
مهمــا الرقــص. وبالنســبة 

ّ
مــين زوجتــا صديقــني عزيزيــن أن أعل

مصحوًبــا  يكــون  ألنــه  الدنيــا  الحيــاة  زينــة  مــن  الرقــص  يل، 
بالموســيقى، الــي يه أرفــع الفنــون وال يعلــو عليهــا فــّن، وُتعتــرب 
»اســربانتو«.  المقرتحــة  العالميــة  اللغــة  قبــل  العالميــة  اللغــة 
لكــن، لســوء حظــي أو حظهما ال أدري، أصبُت بـ»ديســك« أثّر 
عــىل رْجــيل اليــرى حيث يوجد ورك اصطنايع، وقد أصبحت 

ا للمي. أســتعمل عكاًزا خاصًّ
قبــل ذلــك بعقــود كان األمــر مختلًفــا. خــالل ســني األوىل 
»لومونوســوڤ«،  جامعــة  احلكوميــة،  موســكو  جامعــة  يف 
واختصارها MGU، رقصُت يف هبو اجلامعة الفســيح مع إحدى 
الصبايــا عــىل أنغــام موســيقى صاخبــة. عندمــا انهتــت الرقصــة، 
تقّدم مين أستاذ اللغة الروسية وطلب مين أن أراقص زوجته. 
احننيــُت أمامهــا وطلبــت يدهــا للرقص. وعندما أهنينا، شــكرْتين 

فقّبلُت يدها.
بالنســبة  أين  ذكــر  مــن  بــّد  ال  باخلبايــا،  األمــر  يتعلــق  وطاملــا 
ها وأمر 

ّ
للبعض متشاوف، لكن بالنسبة يل يه هتمة يف غري محل

يــيسء إيلّ وإىل عائلــي يف تربيتهــا ألوالدهــا املفعمــة بالتواضــع 
والعرفان باجلميل.

قال يل أحُدهم »رمبا يعود االهتام بالتشاوف إىل أّن جمسك 
لّبيــس، أي أّن كل مــا ترتديــه يليــق بــك، وأنــك دائًمــا يف منتهــى 
ا مــن اجلــّخ، كمــا يقولون  األناقــة؛ األمــر الــذي يضفــي عليــك جــوًّ
باملحكيــة، شــيًئا مــن الهيبــة، أو باألحرى »ِشــيْك« Chic، لكن 

ليس التشاوف«. 
صــف  يف   

ً
أوال عــيلّ  طلقــت 

ُ
أ التشــاوف  هتمــة  أّن  الواقــع 

البكالوريــا مــن قبــل شــخٍص فــارق احليــاة، وثانًيا أثنــاء العمل يف 
التجــارة، وأيًضــا مــن ِقبــل إحــدى الســيدات عندمــا ســكنُت يف 
بنايٍة بشــارع محمد احلوت؛ ومن النقاط الي أهسمت يف لصق 
الصفــة يب أين كنــُت أضــع نظــارات طبيــة ســوداء اللــون خــالل 

الصيف وأيام الصحو. ُيضاف إىل ذلك رمبا ما كانت تقوله أمي 
للجميع: أين جميل وامٌس عىل ممسى »عاطف عطوف« )عذًرا، 
فالقرد بعني أمه غزال(. والدليل عىل ذلك أنين عندما كنُت يف 
موســكو برفقــة إحــدى الصديقــات، طلبــت مهنــا آنســة تعرفهــا، 
وملّرتــني، أن تقّبلــين. كمــا أّن إحداهــّن، وكنــا قــد أمضينــا هســرة 
رأس الســنة يف اجلامعــة مبوســكو، عندمــا اصطحبتهــا إىل مزلهــا 
يف اليوم التايل دعت اثنتني من جرياهنا الصديقات للتعرف إيلّ.
صدًقــا، هــذا مــا حصل من دون مبالغــة. وعذًرا عّما أقول، 
ألّن مــادَح نفِســه يذّمــه النــاس، أمــا أنــا فناقــُل وقائــع ليــس إال. 
وقــد ذكــرُت مــا ذكــرت ألنــه إيجايب بحــق نفــيس للتعويض ربما 
عــن ســوء التــرصف. فهــل تــّم هــذا التعويــض؟ ال أدري، وأتــرك 
األديــب  يحــرضين  وهنــا،  ذلــك.  عــىل  الحكــم  الكريــم  للقــارئ 
الــذي  تشــيخوف  أنطــون  الكبــري  الــرويس  المــريح  والكاتــب 
يقــول مــا معنــاه إّن عــىل اإلنســان أن يكــون نظيًفــا يف داخلــه 
وكذلــك يف مظهــره الخــاريج. وهل يتجســد ذلــك بغري النظافة 
َفــني بالثقافة العامة رفيعة المســتوى؟

ّ
والملبــس األنيــق المغل

ومّما تساءلُت أيًضا: هل يطرد الغناء الخوف من الظلمة؟
كان ذلــك خــالل فصــل الصيــف يف منطقــة البــاروك، حيث 
طــرف  وكان  الثانيــة.  العالميــة  الحــرب  أثنــاء  مــّرة،  اصطفنــا 
ــه عىل الطريــق فُتظلم. 

ّ
الجبــل، وبرغــم ضــوء القمــر، يرمــي بظل

 أغــيّن بصــوٍت جهــوري، 
ً

فكنــُت يف طريــق العــودة بمفــردي ليــال
يك أطــرد الوحشــة مــن الظلمــة. فهــل صحيــح أن الغنــاء يطــرد 

الخوف من الظلمة؟

رسية
ُ
متنوع رقم 6: من خبايا الســرية األ

ويبــدأ شــاّب . 1  
ً

ليــال يــرّن  الهاتــف  إن  مــرًة  الوالــدة  يل  قالــت 
بمغازلتها. قلُت لها إن هذا من دون شك موظف الهاتف، 
فأجابــت إنهــا أفهمتــه غــري مــرة أنهــا لســت شــابّة وأنّها مثل 
أمــه، وحــى أكــرب منهــا ســنًّا، حى ارتــدع يف النهايــة وتوقف 

عــن فعلته: مغازلة الوالدة!
تــدرس عــىل . ٢ الثانويــة  كانــت حفيــديت رشــا خــالل مرحلــة 

ويه  الغنــاء  مــع  الصاخبــة  اإليقاعيــة  الموســيقى  أنغــام 
ترقــص. هــل يمكن فهم ذلك؟ ســابًقا عــىل أيامنا كان هذا 
، عــىل ما يبدو يل، أمــا اليوم فلم يعد هناك 

ً
األمــر مســتحيال

مــن مســتحيل. لقــد ُحذفــت هــذه الكلمــة مــن القامــوس، 
بعــد الــربكان العاصف من تكنولوجيا العرص الذي نعيش، 

وتغــريت أمزجــُة الناس جّراء ذلك أيًضا. 
تــدرس  ويه  الثانيــة،  اجلامعيــة  ســنتها  يف  رشــا  أصبحــت 
الهندســة املعماريــة. ســألُت أباهــا هسيــل، ابــين أبــو عاطــف، عــن 
اســتمرارها حــى اليــوم يف هــذه العــادة فقــال »أحياًنــا ألن األمــر 
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يتوقــف عــىل نوعيــة املــادة يف مهناج الدراســة اجلامعيــة«. أما يه 
فلّمــا ســألهتا كــررت أقــوال والدهــا. باملناســبة، احلديــث مــع ابــين 
وابنته جيري مكاملًة عرب الهاتف عرب »واتساب« مع مدينة كيبيك 
يف كنــدا، حيــث همــا مــع الوالدة أماين وشــقيقهتا روان وشــقيقها 

عاطف. أدام هللا اجلميع يف صحة ووئام وعافية وسالم.

متنــوع رقم 7: متنوعات لبنانية
عــر العنب باألرجل مــع الغناء لصنع الدبس العنيب. 1

منظر رائع رأيته مرًة واحدًة يف حيايت، وكان لديّ شعور، وال يزال، 
بأنــه لــن يتكــرر، ألنــه مل يعــد موجــوًدا، حســبما أظــّن. يف قريــٍة غــري 
بعيــدٍة عــن رويســات صوفــر، مل أعــد أذكــر امسها، خمســة أو ســتة 
رجــاٍل أشــداء ممســكني حببــٍل وظهورهــم إىل حائــٍط وهــم حفــاة 
يعــرصون العنــب بأقدامهــم يف جــرٍن مســتطيٍل ال يتجــاوز عرضــه 
نصــف املــرت. وهــذا اجلــرن املســتطيل مثقــوٌب إىل جــرٍن آخــر، أدىن 
منه، جُيمع فيه العصري العنيب، الذي ُيغىل ويعطي الدبس العنيب 
ذا اللون األشقر الغامق، والذي ال ألّذ من طعمه، السيما عندما 
خُيلــط بالمســن احلمــوي )املفقــود اليــوم مــع األســف الشــديد؛( أو 

.
ّ

ُيمّدد طبقًة غري مسيكة عىل احلليب بالرز غري املحىل
العنــب  عصــري  يصاحــب  الــذي  الغنــاُء  هــو  القصيــد  بيــُت 
باألقــدام احلافيــة، والصولــو بينهم رجٌل رقبُتــه ممدودٌة وحمراء 
الراحــة  جتلــب  الــي  اجلبليــة  باألغــاين  يصــدح  جهــوريّ  وصوُتــه 
والهــدوء واملحبــة إىل النــاس. كان منظــر الصولــو مــع الكــورس 
وهم يغّنون ويعرصون العنب بأقدامهم احلافية جديًرا بالتصوير 
الفوتوغــرايف، لكــن لألســف، مل تكــن مــي آلــة تصويــر. بــل هــذا 
ر ســينمائيًّا، ولو  املهشــد الــذي ال مثيــل لــه، كان ُيفرتض أن ُيصوَّ
بالتصويــر الســينمايئ الصامــت آنــذاك  )منــذ حــوايل ٨٥ عاًمــا( 
ومــن مثّ يــمتّ التعليــق عليــه الحًقــا، وذلــك هبــدف حفــظ الــرتاث 

الفلكلوري اآلخذ باالنقراض عىل ما يبدو. 

قاهر اإلعاقة بالشــعر واإلنشاد. ٢
ولكــن مــن هــو هــذا الصولو؟ إنه شــاعٌر شــعيب، ذراعــه اليرى 
الــذراع  إبــط  وتحــت  بقليــل،  الكتــف  أســفل  مــن  مقطوعــة 
مــن  صغــرية  كراريــس  مــن  مرصوصــٌة  مجموعــٌة  المقطوعــة 

األشــعار الشــعبية الــي ينشــدها. وكان ثمــن الكــراس ٥ أو ١٠ 
قــروش ال أكر عىل ما أذكر.

هــو قاهــر اإلعاقة بِشــعره وإنشــاِده بحنجرة تبــني رشايينها 
رسســق  ســوق  يف  حصــل  المشــهد  وهــذا  الصــوت.  قــوة  مــن 

الشــعيب عىل ما أذكر.
الذاكــرة مّمــا  أبيــات شــعرية بقيــت يف  يــيل بضعــة  مــا  ويف 

كان ينشد:
والواســطة كانت تفاحة  حّوا يه أصل الســبب 

كانــت العالم مرتاحة لــو مــا تطعميهــا آلدم 
أحســن ما يكون أحســن ما يكون وكنا عايشــني بالجنة 

الحاوي المري. ٣
إنــه بالــع الســيوف ومخــرج شــفرات حالقــة يف خيــط طويل من 
د المعزاة عىل  فمه وضارب شيش بني خّديه ويف بطنه ومصعِّ
بكــرات كبــرية، وغــري ذلــك مــن األمــور. وهــو يقــّدم عرضــه هــذا 
أمــام ســاحة جامــع ليــس كبــرًيا، لــم أعــد أذكــر اســمه، بالقــرب 
ســعدان  بالطبــع  ومعــه  الممتــازة؛  بــريوت  بلديــة  مبــىن  مــن 
يرّقصــه عــىل الــدّف. عنــد انتهــاء العــرض كان يقــول: »البخيل 
هــو الــذي يهــرب« بينمــا يــدور عــىل الجمــع الملتــّف حوله عىل 

شــكل دائرة، ليجمع يف الدّف القروش. 
الفوتوغــرايف  التصويــر  يســتحّق  أيًضــا  كان  المنظــر  هــذا 
لتوثيقــه.  أداٌة  مــي  يكــن  لــم  أيًضــا  لكــن  الســينمايئ؛  وحــى 
للبنــان،  الشــعبية  الذاكــرة  يف  التخليــد  تســتحق  مشــاهد  يه 

خصوًصــا المشــهدين األّولني كونهمــا لبنانيني يف الصميم. 

متنوع رقــم 8: مناظر غريبة عجيبة؟!
موســكو . 1 جامعــة  قاعــات  إحــدى  يف  ُعقــد  مؤتمــر  خــالل 

كامــل  طقــم  لباســه:  بكامــل  شــاّب  هنــاك  كان  للدولــة، 
وربطــة عنــق ومــع ذلــك، كان يمــي حــايف القدمــني عــىل 
قــال  ذلــك؟  مــن  الحكمــة  مــا  الشــتاء.  فصــل  يف  الرخــام 

البعــض من أجــل امتصاص الكهرباء من األرض!
يف لبنــان شــخٌص أعرفــه ال يقــص أظافــر أصابــع قدميــه . ٢

القــوة  عــن  هــراء  هنــاك  ذلــك؟  فائــدة  مــا  ســنني.  منــذ 
فقــد  هللا  يرحمــه  ذلــك.  مــن  يكتســبها  الــي  الجنســية 

أصبــح يف العالم اآلخر.
أكيــاس خيــش مليئة بالكتب مرميــة قرب مكب نفايات!. ٣

يــا للعجــب العجــاب! أهكــذا ينتهــي حــال الكتــب عندنا يف 
لبنــان؟ شــخصيًّا، أخــذُت مــن كرتونــة كتــب مرميــة قــرب 
مطعــم بيــزتا يف شــارع االســتقالل ثالثــَة كتــب، وكان هنــاك 

كتــٌب أخــرى جيدة غري أين لــم أقدر عىل حملها. 

 اليوم لم يعد هناك من مستحيل. لقد ُحذفت
هذه الكلمـــــــــــــــة من القاموس، بعد الربكان 
العاصف من تكنولوجيا العرص الذي نعيش، 
أيًضا ذلك  جرّاء  الناس  أمزجــــــــــــــــــُة  وتغريت 
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فتــاة تعمــل بأصابع قدميها ألنهــا مقطوعة الكّفني. تّضم . 	
اإلبــرة وتشــّغل ماكينــة الخياطــة وتخيــط وتطــّرز وتحيك 
»بابــور«  وتحقــن  وصّنارتــني،  واحــدة  بصنــارة  الصــوف 
عليهــا  وتفوقــت  اإلعاقــة  قهــرت  لقــد  وتشــعله.  الــكاز 

باإلرادة الصلبة.
يف ســاحة الدبّــاس دائــرٌة خشــبيٌة مرتفعــة )بــرج خشــيب( . 	

وثالثة إخوة أتراك من راكيب الدراجات النارية الماهرين 
يــدورون بدراجاتهــم بشــكل منفــرد ومــع بعضهــم البعض 
حيث يتقاطعون، عىل الحائط الخشــيب الداخيل للربج. 
ويف آخر العرض، يسري أحدهم والعلُم الرتيك عىل وجهه 

ويداه يف الهواء. 
غــري  ال  قــروش  عــرشة  لقــاء  فكانــوا  المتفرجــون،  أمــا 
ًما خشــبيًّا حــول الــربج مــن الداخــل إىل أعــىل 

ّ
يصعــدون ســل

الدائــرة )الــربج( للمشــاهدة، والــي تــدوم حــوايل ربــع ســاعة 
وربمــا عــرش دقائــق. إنــه بالفعــل مشــهٌد يأخــذ األلبــاب ويثــري 

العجب العجاب!

متنوع رقم ٩: مناظر موســكوبية 
االنــدالق الشــمايل: الثلــج ينــدف وفيــه شــحطات ليســت . 1

إىل  أقــرب  بلــون  تلمــع  ويه  الفوســفور  مــن  صغــرية 
الفســتقي. إنــه منظــٌر يف منتهــى الروعــة ويثــري اإلعجــاب 
صادفتــه مــرًة واحــدًة لــم تتكرر، وذلك يف الصبــاح الباكر 

أثناء عوديت من إحدى ضوايح موســكو.
الربيــع . ٢ فصــل  أواخــر  يف  البيضــاء:  الليــايل  يف  موســكو 

وبــدء فصــل الصيــف، تظهــر الليــايل البيضــاء يف موســكو، 
فتغدو الليايل غري مظلمة وشــبه منرية وتســتنفر الطبيعُة 
حــول  منهــم،  الطــالب  الســيما  المتزهــني،  الســتقبال 
كأنــه  الليــايل  تلــك  يف  الجميــع  يبــدو  الجامعــة.  حدائــق 

مرضٌب عن الدراسة.
يشٌء رائٌع لمســته يف االتحاد الســوفييي. أهل الشــمال- . ٣

المــدن،  مــن  وغريهــا  كالينينغــراد  لينينغــراد،  موســكو، 
يتبادلــون الشــَقق مــع أهــل الجنوب عىل البحر األســود . 
بالطبع، يه شقٌق صغرية ال ُيخى عليها من الرقة، إذ 
ال يوجــد فيهــا مقتنيــات فضية أو كريســتالية أو ما شــابه. 
ســواًء   ،Garderobe الثيــاب مجموعــة  أّن  كمــا  هــذا 

للرجــال أو النســاء، فكانت محــدودة الكمية والنوعية.
هكــذا هــو األمــر أيًضــا بالنســبة للشــعب عموًما، حســبما 
علمت، حى يف البلدان الرأســمالية )الســيما أوروبا وأمريكا 
الشــمالية(. بالطبــع، هنــاك الربجوازيــة الــي تســكن الشــقق 
الفخمــة يف ناطحــات الســحاب وكذلــك القصــور يف الغابــات 

ــة، ومــع ذلــك فهــم يحــوزون عــىل 
ّ
وغــري ذلــك. لكــّن هــؤالء قل

القســم األكــرب مــن الدخــل الوطــين يف البــالد. أمــا يف الــدول 
االشــرتاكية، فقصــور اإلقطاعيــني القدامــى غــدت منتجعات 

ودوًرا ألطفال كّل أبناء الشــعب الســوفيايت.
هــذا مــا ورد عــىل الخاطر من متنوعــات ننهيها بتمنٍّ حاّر 
بعــودة مــا يشــبه االتحــاد الســوفيايت وأوروبــا الرشقيــة، وحى 
بأشــكال  ولــو  والعالــم،  العربيــة  للبلــدان  الســابقة  األحــوال 
جديــدة ومختلفــة. وذلــك إنقــاًذا للبرشيــة مــن مــرارة العيــش 
يف الــرصاع الدائــم والمكلــف لــألرواح والعمــران وغــري ذلــك 
تمــّددت  الــي  األخطبوطيــة،  النيوليرباليــة  الرأســمالية  مــع 
عــىل الكــرة األرضيــة. ومــع ذلــك، بإمــكان الربوليتاريــا، الــي 
ُوصــف أفراُدهــا يف مــا مــى بالصعاليــك )يا صعاليــك العالم 
اتِحــدوا(؛ االنتصــار عــىل تلــك النيوليربالية وذلك عرب ُحســن 
التوعيــة والرتبيــة والتثقيــف واإلعــداد الســليم وغريهــا مــن 

الطرق، الســلمية والثورية، وذلك حســب الظروف. 

استدراك
ذكــرُت يف النــص أيّن إىل جانــب الدراســة والتدريــس عملــُت 
يف التجــارة بعــض الــيء. لقد تــأىّت، نتيجة الرصاع المذكور، 
عــن آخــر عمــل تجــاري قمــت بــه اآليت: عقــدُت مــع قريــٍب يل 
ورشيكــه صفقــًة قامــت عــىل أن أضــع ٢٠٠٠ ل.ل، وأن يضعــا 
همــا ٤٠٠٠ ل.ل. وقــد كــّون المجمــوع رأس المــال الــذي بلــغ 
يــُت أنــا المراســلة لــرشاء ثريّــات و»غلوبــات« 

ّ
٦٠٠٠ ل.ل. تول

ســقف عــىل الكتالــوغ. عندمــا وصلــت البضاعــة وبــدأ قريــيب 
قريــيب  مــين رشيــك  تقــّدم  الرثيــات؛  بعــض  برتكيــب  ورشيكــه 
والغلوبــات  الرثيــات  البضاعــة-  ثمــن  عــىل   %١٠ عــيلّ  عارًضــا 
للســقف- وانســحب من االتّفاق الذي كان شــفويًّا. وبما أين 

كنــت مزمًعا عــىل الزواج فقد قبلت.
لــرتك  داخــيل  يف  الــرصاع  نتيجــة  أيّن  الموضــوع  جوهــر 
العــرض  قبلــت  بالثالثــة(،  )طالًقــا   

ّ
كيل بشــكل  التجــارة 

المذكــور، ونســيت حــى أمــر مبلــغ األلَفــي لــرية الــذي دفعته 
معهمــا لــرأس المال، وهو حق يل.

أكتب هذا الهامش بعد االنتهاء من تبييض الّنص، وأنا 
يف آواخــر الـــ٩٥ مــن العمــر وعــىل مشــارف الـــ٩٦! وقــد صــدر 
الفــارايب«  عــن »دار  كتــاب  آخــر   ٢٠٢٠ يل يف شــباط/ فربايــر 
بعنوان »فسيفســاء ماركســية« )الكتاب الواحد والعرشون 
مــن مجموعــة كتــيب(. وهنــا أتســاءل: أال َيشــفع يل مــا رويــُت 
يف هــذا الهامــش قصــورَي يف التعاطــي مــع الجنــس اللطيــف 
الحكــم  مــن ســوء  يخفــف  حــى  أو  التجــارة  وأنــا يف  آنــذاك 

السئي عيلّ؟!
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مشاعل الهاجري

أستاذة مشاركة يف 
ية احلقوق جبامعة 

ّ
كل

الكويت، ورئيسة 
حترري سابقة لـ»مجلة 
احلقوق«. لها عدة 
أحباث وكتب منشورة 
باللغتني العربية 
واإلنكلزيية يف القانون 
ومهنة املحاماة 
واإلعالن العايمل حلقوق 
اإلنسان وقوانني 
العمل والبيئة 
وقضايا التعليم 
والرتاث الثقايف

»ِجيس قبل تغيص. ما ينفع اجِليس من بعد الَغَرق«١. 
)َمثـَل كويي حبري قدمي( 

عــن احلظـرة وكائناهتا
وأكــر  زرقــًة  أشــد  البحــر  الكويــت، عندمــا كان  يف طفولــي يف 
كرًمــا، مارســت أنــا وأقــراين صــوًرا عديــدة مــن الصيــد البحــري، 
ــني إىل »الســالية« الصعبة 

َ
مــن »امليــدار« و»الســنارة« الهسل

فـ»الطــاروف« الُمتِعــب مث »القنبــار« املثــري، ويه جميعها طرق 
تقليدية كويتية لصيد المسك. وعىل الرغم من شغفي بالصيد 
يشء مثلمــا علــق صيدنــا  جبميــع صــوره، مل يعلــق بذاكــريت منــه 
بداخلهــا مغامــرات حقيقّيــة،  الــي عشــت  بداخــل »احلظــور« 
كثرًيا ما رفعْت من معّدل األدرينالني يف رأيس وأســالت الدماء 

من قدمي.
و»احلظــور« جمــع »حظــرة«. واحلظــرة – ملــن ال يعرفهــا – 
تقنية شعبّية قدمية لصيد المسك معروفة يف دول اخلليج العريب 
ومهنــا الكويــت، تمتثــل يف أخذ العيــدان )املصنوعة من القصب 
سابًقا واملعدن الحًقا( وَنْصهبا بشكل شبه دامئ يف وسط البحر، 
مث إحاطهتــا بأســالك حديديــة تعمــل مبثابــة ِشــباك ذات مداخــل 
ضيقــة تمســح بدخــول األمساك فهيا يف حالة املــّد ومتنع خروجها 
منــه عنــد اجلــزر. وُتنصــب احلظــرة بالقــرب مــن الشــاطئ أو يف 
املناطــق الــي ينحــر عهنــا املــاء، عــىل أن تكــون فتحهتــا باجتــاه 
الســاحل. ويكــون صيــد المســك بالدخــول إىل احلظــرة مشــًيا، 
حيــث يبلــغ مســتوى املاء فهيا عند احنســاره حــى الركبة أو يزيد 
أو ينقص. ولك أن تتخّيل ما حيمل الدخول فهيا – وسط أرساٍب 
مــن الكائنــات البحريــة احلائرة واملرتبكة – مــن مفاجآٍت وإثارة، 
بــل وخطــورة أحياًنا )مــا زال مرأى منظر »اللخمة« املهيب وأمل 

رضبة »الفريالة« القايس عالقني يف ذاكريت(.
ولكن ما لنا وللرضب يف شــؤون التعريف والوصف يف حني 
أن الباحــث األملــي املرحــوم حمد الســعيدان – الذي مّر يف تارخي 

الكويــت مثــل هشــاٍب خاطــٍف فغادرنــا رسيًعا وهو شــاب – كفانا 
مؤونــة التعريــف حــني أدرج يف موســوعته الكويتيــة املختــرصة 

تعريًفا للحظرة ورمًسا توضيحيًّا لها، أوردهما فميا ييل:
ــَرة: حظــرية ُتنصــب مــن أعــواد القصــب لصيــد 

ْ
»َحظ

األمساك بالقرب من الســاحل، تدخل فهيا األمساك 
وعندمــا  خروجهــا،  ويصعــب  حواجزهــا  بــني  وتتيــه 
اجلمــع  بيــده.  ويلتقطهــا  الصيــاد  يــأيت  املــاء  ينحــر 
حظــرات. واحلظــرة مبوقعهــا ُتمتلــك كقطعــة األرض، 
وعنــد صاحهبــا ســند ملكيــٍة، ومــن امتــّدت يــده إىل 

أمساك احلظرية لقي اجلزاء«٢.
استحرضت كّل ذلك وأنا أقرأ ما طالعتنا الصحف به بتارخي 
٢٧ آذار/مــارس ٢٠١٨، إذ أوردت محــرض اجمتــاع مجلس الوزراء 
الكويــي، الــذي ورد فيــه أنــه تــداول يف جلســته لهــذا األســبوع 
جزيــرة  تطويــر  عمــل  لفريــق  الشــامل  الهنــايئ  التقريــر  توصيــة 
ذت يف هذا اخلصوص، وأنه قد وّجه 

ُّ
فيلــكا واإلجــراءات الــي اخت

اجلهــات املعنّيــة بالعمــل عــىل إزالــة كافــة املعّوقــات الــي تعرتض 
التدابــري  مــن جملــة  كان  وقــد  التطويــر.  مــرشوع  تنفيــذ  مســار 
الــي أوىص هبــا املجلــس، يف محــرض جلســته تلــك، »اختــاذ كافة 
اإلجــراءات القانونيــة والعمليــة الالزمة إلزالــة احلظور املقامة يف 

جزيرة فيلكا«.
يف خــّم احلديــث عــن مــرشوٍع ضخــم مثــل مــرشوع تطويــر 
جزيــرة فيلــكا، قــد يبــدو احلديــث يف موضــوع إزالــة احلظــور أمــًرا 
يف  دائًمــا  تكمــن  املشــكلة  لكــن  التوقــف.  يســتديع  ال  ـا  ثانويًـّ
التبســيط: فنعــم؛ كل نقــاش جيــب أن ُيطــرح يف أبســط أشــكاله، 
ولكــن ال؛ ال ينبــي أن ُيعــرض األمــر دائًمــا وكأنــه أبســط ممــا هو 
ــق باتفاقيــاٍت دوليــٍة 

ّ
عليــه يف الواقــع. فلألمــر أبعــاٌد كــربى تتعل

ملنظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة ارتبطــت هبــا 
املجلــس  أصدرهــا  ملزمــٍة  وطنيــٍة  وبقوانــني  الكويــت،  دولــة 

الترشيي للبالد.

»حظور« الصيد البحري
وإحياء الرتاث الثقايف الكوييت



بدايات • العدد 36 | ١452022

واألهم، أن األمر يتعلق جبزيرتنا الوحيدة املأهولة – أو عىل 
األقــل الــي كانــت كذلــك إىل عهــٍد قريــب – فاجلــزر تقــع وســط 
البحر، والبحر يفصل ويصل، عىل عكس الصحراء الي تفصل 

بني احلضارات.
ســأبنّي املقصــود يف مــا يــيل، وأنــا أحــّذر مســبًقا: مــن النــاس 
فــال  أنــا،  أمــا  املرايــا.  اخليــايل، وامليتافزييقــي، وألعــاب  حيّبــذ  مــن 
 

ً
ــا وقابــال أســتطيع املســاهمة إال يف كل مــا كان موضوعــه عقالنيًّ

لالستدالل.
ألرشح.

»اليونيسكو« والفهم املادي للرتاث الثقايف
وتــدور  الثقــايف،  الــرتاث  حبمايــة  »اليونيســكو«  أدبيــات  ُتعــىن 
حولــه العديــد مــن االتفاقيات الدوليــة. تارخييًّا، بدأ احلديث عن 
امللكيــة الثقافيــة الــي متثــل فرًعــا مــن الــرتاث مبعنــاه العــام. ويف 
 )Cultural property( »هذا النطاق، تشري »امللكية الثقافية
إىل نــوٍع محــّدٍد مــن امللكيــة الــي تعــّزز الهوية، والتفّهــم، وتقدير 

الثقافة الي أنتجت هذه امللكية بالتحديد.
أكــر المصطلحــات  الثقافيــة«  وقــد كان تعبــري »الملكيــة 
شــيوًعا يف األدبيــات القانونيــة، إذ كان يســتخدم يف معــرض رد 
الفعــل الدفــايع عىل تدمري األشــياء والمبــاين الواقعة يف مناطق 
الحــرب  إبّــان  عليــه  الحــال  كانــت  كمــا  المســلحة،  الزاعــات 
العالميــة األوىل. إال أن هــذا المصطلــح رسعــان مــا أصبــح قارًصا 
عــن التعبــري عن نطاق الحماية المطلوب، ألنه فشــل يف احتواء 
القيمــة غــري الماديّــة للثقافــة مــن حيــث إنــه كان ينصــّب عــىل 

الحيازة الماديّة وحدها. 
للثقافــة  العامليــة  اللجنــة  عــن  صــدر   ١٩٩٥ عــام  يف 
 )World Commission on Culture والتنميــة 
بعنــوان  تقريــٌر   and Development - WCCD(
 ،)Our Creative Diversity(٣ ق« 

ّ
اخلــال »تنوّعنــا 

أشار إىل هذا اجلانب من عدم التوازن عندما أورد أن 
األشــياء املاديــة– أي املبــاين األثرية الكــربى واألعمال 
الفنيــة واحلرفيــة – كانــت املســتفيد األول من مفهوم 
املحافظــة عــىل الــرتاث. كمــا جــاء يف هــذا التقريــر أن 
نشــاطات »اليونيســكو« لتحديد املقاييس املعيارية 
قــد ظلــت تركــز عــىل حمايــة الــرتاث امللمــوس عــىل 

مدى أربعة عقود تقريًبا٤. 
وبذلــك، أصبــح هنــاك إدراٌك بــأن النظــام القانــوين الــدويل 
لحمايــة الــرتاث الثقــايف العالمــي ال يــرى إال الــرتاث الملمــوس، 
ويســبغ الحمايــة عليــه وحــده، حارًمــا عــداه من الصــور األخرى 

للرتاث من مظلة الحماية.

اتساع عدسة »اليونيسكو« 
بانتصــاف القــرن العرشيــن، تغــرّي األمــر مــن قــرص الثقافــة عــىل 
التوســعة  إىل  ليتجاوزهــا  هبمــا،  يتصــل  ومــا  واآلداب  الفنــون 
 يف العيــش ومنظــوًرا إىل 

ً
مــن نســقها واعتبارهــا أســلوًبا متكامــال

الوجــود. لقــد أصبحــت اإلشــارات العامــة الدوليــة ملوضوعــات 
واملــرح  والرقــص  املوســيقى  والفنــون  األدب  تمشــل  الثقافــة 
املجمتعيــة  والدراســات  والتــارخي  واآلثــار  والِشــعر  والتشــكيل 
جديــٌد  مفهــوٌم  والثقافيــة  الفكريــة  احليــاة  إىل  دخــل  وعداهــا. 
. إن نظرًة إىل تنــّوع أوجه هذا 

ً
للثقافــة، أوســع أفًقــا وأكــر مشــوال

يــرى  متطــّور،  عــن منظــور  تكشــف  اجلديــد وخصوبتــه  املفهــوم 
أوســاط  يف  فتنحــرص  والكتابــة  بالقــراءة  ــق 

ّ
تتعل ال  الثقافــة  أن 

الدارســني مــن النخبــة االجمتاعيــة، إمنــا تتجاوزهمــا إىل كل َمن 
له عالقٌة باكتناز التجارب والويع بنتاجئها، األمر الذي يعين أّن 
 كاملزارعني واحلرفيني والعّمال 

ٍ
الثقافة لغري الدارسني من رشاحئ

هبــا  يبدعــون  الــي  لثقافاهتــم  الواعــني  األمّيــني  مــن  وعداهــم 
وميارســون فنوهنــم مــن خاللهــا وينقلوهنــا إىل أجيالهــم اجلديــدة، 

فهي بذلك جديرٌة باالحرتام واحلماية أيًضا٥.
يه   – اإلنســاين  املنظــور  هــذا  وفــق   – فالثقافــة  وهكــذا، 
اجلماعــات  مــن  جماعــاٍت  تــم  الــي  المســات  مــن  »منظومــة 
البرشيــة، تتجــىل فهيــا طريقــة هــذه اجلماعــة يف احليــاة، وتتحــّدد 
أنســاقها القَيميــة واملعتقديــة واملعرفيــة واجلماليــة، الــي ُتعرّب عن 
يمشــل  فهــذا  بذلــك،  والطبيــي«٦.  االجمتــايع  للوجــود  نظرهتــا 
والقــمي  والعــادات  واملعــارف  املمارســات  مــن  الواســع  الطيــف 
واألساليب االقتصادية للعمل واإلنتاج، باإلضافة إىل كل ما قد 

ُيزاد عىل ذلك من قدراٍت مكتسبٍة ينقلها املجمتع إىل أفراده.
مصطلــح  أصبــح  األخــرية  الســنوات  فخــالل  هنــا،  مــن 
برغــم  ذيوًعــا،  أكــر   )cultural heritage( الثقــايف  الــرتاث 
اتفاقيــة  وتتمضــن  أيًضــا٧.  املشــكالت  مــن  خالًيــا  يكــن  مل  أنــه 
 »اليونيســكو« حلمايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الــرتاث الثقــايف والطبيي ١٩٧٢
 )UNESCO Convention Concerning the Protection
of the World Cultural and Natural Heritage(٨ 

أول إشــارٍة يــمت فهيــا إيــراد تعريــٍف للــرتاث الثقــايف، إذ ورد فهيــا 
أنــه يمتثــل يف الــرصوح واملبــاين واملواقــع »الــي لهــا قميــٌة عامليــٌة 
استثنائيٌة من وجهة النظر التارخيية أو اجلمالية، أو اإلثنولوجية، 
أو األنروبولوجيــة«٩. األمــر الــذي يعــين أنــه عــىل الرغــم مــن أن 
االتفاقيــة قــد قــرصت حمايهتــا عــىل مــا هــو مــاّدي فقــط، إال أهنــا 

ربطت قميته املادية بالتصورات غري املاديّة عنه.
وتدرجييًّا، بدأ االعتداد باجلوانب غري املادية للثقافة، إىل أن 
أخــذت »اليونيســكو« موقًفــا واضًحــا يف أدبياهتــا وممارســاهتا 
احلمائية، فبادرت إىل إطالق منظومة »الكنوز اإلنسانية احلية« 



بدايات • العدد 36 | ١462022

بـ»إعــالن  ذلــك  وأتبعــت   ،١٠  ١٩٩٣ عــام   )World Treasures(
 )Proclamation »روائع تراث اإلنسانية الشفهي وغري املادي
 of the Masterpieces of the Oral and Intangible
تّوجــت  مث   ،١٩٩٨ عــام  الصــادر   Heritage of Humanity(
هــذه اجلهــود بإصدار »اتفاقية بشــأن حمايــة الرتاث الثقايف غري 
 )Convention for the Safeguarding ٢٠٠٣ عــام  املــادي« 
)of the Intangible Cultural Heritage، الــي مثلــت قفــزة 
حقيقية يف مجال االعرتاف بالرتاث الثقايف غري املاّدي وحمايته، 
واعتبار عنارصه – مبا يه تقاليد ثقافية حّية ومستمرة – جديرة 

بالتقدير واالعتبار١١.

بني الرتاث الثقايف املاّدي وغري املاّدي 
عــىل الرغــم مــن التطــور الــذي حلــق مبفهــوم »الــرتاث الثقــايف« 
كما َتقدم، إال أن اعتبارات العوملة والتداخل احلضاري الواســع 
إىل  ومنــه  العرشيــن  القــرن  عــىل  بمصتــه  وضــع  الــذي  واملعّقــد 
الواحــد والعرشيــن )نظــم اســتعمار، حــركات حتّرر، تعــاون دويل، 
وسائل مواصالت واتصاالت، حركة نرش، إعالم وعداها(، أدت 
جميعهــا إىل تثاقــٍف واضــٍح، رّسع – يف جانبيــه الســليب واإلجيــايب 
التعريــف  مــن  أبعــد  مــًدى  إىل  الــرتاث  بفكــرة  املــيّ  يف   – مًعــا 
الســابق، فأصبح للرتاث معىًن عامليّ اآلن، كما صار ُيســبغ قميًة 

خاصًة عىل جماعاٍت ثقافيٍة معّينة.
لقد صار تعبري »الرتاث« يشري – بشكٍل أوسع – ليس فقط 
إىل املواقع واألشياء، وإمنا يتجاوزه إىل القمية الُمدَمجة يف هذه 
األشــياء والــي تضفــي علهيــا جملــٌة مــن االعتقــادات املعــارصة 
واملمارســات احلّيــة، مــن تلــك املقــّرر لهــا أن تنتقــل إىل األجيــال 
املســتقبلية. وهكــذا، صار مفهوم »الــرتاث الثقايف« يتألف اآلن 
سبغت علهيا، وإن كان 

ُ
من املواقع واملواد وعنارص القمية الي أ

ذلك من خالل أهميتها جلماعاٍت معّينٍة من البرش١٢. 
وهنــا، جتــدر اإلشــارة إىل الطبيعــة املزدوجــة للــرتاث الثقــايف 
كمــا صــار ُينظــر إليــه اآلن، فعلمــاء االجمتــاع كثــرًيا مــا يصّنفــون 
هــذا الــرتاث بأنــه إما »ثراث مــاّدي« )tangible( أو »تراث غري 

 :)intangible( »ماّدي
لقــد صار مصطلح »الرتاث الثقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايف املاّدي« 
الثقافّيــة  امللكيــة  إىل  يشــري   )tangible cultural heritage(
املشــار إلهيــا يف مــا تقــّدم، والــي تتكــون مــن األمــوال العقاريــة 
هبيئــة  تمتثــل  الــي  األشــياء  أي  الثقــايفّ،  الــرتاث  مــن  واملنقولــة 
مواقع وُنُصب ومعامل وعداها مّما ميكن التعاطي معه من خالل 

ي النظر أو/ واللمس )أي رؤيهتا برصيًّا أو ملهسا يدويًّا(.  حاسَّ
املــاّدي  غــري  الثقــايف  الــرتاث  فــإن  ذلــك،  خــالف  وعــىل 
العــادات  مجموعــة  هــو   )intangible cultural heritage(.حظرة بوربّاع، جنوب فيلكا
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 إن ثنائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جانيب الرتاث الثقايف،
مدمجــــــــــــــــــــة ِسمةٌ  الماّدي،  وغري   الماّدي 
االثنني بني  بالعزل  تســـــــــــــــــــــــــــــــمح  ال  الرتاث  يف 
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والقــمي  والتصــورات  واملمارســات  والطقــوس  واملعتقــدات 
ذات االرتبــاط جبماعــة برشيّــة معّينــة، مبــا يعــين أنــه ينصــّب عــىل 
املوضوعــات ذات الطبيعــة الذهنيــة أو الوجدانية. وبذلك، فإن 
الرتاث الثقايف غري املادي هو أمٌر ميكن مشــاهدته أو ممارســته، 
ولكــن ال ميكــن ملســه باليــد، ومــن هنــا جــاء وصفــه بأنــه »غــري 

ماّدي« أو »غري ملموس« أو »معنوي«.
بينهمــا،  الفصــل  ميكــن  ال  أمــران  هذيــن  إن  احلقيقــة،  يف 
»فالــرتاث ال يكــون تراًثــا إال إذا صــار ميكــن التعــّرف إليــه مــن 
خــالل منظومــة من القمي الثقافّية أو االجمتاعّية، يه حبد ذاهتا 
لهــا طبيعــٌة غــري ماديــة«١٣. وبذلــك، فــإن ثنائيــة جانــيب الــرتاث 
املــاّدي – يه مِســٌة  املــاّدي واجلانــب غــري  الثقــايف – أي اجلانــب 
مدمجــة يف الــرتاث ال تمســح بالعــزل بــني االثنــني، فهمــا يغّذيان 

بعهضا البعض. 

لقــد كان األركيولــويج الهشري Folorunso يؤكد أن الرتاث 
املــاّدي ال يعــين شــيًئا مــن دون اعتبــاٍر إىل مــا يرتبــط بــه مــن قــمي 
ثقافّيــة، فاملــاّدي ال يســتمد قميتــه إال مــن غــري املــاّدي، فيعمــل 

األّول كوسيٍط ملموٍس يكشف الثاين عن نفسه من خالله١٤.
ـا كان األمــر، فــإن عنــارص الــرتاث الثقــايف غري املــادي – كما  أيًـّ
اســتقّرت علهيــا صكــوك »اليونيســكو« وأدبياهتــا حاليًّا – تمتّثل 
يف التقاليد واللغات وعداها من أشكال التعبري الشفايه، فنون 
أداء العــروض وتقاليدهــا، املمارســات االجمتاعيــة واالحتفاالت 
بالطبيعــة  العالقــة  ذات  واملمارســات  املعــارف  والطقــوس، 

وبالكون، واملهارات املرتبطة بالفنون احلرفية التقليدية.

ما عالقة كّل ذلك حبظور فيلكا؟ 
بصفتهــا عضــًوا يف منظمــة األمــم المتحــدة، ومــن ثــم عضــًوا يف 
صّدقــت  »اليونيســكو«،  ضمنهــا  ومــن  لهــا  التابعــة  األجهــزة 
الكويــت عــىل العديــد مــن اتفاقيــات هــذه المنظمــة١٥. وتبســط 
هــذه االتفاقيــات – يف مجموعهــا – مظلــًة واســعًة مــن الحمايــة 
تــكاد تشــمل كل مــا يف اآلن يف جزيــرة فيلكا مــن الرتاث الماّدي 

وغري الماّدي:
الثقــايف  الــرتاث  بعنــارص  مليئــة  فيلــكا  جزيــرة  إن   ،

ً
أوال

اليونيســكو  »اتفاقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  تغطهيــا  الــي  املــاّدي 
 حلمايــة الــرتاث العاملــي الثقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايف والطبيــي« ١٩٧٢

 )Convention concerning the Protection of the
يف  والــي،   ،World Cultural and Natural Heritage(
»أعمــال  باحلمايــة  تناولــت  مهنــا،   ١ املــادة  مــن  الثالثــة  الفقــرة 
اإلنســان، أو األعمال املشــرتكة بني اإلنسان والطبيعة، وكذلك 
املناطــق مبــا فهيــا املواقــع األثريــة، الي لهــا قمية عاملية اســتثنائية 
أو  اإلثنولوجيــة١٦،  أو  اجلماليــة،  أو  التارخييــة  النظــر  وجهــة  مــن 
األنروبولوجية«١٧. وهكذا، فإن طيف احلماية واسع١٨، وال شك 
أن مــا يف اجلزيــرة مــن مواقــٍع وهيــاكٍل وقطــٍع أثريــٍة ينــدرج حتــت 
هــذه االتفاقيــة، وتوجــد يف متحــف الكويــت الوطــين الكثــري من 

الشواهد األثرية عىل ذلك.
ثانًيا، يف فيلكا ممتلكاٌت ثقافيٌة ماديٌّة مغمورة باملياه، تعود 
لعصــور مــا قبــل اإلســالم، عىل شــكل مصائد حجريّــة لألمساك 
هــذه  البولنديــة  اآلركيولوجيــة  البعثــة  وثّقــت  أن  ســبق  )وقــد 
املصائــد يف اجلزيــرة١٩؛ الــي رمبــا مثلــت المنــوذج البــدايئّ األول 
للحظــرة(، ويه ممــا تنطبــق علهيــا احلمايــة املقــّررة يف اتفاقيــة 
»اليونيســكو« بشــأن املمتلــكات الثقافيــة املغمــورة باملياه لعام 
٢٠٠١ باعتبارها جزًءا من التارخي اإلنساينّ ال شّك فيه، إذ عّرفت 
املــادة ١ مــن االتفاقيــة »الــرتاث الثقــايف املغمــور بامليــاه« بأنــه 
»جميــع آثــار الوجــود اإلنســاين الــي تتــم بطابع ثقــايف وتاريي 
ــا، بصــورة  ــا أو كليًّ أو أثــري، والــي ظلــت مغمــورة بامليــاه جزئيًّ
دوريــة أو متواصلــة، ملــدة مئــة عــام عىل األقل...«. وال شــك أن 
ــا باملوضــوع، ففــي  احلكوميــة الكويتيــة قــد أبــدت اهمتاًمــا خاصًّ
اجمتاع جلنة الشؤون اخلارجية املنعقد ملناقشة مرشوع القانون 

باملوافقة عىل هذه االتفاقية، أبدت احلكومة الرأي التايل: 
املجلــس  إىل  إحالهتــا  تّمــت  وقــد   – االتفاقيــة  »إن 
باملرسوم املشار إليه – تكون قد جاءت بعد دراساٍت 
أّكدت أهمية التوقيع علهيا من دولة الكويت كعضٍو 
فاعــٍل يف األمــم املتحــدة، خاصــًة وأن دولــة الكويــت 
كبــرية  مبســاحات  تذخــر  الــي  الــدول  إحــدى  تعــد 
مــن البحــر اإلقلميــي املمتثــل يف اخلليــج، األمــر الــذي 
ــب املحافظــة عىل تراهثــا البحري املغمور باملياه، 

ّ
يتطل

الــدول األخــرى ذات العالقــة يف هــذا  مــع مشــاركة 
اخلصوص، مبا حيقق املصاحل العليا لدولة الكويت عن 

املستويني اإلقلميي والدويل«٢٠.
ثالًثا، يف اجلزيرة حظور خشبية تقليدية لصيد المسك )ويه 
ليست كثرية، عددها حوايل ست أو سبع يف ما أظن(، وبعهضا 
ّدد احلظرة باستمرار 

ُ
له من العمر ما جياوز املئة عاٍم بكثري )إذ جت

ألن امليــاه املاحلــة تــؤدي إىل تآكلها مبرور الزمن(. فصيد األمساك 
ومــا يــدور يف فلكــه مــن حرٍف موازيٍة ممارســاٌت قدميــٌة يف فيلكا 
– فغالبيــة األهــايل »كانــوا يعملــون يف صيد األمســاك«٢١ – إال أن 



 فقدت فيلكا تراثها الثقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايف
برمّتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه، الماّدي   غري 
 ألن مجتمع الجزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
بالكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل ُهّجر  قد 
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ــف  مهــارة تشــييد احلظــور مــا زالــت ُتمــارس، مبــا يعــين أهنــا تصنَّ
كــرتاث ثقــايف يحّ. نتيجــة لذلــك، فــإن هــذه احلظــور – مبــا يرتبــط 
 للحمايــة الــي 

ًّ
هبــا مــن معــارف وممارســات حّيــة – تصلــح محــال

تسبغها اتفاقية »اليونيسكو« مبوجب حماية الرتاث الثقايف غري 
املــاّدي للعــام ٢٠٠٣، حيــث ورد يف املــادة ٢ من االتفاقية أن عبارة 
»الــرتاث الثقــايف غــري املــادي« تعــين »املمارســات والتصــورات 
وأشــكال التعبــري واملعــارف واملهــارات – ومــا يرتبــط هبــا من آالٍت 
وقطــٍع ومصنوعــاٍت وأماكــن ثقافيــة – الــي تعتربهــا اجلماعــات 

واملجموعات، وأحيانا األفراد، جزًءا من تراهثا الثقايفّ«٢٢.

هتجري أهايل اجلزيرة
بــل إن قــرار إزالــة احلظــور هــو ممــا ينبــي دراســته أيًضــا مضــن 
نطاق اتفاقية الـ»يونيسكو« حلماية وتعزيز تنّوع أشكال التعبري 
الثقــايف لعــام ٢٠٠٥، الــي تقــرر املادة ٨ مهنــا أنه »جيوز أليّ طرٍف 
حتديــد مــا إذا كانــت هنــاك أوضــاٌع خاصــٌة تكــون فهيــا أشــكال 
التعبــري الثقــايف املوجــودة عــىل أراضيــه معّرضة خلطــر االندثار أو 
«، إذ عندهــا 

ً
ــب بصــورٍة مــا صوًنــا عاجــال

ّ
لهتديــٍد خطــرٍي أو تتطل

»جيــوز لألطــراف أن تتخــذ جميــع التدابري املالمئــة حلماية وصون 
أشكال التعبري الثقايف يف األوضاع املشار إلهيا يف الفقرة ١ طبًقا 

ألحكام هذه االتفاقية«. 

تعريفــه  مت  قــد  الثقــايف«  »التنــوع  فــإن  احلــال،  وبطبيعــة 
يف هــذه االتفاقيــة بأنــه يعــين »تعــّدد األشــكال الــي تعــرّب هبــا 
اجلماعات واملجمتعات عن ثقافاهتا...«٢٣. كما عّرفت االتفاقية 
الناشــئة  التعبــري  »أشــكال  بأهنــا  الثقــايف«  التعبــري  »أشــكال 
عــن إبــداع األفــراد واجلماعــات واملجمتعــات واحلاملــة ملمضــون 
ثقــايف«٢٤، وهــذه تتعلــق بـ»األنشــطة والســلع واخلدمــات الــي 
يتبــنّي، لــدى النظــر يف صفهتــا أو أوجــه اســتعمالها أو غايهتــا 
 للتعبــري الثقــايف، بــرصف 

ً
املحــددة، أهنــا جتّســد أو تنقــل أشــكاال

النظــر عن قميهتا التجارية«٢٥.
وإىل  اخلشــبية،  احلظــور  صناعــة  فنــون  فــإن  احلقيقــة،  ويف 
جانهبــا صناعــة القراقــري وأدوات صيــد المســك وطــرق جتفيفهــا، 
ووسائل ختزيهنا واحللويات التقليدية واخلزب والعادات والتقاليد 

واملعتقــدات  واألعيــاد  والوفــاة  واملولــد  الــزواج  مناســبات  يف 
املرتبطــة بالطبيعة والشــعر واألهازجي ومفــردات اللهجة املحلية 
ألهــايل فيلــكا يه جميعهــا ممــا ينــدرج مضن إطــار اتفاقية صون 

الرتاث الثقايف غري املادي ٢٠٠٣ ٢٦.
ومن أسٍف أنه نظًرا للقرارات احلكومية السابقة والقاضية 
بإجالء أهايل فيلكا وتوطينهم يف الكويت، والي أّدت إىل إخالء 
اجلزيــرة مــن أهلهــا، فقد فقــدت فيلكا تراهثا الثقايف غري املاّدي – 
املكــّون مــن هــذه العنــارص وعداهــا – برّمتــه، ألن مجمتع اجلزيرة 
قــد ُهّجــر بالكامــل، فلــم يبــَق أحــٌد مــن األهــايل موجــوًدا فهيــا 

ملمارسة هذه العنارص املذكورة.

ما املطلوب؟
من جميع ما تقّدم، يقع عىل احلكومة واجٌب مختلٌف متاًما عّما 
يه بصدد عمله، بل ومضادٌّ له: إن االلزتام احلقيقي للحكومة 
يمتّثل يف حماية حظور جزيرة فيلكا، ال يف إزالهتا. ُيقال إن هذه 
احلظــور ال ترخيــص لهــا فهــي بالتــايل مخالفــة، وإن هنــاك قــراًرا 
ــا قديًمــا بإزالهتــا. وأنــا، برغــم حبــي، مل أَر هــذا القــرار فــال  حكوميًّ
أعــرف ممضونــه، وال أعلــم ملــاذا مل تــمت اإلزالــة يف الســابق، ولكــن 
وىل اآلن هو إصدار 

َ
إن كان مــا نمسعــه مــن وجوده صحيًحا فــاأل

قــراٍر جديــٍد حبمايــة هــذه احلظــور٢٧، وتعّهدهــا بالصــون والرعاية 
اللذيــن تشــري إلهيمــا االتفاقيــات موضــوع املقــال، باعتبــار أهنــا 

اتفاقياٌت ملزمٌة للكويت. 
إن املادة ٧٠ من الدستور الكويي تعطي السلطة التنفيذية 
األّمــة  مجلــس  عــىل  عرهضــا  رشيطــة  املعاهــدات  إبــرام  ســلطة 
الحًقا حبيث يقوم باملوافقة علهيا، باعتباره الســلطة الترشيعية، 
وإصدارها كقانون. ويف ما يتعلق باتفاقية حماية الرتاث الثقايف 
غــري املــادي للعــام ٢٠٠٣ املشــار إلهيــا أعــاله، فقــد كان يف موقــف 
احلكومــة املمتثــل يف التوقيــع عــىل هــذه االتفاقيــة مث ســعهيا إىل 
اســتصدار قانــوٍن داعــٍم لذلــك من مجلس األّمــة حرٌص واضح 

عىل اعتبارات االلزتام٢٨.
أمــا اجلــدل حــول مدى انطبــاق هذه النصــوص عىل احلظور 
حتديًدا فهو مسألة ميكن النقاش فهيا ال شك، بل رمبا كان ذلك 
ُمحّبًذا ألغراض التداول الصيّح لألمر، لكّن عقدة النقاش هنا 
 للفــت النظر إىل خطورة 

ً
يه أن هــذه زاويــٌة هامــٌة تصلــح مدخال

مثل هذه اخلطوات املستعجلة ولرفع آفاق النقاش حول أبعاد 
نظرتنا القميية لهذه اجلزيرة. 

ومــع ذلــك، فــإن كل هــذا ال جــدوى حقيقّيــة ُترتــىج منــه مــا 
مل ُيعهــد باألمــر فيــه إىل اجلهــة اإلداريــة املعنّيــة ابتــداًء، فينعقــد 
قــرار  أن  حًقــا  الالفــت  مــن  إذ  ســواها.  دون  لهــا  االختصــاص 
 من الهيئة العامة 

ًّ
مجلس الوزراء قد خاطب يف هذا الشأن كال
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لشــؤون الزراعة والروة المسكية والهيئة العاّمة للبيئة وبلدية 
املنــاط  الطــرف األصيــل  أغفــل  املاليــة، ولكنــه  الكويــت ووزارة 
بــه حتديــد الــرشوط الفنّيــة ملــا ُيعتــرب من اآلثــار محــّل احلماية وما 
ال ُيعتــرب مهنــا، وهــذا الطــرف هنــا هــو دائــرة املعــارف يف البــالد 
 ١٩٦٠ لســنة   ١١ رقــم  األمــريي  املرســوم  مــن   ٢ املــاّدة  مبوجــب   –
بقانــون اآلثــار – الــي مت تغيريها فيــه إىل املجلس الوطينّ للثقافة 
والفنــون واآلداب، حيــث تنــاط هبــذا األخــري وحــده مهمــة تقدير 
تقريــر  مث  واملبــاين،  واملواقــع  لألشــياء  والتارخيّيــة  األثريّــة  الصفــة 
مدى احلاجة إىل تسجيلها وصيانهتا٢٩، باعتبار أن العمل »عىل 
صيانــة الــرتاث« هــو واحــٌد مــن أهــم املهــاّم الــي عهــد هبــا إليــه 

مرسوم إنشائه٣٠.

»عقيدة اخلرسانة« 
ــا )اتفاقيات(  يف احلقيقــة، وبرغــم شــبكة االلزتامــات هذه خارجيًّ
 الدخول يف 

ً
ب األمر فعال

ّ
وداخليًّا )قوانني(، أتســاءل: هل يتطل

معاهداٍت دوليٍة وإصدار ترشيعاٍت وطنيٍة يك ني أهمية احلفاظ 
ا( مّما تبّقى من شواهد تارخينا الكويي؟  عىل )القليل جدًّ

إن حقبــة اخلمســينيات الــي أتــت عــىل كل مــا هــو تاريــي 
الذاكــرة  تشــغل يف  زالــت  مــا  عنــا، ويه  بعيــدة  ليســت  وأثــريٌّ 
الكويتيــة خانــًة اســتثنائية خاصــة، متلؤهــا فــرتة الطفــرة الــي متّ 
فهيــا االنتقــال احلــاّد مــن مرحلة اقتصــاد الكفاف )الــي ما زلت 
أعتقــد أنــه مل ُيــؤّرخ لهــا كمــا ينبــي( إىل مرحلــة اقتصــاد البرتول، 
بمثِن فادٍح ُحم من تارخينا، متّثل يف رشاء احلارض باملايض بعملة 
باهظة القمية، يه مسح املهشد العمراين الكويي القدمي بأكمله 
وتســويته بــاألرض متاًمــا. أمــا القليــل ممــا نــراه حولنــا مــن آثــاٍر 
معماريٍة تعود إىل الكويت القدمية، فإن الفضل يف اإلبقاء عليه 
رمبــا كان ال ُينســب إىل رؤًى سياســاتيٍة أو اســترشافاٍت حكوميــٍة 
بقْدر ما يعود إىل مســاٍع فرديٍة قصدت، حلســن حظنا التاريي، 
إىل اإلبقــاء عــىل بعــض املعــامل – لدوافع ال نعــرف )وال هيّم( ما إذا 
كانــت متجــّردة أو مصلحّيــة – بقــدر مــا ينبــي أن نســّجل أهنــا، 
برغــم امتناننــا، متناثــرة وخاليــٌة من املهنجية: ديــواٌن عائيل هنا 

و»َعمارٌة«٣١ حبريٌة هناك.
ولعــّل يف هشــادات املعماريــني – العــرب مهنــم واألجانــب – 
الذيــن عملــوا يف الكويــت آنــذاك، فعــارصوا فــرتة التحــّول تلــك، 
منظوًرا الفًتا لهذا امليل الكويي غري املفهوم إىل الهدم واإلحالل 

نْي. ففي عام ١٩٦٣، كتب املعماري جورج سابا شرب:
َ
الَعِجل

يف  التنظــمي  أعمــال  كثــب  عــن  املــرء  راقــب  مــا  »إذا 
 – إن مل يذهل – للرعة 

ً
الكويت فإنه سيدهش فعال

الــي يــمت هبــا البناء هنا. فمــا أن يمت إعداد املخططات 
قــد  واإلنشــاء  الهــدم  أعمــال  تكــون  حــى  املعنيــة 
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رسم توضييح للحظرة.



الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعور إال  أملك   ال 
الخرسانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عقيدة   بأن 
عقلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يف  مستقرّة  زالت   ما 
أسطوري بعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍد  الجمعي 
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 عىل الــورق وال 
ً

بــدأت فــوًرا، إذ يــرمس املهنــدس شــكال
ميــي أكــر مــن أســبوعني حــى يــرى، وهــو يف طائــرة 
إىل  حتّولــت  وقــد  رمسهــا  الــي  اخلطــوط  هليكوبــرت، 
أساســات للبناء أو ســاحات وميادين ويرى البنايات 
يف ارتفاع. إن مدينة الكويت تتطور باستمرار وجتري 

فهيا عملية حتّول رسيع«٣٢.
إثــارًة  الهشــادات  تلــك  أكــر  مــن  واحــدًة  أن  أجــد  أنــين  إال 
ميلــر  هــرني  جــون  الســويري  املهنــدس  هشــادة  لالهمتــام يه 
 ١٩٥٨ عــام  الكويــت  إىل  جــاء  الــذي   )John Henri Miller(
ليعمــل يف رشكــة »بومــروي« األمريكيــة الــي عهــد إلهيــا ببنــاء 
مينــاء الشــوخي. يف مــا يــيل تعليــق ميلــر الــذي أدهشــه مــا هِشــده 
هبــا  مــّرت  الــي  املحمــوم  العمــراين  التحديــث  مرحلــة  خــالل 

الكويت آنذاك:
أفســح  األســوار!  انســف  اهــدم!  اجلرافــة!  »هــات 
مزدوجــة  طــرٌق  للتقــّدم...  ملدينــة جديــدة...  املــكان 
االجتــاه ال بــّد مــن أن ُتشــق هنــا... مواقف ســيارات... 
البيــوت األرســتقراطية،  القوافــل،  جتّمــع  أمــا أماكــن 
مســاجد، مــدارس قرآنيــة، فُبعــًدا لــكل ذلــك، ُبعــًدا 
لتلــك اخلرائــب! نريــد حديــًدا وإمسنًتــا! أبواًبــا ونوافــَذ 
معدنيــة. نريــد طابوًقــا! اخلــط خرســانة... املزيــد مــن 

اخلرسانة ... خرسانة«٣٣.

أخــرًيا، هــا قــد وضعنــا أيدينــا عــىل تلــك النقطــة احلزينــة مــن 
املعماريــة  العقيــدة  تلــك  الكويتيــون  فهيــا  اعتنــق  الــي  الزمــن 

البائسة: عقيدة اخلرسانة. 
ولكن يبدو أن األمر مل يكن محض مسٍة ممزيٍة لتلك املرحلة 
فقط. كنت يف زيارٍة إىل جزيرة فيلكا منذ بضعة أسابيع، وعندما 
متــّر يف ذهــين صــور اخلــراب احلزينــة الــي رأيهتــا هنــاك، مث أضيــف 
لهذه الصور املؤملة تلك املهنجّية احلكومّية القاسية يف التعاطي 
مــع بيــوت تلــك اجلزيــرة ومعاملهــا القدميــة، وقبلهــا العديــد مــن 
املبــاين التارخيّيــة داخــل الكويــت العامصــة )كان آخرهــا مســجد 
المشــالن الــذي مت هدمــه أخــرًيا برغــم املناشــدات، وبيــت لــوذان 
الــذي ُدِرســت آثــاره فُمحيــت متاًمــا بإغفــاٍل تــاّم لالحتجاجــات، 

وما تهتامس به بعض الدوائر احلكومية اآلن من وجود خطٍة ال 
يعرف عهنا الناس بعد من اعزتام هدم املدرسة القبلّية للبنات 
– هــذا املبــىن اجلميــل الــذي درســت فيــه والــديت مضــن أجيــاٍل 
رائدٍة من فضليات الكويت – والذي كان الرصح األول للتعلمي 
النظامــي احلديــث يف البــالد(، عندما أســتجمع كل ذلك، فأنا ال 
أملك إال الشعور بأن عقيدة اخلرسانة هذه ما زالت مستقّرة يف 

عقلنا اجلميّ بعناٍد أسطوري. 
وأنــا، مهمــا حاولــت، يســتغلق عــيلّ دائًمــا فهــُم مــا يشــوب 

سلوكنا من تناقض: 
كل هذا االســتحضار للمايض يف خطابنا العام، مقابل كل 
هذا العداء لشــواِهده يف ســلوكنا العميلّ؟ أجد يف األّول تطرًفا 

ويف الثاين تطرًفا نظرًيا، واالثنان مدعاة لألىس.
لكهنــا  أخــرى،  مفارقــٍة  إىل  وألتفــت  ذلــك،  كل  أســتحرض 
حديثــٌة هــذه املــرة، تمتّثــل يف كــون الكويــت قــد فــازت عــام ٢٠١٥ 
مبقعٍد يف جلنة الرتاث العاملي التابعة ملنظمة الـ»يونيسكو« ملدة 
أربــع ســنوات، مــا يعــين أن عضويهتــا يف هــذه اللجنــة مســتمّرة 
حى عام ٢٠١٩ )بل إن الكويت يه نائب رئيس اللجنة حاليًّا(٣٤.
أال يضاعــف هــذا مــن وجــوب إظهــار شــكٍل مســؤول مــن 

االلزتام اجلاّد يف هذا الصدد؟

الذاكرة الكويتية 
 اليــد – منــذ ســنني 

ّ
بــني أورايق املتناثــرة، أذكــر أنــين نقلــت خبــط

وبالقلــم الرصــاص – مــا كتبــه إدوارد ســعيد مــرة، ال أعرف أين، 
ية للعــامل العــريب. أورده هنــا ألنــين أجــد أنــه 

ّ
عــن الذاكــرة املتشــظ

ينطبق عىل هنجنا الكويي يف التعاطي الفوضوي مع التارخي:
»... ذلــك اجلــزء الكبــري من حياتنا يف تلك البقعة من 
أو حفــظ...  مــن دون تســجيل  ينقــي  الــذي  العــامل 
وال يقتــرص هــذا النقــص عــىل حيــاة وإعمــال األفــراد، 
دوائــر  متلــك  ال  أعــرف  الــي  العربيــة  البــالد  كل  ألن 
حقيقيــة للمحفوظــات أو مكاتــب للســجالت العامــة 
أو مكتبــات رمسيــة، كمــا ليســت لهــا ســيطرة كافيــة 
عــىل معاملهــا وآثارهــا وتــوارخي مدهنــا واألعمــال الفنية 
املعماريــة فهيــا مثــل اجلوامــع والقصــور واملــدارس... 
نشــعر أن تارخًيــا متدفًقــا غنًيــا يبقــى خــارج الصفحــة، 
 عن التناول، حيث 

ً
بعيًدا عن األعني واملسامع، بعيدا

تارخينــا  أن معظــم  ذلــك   ... للضيــاع  أكــره  يتعــرض 
وعمــالء  الزائريــن  والباحثــني  األجانــب  كتابــة  مــن 
يف  معمتديــن  بالعيــش  نكتفــي  فميــا  االســتخبارات، 
تقّدمنــا حنــو املســتقبل عــىل ذاكــرٍة شــخصيٍة وعامــٍة 

يعرهيما الغموض واالضطراب«.
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صحيــٌح مــا كتــب ســعيد، لكنه ناقــص. فعندمــا يتعلق األمر 
 ،

ً
أنــا، مثــال أكــرب ألنهــا متعّمــدة.  الكويتيــة، فالفداحــة  بالحالــة 

مواطنة كويتية يف األربعينيات من عمري. ورغم أنين أنتمي إىل 
الكويت، هذا البلد الصغري الذي ال تزيد مساحته عىل ١٧ ألف 
كيلومــرت مربّــع، إال أنــين لــم أزر أًيا من جزره من قبل، إال فيلكا، 
لمــرٍة واحــدة، ولنصــف يوم، عندما كنت يف المرحلة االبتدائية 
الــي مــا كنــت  لزيــارة هــذه الجزيــرة  )مــا زلــت أذكــر حمــايس 
أعرف عنها إال صورها عىل طوابع الربيد(. كان ينبي أن يكون 
َنة خاصي، 

َ
ذلــك االطمئنــان المــرتايخ جزًءا من حقــوق المواط

»ففيلــكا ســتكون دائًمــا هنــاك«، كمــا كانــوا يقولــون يل، وفًقــا 
لمنطــق الديمومــة اإلقليمــي. ولكن اآلن، مع كل هذه الخطط 
المحمومــة الــي تجــري عــىل قــدٍم وســاق، والراميــة إىل مســح 
الجزيــرة ومســاواة كّل مــا عليهــا بــاألرض – بمــا يف ذلــك حــى 
حظورها الوادعة – فأغلب الظن أن فيلكا »لن تكون هناك« 
ــق بذاكــرٍة متشــِظية – 

ّ
بعــد اليــوم. وهكــذا، فاألمــر مــا عــاد يتعل

فالذاكــرة الموجــودة يمكــن دائًمــا اســرتجاعها وتركيبهــا، وإن 
ت – وإنما إلغاء هذه الذاكرة فقدان تام لها. 

ّ
تشــظ

يبدو أننا بصدد الدخول المتأّخر يف الســباقات المحمومة 
أكــرب  األبــراج،  أعــىل  بنــاء  عــىل  المتنافســة  الخليــج  دول  بــني 
البحــريات، وأفخــم الفنــادق. أن تبــين مرفقــاٍت )كان ينبــي أن 
تبنيها منذ عقود( فال بأس؛ عافاك. ولكن أن يأخذك الحماس 
الَعِجــل يف معــرض ذلــك، فتمســح كل مــا هو أمامك مــن معماٍر 

وذاكرٍة وتاريٍخ، فهو أمٌر يبعث عىل الحزن.
عندمــا تنحــدر املواقــف العامــة حســنة النّيــة وغــري املتبــرّصة 
 الشــاعر محمــد إبراهــمي 

ً
إىل درك اخلطــأ الفاحــش، حيــرضين دامئــا

أبو سنة إذ قال »كنا حنن األعداء/ كنا غزاة مدينتنا«.

الدور احلقيقي للحكومة
يف كتابــه الهــام واملمتــع »الكويــت وجاراهتــا«، كتــب هارولــد 
ديكســون، الوكيــل الســيايس لربيطانيــا العظمــى يف الكويــت 
يف الفــرتة املمتــدة مــن ١٩٢٩ إىل ١٩٣٦، عــن جزيــرة »فيلجــه« 

كما مسّاها:٣٥
شــيطان  بوجــود  يؤمنــون  اجلزيــرة  ســكان  »وأغلبيــة 
رشير يدىع بودريا، الذي ُيقال إنه جيوب البحر حول 
اجلزيرة، وخاصة بينها وبني مسجان، فيستدرج من 

ال حمى لهم إىل األعماق وُيغرقهم«٣٦. 
بــون جباههــم« انزعاًجــا مــن هــذه 

ّ
كان المســؤولون »يقط

الخرافات، كما يستدرك الكاتب. أما أنا، فال أدري ما إذا كانت 
هذه محض أســطورة، إذ أجد أن هذا الشــيطان الذي أشــار له 
ديكســون مــا زال يجــوب البحــر – بَهــَوس – حــول هــذه الجزيــرة 

 
ً

الجميلة، المسكينة؛ كل ما يف األمر أنه صار يأخذ اآلن أشكاال
أخــرى ُمخاتلــة، ولكنهــا تظهــر للمتأّمــل – بوضــوح – عــىل صورة 
نزعــاٍت اســتثماريٍة محمومــة، مأخــوذة بالربــح وحــده، فــال تــرى 
يف مــا ُيحيــط بنــا إال فرًصــا ماليــًة وعوائــد تجاريّــة، ثــم تعمى عن 

كل ما عداها.
ليــس يف مــا تقــّدم دعــوة إىل وقــف تطويــر الجزيــرة. األمــر 
قديــٌم  مطلــٌب  فالتطويــر  تماًمــا.  ذلــك  مــن  العكــس  عــىل 
ومســتمٌر، بــل هــو تأّخر كثــرًيا. لكنها بالتأكيــد دعوة لالّضطالع 
الجــاد بالمســؤوليات الــي ترتبط بذلك، كمــا يليق بدولٍة ذات 
ويع حضــارٍي بتاريخهــا. فقــد تكــون جزيــرة فيلــكا أكــر بقعــٍة 
مثقلــٍة بالتاريــخ يف كامــل جغرافّيــة بالدنــا. هذا يعــين أن كل ما 
يف هــذه الجزيــرة، ومــا عليها، وما حولهــا يتطلب عنايًة خاصة، 
تتضافــر فيهــا اعتبارات رســم السياســات العامــة وصيانة اآلثار 
والحفــاظ عــىل الهوية الوطنيــة ودعم االقتصاد والحفاظ عىل 
األمــن. المهمــة ليســت ســهلة، لكــن الحكومات مــا ُوِجَدت إال 

لمثــل هذه التحديات. 
 يكون 

ّ
ا أال بعــد عقــوٍد طويلــٍة مــن اإلهمال، من الُمعيــب حقًّ

منظــور  إّن  بــل  وحــده.  املــال  مبنظــور  إال  اجلزيــرة  إىل  االلتفــات 
املــال ذاتــه يتطلــب شــيًئا مــن اخليــال وســعة األفــق. تــي الــدول 
اآلن أهميــة االلتفــات إىل اآلثــار وحمايهتــا باهمتــام، ال القتنــاٍع 
إمنــا  بالــرضورة،  واحلضاريــة  التارخييــة  باالعتبــارات  سياســييها 
إلدراٍك واٍع مهنــم بــأن مثــل هــذه املواقــع يه عامــٌل اســتثماريٌّ 

حرج وُمدّر لألموال إذا ما اسُتثِمر حبصافة. 
ق«

ّ
 هنــاك اآلن مــا يعــرف بـ»االقتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد اخلــال

 – أخــرًيا  فنونــه  اســُتغلت  علــٌم  وهــو   ،)creative economy(
بذكاء – من قبل دوٍل صاعدٍة عديدة، مثل أذربيجان وكرواتيا 
وجنوب أفريقيا والبحرين وقطر، لالستفادة من الرتاث الثقايف 
واالســتثمار املــايل فيــه – مــع حمايتــه يف الوقــت نفســه– مبــا يــدّر 

العوائد الوفرية، واألمثلة كثرية.
ا للنقاش حول رؤيتنا   هامًّ

ً
وبعــد، فهــذه احلظور متّثل مدخــال

لتطويــر هــذه اجلزيــرة الــي متثــل ذاكرتنــا األبعــد: رمبا صــار ينبي 
أن نتعاطى مع حظــور فيلكــا باعتبارها سياًجا حامًيا لتارخينا. 

ومؤّسســاٍت  برتولّيــة  مبزيانيــاٍت  حكومــًة  يتطلــب  ال  األمــر 
مرشوعــاٍت  مــن  األمــوال  جــين  يف  للنجــاح  ماموثيــة  بأحجــام 
آليــات إدارهتــا – كاملطاعــم  تعّقــدت  ذات جوهــٍر ســاذٍج – وإن 
واملنتجعــات والفنــادق ومراكــز التســّوق، فحــى شــبابنا الصغار 

من رياديّي األعمال ينجحون يف ذلك هنا يوميًّا. 
التحــدي احلقيقــي هــو إدراك أن دور احلكومــات أعمــق مــن 

مجرد حتصيل األموال. 
أو هكذا ينبي أن يكون.
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 عبد احلميد حواس، »الرتاث الثقايف غري املادي يف الوطن العريب من منظور عريب«، 	

املجلة العربية للثقافة )تونس(، العدد ٥٢، املجلد ٢٦، ص. ١٢١.
 عبد احلميد حواس، »الرتاث الثقايف غري املادي يف الوطن العريب من منظور عريب«، 	

املجلة العربية للثقافة )تونس(، العدد ٥٢، املجلد ٢٦، ص. ١٢٢.
املرجع نفسه. ٦
 كلمة »تراث« يه املصطلح الذي تواضعت الرتجمات العربية لصكوك »يونيسكو« 	

عىل اعمتادها كمقابٍل لكلمة )Heritage( حيثما وردت يف تلك الصكوك.
دخلت هذه االتفاقية حزّي النفاذ يف ١٧ ديمسرب/كانون األول ١٩٧٥، وصّدقت علهيا دولة  ٨

الكويت يف ٦ يونيو/حزيران ٢٠٠٢.
٩  Art. 1 para. 3 of the Convention concerning the Protection of the World Cultural

and Natural Heritage )adopted by the General Conference of UNESCO 
  in 1972(: ”sites: works of man or the combined works of nature and man, and
 areas including archaeological sites which are of outstanding universal value
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لبعض الدول سجّل ممتاز يف هذا الصدد من حيث إبداء احلماس لتطبيقه وخلق البنية  1٠
الالزمة إلجناحه من تسجيٍل ونظم وترشيع، لعل مهنا اليابان وكوريا اجلنوبية وفرنسا 

ورومانيا ومايل.
عىل الرغم من كوهنا قد قرصت فهمها يف ما يبدو مضن احلدود الضيقة للرتاث الشعيب  11

)الفولكلور(، إال أن األوساط املعنّية يف البالد العربية قد استقبلت اتفاقية عام ٢٠٠٣ برتحاٍب 
طّيب، و بادر كثرٌي مهنا يف تنفيذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذها )اجلرد، التقييد، الدورات 

التثقيفية، إصدار الترشيعات احلمائية، وعداها(. وتلعب »املنظمة العربية للرتبية والثقافة 
 والعلوم«- أليكسو )ALECSO( دوًرا معترًبا يف ذلك، وهو دوٌر قدميٌ يف احلقيقة، رمبا يعود

إىل بدايات تكوهنا كإدارة للثقافة مضن الهيكل اإلداري للجامعة العربية، والذي تطورت منه 
إىل منظمة عربية.

يف عام ٢٠٠٥ أطلق االحتاد األورويب The Council of Europe امًسا محدًدا عىل هذه  1٢
 اجلماعات، فقد مسّاها »مجمتعات الرتاث« )heritage communities(. انظر:

 Brittany Neihardt, ‘The Intentional Destruction of Cultural Heritage as a Tool
for Ethnocide: The Case of Kuwait’, Georgetown University, Spring 2017, p. 5.

1٣ Laurajane Smith & Natsuko Akagawa, ‘Introduction’, 
in Intangible Heritage, edited by Laurajane Smith and Natsuko Akagawa 

)New York: Rutledge, 2009(, p. 6.
1	   Caleb Folorunso, ‘Heritage Resources and Armed Conflicts: An African

 Perspective’, in Cultural Heritage, Ethics, and the Military, edited by Peter G.
Stone )Woodbridge: The Boydell Press, 2011(, p. 169.

كان انمضام الكويت إىل منظمة »اليونيسكو« يف ١٨ ترشين الثاين/ نوفمرب ١٩٦٠. وتباًعا،  	1
صّدقت الكويت عىل العديد من اتفاقيات هذه املنظمة، ويه يف مجملها هتدف إىل صون 

الرتاث وحمايته. وهذه االتفاقيات يه: اتفاقية الرتاث العاملي الثقايف والطبيي ١٩٧٢، اتفاقية 
حماية أنواع التعبري والتشكيل الثقايف )التنوع الثقايف( ٢٠٠٥، اتفاقية حماية املمتلكات 

الثقافية خالل الزاع املسلح ١٩٥٤، اتفاقية منع التصدير واالسترياد غري املرشوع للممتلكات 
الثقافية )منع الهتريب( ١٩٧٠، اتفاقية حماية الرتاث الثقايف غري املادي ٢٠٠٣، اتفاقية حماية 

الرتاث الثقايف املغمور باملياه ٢٠٠١. انظر: وليد حمد السيف، »الترشيعات الكويتية لصون 
الرتاث الثقايف غري املادي«، ورقة عمل مقدمة للدورة الثالثة لبناء القدرات يف مجال الرتاث 

الثقايف غري املادي، مسقط، سلطنة عمان، ٨-١٠ أيلول/ سبتمرب ٢٠١٤.
  اإلثنولوجيا )Ethnology( يه الدراسة املقارنة ألوجه االختالف واالتفاق بني احلضارات،  1٦

الستنباط تعممياٍت حول أصولها وتطورها وتنوعها. ويف السنوات األخرية، أضى أغلب 
املوضوعات الي كانت تعاجلها اإلثنولوجيا تقع مضن اختصاص علوٍم أخرى، مثل 

األنروبولوجيا. انظر: شاكر مصطفى سلمي، قاموس األنرثوبولوجيا )الكويت: جامعة 
الكويت، ١٩٨١(، ص. ٣٠٤-٣٠٥.

األنربولوجيا )Anthropology( يه علم دراسة االنسان طبيعيًّا واجمتاعيًّا وحضاريًّا.  	1
 واملصطلح منحوت من كلمتني يونانيتني هما Anthropos )إنسان( وLagos )علم(،

 وتعنيان مًعا »علم االنسان«. انظر: شاكر مصطفى سلمي، قاموس األنروبولوجيا
)الكويت: جامعة الكويت، ١٩٨١(، ص. ٥٦.

1٨  Art. 1 para. 3 of the Convention concerning the Protection of the World Cultural
and Natural Heritage )adopted by the General Conference of UNESCO 

  in 1972(: ”sites: works of man or the combined works of nature and man, and
 areas including archaeological sites which are of outstanding universal value
from the historical, aesthetic, ethnological or anthropological point of view“.

اآلركيولوجيا )Archaeology( هو علم اآلثار القدمية، وهو هيدف إىل إعادة بناء تارخي  1٩
 احلضارات السالفة لدراسة تطور احلضارات البرشية. انظر: شاكر مصطفى سلمي،

قاموس األنرثوبولوجيا )الكويت: جامعة الكويت، ١٩٨١(، ص. ٦٢.
مجلس األمة، »التقرير رقم ٢١ للجنة الشؤون اخلارجية عن مرشوع قانون باملوافقة عىل  ٢٠

اتفاقية بشأن حماية الرتاث الثقايف املغمور باملياه«، ص. ٣ )نظرته اللجنة باجمتاعها املنعقد 
بتارخي ٦ ترشين األول/ أكتوبر ٢٠١٦(.

  هـ. ر. ب. ديكسون، الكويت وجاراهتا، ط. ٢ ٢1
)الكويت: صحارى للطباعة والنرش، ١٩٩٠(، ص. ٣٨.

٢٢  Art. 1: ”For the purposes of this Convention, 1. The ”intangible cultural
heritage“ means the practices, representations, expressions, knowledge, 

 skills – as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces
 associated therewith – that communities, groups and, in some cases,

individuals recognize as part of their cultural heritage“.
املادة ٣ من اتفاقية اليونيسكو حلماية وتعزيز تنّوع أشكال التعبري الثقايف ٢٠٠٥. ٢٣
املصدر نفسه. 	٢
املصدر نفسه. 	٢
د. وليد السيف، اتصال شخيص، ٢٨ آذار/ مارس، ٢٠١٨. ٢٦
وال شك أن هذا متاٌح دائًما، وذلك مبوجب املرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ يف شأن  	٢

 حماية الروة المسكية، الي تعطي جهة اإلدارة سلطة إصدار هذه الرتاخيص، فقد ورد
 يف املادة ٥ من هذا القانون: »ال جيوز إقامة املصايد البحرية كاحلظور والقراقري وغريها

 إال بعد احلصول عىل ترخيص من اجلهة اإلدارية املختصة بالروة المسكية. ويعني
يف الرتخيص موقع املصيدة ومقاساهتا وفتحاهتا«.

املرسوم رقم ١٧٦ لسنة ٢٠١٤. ٢٨
 املادة ٢ من املرسوم األمريي رقم ١١ لسنة ١٩٦٠ بقانون اآلثار: »تناط مهمة املحافظة ٢٩

عىل اآلثار باملجلس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، ويعود إىل هذه الوزارة وحدها 
مسؤولية تقدير الصفة األثرية والتارخيية لألشياء واملواقع واملباين، واحلكم بأهمية كل أثر 

وتقرير اآلثار والواجب تسجيلها وصيانهتا ودراستها واالنتفاع هبا«.
 املادة ٢ من املرسوم األمريي بإنشاء املجلس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، كما نرش ٣٠

يف اجلريدة الرمسية »الكويت اليوم«، العدد ١٤١، ٢٢ يوليو/منوز ١٩٧٣.
»الَعمارة«، بفتح العني، وجمعها »عماير«، يه مخازن كانت ُتبىن عىل ساحل البحر  ٣1

)السيف( يف الكويت القدمية، ُتباع فهيا لوازم السفن الرشاعية، كاألخشاب واملسامري 
واحلبال والزيوت )دهن الِصْل(، وقد تباع فهيا أيًضا أدوات البناء واملعمار كاجلندل 
والباسجيل واحلديد وعداها. وقد أزيلت جميع العماير من ساحل البحر يف حركة 

 التنظمي املعماري الي مرت فهيا الكويت احلديثة حى مل يبَق مهنا اآلن إال واحدة
أو اثنتان عىل حّد علمي، مثل عمارة اخلالد الكائنة يف منطقة القبلة، عىل شارع اخلليج 
مقابل قرص السيف، والي يعود تارخي بناهئا إىل ما قبل لبعام ١٩١٥، أي قبيل عهد الشيخ 

مبارك الصباح )مبارك الكبري(.
سابا جورج شرب، »علم التنظمي وتطّور الكويت« )الكويت: بلدية الكويت، ١٩٦٣(. ٣٢
 جون هرني ميلر، كاديالك كوكاكوال، ترجمة محمد بن عصام السبيي ٣٣

)الكويت: هكسوس لإلعالم والنرش، ٢٠٠٩(، ص. ٦١.
مت انتخاب الكويت باإلجماع ملقعد نائب رئيس الدورة السادسة للجمعية العامة للدول  	٣

األطراف يف حماية وصون الرتاث الثقايف غري املادي. انظر: جريدة الهنار، ١ حزيران/ يونيو ٢٠١٦.
إثر تقاعده، ُعنّي ديكسون مبنصٍب رفيٍع يف رشكة نفط الكويت، وتويف يف الكويت عام ١٩٥٩. 	٣
هـ. ر. ب. ديكسون، الكويت وجاراهتا، ط. ٢ )الكويت: صحارى للطباعة والنرش، ١٩٩٠(، ص. ٤٢. ٣٦
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رامي صّباغ

محاورة فادي العبد هللا  ١65 
 وعيل شمس الدين

عن شعٍر يف كنف املستقبل املستحيل
عيل مشس الدين

فادي العبد هللا

محمد عفيفي مطر  ١75 
 الشاعر الذي هرب

ته
َ
 من السياسة فلحق

إىل السجن
صابر رشدي

يه بريوت من جديد  ١79
إتيل عدنان
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رامي صبّاغ

ف أعمال 
ّ
صانع ومؤل

فيلمّية وفيديو، 
موسييق، لبنان. من 
أعماله: »٢ ملغ من 
الدم الفاسد عىل ثلج 
طاهر أبيض« )٢٠٠6(، 
»البطل األخري« 
)٢٠١١(، »ركعتان يف 
العشق« )٢٠١٩(، 
كما شارك يف إخراج 
»طوبولوجيا لصفة 
الغائب« )٢٠٢٠( مع 
رشيف صحناوي

مل أعد أذكر املكان أو يف أيّ عاٍم بالتحديد كان ذلك، لكيّن أذكر 
الصوت املدّوي جّيًدا.

الطاولــة  وصفــق  علينــا  الثانويــة  يف  طــارق  صديقنــا  دخــل 
بدفرت أسود.

نظرنــا أنــا وعــيل إىل الدفــرت، مث نظرنــا إليــه بانتظــار اســتفهام 
عــام ١٩٩٥  بعــد  وقعــت  قــد  احلادثــة  هــذه  تكــون  رمبــا  محتــواه. 
حــني منعــت الســلطة اللبنانية أيّ تداول مبوســيقى »امليتال«، 
إثــر اّدعاهئــا أّن تلــك املوســيقى تدعــو شــباب لبنــان إىل عبــادة 

الشيطان واالنتحار.
بعدمــا قــرأ لنــا طارق ما حيتويه الدفرت األســود، قّررنا الســفر 
من بريوت، عامصة احلّرية واالنفتاح، إىل دمشــق، مدينة األســد 
قتني فوق كّل حائط.  

ّ
األب، املدينة حيث ال مفّر من عينيه املعل

ماذا تعين املراهقة بعد سنوات احلرب؟ 

»كروم« دمشق
يف أيّــام الثانويّــة وبعــد طفولــة قضــت باحلــرب، كّنــا، مــن دون أن 
ندري، قد اخنرطنا يف حبٍث عن مفرداٍت تناسب توصيف حالنا. 

من أين لنا كّل هذا املوت؟ 
كان ثّمــة يشٌء يف موســيقى »امليتــال« يفــي باإلجابــة عّما مل 

يكن بإمكاننا أن نبوح به.  
بــدل  بالديناميــت  بــريوت  تحطيــم  إعــادة  أعمــال  كانــت 
رفيــق  أطلــق  انتهــت.  قــد  الحــرب  فــات 

ّ
ومْســح مخل القذائــف 

المدينــة  لتبــدأ  اإلعمــار،  إعــادة  أعمــاَل  وصحُبــه  الحريــري 
إطــالق أصــوات جديــدة. اعتقدنــا أّن هديــر آالت الَحفــر ورصيــر 
صــاروخ التلحيــم أصــواٌت راهنة، لكنها رسعان ما أصبحت من 
مفرداتنــا اليوميــة حــى يومنــا هــذا. يف تلــك األيّــام الزرقاء، كان 
خطــًرا عــىل النظــام أن يتلّفظ جيٌل صاعٌد بكلمات تختلف عّما 
يريــده رجــال الدولــة الصاعــدة: اإلعمار، ثم صار كل يشء عىل 

مــا يرام، ثم اإلعمار. 

داخــل  العمــل  بــّزات  يف  أجســامهم  احلــرب  رجــاُل  أدخــل 
الربملــان والــوزارات واســتملكوا املدينــة، مث قــّرروا امتــالك كّل مــا 
حنملــه يف أجســادنا املراهقــة مــن وشــوم وكلمــات ونوبــات ذعــر. 
»ميتــال«،   – املشــاغبة  الــروك  موســيقى  أنــواع  كّل  جمعــوا 
»پانــك«، »غــراجن« وحّى »جــون أيري بون جويف« – يف العلبة 
نفهســا )أحياًنــا، أختّيــل »بــون جــويف« يتوّســل بوزيــر الداخليــة 
اللبناين يف وقهتا إلخراجه من العلبة ألّن أوزي أوزبرن يرّص عىل 
تمسيته »براين أدامز«(. جمعوا الكّل يف هذه العلبة ودمغوها 
جميعهــا  فأصبحــت  شــيطانية«  »تعاويــذ  مثــل  مبصطلحــات 
 يرى 

ّ
موســيقى خطــرة وشــاّذة. كيــف ميكن أليّ مراهــق مثلنا أال

يف هذا انتصاًرا له؟ 
رشاء  مــكان  ســوى  ســورية  إىل  الرحلــة  مــن  شــيًئا  أذكــر  ال 
ذهاًبــا  الســورية  اللبنانيــة-  احلــدود  عــىل  والقلــق  الكاســيتات 
بقــدر حجــم  يزيــد  القلــق  حنــو دمشــق، كان  وإياًبــا. يف طريقنــا 
صــورة األب الــي بــدأت تكــرب شــيًئا فشــيًئا طــوال الرحلــة؛ مــن 
ــق أمــام ســائق التاكــيس مثــل أيقونــة دينيــة، 

ّ
بورتريــه صغــري معل

إىل صور ملصقة عىل زجاج سيارات متجهة معنا حنو سورية، مث 
جداريــات عــىل حيطــان معابــر احلدود، وأخــرًيا متاثيل ضخمة يف 

ساحات دمشق. 
نزلنــا درًجــا طويــاًل مث دخلنــا مســتودًعا واســًعا حيــوي آالف 
الكاســيتات. مل نعــرف مــا الــذي كنــا ســنفعله أمــام هــذا العــدد 
ــُف مــن حريتنــا 

ّ
الكبــري مــن األغنيــات، ومــا لبــث أن خّفــف املوظ

وقــال إّن يف املتجــر صنــٌف مــن الكاســيتات امســه »كــروم« هــو 
جبودٍة أعىل من الكاسيت العادي، مثّ أشار إىل عدد من الرفوف. 
أذكر كم كان االنصياع إلصبعه مرحًيا. خرجنا من املتجر بعدما 
أخذنــا مــا طــاب لنا وملحُت عىل زجــاج املتجر ملصًقا كُتب عليه 

»يا أيخ، ليس لدينا هاين شاكر«.
ال  عــدًدا  حبوزتنــا  ألّن  البــارد  كالعــرق  اخلــوف  كان  إياًبــا، 
يســتهان بــه مــن املــواد اخلطــرة واملمنوعــة. كاســيتات حتمل عىل 

طعم الحديد يف فمي
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ظهرها صوًرا لشــياطني ومالئكة متحّورة من كّل شــكل ودين. 
ولــي تــزداد األمــور ســوًءا، كان طــارق مــا زال حيمل معــه الدفرت 
األســود، وهــو الدفــرت الرمســي للمتجــر الــذي زرنــاه وفيــه أمســاء 
الفــرق  فيــه، ومهنــا أمســاء كّل  املتوّفــر  كّل املخــزون املوســيقي 
املغضــوب علهيــا كمــا عــدد كبــري مــن الفــرق غــري املعروفــة لــدى 

وزارة الداخلية اللبنانية.  
كّنــا محظوظــني عندمــا قــررت الدولــة أنّنــا حنمــل الشــيطان 
كّل يــوم داخــل كاســيتات املوســيقى الــي نتناقلهــا بــني صفوف 
املدرســة. كان لذلــك أثــر عميــق يف تعيــني مــا قــد حتملــه أغنيــٌة 
مــن خطــورة. مْنــع موســيقى »امليتــال« وأخواهتــا كان انتصــاًرا 
لنــا وهزميــًة يف آن؛ انتصــار يف إعــالن الدولــة أنّنــا حنمــل يف ذوقنــا 
يــن والقانــون، لكــن هزميــة أيًضــا ألّن ذاك  مــا هــو أخطــر مــن الدِّ
املنــع كان بدايــَة طحــن أيّ قــدرة حقيقية عىل النطق لدى جيٍل 
أمى سنواته األوىل يستمع إىل انفجار قذيفة أو رصاخ. حينها، 

أصبحت األغنية سالحنا فميا كان صوت املدينة سالحهم.

شتوكهاوزن الضائع وكريستيان الصامت
كان غاضًبــا مــن كّل يشء. حيــّرك فّكه األســفل مينًة ويرة بينما 
يراقــب حركــة الســيارات الــي متــّر جبانــب املقهــى يف آخــر الهنــار. 
يف كّل فيلــم أصنعــه، أضــع صــوت ســيارات مشــاهًبا لتلــك الــي 
الدافئــة  األصــوات  مــن  ألهنــا  ربّمــا  كرســّيه،  جبانــب  متــّر  كانــت 
القليلــة الــي أعطتــين إياهــا املدينــة، أو ربّمــا ألنــين أريــد اجللوس 
ــا بالشــّبان حيّدثــين 

ً
جبانبــه، بطريقــٍة مــا. جلــس يف املقهــى محاط

كيــف التقــى بكريــس ماركر وجوريس إيفانس يف باريس وكيف 
فــي كتــاب »دفاتــر باريــس« خــالل شــجار حــول مــاو 

ّ
رضب مؤل

يه عن تروتسي قال: 
ّ
تيس تونغ. حني حاولت معرفة سبب ختل

أتعلم ما يه الثورة الدامئة؟ إهنا المشس! 
من وقٍت إىل آخر، كان كريستيان حيّرك فّكه األسفل مييًنا مث 
يساًرا لي يعيد وجبة أسنانه إىل مكاهنا. يتنّقل لساُنه ببطء يف 
فمه وُتمسك يُده جبمجمته. لكّن شيًئا ما يف عينيه كان يتحّرى 
عــن أمــوٍر أكــر خطورة، كما لو أّن انفــالت الوجبة من فكّه كان 
يذكّره بانفالت الزمن من حياته: بعد حصار بريوت عام ١٩٨٢، 
قّرر التوقف عن صنع األفالم مث التوقف عن العمل واجللوس يف 
املقهى بعدما حرق شّباٌن مرتزقة كّل أفالمه وكتبه عام ١٩٨٦. 
عــام ٢٠٠٢، قــّرر الوزيــر الياس املّر الــذي ورث وزارة الداخلية 
»امليتــال«  عــىل  ثانيــة  حملــة  شــّن  ميشــال،  الوزيــر  أبيــه  مــن 
يف لبنــان. توجهــُت مــّرة أخــرى إىل ســورية الــي ورث رئاســتها 
بشــار األســد مــن والــده حافــظ. مل أحبــث هــذه املــّرة عــن املالئكة 
والشــياطني، بــل ذهبــُت مع صديقي رائد من أجل كريســتيان. 
ســورية  مــن  باســل  صديُقنــا  هاتَفنــا  أهشــر،  ســتة  انتظــار  بعــد 

لينبئنــا أنــه وجــد نســخًة قــد تكــون الوحيــدة املتبقيــة مــن فيلــم 
أرشــيف  ترقــد يف  ليــوم واحــد«  غــازي »مئــة وجــه  كريســتيان 
املؤسســة العامــة للســينما يف ســورية. ُعــرض الفيلــم يف دمشــق 
مضــن مهرجــان الســينما البديلــة عام ١٩٧٢ مثّ أصدرت الســلطة 
الســورية قــراًرا مبصادرتــه ومنع عرضه وتوزيعــه ليختفي بعدها. 
فيلــم شــيويع خطــر، هكذا، وببســاطة انهتت حيــاة ما قد يكون 
أهّم عمل طليي سيايس يف السينما العربّية. وقفنا يف استوديو 
لنهشــد  األفــالم  نقــل  آلــة  أمــام  للســينما«  العامــة  »املؤسســة 
عــىل عملّيــة نقــل فيلــم كريســتيان غــازي الوحيــد مــن النســخة 

السينمائية إىل رشيط فيديو. 
امس  انتظــار  يف  وحنــن  الشاشــة  عــىل  تظهــر  األمســاء  بــدأت 
واحــد: شــتوكهاوزن. لقــد أخربنــا كريســتيان أنّــه كان صديقــه 
وقد طلب منه استخدام قطعة »همنن«. لكن حني ظهر امس 
شــتوكهاوزن تنّبهنــا أن ال إمكانّيــة لمســاع صوت الفيلم وأّن كّل 
ما باســتطاعتنا فعله هو التحديق بإبرة ماكينة الصوت للتأّكد 

من ُحسن عملية نقل الصوت.
صــورة األب وابنــه فوقنــا وحنــن نشــاهد أهــّم جتربة صوت يف 
الســينما العربّيــة بمصــت. مل يكــن باســتطاعتنا املطالبــة بــيء، 
فنحــن بالــكاد كّنــا نصــّدق أنّنــا حنصــل عــىل نســخٍة مــن الفيلــم 
املحجــوز الــذي ُوجــد مقبــوًرا بــني الغبار أســفَل قاعة األرشــيف. 
 يبعــد عّنــا بضعــة عقــود لكــن 

ٍ
هكــذا كان حالنــا دائًمــا مــع تــارخي

مغّيٌب كأنّه من العصور الغابرة. نبحث عن موسيقانا وأفالمنا 
كمنّقيب اآلثار وننقلها مثل اللصوص. نرق تأرخَي رسقِة التارخي.
       عندما أحرضنا الفيلم معنا إىل بريوت جلس كريستيان 
يشــاهده للمــرة األوىل منــذ ١٩٧٢، وحيــّرك فّكــه مينــًة ويرة. ترى 
مــاذا َتذّكــر عندمــا نظــر إىل تلــك الصور بعد ثالثــني عاًما؟ انهتى 
العــرض ومل يقــل شــيًئا. حيــّرك فّكــه األســفل مينــًة ويــرة بإيقــاٍع 
يشبه حركة السيارات الي متّر جبانب املقهى يف آخر الهنار. ربّما 
 أن أضع صوت تلك السيارات يف كل 

ّ
لهذا السبب ال ميكنين إال

يه.   فيلم أصنعه، رمبا أحاول دائًما العودة إىل فكّ

راحئة احلديد الصدئ
قليــاًل  النافــذة  شــققُت   ،٢٠٠٦ تّموز/يوليــو  ليــايل  مــن  ليلــٍة  يف 
ووضعــُت عــىل زجاجهــا ظفــَر أصبــي الــذي مل أقــّص منــذ أهشــر. 
النافــذة ومــن  مــن شــّق  أذين  تقــرتب  يك  قليــاًل  قّوصــت ظهــري 
ظفــري. حتّسســُت الزجــاج ألقــارن بــني صــوت ســقوط الصوارخي 
ل من شّق النافذة 

ّ
اإلرسائيلية عىل ضاحية املدينة والذي يتسل

وصوت ارجتاج الزجاج عىل ظفري الفامبرييّ. 
أصــل كلمــة صــاروخ بالعربّيــة هــو رصاخ، والعاّمــة كانــت 
»الصاروخــة«،  الصــوت  العــايل  القصــب  مزمــار  تســّمي 
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والصــاروخ يحمــل رصاًخــا قبــل ســقوطه ورصاًخــا آخــَر بعــده. 
كّل  بعــد  المدينــة  رصيُرهــا  احتــّل  الــي  الحديــد  تلحيــم  آلــة 
حــرب تســّمى صاروًخــا أيًضــا. هكــذا نحــن يف هــذه المدينــة، 

نتنّقــل مــن صاروخ إىل آخــر ونحمل رصاخنا معنا.
بأكملهــا،  الزجاجّيــة  النافــذة  األخــرى  بيــدي  جــررُت 
ووقفــُت أمــام النافــذة المفتوحــة عــاري الصــدر أشــتّم رائحة 
ليــاًل  تشــتّد  عندمــا  كهــذه،  لحظــات  يف  الهّدامــة.  األصــوات 
حفــل  يف  الموســيقى  أو  المفرقعــات  أو  القذائــف،  أصــوات 
ســفيل شــاذ، يشــتّد عمــى األلــوان يف عيــوين. يف تلــك الليلــة، 
أصبحــت بــريوت تــالاًل رماديــة والصواريخ صــارت ثلًجا يهبط 

مــن دون هدوئــه المعتاد ويلمع عىل األرض.
نظاميــة  مدينــة  بــريوت  صــارت  تلــك،  تّمــوز  ليلــة  بعــد 
طــوال  صوتهــا  يعلــو  الحديــد  صواريــخ  نعيــق  عــىل  تســتيقظ 
النهــار مطــارًدا ســّكانها من كّل شــارع نحــو البحر أو المطار. 
لم يكن باستطاعي الرتّجل فيها من دون بعض السموم يف 
عرويق. وحني تصمت المدينة قلياًل ارتياًبا من لحظات قلق 

ســيايس، تنفجر فيها ســّيارٌة من شــّدة الضجر. 
يف الليل تظهر مدينة أخرى. يســكنها الذين رسق العمل 
بالتعــب والشــتائم،   يعــودون إىل منازلهــم محّملــني  نومهــم. 
يتلّمسون طريقهم بنور اللوحات اإلعالنية الوّهاج إذ يسقط 

عــىل زفت الطريق. 
يف كّل هــذا الرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد، قــررُت بنــاء حديقــي. 
تحــركات  أســّجل  الطريــق،  بجانــب  الكامــريا  أضــع  هنــا 

األجســام و ظاللها. 
كيــف يمكــن للكامــريا أن تــرى مــا أراه؟ أحــّور ميكانيكّيــة 
فتبــدو   slow shutter speedالـــ تقنّيــة  نحــو  التســجيل 
بــني  يخلــق  صدًعــا  أّن  لــو  كمــا  عــة 

ّ
متقط األجســام  حركــُة 

 disjoints اللحظــة واألخــرى. بني كّل صورة وأخرى صدع
يفــكّك الزمــن يف مدينة األطياف الرماديّة.

كيف يمكن للســينما محاربة الوقت؟ هل لهذا الوســيط 
لحظــة؟  كل  ثقــل  مقاومــة  عــىل  القــدرة  بالزمــان  الممتــئ 
تراكمــت  التســجيل،  مــن  أيّــام  بعــد  صــدع.  يليــه  بصــدٍع 
الصدوع وصارت جسًما أفقيًّا من الغياب. مساحة مفتوحة 
مــن الظــالم تصلــح أن تكــون حديقــة ليلّيــة كتلــك الحدائــق 
أنــا وصديقــي رائــد يف آخــر الليــل.  العاّمــة الــي كّنــا نزورهــا 
دعــوُت ريّــا إىل التصويــر وطلبــُت منهــا الغنــاء خلــف الكامــريا 
بينما يدور التســجيل، كان عليها أن تكون حارضة يف لحظة 
خلف الحديقة لمنحها رائحًة تليق بها. تسّجل الكامريا كّل 
هــذا الغيــاب، ريّــا تســقينا البــوب والبوســت بانــك وأنا أتذّوق 
الدَم الفاســد يف ثالثة أفالٍم وســخة أمام كّل هذا الضجيج.
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ماذا أضع يف فمي؟
ــف بريوقراطي بتمتمــة أغنيٍة ما 

ّ
أليــس جميــاًل حــني يقــوم موظ

بينما يمارس عمله المقيت؟ ينشل نفسه من الموت اليومي 
بالقليــل مــن جــورج وّســوف؟ ينتظم الكثرُي مّمــا قيل عن الفن 
ف كرغبة 

ّ
كفعل مقاومة يف حركة الشــفاه تلك. يف لهو الموظ

انتقامّيــة من الدولة.
تخلــع  بالغنــاء،  وتبــدأ  الكامــريا  إىل  ممّثلــة  تنظــر  عندمــا 
يتحــّرر  تعــّر.  راقصــة  لتعــود  الحكــوايت  رداء  عنهــا  الســينما 
الرغبــة  هــو  ليصبــح  للرغبــات  كوســيط  عملــه  مــن  الممّثــل 

بالمعىن األيرويس والســيايس. 
عــيلَّ أن أكــون أكر دّقًة يف تشــخيص هذا التالمس.

يف فيلم »أرض مجهولة« )٢٠٠٥( للمخرج غّسان سلهب، 
يلعــب الكاتــب والفّنــان اللبنــاين وليــد صــادق دور المهنــدس 
نديم الذي ُيعيد بناء المدينة الي يعيش فيها بشكل افرتايض 
عــىل شاشــة الحاســوب. يف معظــم الفيلم، نشــاهد شــبح وليد 
 أنه 

ّ
صــادق يتصّنــع أنّــه نديــم الغافل عنه وجوُدنــا كجمهور، إال

يف مشــهٍد وحيــد يجلــس داخــل بــاٍر بجانــب صديــق، ينظــر إىل 
الكامريا ويغيّن وصلة هزلّية ســاخرة من أغنية وطنّية. يمكن 
الــرد  ســلطويّة  يتحــّدى  وليــد  شــبح  رؤيــة  اللحظــة  هــذه  يف 
ليخــرق بنظرتــه الشاشــة مــن دون نديــم الغافــل ويحــّدق يف 
عيوننــا، جاعــاًل مّنــا أشــباًحا. يف هــذا التحــّدي العفريــيّ للرد 
الفيلمــي وللوطنيــة، يفضــح المخرج غســان ســلهب والمؤّدي 
وليــد صــادق الســمات المخفيــة للوجه يف الســينما كمســاحة 

سياســّية يحتــّك فيهــا النص الفيلميّ مــع التمّرد الطيفي.
هــذا  كّل  ضــّد  مّتســخة  رملّيــة  رماديّــة  أفــالم  ثالثــة  بعــد 
القصــيص  غــري  التجريــب  عــن  االبتعــاد  قــّررُت  الضجيــج، 
زيــاد  بطولــة  مــن  بفيلــم  بــدًءا  رسديّــة  غنائّيــة  أفــالم  لصناعــة 
شــكرون وســاندي شــمعون يجتمع فيه االثنان ضمن مشــاهد 
غنائّيــة شــبه عجائبّيــة. أردُت للغنــاء أن يكــون لحظــَة إعــالن 
حّب تبدو كســقوٍط لألبديّة يف الزمن، كما يصّنفها أالن باديو 
يف كتابه »يف مديح الحب«، بشكل مشابه للحظات النشوة 
ــب الشــخصيات 

ّ
عنــد المشــاركة يف فعــل ســيايس ثــوري. تتغل

عىل مؤامرات ُيحيكها واقعهما ضّد حياتهما من خالل الغناء 
والحّب كشــذرات معجزات سياسية.

مشــيُت يف أنحــاء المدينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ليــاًل نهاًرا أختلس 
المشـــــــــــــــــــــــــاهد يف كّل مــكان، ورصُت أرى زيــاد وســاندي يف 
كّل بــاٍر أدخلــه، أســمع صوتهمــا يف كّل أغنيــة حــّب- حــى يف 
األغــاين المســيحية الرديئــة الــي أحــّب ســماعها حــني أقــود 
تمــّر يف  ســّيارة  كّل  داخــل  يتعانقــان  وأرى جســَميهما  ليــاًل- 

التغيــريات الضوئية ألنفاق بريوت.

يف ظهــر يــوم صيفــي حــاّر، وبينمــا كنــت أنتظــر مــرور ســيارة 
أجرة عىل زاوية الطريق، نظرُت عالًيا حنو لوحة إعالنية عن مبيد 
حــرشات ورصاصــري. مــن شــّدة احلــّر، تصّبــب العــرق عــىل جبيــين 
وبــدأ يــزل إىل عيــوين فأحسســُت بغشــاوٍة أفقدتــين القليــل مــن 
البــرص. حينهــا، ظهــر وجه زيــاد عىل اللوحة بابتســامته املالئكّية، 
وفتــح فمــه مغّنًيــا »حلــف القمــر« جلــورج وّســوف. بــدأُت بدوري 
أمتــمت األغنيــة بنفــٍس الهــث، فمــّرت شــاحنة بيضــاء ضخمــة مــن 
ا مــّزق أذين اليــرى كالزجــاج مثلمــا  أمامــي وأطلقــت بوًقــا حــادًّ
مــّزق ضــوُء مصابيحهــا عيــينّ. مــن شــدة األمل، وضعــُت يــدي عىل 
أذين واليــَد األخــرى عــىل األرض وركعــُت باكًيــا خوًفــا من فقدان 

المسع بسبب حّدة الصوت. 
ت أذين تّن ألســبوٍع كامل. وحني هدأت، ويك يزول عيّن 

ّ
ظل

 أخــرج مــن البيــت خــالل الهنــار مــن دون وضع 
ّ

اخلــوف، قــّررُت أال
ســّدادات أذن. اكتشــفُت حينهــا أّن مّص اآلذان يســّبب اخنفــاض 
شّدة حّر الصيف، وأّن الغالف يف أذين ال حيميين فقط من صوت 
املدينــة بــل مــن عنفهــا األمين أيًضا. منذ ذلك اليــوم، مل تنفجر أيّ 

سيارة يف بريوت.
بــدأُت أيًضــا أســمع دعســات قدمي عىل الطرقــات ويه تمّر 
أكــر  الســّدادات حــى يف  الحــذاء صعــوًدا إىل  مــن  يف جســدي 
األحيــاء ضجيًجــا، مّمــا جعــل تخّيــل موســيقى فيلمــي الجديــد 
مســليًّا مــع نبضــات إلكرتونّيــة متكــّررة كالــي أصنعهــا مــع كّل 
دعســة، ومازحــت نفــيس ورصُت أفّكــر أّن المدينــة توافقين عىل 
قــرار تأليــف نســخ »ســينث بــوب« للفيلــم مــن موســيقى جــورج 

وّسوف ومىن مرعشيل. 
الفيلــم، ومــا إن كاد  النســخة األوىل مــن ســيناريو  اكمتلــت 
العمــل يبــدأ مــع املوســيقيني عــىل تأليــف املوســيقى حــى توالــت 
 أّن الهتافــات الــي 

ّ
األحــداث بــني ٢٠١٩ و٢٠٢٠ وتوّقــف العمــل، إال

فت التظاهرات أظهرت أّن شيًئا يف الغناء ال بّد منه، واستمررت 
ّ
غل

يف رؤية زياد وساندي يغّنيان ويقعان يف الغرام يف كّل مكان.
جســد  عــىل  زجــاج  لــوح  ســقط   ،٢٠٢٠ أغســطس  آب/   ٤ يف 
زيــاد فمــّزق ظهــره، ودخــل صــوت إىل كّل بيــت مــن بيــوت بريوت 
ما ظهر يف مخّيلي مهشٌد 

ّ
أخــرس اجلميــع. منــذ ذلك املغيب، وكل

مــن الفيلــم، أرى زياد وســاندي يقفــان أمامي جنًبا إىل جنب من 
دون حركــة. تفتــح ســاندي فمهــا مــن دون أن خيــرج منــه صــوت، 
مث متــّد يدهــا لمتســك يــد زيــاد الــذي يفتــح فمــه مــن دون لســان 
داخلــه. يقفــان عــىل أســفلت أســود أحرقتــه أشــّعة المشــس مــع 
ثقبني أســودين يف وجههيما بدل الفّم. يبدو الثقبان مثل عينني 
والزفــُت يــرمس فًمــا أفقيًّــا محروًقــا، ينظــر إيلّ هــذا الوجــه اجلديــد 

منتظًرا أغنية. 
وينتظر.         
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علي شمس الدين
فادي العبد الله

عيل شمس الدين، 
لبنان. كاتب وشاعر 
مقيم يف لندن، صدر له 
ا »زنول األلفة« 

ً
حديث

عن دار الهنضة 

فادي العبد هللا، لبنان. 
كاتب وشاعر وناقد 
موسييق مقيم يف 
ا 

ً
الهاي، صدر له حديث

»البياض البايق« 
)شعر( و»الهشاشة 
أساًسا« )مقاالت 
نقدية( عن دار اجلديد

فادي العبد هللا وعيل شــمس الدين شــاعران مقيمان يف بريطانيا وهولندا ينرشان، يف لبنان، خالل النصف الثاين من 
عــام 2022، مجموعتــني شــعريّتني. هنا محاورة عن ُبعــد بينهما، عن إمكانية الكتابة الشــعرية، بــني الخارج والداخل، 
 وما كان يقبل التصــّور، ويف ظّل مســتقبٍل ال تلوح منه إال 

ً
وعــن مغزاهــا، يف ظــّل انهيــارات كربى لمــا كان اجتماًعا ولغــة

استحالُته.

»األلفة« والغربة
»نــزول  المجموعــة  عنــوان  مــن  معــك  أبــدأ  أن  أوّد  ع:  ف. 
األلفة«، وقد كانت يل مجموعة شعرية بعنوان »يد األلفة«. 
أليســت األلفــة مــن مفــردات بســام حجــار الــذي تذكــره أيًضــا 
يف مقالــك األخــري عــن الشــعر واســتحاالته؟ هــل يمكــن القــول 
بأنــين أبحــث عــن األلفــة يف حــني أنّــك تنعاهــا وبالتــايل وبرغــم 
ًقــا بالمــكان 

ّ
اشــرتاكنا يف تجربــة الغربــة، يبــدو يل أنــك أكــر تعل

)ســورية، لبنان، هما قســما كتابك( مين؟
بــكالٍم آخــر، أفــرتُض أننــا يف عالــٍم تتســارع هجنتــه وتغريبه 
لنــا، ولكــن يف حــني قــررُت منــذ زمــن أنين مواطــن العالم الذي 
ال يحتمــل نجاتــه مــن بالدنــا وقــررُت أن أحمــل مــي مــا أحــّب 
ومــن أحــّب إىل حــارٍض متطــاول، بحســب قراءتــك يل، يف حــني 
أنك قّررت مســاءلة انعدام المســتقبل يف تلك البالد ومواجهة 
ذلــك االنعــدام يف حــني أنــك، كمــالك بــول كيل، تطــري مبتعــًدا 

 بعاصفة التاريخ؟
ً

عنه محمــوال
العــزالت،  يف  األلفــة  عــن  يبحــث  كان  حجــار  بســام  ش:  ع. 
وأحســب أن هــذا االســم هــو مــا نبحــث عنــه كبــرش، هــو جــزء 
مــن طبيعتنــا. كيفمــا كنــا ومــن أيــة مشــارب جئنــا وأيــن نقيــم 
وأقمنــا. نحــن ميمكائنــات نبحث عن حرارة هذا االســم الدال 
عــىل تقاطعــات مــن األحاســيس اإليجابيــة كالحــب، األمــان، 
المعــارشة  المؤانســة،  المــوّدة،  الوئــام،  االنســجام،  الوداعــة، 
وغريهــا. »نــزول األلفــة« كتــب يف فرتتــني زمنيتــني مختلفتــني 
وهــذا  الكتــاب،  مــن  الثــاين  القســم  يف  قصيــدة  اســم  ويحمــل 
القســم كتــب يف خضــم المقتلــة الســورية والقصائــد فيــه يه 

لدخولهــم  مســتعجلة  مرافقــة  للمــوىت  آنيــة  مرافقــة  مــن  نــوع 
يف الجــوف العضــوي، عودتهــم إىل الطبيعــة الخــام، إىل أصــل 
مــن  نــوع  فيــه  كالم  عــرب   

ً
قليــال تصحبهــم  مرافقــة  األصــول. 

اشــتباك مــع اللغــة الــي أظهــرت عجزهــا الــكيل يف أن تنصفهم 
او ترافقهم.

بــدا يل األمــر كأنــه مــوت الرتاجيديــا، مــوت إمكانيــة هــذا 
ونفّصــل  عجزنــا  إليــه  نحيــل  الــذي  التاريــي  اللغــوي  الســند 
فهــا يف اســتلهام رفعــة يف المعــىن أكان 

ّ
منــه قيًمــا عظمــى نوظ

 عىل رفعة 
ً

ا وأســاطري نرفعها مثاال  واســترشاًفا أم ِســرَيً
ً

هذا أمال
هــذه  النصــوص  االنكســار.  تحمــل  عــىل  لتســاعدنا  رمزيتهــا 
أرادت أن تصنــع لهــؤالء زمًنــا إلعطائهــم بعــض الوقــت قبل أن 
يبــدأوا تحولهــم، هــذا الوقــت القليــل الــذي حرمــوا منــه حــى 
عنــد مقتلهــم، ولشــدة رسعــة موتهــم وغزارتــه وانتفــاء القــدرة 
قبــور  أو  أكفــان  يف  ووضعهــم  عليهــم  والحــداد  تأبينهــم  عــىل 
النســيان،  فرائــس  ســيصبحون  أنهــم  أيًضــا  ولتيقــين  الئقــة، 
ذاكــرة  يف  اســتعادتهم  صعبــة  وســتكون  الذاكــرة  ستنســاهم 
المســتقبل بكليتهــم. لــم يكــن بادًيــا عــىل موتهم أنه ســيتمكن 
من تأسيس أسطورة لهم. لذلك أحسست آنذاك أن الجوف 
العضــوي الخــام هــو أكــر مــكان يمكنــين أن أقدمــه يف اللغــة 
يحميهــم  أن  يمكنــه  آمــن  مــكان  وأكــر  هكــذا  يرحلــون  لمــن 
مــن توحــش اإلخــوة ومــوت الرتاجيديا واســتحالة األســطورة. 
وإعطــاء اســم الكتــاب عنــوان تلك القصيدة هــو إحالة إىل أننا 
مــا زلنــا نعيــش هــذا المــوت، نحــن نعيــش يف اتســاعه وتمــّدده 
ولــم نعــد نعــرف، نحــن الناجــني، كيــف نعيــش مــن بعــده، إذ 

محاورة فادي العبد الله وعلي شمس الدين
عن شعٍر يف كنف المستقبل المستحيل



بدايات • العدد 36 | ١662022

يبــدو أن هــذا المــكان قــد أســس رسيــر احتضــار وبــات صعًبــا 
معنــا  نأخــذ  مــاذا  نتذكــر  أن  المغرتبــني  الناجــني  نحــن  علينــا 
إىل حيــاة النجــاة هــذه. يدهمــين دائًمــا هــذا العجــز يف جوهــرة 
التذكــر، مــاذا أتذكــر؟ مــن نحــن؟ مــن كّنــا؟ مــاذا فعلنــا؟ مــاذا 
ر، حى لو كان 

ّ
أنجزنــا وخرنــاه؟ ُمضــٍن هذا المســار يف التذك

القســم  القصائــد يف  رًسا.  ليكــون  يصلــح  ــره 
ّ
تذك أســتطيع  مــا 

وإىل  المســتمر  المــوت  إىل  النظــرة  هــذه  مــن  تنطلــق  األول 
االســتحاالت الــي ولدنــا فيهــا ويف المــكان الــذي تركنــاه وفيــه 

تســاؤل عن معــىن المغادرات يف هذا المقام.

لــم أفكــر يف مــالك بــول كيل التاريــي وعالقتــه بمــا كتبــُت 
بنيامــني لســياقه، خاصــة أن  ولكــن يســتوقفين تعريــف فالــرت 
الجنــة.  مــن  آتيــة  التطــور  الــي دهمتــه يه عاصفــة  العاصفــة 
القســم األول مــن الكتــاب هــو كتابــة يف الحــارض الــذي ال يبــدو 
يل أبــًدا أنــه جّنــة بــل مشــقة ويه مفــردة أخــرى مــن مفــردات 
بســام. فنحــن يف الشــتات مواطنــون »in transit« يف البــالد 
الــي هاجرنــا إليهــا يف حاالتنــا المتعــددة. أي أننــا مواطنون غري 
مكتمــيل المراســم، مواطنــون بِســمة رســمية فقــط، مواطنــون 
خزائــن  ولكننــا  للقانــون،  ونمتثــل  الرضائــب،  ندفــع  ألننــا 
اجتماعيــة مقفلــة، تعيــش المشــّقات. نحن أنفس خاٍل وفاض 
ما كانت عليه. وهنا أوّد أن أســألك، ماذا حملت معك لتبقيه 
مــاذا  وعــىل  تتذكــر  مــاذا  وخرتــه.  خلفــك  تركتــه  الــذي  ومــا 
يف  فــه 

ّ
توظ وبمــاذا  بــه  احتفظــت  مــا  تســتعمل  كيــف  تتحــر؟ 

هويتــك الجديــدة، كيف يمكنــك أن تكون مواطن العالم؟ 

وظيفة اللغة والكتابة
ف. ع: هــل عــىل اللغــة أن ُتنصــف ضحايــا مقتلــة أو عليهــا أن 
تؤســطر القضايــا كمــا فعــل محمــود درويــش بقضيتــه؟ لســت 
أرى يف ذلــك رضورة للغــة، بــل كمــا ذكرت أنــت يمكنها ربما أن 
تكون استحالة، فأسطرة القضايا تحّولها إىل مستحيل، بينما 
ــر، لتحويــل  اســتحالة الــكالم ربمــا تفتــح مجــاالت أخــرى للتفكّ
الــركام إىل طلــل بحســب فكــرة وليــد صادق المرشوطــة بعمل 

حــداد طويــل وصامــت. مثل هذه الكتابــة عليها أن تصمت.

اللجــوء إىل كتابــة أخــرى؟ أحســب أن ردي  هــل يمكــن 
)وهــو ديــوان البيــاض البايق المنشــور حديًثا( هــو بنعم. أعين 
والصمــت  المقتلــة  أثــر  عــن  البحــث  إىل  ربمــا  تســى  كتابــة 
والعنف وأمور أخرى كثرية داخل نسيج الحب والصداقات 
والفــن، بهــذا فــإن القصائد ليســت مجموعة عــىل غري نظام، 
بــل متداخلــة، كمــا هــو العيــش، كمــا هــو أن تتجــول يف برلــني 
إليــك آخــر  الــذي ينقــل  الهاتــف  يــدك  مشمســًة وهانئــة ويف 
أخبــار المجــازر المحليــة يف البالد الي قدمــت منها. البياض 
يف  والعنــف  الحــب،  يف  حــارض  والملــح  اللوحــة،  يتخلــل 

الســياحة والدم يطاردنا.
قــارب  يف  بحــًرا  نجــزت  لــم  محظوظــون،  ناجــون  نحــن 
متهالــك وال نســى إىل بيــع مظلوميتنــا أو اضطهادنــا رغــم أن 
زمــالء لنــا ُقتلــوا وأقراًنــا قضــوا نحبهــم يف ســجون أوســع مــن 
 مــن االحتفاء 

ً
الفضــاء. ناجــون تمنعنــا نزاهتنــا األخالقيــة أوال

بالنجــاة، ويمنعنــا الخــوف من العنف المتمادي عىل عائالتنا 
ومدننــا وأحبابنــا مــن أن نســقط يف هــوة النســيان كــرشط يك 

ينفتح لنا المســتقبل. 
أحســب أّن كتابتــك مواكبــة كمــا قلــت لعــودة الجثمان إىل 
الــرتاب العضــوي، هدهــدة أخــرية تقــول امتنــاع الغنــاء. لكــين 
أحســب أن ال مفر من الغناء ما دام المرء يتنفس، فاحتباســه 
حضــور  يقــول  أن  يســتطيع  رأيــي  يف  الشــعر  لكــن  مؤقــت 
وظائــف  إحــدى  ربمــا  هــذه  المنطلــق.  الصــوت  يف  االحتبــاس 
الشــعر عــىل مــا أرى، التقــاط االختــالط الذي ينــرب يف حياتنا 
ويجعلنــا نحيــا يف أزمنــة وأمكنــة وأمزجــة مختلفة يف آن واحد، 

بالضبط بســبب قدرة الشــعر عىل التكثيف والرتكزي.
كهــواء  العابــر  المواطــن  تجربــة  الكتابــة  تكتــب  هــل 
المطارات هذه؟ ربما. لكين أجد من األوىل مساءلة المواطنة 
نفســها كهويــة. يف جــذر اإلشــكال هــو اعتبــاري الهويــة وهًمــا، 
أي  القانونيــة،  والمواطنــة  وهًمــا،  يظــل  لكنــه  أحياًنــا  مريًحــا 
رضورة  ذلــك:  عــن  تختلــف  ال  مــا،  بلــد  إىل  بــاألوراق  االنتمــاء 
عمالنيــة للوجــود يف مــكان ما ألن الحظ لــم يخدمنا بأن نكون 
مــن الغجــر. لدي تفضيالت شــخصية بالطبع، للمطبخ اللبناين 
عــىل ســبيل المثــال، لكــن حــيب للموســيقى كمثــال آخــر يمزتج 
مــع عالقــة  آثــار مرصيــة وعراقيــة وشــامية  مــع  لبنــاين  أثــر  فيــه 
خاصــة بالبــاروك وسرتافنســي...إلخ، فأيــن يه الهويــة إن لــم 
تكن مجرد اسم آخر للتفضيالت الشخصية؟ حى اللغة الي 
أكتــب بهــا، يف األغلــب، أي العربيــة، يه عربيــي الي أتجاوزها 
منشــورة(  غــري  )روايــة  بالفرنســية  تكتــب  نصــوص  إىل  أحياًنــا 
أو اإلنكلزييــة )نــادًرا( ويه يف كل األحــوال ال تشــابه الكتابــة 
حجــار،  بســام  كمــا  عربيــة،  أيًضــا  يه  الســورية.  وال  المرصيــة 

 علي شمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس الدين:
جوهرة  يف  العجز  هذا  دائًما  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهمين 
 التذكــــــــــــــــــــــــــــــــــر، ماذا أتذكر؟ من نحن؟
وخرسناه؟ أنجزنا  ماذا  فعلنا؟  ماذا  كنّا؟  من 
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تاريخيــة،  تجــارب  كخزنــة  المعاجــم  عــن  الدفــاع  إىل  تســى 
وليس عــن العربية تحديًدا.

هــل أخــر إذن إن قلــت إين مواطــن مــن العالــم؟ ال أظــن 
ذلــك، فباســتثناء تجربــة البقــاء مــع األصدقــاء الذيــن يعيشــون 
يف يومهم وســاعاتهم انهيار وظائف وأجهزة البلد اللبناين، فإين 
أحمــل مــي هاتيــك البــالد ال كلعنــٍة بــل كجــزء مــن تجربــي يف 
العالــم. هــو موقــف فــرداين متشــدد ربمــا، لكن مــن زاوية أخرى 
فإن اإلقامة – يف – العالم تعين أيًضا التخيل عن أوهام انفصال 
القضايا: ال إمكانية لحل أي يشء عىل مستوى الدولة أو حى 
الدولــة – األمــة بــأٍي مــن مظاهرهــا. أحمــل نجــايت وأنتمــي إىل 
العالم الذي فيه أوكسجني وماء وأشعر أن من حق أي إنسان 
أن ينتمــي إىل العالــم، وأعلــم أنــه امتيــاز نــادر: مشــاكل البــرش 
اليــوم عالميــة وال حــل لهــا إال بشــعور بانتمــاء عالمــي ســيتأخر 

بالرضورة عن موعده، لذا فالمستقبل قاتم ومهول.
ما يه قدرة الكتابة يف مواجهة االستحالة الي ال مفر من 
أن البــرش بقــوة الحيــاة فحســب سيســتمرون برغمهــا؟ ومــا يه 

وظيفة الكتابة يف مثل هذا التوقيت؟ أســأل نفيس وأســألك.

اللغــة يف حرضة الموت والنجاة
ع. ش: أنــا مــا زلــت ال أعــرف كيــف أكــون مواطــن العالم ألنين 
ُمطالــب كل يــوم بــأن أقدم ســرييت لهــذا العالم. ليس ألن ذلك 
زالــت تســيطر عــىل  مــا  الهويــة  بــل ألن سياســات  مهــم عملًيــا 
ليصّنفــك.  يتفحصــك  العالــم  والفهــم.  التصنيــف  منطلقــات 
تقســيم الهويــة إىل أحيــاز ووجــوه كالِهوايــات، وأنــواع المهــن، 
والجنــدرة والموضــة، والمطبــخ ومــا إىل ذلــك ال يلــي أنــه يقــع 
عىل كاهلنا أن نربز اعرتاًفا ما عن ماضينا، أن يكون لك قصة 
نجــاة تردهــا عــىل مســمع ُمحــاورك. التفكــري يف هذا الســؤال 
هو ما أظن أنه بقي مّنا. ماذا باستطاعتنا أن نقدم عن أنفسنا 
بصفتنــا لبنانيــني، مــاذا نتذكــر يف هــذا التقديــم ومــاذا ننــىس، 
ســؤايل انطلــق مــن هــذه النقطــة. غــري أنــه كمــا تقــول أنــت، ال 
يمكننــا أن نواظــب عــىل إنتاج صورنا بوصفنا ضحايا أو احتفاًء 
بالنجــاة، ولكــن أيًضــا أرى أنــه ال يمكننــا أن نعيــد إنتــاج صورنــا 

كعــرض لغــوي أو عرب المعاجم. 

الناجــون يقيمــون يف »المــا بــني« دائًمــا، غري أنــه يف حالتنا 
غــري  إىل  ذهــب  قــد  هويتنــا  مــن  المتأخــر  الشــطر  فــإن  هــذه 
رجعــة »كجزيــرة غبهــا المحيــط«. وهــذا االختفــاء هــو انتفــاء 
قــدرة هــذا المــكان أن يصنــع قصــة مــا تصمــد، أو أن يضيــف 
الســوريني  فمــوت  أو مســتقبله.  إن كان يف ماضيــه  مــا  معــىن 
يل  بالنســبة  كان  المــوت  هــذا  بعــد  جــاء  ومــا  الطريقــة  بهــذه 
إشــارة إىل موتنــا جميًعــا واختفاءنــا عــن الخرائــط. والعضــوي 
و»األويل« يف القســم الثــاين مــن القصائــد كمــا ذكــرت ســابًقا 
ننظــر  مــا كنــا عليــه وكيــف كنــا  انتفــاء  يقيــم يف هــذا االنتفــاء، 
الراهــن.  يف  أنفســنا  تعريــف  واســتحالة  ونقدمهــا  أنفســنا  إىل 
المــوت بـ»الســارين« وصــوره وكيــف تناولته األلســن واألقالم 
وكامــريات المــوىت يصــورون موتهــم كان لحظــة عجــزت فيهــا 
 ،

ً
اللغــة ومعهــا الموســيقى والفنــون والصحافــة أن تصنــع قــوال

قــد  العنــف  آنــذاك أن  يل  بــدا  ويه لحظــة ممتــدة إىل راهننــا. 
لغــة  إىل  المــوت،  عــىل  االعــرتاض  تحــاول  الــي  اللغــة،  حــّول 
ــت تحمــل إشــاراٍت ومعــاين وإحــاالٍت مــن زمــن مــا 

ّ
أصوليــة ظل

 .
ً

قبــل هــذا المــوت، أي مــن زمــن الورثــة الثقافيــة العاجــز أصال
فــكان ال بــد مــن إيقــاف هــذه اللغــة يف تلــك اللحظــة وإعطــاء 
المــوىت لغــة يفهمونهــا يف نزولهــم، لغــٍة تــأيت مــن خــارج ســاللم 
األســطرة. العضــوي هنــا هــو رفض حــى للحــداد واإلقامة فيه 

النعدام جدواه. 
أما يف النجاة، فأجد أن الراهن طاحن ومتطلب جًدا، وال 
يتيــح صناعــة زمــن فســيح للغــة لنبــين صــوًرا ونحتفــظ بهــا، أي 
لنطيل لحظة التقاطها ونعطيها وقًتا شــعرًيا وانطباعًيا ونتغىن 
بها – أوليس هذا نوًعا من إخضاع هذه اللحظات لألســطرة؟
األماكــن يف عالــم النجــاة بالنســبة يل يه أماكــن متطلبــة 
ومنِهكــة. وأثــاث هذا العالم ومعالمه ال تصلح كنقطة وســاطة 
مــع الفقــد. هــذا الواقــع الجديد لــه اقتصاده اللغــوي الخاص. 
أحيــاز  بنــاء  يتيــح  ال  الطاحنــة  الحديثــة  المــدن  يف  فالعيــش 
، فالنصوص األوىل يف »نزول األلفة« يه 

ً
شعرية تصمد طويال

تحــول مــن العضــوي والخــام والنهــايئ إىل نــوع مــن اإلقامــة يف 
حرضة الوقت أي يف النســيان وســطوته. ففي هذا العالم أجد 
صعوبــة يف إقامــة مراســم تامــة للحظــة الشــعرية، نهــر التايمــز 
ليــس متــزه العشــاق، وحانات لندن يرتادهــا المنهكون الذين 
يرشبــون لينســوا عســف النهــار، والوقــت فيهــا ليــس وقًتــا يتيــح 
بنــاء األلفــة، والحميميــة فيها ال تؤخذ إال تلصًصا واســرتاًقا من 
نهــم المشــاغل والمهــن وســطوة النظــام. الحــب فيهــا ال يــأيت 
معطًرا وأنيًقا. ويف هذا بدا يل أن الجســم والحب واألماكن ال 
يحتمــل أي نــوع مــن األســطرة، ال يحتمل التغين به واســتذكار 
خفتــه وإطالــة اللحظ عليه ألنه يذوب رسيًعا يف عســف الوقت 

 فادي العبد الله: مشاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل البرش
 اليوم عالميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وال حل لها
عن  بالرضورة  سيتأخر  عالمي  بانتماء  بشعور  إال 
ومهول قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتم  فالمستقبل  لذا  موعده، 
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ال  ضعيفــة  وأجســامنا  اللغــط  يف  تقيــم  نحــن  الحركــة.  ووهــج 
تقــوى عــىل التوقــف والتنعــم باالنطبــاع. أال تــرى أنــه يف هــذه 
المتخيــل  يف  األحاســيس  اســتثمر  قــد  الشــعر  يكــون  الحــال 
والرمزي اللذين يف حالة عالمنا الحايل ال يســتطيعان مقاومة 

همجيــة الواقــع؟ كيف نكتب شــعًرا يف هذا الواقع؟ 

عن مغزى الشــعر وإمكانياته
ف. ع: أعتقــد أنــك تمــس قلــب المشــكلة، عــن مغــزى الشــعر 
نكتــب،  كيــف  إنــكاري؟(  اســتفهام  )يف  تســأل  عندمــا  نفســه، 
لهــا  بــل كيــف يمكــن  الكتابــة،  تقنيــة  بالطبــع  فأنــت ال تقصــد 
الــرشوط. لكــن قبــل ذلــك، أريــد أن  أن تظــل متاحــة يف هــذه 
أتوقــف عنــد نقطــة أنــك ُمطالــب بتقديــم ســريتك لهــذا العالم، 
أو  بــك  محصــور  هــذا  هــل  الهويــة.  سياســات  هيمنــة  ظــل  يف 
 مطالبني 

ً
بنــا؟ أليــس بنــات وأبنــاء الــدول الــي نحــن فيها أيضــا

التنــوع  بذلــك )نســاء، وملونــون، ومثليــون وعابــرون بأطيــاف 
الجنــدري(، إال إذا كانــوا مــن هــم بــال صــريورة بحســب وصــف 
دولــوز، أي الرجــال البيــض الغرييــني المســيحيني، ولكن حى 
هــؤالء بــات مطلوًبــا منهــم تقديم ســرية، وإْن ســرية اســتنكارية 
تلــك  أو  االعتــداءات  بهــذه  كفايــة  نــددت  هــل  األقــل:  عــىل 
الجرائم أو اعتذرت عن هذه اإلبادة أو ذلك التاريخ المشني؟ 
أقصد أننا ال ننفرد عنهم يف البحث عن قصة أو ســرية نرويها، 
نقاًشــا  تســتحق  أوســع  مــن سياســات  والمطاِلــب علينــا جــزء 

أطــول ليس هذا مجاله.

أما الشعر فأرى أن علينا أن نبحث بالضبط عن إمكانيته، 
تقــول يف مواضــع مختلفــة إن عــىل الشــعر أن يقول اســتحاالت 
كثرية )استحالة البلد، استحالة اللغة أمام فظاعات الجرائم، 
اســتحالة المســتقبل(، وإن )شــطًرا مــن( كتابــك يبحــث عــن 
لغــة تقولهــا للنازلــني يف قبــوٍر مرتجلة، لكن أليســت هذه أيًضا 
أســطرة للشــعر بافــرتاض أّن بإمكانــه أن يتحــدث إىل النازلــني 
األمــوات؟ يف )شــطر مــن كتــايب( قلــت إيّن أقــل مــن أن أحمــل 
 إمكانيــة الحديــث إليهــم أو 

ً
قصصهــم، لكــين لــم أفــرتض أصــال

رضورة البحــث عــن لغــة لذلــك، ألن اللغــة يف رأيــي قــد تنطــق 

عــن األمــوات لكــن ليس إليهــم، قد تخزتن خرباتهــم وحيواتهم 
وقصصهــم، لكــين ال أؤســطر موتهــم، فــكل مــوت »رضٌب مــن 
القتــل« وتاريــخ المنطقــة والعالــم مــيلء بفظائــع هائلــة ال تقــّل 
عــن »الســارين« ولــم يتوقــف البــرش بعدهــا ال عــن األكل وال 
التكاثــر وال الضحــك وال الكتابــة. عىل الكتابة بعد الجرائم أن 
تحمــل آثارهــا، ال أن تنهــار وهــو مــا أرى انــه نتيجــة حتميــة بعــد 
إعــالن االســتحاالت أي أن تصبــح الكتابــة نفســها مســتحيلة. 
عــىل الكتابــة بعــد الجرائــم أن تتقــّى أثــر الجــرم يف الصمــت 
ويف البيــاض ويف لحظــات المتــع ويف زمــن الوئــام ويف مخيلــة 
التاريــخ ويف حمولــة الكلمــات. هذا التقيص ال يســتنفد الكتابة 
يف كل هذه المجاالت، لكنه يوضح كيف أن استمرار العيش، 
وهــو محتــوم، يكــون عندها بالرضورة مضّمًخــا بدماء وملطًخا 

بعنف، لكنه يســتمر، وكذلك الشــعر.
باســتثناء المــوىت، لــم يتوقــف أحــد عــن التنفــس ومحاولــة 
الحــداد بحًثــا عــن العــودة إىل التنّعــم غــري الهــائن. عــىل الشــعر، 
بالنســبة يل، مســؤولية يف هــذا بالضبــط، أي يف مواكبــة مــن لم 
يتوقفــوا عــن التنفس نحو مســاحة مــن عيش متجدد وممزق، 
ويف هــذا يمكــن للشــعر أن يســتعري مــن الحنــني ومــن التاريــخ 
كمــا يمكــن لــه أن يســتعري مــن الوصــف ومــن الحــارض، ومــن 
ومــن  والتجــارب  اللغــات  مخــزون  ومــن  والمســتقبل،  األمــل 
فه يف نشيد 

ّ
حروق الجسد ولّذات حواّسه، ما يمكن له أن يول

ســاخط وحاٍن مًعا.
 فمــا تكــون الكتابــة بعــد أن نعلــن اســتحالة كل يشء، 

ّ
وإال

بمــا يف ذلــك اســتحالة الحــداد واللغــة والمســتقبل غــري وقــوٍف 
متكرٍر يف ألٍم مســتعاٍد حى الَخَدر؟  

ع. ش: طبًعــا هــذا المــوت الــذي أتكلــم عنــه ليــس جديًدا عىل 
اللغــة،  تتغــري  النــوع  مــن هــذا  مــوت  بعــد كل  البرشيــة، ولكــن 
والكونيــة  اإلنســانية  بالمعــاين  يربطهــا  طريًقــا  لتجــد  تعتمــل 
االتصــال  وهــذا  القيــم.  هــذه  لتعريــف  منطًقــا جديــًدا  ولتجــد 
وإعــادة التعريــف هــو ما نبحث فيه. نزول األلفة ليس أســطرة 
ال  إنــه  للقــول  محاولــة  تماًمــا،  عكســها  بــل  المــوت  للحظــات 
يمكننــا أن نتوقــف كثــرًيا عنــده ألنــه مــوت عابــر رغــم فجاعتــه 
 اســتبيان 

ً
وهولــه، ولهــذا كنــت أدعوهــم للــزول برعة محاوال

يحّولهــم  مــاذا  وإىل  قضــوا  الذيــن  هــذا  المــوت  ل  يحــوِّ كيــف 
دون أن أســتطيع التقــاط هــذا التحــول، وجدتهــم يعــودون إىل 
معــىن  صنــع  اســتحالة  يف  تقيــم  لغــي  أن  ووجــدت  العضــوي 

وصدى لهذا الموت ولهذا أقول إن أســطرتهم فشــلت.
أنــا أتكلــم عــن الشــعر بــكل مــا يحمــل، والســؤال هنــا عــن 
مــاذا نقــول يف الشــعر وكيــف نقولــه. هــل مــا زال باســتطاعتنا 
فالمــوت  ســابًقا؟  ألفنــاه  الــذي  النحــو  عــىل  بالجمــال  التغــيّن 

العبدالله: على الكتابــــــــــة بعد الجرائم  فادي 
آثارهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، تحمل   أن 
نتيجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة انه  أرى  ما  وهو  تنهار  أن   ال 
االستحاالت  إعالن  بعد  حتميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 



بدايات • العدد 36 | ١692022

شمس الدين، عيل، نزول األلفة، دار النهضة العربية، بريوت، ٢٠٢٢، ٢٧ صفحة.



بدايات • العدد 36 | ١702022

 أو طبيعًيــا يبــدو موًتــا عادًيــا، واألبنيــة األثريــة باتــت عبًئــا 
ً

قتــال
إيكولوجًيــا ومادًيــا ومحيطهــا يدفــع كلفــة عاليــة الحتضانهــا، 
واألنهــر يف المدينــة ملوثــة، والطبيعــة بكاملهــا تلفــظ حيواتنــا 
أكــوم مــن  بــازدراء وبصلــف، والمــدن الكــربى يه عبــارة عــن 
البــىن التحتيــة الهــادرة، والحمــام ينقــل األمــراض، واألحصنــة 
والموســيقى  إســتاتيكية  مطايــا  أو  باذخــة  رياضــة  أدوات  يه 

باتــت صنو العــزالت يف اليومي والمعيش. 

ح بقيم الحب والجمال 
ّ
يف كل هذا ينتابين شعور أن التسل

المجــّردة ال يولــد شــعًرا يصمــد ويقــول، وال أعتقــد أن االعتداد 
باســتمرار قدرتنــا عــىل الغنــاء والحــب هــو المحــرك هنــا، هــذا 
يشــبه »لســه األغــاين ممكنــة« وال يفــي إىل قــول مغايــر يف ما 

نحن عليه. 
وبهــذا أجــدين أقــول إنــه ال يكفــي أن نعيــد التذكــري ببديهية 
الحــب، علينــا إعــادة تعريــف الحــب لنقيــم االتصــال معــه، ال 
يمكننــا فقــط التغــين بربهــات الجســد المتعطــر والمســرتيخ يف 
الرسيــر بانتظــار المتــع، المتــع صعبــة وتحّققهــا معقــد ومضــن، 
نريــد الشــعر أن يتكلــم عــن طريقــة الوصــول وليــس فقــط عــن 
عــن  انطبــاع  صناعــة  اللحظــة.  وأســطرة  المشــهدية  التقــاط 
ســرينا يف الشــوارع وســماع الموســيقى واإلحــاالت المتولــدة 
مــن مرورنــا أمــام رصوح تاريخيــة ال تكفيــين وأنــا أكتب الشــعر. 
أشعر أن المشّقة يه بوابة للدخول إىل مكونات هذه اللحظة 
وديناميتهــا وأعبائهــا. فعندمــا نتغــىن بــرصح نصبــه أحدهــم يف 
التاريــخ نحــن نقف كســياح أمامه اقتنصنا الفرص لإلحســاس 
بالوقــت الفائــض ألّن أيامنــا العادية يه أيام عمل وكّد وغربة.
بــل  الشــعر  لــرتك  دعــوة  االســتحالة  إىل  اإلشــارة  ليســت 
دعــوة للبحــث يف اقتصــاد هــذه اللحظــة، أال تــرى أن تداعيــات 
هــذه اللحظــة عــىل أجســادنا وأوقاتنا وهوياتنا وظلهــا المتِعب 

يه بــاب إلعادة التقاط األحاســيس من خاللها؟ 

أيّ تغيري منشــود أليّ شعر؟
اّدىع  شــعًرا  كتــب  مــن  كل  مــرتدًدا.  كلماتــك  ترتكــين  ع:  ف. 
أنــه يــأيت بجديــٍد مــا يف التقــاط األحاســيس أو يف ابتــكار اللغــة. 

أن  أوضحنــا  قــد  دمنــا  مــا  لكــن  هــذا.  اســتثناًء يف  أنــا  ولســُت 
االســتحالة ليســت اســتحالة الكتابــة، بــل يه اســتحالة تكــرار 
مــا ســبق، فعلينــا ربمــا أن نغــوص أكــر يف القضيــة، أي تغيــري 
منشــود ألي شــعر؟ االعــرتاض وحــده ال يكفــي، رغــم أنه األكر 

قــدرة عىل إثارة االعجاب والرتحاب.
عــىل  قدرتهــا  أي  البديعــة،  قصيدتــك  نجــاح  إن  رأيــي،  يف 
إثــارة المشــاعر عــىل اختالفاتهــا يف قارئهــا، إنمــا هــو داللــة عــىل 
تقديــري  مــن مجــال يف  ليــس  العضــوي.  أســطرة  نجاحــك يف 
للفــرار مــن ذلــك: الكتابة الشــعرية عدســة مكرّبة لمــا تلتقطه، 
ومــا تخزتنــه يف كلمــاٍت قليلــة، وهــذا بال شــك يحيــل موضوعها 
إىل أسطورة: أسطورة الحب عند العذريني، أسطورة البطولة 
درويــش،  ]محمــود[  عنــد  فلســطني  أســطورة  المتنــيّب،  عنــد 
أســطورة العــراق عنــد ]بــدر شــاكر[ الســّياب، أســاطري لبنانيــة 
 إىل أســطرة 

ً
كثــرية )الجنــوب، اليومــيّ، ســعيد عقــل(، وصــوال

اهتمامنــا  ربمــا كان  )كاظــم خنجــر(.  الحديــث  العــرايق  األلــم 
أنت وأنا بموضوع المقتلة الســورية مثرًيا للتســاؤل عن ســبب 
الــذي  بالســوء  األســطرة  ليســت  وربمــا  ســوري!  شــعر  غيــاب 

نّدعيه.
ال مفــّر مــن األثر المكرّب للشــعر، وال أحســب أن بمســتطاع 
تتحــدد  وظيفتــه  الشــعر،  وظيفــة  ابتــكار  يعيــدوا  أن  أفــراد 
اجتماعًيــا وتاريخًيــا ومــا آل إليه يف عرصنا هو األفق الذي نراه. 
فــإذ أوافقــك عــىل أننــا ال يمكــن أن نركــن إىل تعريفــات موروثــة 
للحــب والمــوت والطبيعــة والتاريــخ والحداثــة، غري أنين أشــعر 
بأن الربنامج الذي تقرتحه عىل الشعر غري متطابق مع قدراته 
ومجالــه. عــىل الشــعر أن يظــل فســحة لصناعــة جمالية، وهذا 
أراه يف قصيدتــك نفســها، إعــالء العضــوي، مخاطبــة النازل إىل 
قــربه، تقــيّص أثــر المقتلة يف اللغة، كل هــذه صناعات جمالية، 
جديــدة لكنهــا تظــل فســحة للوقــوف خــارج العــادي واليومــيّ 
لحظــة  أو  الزمــن،  خــارج  لحظــة  لصناعــة  والســي،  والكــّد 
يه نفســها زمنهــا. لكــن »نريــد الشــعر أن يتكلــم عــن طريقــة 
الوصــول« فهــذا يف رأيــي خــارج عىل منطق الشــعر، التكثيفي، 
الــذي يلتقــط يف قصيــدة مــا يحتــاج إىل مجلــدات مــن الــكالم، 
مــا يســائل اللغــة عــن طريقــة الــكالم نفســها وال يتخذهــا مطّية 

إستاتيكية. 
 من البحث 

ً
يف مثــل هــذا الشــعر وهذا الزمن، ال مفــّر أيضا

ليــس فقــط عــن تعريفــات جديــدة، بــل أيًضــا عــن األثــر الــذي 
نعيــش يف ظلــه، أثــر المــايض وليــس فقــط الحــارض. التعريفــات 
الســابقة ال تنتهــي وال تختفــي بــل تســتمر يف إلقــاء ألوانهــا عىل 
ذلــك  كل  تقــيص  أيًضــا  الشــعر  وأحالمنــا.  وأجســادنا  عيشــنا 
ناجــزة  قطيعــة  افــرتاض  إن  برأيــي  المخيلــة.  ويف  الحــارض  يف 

 علي شمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس الدين:
 وجدت أن لغيت تقيم يف استحالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
أقول ولهذا  الموت  لهذا  وصدى  معىن   صنع 
إن أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرة الذين قضوا فشلت
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مســتحيل، لغوًيا )لحمولة اللغة المســتمرة( وجســدًيا )لرتبية 
والمعــروف  المــايض  )لتأثــري   

ً
وخيــاال المرتســخة(  الجســد 

 عليــه(. أخــرًيا، يف حســباين وبعــد 
ً
والُمشــتهى والُمكــرّب مســبقا

مــن  أيًضــا  الشــعر  فــإن  الخطابــات،  لشــعر  القديــم  االنحســار 
أشغال القسوة والعزالت كالموسيقى، أي أن عليه أن ينحت 
يف جبــل العيــش مغــارات صغــرية، خاليــا مفّرغــة، يك يســتطيع 
الشــاعر والقارئ أن يتنفســا فيها، حرفًيا أن يلتقطا أنفاســهما. 
لهــذه المغــارات ربمــا أســماء كثــرية: الحــب، الجمــال، البهــت، 
الطرب، الصداقة، الحداد... حفاوة كل قصيدة بإحداها يه 

إعــادة نحت لها.

يف المحصلــة، يبــدو يل أن الشــعر كالعيــش طبقــات كثــرية 
وعليــه أن يعكــس، يف كرتــه )ولهــذا أحــب فكــرة الديــوان فوق 
آثــار  تقــيّص  الطبقــات:  أو مجموعاتهــا( هــذه  القصيــدة  فكــرة 
العنــف يف الصمــت ويف الصــوت، تقيص آثار التاريخ يف الحارض 
والمشــاعر،  األجســاد  يف  األفــكار  آثــار  تقــيص  الخيــال،  ويف 
الدفــاع عــن ُخــربات اللغــة وعــن خــربات المــرء )ومــا افرتضتــه 
أنــت يف مطلــع النقــاش أنــه مــن طبيعــة البــرش، أي البحــث عــن 
الوئــام والمــوّدة واأللفــة( وعمــا ال يرغب يف أن يــراه ناقًصا عند 
واإليقــاع  األبكــم(  الــرصاخ  )ال  المقبــل  الــكالم  نحــت  رحيلــه، 
المقبــل للتنفــس ـ ولــم ال للجمــال! ـ يف عالــم ينهــار وال ينقصــه 
الهتافــات  وتّجــار  والساســة  االجتمــاع  ــرو 

ّ
ومنظ الروائيــون 

أننــا  أحســب  ولســُت  والتكــرار.  الــرصاخ  محرتفــو  واألديــان 
بعيــدان يف المنظــور، لكن ما أدراين؟

األسطرة والشعر
ع. ش: أثــرت الكثــري مــن النقاط الهامــة هنا وفيها، ما أوافقك 

عليــه ومــا يل فيها رأي مغاير.
ذاتيــة  مــن  يخــرج  يشء  قــول  محاولــة  يه  الشــعر  كتابــة 
مــا، وبهــذا هــو محاولــة لتنــاول العالــم أو لحظــة منــه بطريقــة 
إمكانيــة  لتأســيس  دائــم  اعــرتاض  لهــذا  تبًعــا  وهــو  مغايــرة. 
أنســاقه  إنتــاج  الشــعر  ُيعيــد  هــذه  المغايــرة  ويف  مغايــر،  قــول 
ليســت   ،

ً
توقفنــا عندهــا طويــال وقــد  واختالفاتهــا. واألســطرة، 

كل الشــعر إنمــا يه إحــدى خصائصــه، واعــرتايض عــىل إعــالء 
األســطرة يف الشــعر يضمــر رفًضــا مــين الســتعمالها كبنــاء كيلّ 
)انــا  قصيدتــه  يف  الجمــال  صناعــة  يف  للشــاعر  وكملجــأ  دائــم 
أؤســطر إًذا أنــا أكتــب الشــعر، إًذا أنــا أصنــع الجمــال(. وهــذا 
والنتفــاء  الممتــّد  الراهــن  لفداحــة  رؤيــي  مــن  يــأيت  الرفــض 
قــدرة األســطرة عــىل إنتــاج التقــاط واقــي للمعيــش، مــا يبقيهــا 
إســتاتيكية، غنــاء، وخــارج الواقــع، متحفيــة وبعيــدة عــن وطــأة 
يــوم لنفــره يف فداحــة التحــوالت  اليومــي الــذي يدفعنــا كل 

الي تعيشــها حواسنا وأجسادنا.
الشــعر  أن  أحســب  إذ  عليــه،  أعــرتض  مــا  بالظبــط  وهــذا 
 يتحول إىل فن أكاديمي 

ّ
الذي يتوســل األســطرة كمنطلق كيل

متكلــف بعيــد عــن اللحظــة. فأســطرة العضــوي كمــا تحــب أن 
تصــف »نــزول األلفــة« يه أســطرة ســلبية. أو بمعىن آخر، يه 
محاولة بحث عن أثر وشــكل ومعىن لتكبريه. ولكنها محاولة 
فشــلت، فصــار النــص عــىل تمــاس مــع الوصــول إىل العــدم يف 
اللغة وهو شعور مربك، إذا ما كنت تستيقظ كل يوم لتذهب 
إىل عملــك وتتســلح باألمــل لــي يحظــى مــن تحبهم بمســتقبل 
عــرش  بعــد  الكتــاب  يف  األوىل  النصــوص  كانــت  ولهــذا  جّيــد. 
ســنوات من نصوص األلفة تقف عند هذا التحول لتتحســس 
عــن  بعيــًدا  يغلفنــا  مــا  هــو  النســيان  أن  يل  بــدا  إذ  النســيان، 

التعريــف األكاديمي للشــعر وألهدافه وأدواره.
وافــرتايق عــن نظرتــك هذه مرّده شــعوري أن هــذا التعريف 
يقيــم يف كنــف تمثيــل ثابــت لقيــم تتغري، ولزمن جديــد ليس له 
أي تعريف ناجز. وبرأيي، عىل الشعر أن ُينصت للتغيري ويقول 
 مــن أن يتنبــأ. هــذا بالرغــم مــن أن األســطرة يه 

ً
مــا يــرى بــدال

إحــدى خصائصــه، وهذا بزعمي، باب من أبواب االســتحالة.
ليــس مــا تقــدم تبخيًســا مين بالشــعر بوصفــه أداة اعرتاض 
وبــوح، بــل إشــارة إىل التغيــري الحاصــل لمســتوى األحاســيس 
الفاصلــة  المســاحة  تغيــري  إىل  أي  الكونيــة،  بالقيــم  وارتباطهــا 
بــني الكــوين وكيفيــة الوصــول إليه. وهــذا ما أعنيــه بـ»باقتصاد 
اللحظــة«. فتنــاول الشــعر كعمــل نقــيّ ومســتقّل تبًعــا لمنطــق 
ثقــايف داخــيل خــاص بــه، هــو مــا أراه مناقًضــا لمنطــق الشــعر 
وتطــوره. يف الخــراب ال يشء يبقــى مــن معــان فقــدت رفعتهــا، 
ومــن أشــكال وأطــر تهدمــت. وعليــه، فــإن أي عمــل »جميــل« 
برأيي ملزم بأن يتناسق مع اللحظة – أن تكون يف مركب نوح 
لن يمكنك التغين بجمالية الطوفان بل يمكنك أن تتكلم عن 

الرعــب مــن الغرق أو اليأس أو الصالة.
وبالتايل فإن اإلبقاء عىل اسم القيمة يف تناولنا لها ال يعرفها 
، أم اســتمرارية بشــكل 

ً
يف جديدهــا، إن كان انقطاًعــا أم تحــوال

ــد أي اكتشــاف للحظــة، بــل يصنــع النوســتالجيا 
ّ
آخــر، وال يول

 فادي العبد الله: الكتابة الشعريـــــــــــــــــــــــــــــــــة
 عدسة مكرّبة لما تلتقطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه،
قليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،  كلماٍت  يف  تخزتنه   وما 
وهذا بال شك يحيل موضوعها إىل أســـــــــــــــــــــــطورة
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بمــا يه تدويــر اســتخدام المواضيــع بشــكل تــداويل بنــاًء عــىل 
تصــور مســبق ومثبــت. أظــن أن علينــا أن نســائل موضوعاتنــا 
، وهذا ما أعنيــه بطريق الوصول. ما 

ً
ونعايــن مــا طــرأ عليهــا أوال

هو الحب يف هذا الزمن؟ وما هو الجسم؟ ما هو الوقت، وما 
هــو المــوت؟ مــا كل هــذا الــذي نريــد للشــعر أن يلتقطــه وكيف 
وأيــن نلتقطــه؟ وهذه أســئلة ترافقنــا نحن البرش منذ زمن، غري 
أن تصــّدي الشــعر لهــا، ومــا يصــري الشــعر معهــا ومــا يقولــه مــن 
خــالل ذلــك يختلــف باختالف األزمنــة، وبالتــايل تعريفها يصبح 
مختلًفــا. )شــعراء الجاهليــة، أبــو نــواس، الحمــداين، المتنــيب( 
بــل مــن  فــإن الشــعر ال يغــريه وال يحــدده المجتمــع،  وبالتــايل 
ليســت  الراهــن  يف  الشــعر  كتابــة  إن  أقــول  هــذا  ويف  يكتبــه. 
منطلًقــا مــن تعريفــه بالدرجــة األوىل كمــا تقــول كوســيلة فنيــة، 
وضعيتــه  يف  أي  وتواصــل،  ومحادثــات  قــول  كأداة  أكــر  بــل 
كنقطــة عمليــات منطقيــة تعتمــل يف حقــل مصطلحــات ثقافيــة 
طارئة، تلي الحدود الي تفصل بني النقدي والخاّلق. وبهذا 
النقــد  لتغريهــا عمليــة  تبًعــا  تتغــري، وتتغــري  الشــعر  فــإن طبيعــة 
وماهيتــه. وعليــه تصبــح الثقافــة الــي يتصــل فيهــا هــذا الشــعر 
طــوًرا أو يشــكل مندرجاتهــا طــوًرا آخر، يه عبــارة عن حزم من 

التحديــدات لتناقضات الواقع واســتحاالته. 

الراهــن  لحظــة  إىل  العــودة  أريــد  التناقضــات  هــذه  ومــن 
واالنطــالق منهــا يف كتابة الشــعر. هذه اللحظــة التقنية بامتياز 
يف جديدهــا، أي يف اعتمالهــا يف عنــف يقيــم بــني حــدي ليــس 
نريــد. هــذه اللحظــة يه لحظــة  مــا  اآلن، واســتحالة حــدوث 
والخــوف  والصفــاء  والمتــع  الجنــس  ويف  الحــب  يف  أجســامنا 
مــن المجهــول، ومــا يرتتــب علينــا مــن معاينــة أنفســنا يف هــذا 
الالتحقــق، حيــث يحدث الكثري ونجد أنفســنا مكّبلني بلحظة 
انقضــاء، دون أن نــي مــا حــدث، أي أنهــا تأرسنــا يف مــا قبلهــا 
ومــا بعدهــا وتضعنا يف مزلة النســيان الــذي يعتمل بني لحظة 

تأجيــل الفعــل والصحو بعد الحدث.
وهنــا أوّد القــول إن شــعر الحداثــة نــزف كثــرًيا مــن نقطــة 
المعــارصة المتمــددة، حيــث أصبــح يعتمــل يف ال  انطالقــه إىل 
تــوازن كبــري بــني نقطي التوتــر اللتني يقيم فيهما عادة، أي بني 

الشاعر وموضوعه وبني الشاعر وقارئه. فالعالقة بني الشاعر 
والقــراء ذوت كثــرًيا، ووجــد الشــاعر نفســه ينشــغل بمادتــه يف 
قلق مبالغ، مع ركون مطبق إىل ثالثية األســطرة والميثولوجيا 
والنبــوءة، أي إىل جعــل النــص نًصــا تبشــريًيا مّدعًيــا تعريفــاٍت 
جديــدة للقيــم، وســط طوفان يأخذه ويأخــذ اللغة إىل مجاهل 
جديــدة، ويدعــم نصــه بصــور انطباعيــة خــارج الواقــع، ولكــن 
إىل  التقانــة  أخذتهــم  لقــراء  لنقــل  أو  موجوديــن،  غــري  لقــّراء 

مكان آخر.
مقرتحــات  عــن  مالحظتــك  يف  مالقاتــك  أود  هنــا  ومــن 
الشــعر الســوري وعالقتــه بالمقتلــة، إذ أظــن أن تســاؤلك مهــم 
ومصيــب، ولكــين أظــن أن حــدوث المقتلــة يف لحظــة الراهــن 
التقنيــة هــذه بــدد إمكانيــة أســطرة المــوت هــذا. فكمــا أرشت 
ســابًقا، أظــن أن االنهيــار يف بنائنــا الثقــايف وانكشــاف موروثنــا 
عــىل خوائــه لــم يعــد يســتطيع أن يؤســس للحظة متينــة تحمل 
وبهــذا  الزمن-الطوفــان،  امتحــان  لتقــاوم  وترفعهــا  األســطرة 
ويف  النســيان  يف  يقيمــون  أنفســهم  الســوريون  األحيــاء  يجــد 
صــوت.  منهــا  يخــرج  ال  الــي  اللحظــة  مــن  المعتــم  الجانــب 
المقتلــة هــو  الســوري مــن أســطرة  الشــعر  فــإن خلــّو  وبالتــايل 
نتيجــة واقعيــة لطبيعــة اللحظــة الــي نعيشــها، أي أنهــا لحظــة 
 مــن الشــعر الــذي 

ً
اســتحالة أن تقــول يف المقتلــة نســًقا مســتال

عرفنــاه يف محنتنــا العربيــة عــىل مــدى الثمانني ســنة الماضية، 
أي مــن لغتــك بمحاوالتهــا يف االختبــارات التاريخيــة الســابقة. 
الســوريون ال يســتطيعون أن يؤســطروا ســورية كما فعل سعيد 
عقــل بلبنانــه ودرويــش بفلســطينه، وال أن يؤســطروا التجربــة 
كما فعل ســعدي يوســف، وال أن يؤســطروا التاريخ واللغة كما 
فعل أدونيس، وال أن يهربوا من الدم إىل أســطرة الجســد كما 
فعــل أنــيس الحــاج. ويبــدو أن هــذا الشــلل عميق إذ يبــدو أنهم 
لــم يســتطيعوا إعمــال بريختيــة الماغــوط واالنتقــال بهــا إىل مــا 
بــال ســورية. المقتلــة  بعــد المقتلــة. أي أنهــم وجــدوا أنفســهم 
أقامــوا  أنهــم  إىل  نّبهتهــم  ومصارحــة،  مكاشــفة  نقطــة  كانــت 
لعقــود يف الــاليشء واآلن يقيمون يف الالمعىن. ومن هذا الباب 
أجــد نفــيس ســورًيا هنــا، أي إين أتشــارك معهــم يف العجــز هــذا، 
واإلقامــة معهــم يف مســار التحــول ممــا كنــت تظنــه يوًمــا وطًنــا 
وهويــة، إىل االنســالخ الــكيل دون إمكانيــة أســطرته أو إعالئــه، 
والنتفائــه عنــك يف حــارضك ومســتقبلك. ومــن هنا كان ســؤايل 

لــك ســابًقا مــا الذي نحملــه معنا وما الذي ندفنه؟  
ومــن هنــا يبــدو يل التقــاط اللحظــة بواقعيــة هــو مــا يمكنين 
فعله، دون اللجوء إىل تعاريف كونية للقيم، أو للقول إين أصنع 
الجمــال ألن الرمــزي والمتخيــل »مرتّجــان« بفعــل االنهيار يف 
مســتويات تعريفنــا ألنفســنا وماضينا وانهيــار موروثنا وثقافتنا. 

 علي شمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس الدين:
وانكشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف الثقايف  بنائنا  يف   االنهيار 
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستطيع يعد  لم  خوائه  على   موروثنا 
األسطرة تحمل  متينة  للحظـــــــــــــــــة  يؤسس  أن 
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هــذا باإلضافــة إىل إقامتنــا يف لحظــة تقانة ســحبتنا مــن العالم 
مــن  خبــزي  بــالل  صديقنــا  يســتنتج  كمــا  أو  نعرفــه،  كنــا  الــذي 
»العالــم وهــو يهجرنــا«. وبذلــك ال أرى يف الشــعر متًنا يمكنين 
البنــاء عليــه إال عــرب الواقــي ومحاولــة قراءتــه باستكشــاف ال 
أيًضــا  هــو  الواقــع  هــذا  أيًضــا ممــر شــائك، ألن  بنبــوءة، وهــذا 
مؤســطر وملّغز بفعل التقانة. وبالتايل يصبح الشــعر يف موضع 
كمراقبــني  نشــاهده  مــا  نقــول  أم  المؤســطر  أنؤســطر  ثقيــل، 

يتســاءلون عــن المعىن عوضا عــن تعريف القيم؟
ويف كل هــذا أجــد أين أتكلــم وأشــري لمــا كتبتــه يف »نــزول 
األلفــة« ويف كتابــات لــم أنرشهــا بعــد. وهــو مــا ينّبهــين إىل أنــين 
أحيــل هنــا إىل نصــوص لــم ُتقــرأ بعــد، ويه يف مرحلــة التحضــري 
للنرش. ربما مع هذه النصوص الجديدة تصبح الصورة أوضح 

يف كتابــة الشــعر انطالًقا مــن الواقع لفهمه. 

ثالثية األســطرة والميثولوجيا والنبوءة
يف  لالهتمــام  المثــرية  المفارقــات  مــن  عــدًدا  ألحــظ  ف.ع: 
بتعريــف  تربطــين  أنــك  يل  يبــدو  إذ  هــذه،  األخــرية  مداخلتــك 
أكاديمي للشعر ال أجد نفيس فيه ألنه يقيم »يف كنٍف ثابٍت« 
عــىل حــد قولــك، بــل أجــدين يف مــا كتبتــه يف حوارنــا هــذا أقــرب 
إليك يف التساؤالت عما هو الحب والجسم والوقت والموت، 
وهو بحكم وجودي يف الزمن تساؤل عن ماهيتها المتعّينة يف 
زمــين ومــن خــالل تجربــي يف البحث عما يســع الشــعر قوله أو 
ال يســعه قولــه )بحســب عنــوان إحــدى قصائــدي( أو »مــا كل 

هذا الذي نريد للشــعر أن يلتقطه« بحســب قولك.

األســطرة  ثالثيــة  ُمحًقــا  تهاجــم  إذ  أنــك  الثانيــة  المفارقــة 
تبشــريًيا  نًصــا  النــص  »جعــل  أي  والنبــوءة،  والميثولوجيــا 
مّدعًيــا تعريفــاٍت جديــدة للقيــم« ال تبــدو يل مســتعًدا للتخــيل 
عــن القيــم، إذا اعتــربت أن إطــالق أســماء جديدة عــىل القديم 
يستحق خطاًبا نقدًيا بهذا العمق، أو إذا كنت تعترب أن تقديم 
تعريفــات جديــدة ليــس يف الحقيقة ابتــكاًرا لقيم جديدة. حني 
تحــت  نقــدم،  فإننــا  »المــوت«  أو  »الجمــال«  تعريــف  نعيــد 
االســم نفســه، مســّميات جديــدة حتًمــا، لكنهــا مســميات مــن 

خالل امتداد االســم )أي من خالل اللغة الي ال نملك حديًثا 
وال كتابة إال بها( تدخل يف حوار جّدي وعمليات فهم وإســاءة 
خلخلتــه  نــوّد  الــذي  اإلرث  مــع  متعمــدة  وغــري  متعمــدة  فهــم 

والخــروج منــه إىل لحظة متناســقة مع زمننا.
المفارقــة الثالثــة ربمــا تنبــع مــن أننــا، أنــت وأنــا، نســتعمل 
»تكبــري«  كل  يل،  بالنســبة  مختلفــة.  بمعــاٍن  األســطرة  كلمــة 
)بحســب المفــردة الــي اســتعملتها( ألي تفصيــل هــو أســطرة، 
أي هــو رفــع هــذا التفصيــل إىل مرتبــة مــا يســتحق النظــر إليــه 
بمفــرده. ســواء كان درويــش يتحــدث عن الزيتــون أو كان زياد 
يتخيــل  عقــل  ســعيد  كان  أو  الليمــون  عــن  يتحــدث  الرحبــاين 
صخرتــه الشــاهقة. األســطرة يه بهــذا المعــىن مختلفة جذرًيا 
عــن الميثولوجيــا الــي يه، عــىل العكــس، إدراج كل تفصيــل 
مــن  ولجــذوره  لــه  فهــٍم  ضمــان  إىل  تســى  كونيــة  رسديــة  يف 
خــالل البنيــة الشــاملة للرديــة الكونيــة ويه بالتــايل تغييــب 
لهــذا »التكبــري«. أمــا النبــوءة الشــعرية، بالنســبة يل، فمحــض 
اآلخريــن  عــىل  الشــخصية  الهوامــات  إلقــاء  يحــاول  هــذر 
الــذي أقصــده فــإن  التاريــخ اآليت. بالمعــىن  وكأنهــا اســترشاف 
تنفصــل  ال  لكنهــا  وللميثولوجيــا،  للنبــوءة  منافيــة  األســطرة 
عــن عمــل الشــعر واللغــة، إذ مــادة الشــعر يه المفــردات، أي 
لهــذا  بواســطتها.  مــن معــاٍن  بــه  يتــم اإلمســاك  يفــرد، ومــا  مــا 
اإلنشــاد  مــن  نفــرُت  حتًمــا(  المراهقــة  ســنوات  )بعــد  لطالمــا 
الــي  أو  النبــوءة  تــّديع  الــي  الغنائيــة  المطــوالت  الشــعري، 
 
ً
ترســم ميثولوجيا، فمثل هذه المطوالت يه الي تغطي دوما
الحــداد  عــىل صمــت  وتغطــي  الشــمولية  المعتقــالت  ســجون 
 بــدل أن ينبــع المعــىن 

ً
المطلــوب بأهازيــج تفــرض معــىن مســبقا

وليــد  صديقنــا  بعبــارة  الجثــة،  حــول  ــق 
ّ
والتحل الصمــت  مــن 

صــادق. األســطرة عنــدي ال تتطلــب جهــًدا شــعرًيا خاًصــا، عــدا 
جهــد تفــادي الوقــوع يف المثيولوجيــا والنبوءة، يه تأثري حتمي 
اتهامــك  عــىل  فاعرتاًضــا  لــذا  للمفــردات.  المكــرّب  للمفعــول 
الضمين بتبين موقٍف يقول »أنا أؤســطر إًذا أنا أكتب الشــعر، 
إًذا  الشــعر  اكتــب  »أنــا  أقــول  ربمــا  الجمــال«،  أصنــع  أنــا  إًذا 
أنــا أؤســطر، إًذا أنــا أصنــع ماهيــًة للجمــال، للجســم، للمــوت، 

 عما يخزتنه الصمــت والبياض منهم«.
ً

للحــب، متســائال
أعتقــد أن النقطــة الــي وصلنــا إليهــا أخــرًيا ترتبــط بوظيفــة 
أي  فنيــة،  وســيلة  يكــون  أن  ترفــض  حــني  إذ  نفســه،  الشــعر 
حــني تنفــي تاريــخ الشــعر عــن راهنيتــه، لســت أدري مــا الــذي 
الواقــع،  لـ»لحظــة«  انعــكاس  كمحــض  كتابتــه  آنــذاك  يــربر 
أو »التقــاط الواقــع« كمــا تقــول إذ نعلــم منــذ زمــن بعيــد أن 
الواقــع  التقــاط  إمكانيــة  وتحــدد  تشــكّل  الــي  يه  القصديــة 
نفســه، أي أن »الواقــع يف ذاتــه« غــري موجــود من دون تعاميل 

 فادي العبد الله: األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرة
جهًدا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتطلب  ال   عندي 
 شعرًيا خاًصا، عدا جهد تفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي
والنبوءة المثيولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  يف  الوقوع 
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معــه )بالتــايل مــن دون التجربــة والتاريــخ واللغــة( كذلــك نعلم 
مــن ]جيــل[ دولــوز أن الواقــع واالفــرتايض ال ينفصمــان. لــذا، 
ومــع موافقــي لــك عــىل مشــكلة انفصــال الشــاعر عــن قرائــه 
حيــاة  يف  للفنــون  المتاحــة  بالمســاحة  تتعلــق  مشــكلة  ويه 
 وبمشــاكل الوســط الثقــايف والنقــد واســتعماالت 

ً
النــاس أصــال

اللغة...الخ، إال أنين ال أستطيع القول بأن هدف الشعر هو أن 
يكــون »كأداة قــول ومحادثات وتواصل«. الناس ال ينتظرون 
وصفــه  يف  إال  بالشــعر  يتحادثــون  وال  يتواصلــوا،  يك  الشــعراء 

 لحكمة أو بالضبط »أســطرة« لتجربة.
ً

اخــزتاال

يف رأيــي إن وظيفــة الشــعر، بعــد أن تخلينــا عــن تجــارب 
وااليقاعــات  التأتــأة  تجــارب  وعــن  اللغــة  تفجــري  يف  كاذبــة 
األطــر:  متعــددة  ربمــا(،  الــراب  إىل  انتقلــت  )الــي  الفارغــة 
محاولــة اإلمســاك بواقــع متغــرّي عــرب اللغــة المثقلــة بتاريخهــا 
انــزتاع  لمحاولــة  الكلمــات  عــىل  الشــاعر  حيــاة  تســليط  أي 
معــىن جديــد منهــا، محاولــة الدفاع عن اللغة نفســها ـ أي عما 
اخزتنته من إمســاك بوقائع ســابقة ترّبر إمكانية االســتمرار يف 
اســتخدامها لئــال تمــوت يف المبــاالة عارمــة، محاولــة الخــروج 
نغــادره عــىل مــا  بـ»عالــٍم ال يكــون أفتقــر« حــني  مــن الحيــاة 
مــا يمكــن  اقــرتاح  أيًضــا، ومحاولــة  عنونــُت احــدى قصائــدي 
للفرد فيه )سواء الشاعر أو القارئ( أن يرى فيه مرّبًرا للحياة 
يتجــاوز البقــاء الغريــزيّ. هــذا االقرتاح ربما أســّميه الجمال يف 
وصــف الجمــال هــو المعــرب األســايس، منذ ســقراط، بني عالم 
الوقائــع وعالــم المجــّردات )ســواء ســّميتها قيًمــا أو أفــكاًرا( أو 
قد أســّميه »الروعة« ويه عىل ما تعرف تجمع البديع الرائع 

بالمهول المرّوع.
إذا عدنــا إىل مثــال ســفينة نــوح الــذي ذكرتــه، لــن يتغــزل 
أحــد، صادًقــا، بجماليــة الطوفــان، لكــن أي كتابــة عــن الرعب 
مــن الغــرق أو اليــأس، أي صــالة، لــن تنفصــل عــن تاريــٍخ فــين 
ــم النــاس كيــف يكتبــون وبــأي نغــٍم يــرددون صالتهــم، وإذا 

ّ
عل

صالتــه  تكــون  فربمــا  عليهــا،  الصــوت  حســن  منشــًدا  تخيلنــا 
يف  أخــري  مــالذ  الغنــاء  روعــة  يف  لنــا  ويكــون  مســموعًة  عندئــذ 
مواجهــة طوفــان ال قــدرة لنــا عــىل الوقــوف يف وجهــه، مثلمــا 

يحلــم كثــريون بموســيقى معشــوقة ووجــوه حبيبــة ترافقهم يف 
لحظاتهم األخرية.

التقاط الواقع
 بشــكرك عــىل اقــرتاح النقــاش وعىل 

ً
ع. ش: أود أن أختــم أوال

دفعنــا للخــوض يف الحديــث عــن الشــعر يف زمــن مــازال هنــاك 
العمــودي والمــوزون  بــني  يقيــم يف مقارنــة  مــن الشــعراء مــن 
والنــر. أحســب أنــين يف مــا كتبتــه هنا أحاول القول إن الشــعر 
ثقافتنــا  تجــارب  يخــزتن  مــا  مــكان  يف  والــذي  أعرفــه  الــذي 
قــادًرا، إذا مــا  يل  لــم يعــد بالنســبة  أنــت  وتاريخهــا كمــا قلــت 
أردت كتابــة عــىل أنســاقه الــي نعرفهــا، أن يصلــين بمــا أريــد 

قوله عن الراهن والمســتقبل. 
الــي  واللغــة  الشــعر  هــذا  قــدرة  أن  عــارم  إحســاس  لــدي 
تصنعه عىل االستعادة والمؤالفة صارت ضعيفة، وأنا من هنا 
أبحث فيه عن مساحة قول يف التغّرب والمفاجأة تلتقط هذا 
وهنــا  المســتقبل.  إىل  وللنظــر  لتحيينــه  كمحاولــة  »الواقــع« 
مفارقــة أيًضــا يف هــذا، إذ كمــا قلــت أنــت إن الشــعر عــادة مــا 
ينظــر إىل الراهــن والمــايض ويحــاول أن يبــين جيــب تنفس لنا، 
إذ أوافقــك عــىل هــذا غــري إين أيًضــا أشــعر بــأّن تحيــني اللحظــة 
والقــول يف المســتقبل هــو مــا ينقصه الشــعر، ولكــن أيًضا دون 
نبــوة. وقــد تبــدو هــذه مفارقــة أخــرى، إين أبحث هنا عن ســبل 
كتابــة الشــعر يف راهــن يتمــدد ويتغــري برعــة كبــرية، إذ تبــدو 
أنهــا لحظــة ال تلتئــم. ويف هــذا مــا قــد يبــدو اســتحالة ويقيــم يف 
المفارقــات الــي ذكــرت بعًضــا منهــا. ومن هنــا يخرج اعرتايض 
عــىل األســطرة والميثولوجيــا والنبــوة يف الشــعر. إذ إين اتفــق 
معك يف رؤيتك عن الميثولوجيا والنبوة غري أين مازلت أبحث 
يف األســطرة الشــعرية، إذ أرى يف ردك لهــا إىل تكبــري لإلضــاءة 
بحاجــة إىل نقــاش أوســع أو ربما كتابة شــعر يأخذ هــذا التكبري 

إىل مكان آخر. 
أوافقــك يف أن التكبــري هــو ســمة الشــعر غــري أنــين مــا زلــت 
ــرِب وعمــا أتجــاوز هنــا. ويف هــذا أرى أن اليومــي  كَ

ُ
أبحــث عمــا أ

االســتواء  وبهــذا  ومرّمــز  مكــرب  ذاتــه  حــد  يف  هــو  الضاغــط 
المضاعف للمعىن أظن أن كتابة الشعر يمكنها أن تكون أداة 
مَخففــة للمحادثــة والتواصــل يف هــذا التعقيد، أداة يمكنها أن 
تقيم يف الذي نعجز أن نقوله يف اللحظة الي تفارقنا يف عنفها 
بهــا،  نتنعــم  أن  دون  وتحولهــا،  انقضائهــا  نقطــة  يف  ورسعتهــا، 
ولكننــا عندمــا نقــول هذا ال نكون أنبياء بل ربما مجرد مقتفي 
ربمــا يضــارع إمكانيــة أن نجــد يف  أو بحــي هنــا  أثــر. وســؤايل 
الراهــن »كمــا هو« أداة للتواصل والبوح تكون خارج اقتصاد 

التكبــري الــذي يبدو لك )ويل( يف أصل الشــعر.

الشعر، وظيفــــــــــــــــــــــــــــــــــة  إن  الله:  العبد   فادي 
 بعد أن تخلينا عن تجارب كاذبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 يف تفجري اللغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وعن تجارب
األطر متعددة  الفارغــــــــــــــــــــــــــــة،  وااليقاعات  التأتأة 
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صابر رشدي

كاتب وقاّص. صدرت 
له »شخص حزين 
يستطيع الضحك« 
)٢٠١٤(، »الرجل 
القادم من اجلّنة« 
)٢٠١6، »شوكوالتة 
نيتشه« )٢٠٢٠(

»كنــُت مشــبوًحا وســلك الكهربــاء عــىل يــدي، وكان بــرٌق مــن 
وحــوش الطــري ينهــش ظاهــر الكفــني، تنبــش ثــم تلقــى. ال دمــي 
يكفــي وال يكفــي طحــني العظم، فانظر هل ترى!! ال يشء يبقى 
مــن بــالدك غــري ِجــري العظــم، هــل وطــٌن ســوى هــذي المســافة 
ــع 

ّ
بــني لحمــك يف الجحيــم وســلك الكهربــاء! ناديــُت- بــني تخل

الرســغني والجمــر المــؤِرث يف األصابع- أيهــا الموىت، بحّق قرابة 
المــوت  ســهوب  يف  يركــض  األمــوات  مــن  ودرويــٍش  األشــباح 

فانتظروا«.
»زهــرة  مقهــى  يف  هنــاك،  كنــُت  تقريًبــا،  عقديــن  منــذ 
البســتان«، يجلــس جــواري شــخص يواظــب عــىل الحضــور إىل 
ــا، يلعــب الــرند، ويشــتبك مع الحضور مــن الكّتاب  المــكان يوميًّ
والمثقفني يف حوارات ساخنة وقضايا شائكة. يف هذا التوقيت، 
مــا  هنــا،  تجدهــا  خــرب  كّل  وراء  الحقيقيــة  المعلومــات  كانــت 
المؤسســات  وأروقــة  والصحافــة  السياســة  كواليــس  يف  يــدور 
الكــربى، األصــداء تتناثــر من دون تعّر. كانت عناوين الصحف 
الحكوميــة المرصيــة ال تعكــس الحقيقــة دائًمــا، فهــي تخاطــب 
صحــف  أّمــا  إرضــاؤه.  ويهّمهــا  فقــط،  الرئيــس  وحيــًدا،  قارئنــا 
المعارضــة فتجنــح إىل التهويــل أحياًنــا، لتلفت األنظار إىل كارثة 
كــربى أو قضيــة فســاٍد ال ُتغتفــر. لــم يكــن هــذا الشــخص كاتًبــا، 
لكنه كان مثقًفا، واسع المعرفة، لديه هوٌس بالسياسة بشكل 
مفــرط، يتجــاذب أطراف الحديث بحماســة واضحــة، متحاماًل 

عىل النظام بشكٍل راديكايل يثري القلق عليه.

غَضب »العّم«
يف هــذا اليــوم تحديــًدا، لمحــُت الشــاعر الكبــري محمــد عفيفــي 
مطر قادًما، ثم وجدته يجلس إىل طاولة عىل الرصيف المقابل 
تخالــف  وجهامــٍة  متكــّدر،  بوجــٍه  إيلّ  وينظــر  عادتــه،  غــري  عــىل 
طبيعته. ثم وجدته يناديين، فنهضت من مكاين واتجهت إليه.

اجلس هنا جواري! – 

ا، وأضاف: قالها محتدًّ
ما الذي يجعلك تجلس إىل جوار هذا الرجل؟ – 
لم أفهم شيًئا. قلُت متحرًيا: – 
ما األمر؟ هل أساء إليك؟ – 

ــا بنــربة الغضب الســابقة: هــذا ُمخرب، 
ً
ا، محتفظ قــال محتــدًّ

كاتب تقارير. هو من أبلغ عيّن وتسبب باعتقايل. 
لــم أَر »عــّم عفيفــي« عــىل هــذه الصــورة مــن قبــل، فهــو 
صاحــب صــوت خفيــض، وأداء هادئ، غري منفعل، يف معظم 
أحاديثــه وحواراتــه. ربمــا كانــت التجربــة األليمــة والداميــة، 
أثنــاء  لهمــا  تعــّرض  اللذيــن  والتعذيــب  اإلهانــة  وحجــم 
اعتقالــه، قــد جعــاله أقــّل تســامًحا، أو ميــاًل إىل النســيان مــع 
األشــياء الــي تخّصــه. صار أكــر ارتياًبا من ذي قبل، َصموًتا، 
ال يميــل إىل االســتفاضة يف موضوعــات معّينــة. لقــد أشــار إىل 
أكر من شــخص، ووضعهم يف دائرة الخصوم، متهًما إياهم 
بالوشاية به، حى وصل به األمر إىل اتهام أحدهم بأنه كان 
يــرشف عــىل تعذيبــه يف مقــّر أمــن الدولــة بـ»الظوغيل«، وأنه 
اســتمع إىل صوتــه وهــو معصــوب العينــني، أثنــاء اســتجوابه 

مــن قبل المحققني. 
لقد كان اعتقال مطر حدًثا شــهرًيا، جاء بعد إعالن غضبه 
لـ»ملجــأ  المــرّوع  األمــرييك  التدمــري  عــن  النظــام  صمــت  عــىل 
العامريــة« يف بغــداد، أثنــاء حــرب الخليــج الثانيــة، والــذي راح 
ضحيتــه أكــر مــن أربعمئــة مــن أطفال ونســاء العــراق، وتحّول 
المكان إىل مقربة جماعية، إثر قصفه بوحشية مفرطة، بعدما 
ظّنــوا أنهــم يف مأمــن مــن الغــارات المخيفــة. عــىل أيّ حــال، لم 
يرتك المثقفون المرصيون والعرب، حينها، الشــاعَر وحده، تم 
الضغــط بالبيانات والمقاالت وأشــكال التضامن القوية، حى 

تّم اإلفراج عنه.
يندّســون  بالفعــل،  مخــربون  هنــاك  اآلخــر،  الجانــب  عــىل 
ويقومــون  التقاريــر  يكتبــون  المثقفــني،  تجّمعــات  وســط 

محمد عفيفي مطر
 الشاعر الذي هرب من السياسة

فلحَقته إىل السجن
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الســلطة.  الســتثارة  تقاريرهــم  يف  كثــرًيا  ويبالغــون  بالوشــاية، 
هــؤالء يخّربــون تماًمــا العالقــة بــني الكاتــب الضحيــة والنظام، 
فقــط،  مكتوًبــا،  قــراَر  ال  يــدري،  ال  وهــو  األبــواب  دونــه  ــُق 

َ
فُتغل

ال  ثقافيــة،  مناصــب  ال  ِمنــح،  ال  ال جوائــز،  شــفوية:  توجيهــات 
ســفريات، ال يشء، مهمــا كان حجــم موهبتــه. أحياًنــا، نتيجــًة 
االكتئــاب  أنيــاب  بــني  البعــض  يقــع  الالمــريئ،  الضغــط  لهــذا 
واإلحبــاط واالختفــاء التدريــي، مفّضلني اللجوء إىل الصمت. 
ا 

ً
وهنــاك مــن يفقــد عقلــه، وال يلجــأ إىل التفكــري النقــدي، تــارك

االســتعارَة والرمز، مّيااًل إىل التعبري الرصيح المبارش، مســتغرًقا 
غــري  انتقامــي،  عدمــي،  حــّس  يغّذيهــا  جنونيــة،  مغامــرة  يف 
مكــرتث بالعواقــب، يف رصاع مرير مشــحون بالتناقضات، قائٍم 
عىل التعبري عن األنا المتمّردة، بأيّ وســيلة، برصف النظر عن 

خطــورة هذه األفعال. 
محمــد عفيفــي مطــر، الــذي حــاول االبتعــاد بقصيدتــه عــن 
السياســة، وجــد نفســه غارًقــا فيهــا حــى أذنيــه، مكرًهــا، وعــىل 
َرها يف واحــٍد مــن أكــر 

َ
غــري إرادتــه. دخــل يف تجربــة أليمــة، ســط

راصــًدا  المتوحشــة«،  الموميــاء  »احتفاليــات  شــهرة  أعمالــه 
دقائــَق محنــة اعتقالــه، ناظًمــا باللغــة الفّياضــة الدينامية آالمه 
وانهياره، من دون أن يخرج عن فّن الشعر. أنشأ دفرت يومياٍت 
للتعذيب والقهر. كان يثأر بالكلمات حى تحتفظ بها سجالت 
الذاكرة العربية، عىل نحٍو يجعل القارئ شــاهًدا معه، ومعّذًبا 
بالفعل، ال يستطيع إنهاء الديوان من دون أن يشعر بالتحطم. 
فطقطقــت ضلــٌع  عــيلّ  يهــوي  بكعــب حذائــه  ٌد 

ّ
جــال »كان 

ولعلعــت الرصاصــُة فارتمــى وارتميــت أنــا وليــس يل مــن وطــن 
ســوى هــذا الرمــاد« )الظوغــيل، ثالــث أذان الفجــر، الموافــق 

 )٤/٣/١٩٩١
ديــن، فاضًحــا 

ّ
عــىل هــذا النحــو، كان يــؤّرخ لرضبــات الجال

الجانــب المظلــم للديكتاتوريــة، ومعــرّبًا عن اللحظــات القاتمة 
قبــل هذه المحنة بفرتة زمنية. 

كنت أشاكسه: 
-ال توجد هناك قضايا كربى يف أشــعارك.– 

يصمت قلياًل. لريّد بعدها بإيجاز، حاســًما موقفه:
قضيي يه كتابة الشــعر الجيد، أال يكفي؟ – 

كنــت أتصــور وأنــا أجادلــه أنــه ســيلّقنين درًســا يف االلــزتام 
الســارتريّ والتلميحات الثورية، المبثوثة داخل بنية نصوصه، 
متهًما إياي بأين لم أستِطع التقاط هذه اإلشارات الخفّية. كان 
يحتمل مشاغبايت، المفعمة بالتقدير والمحبة. كنت أقول له:

قصيدتك »معقربة« ولكنها تســتهويين. – 
وكان يــرّد بابتســامة صامتــة، فهــو يف الواقــع يتعّمــد أحياًنــا 
الغموض االســتاطيقي، واســتخدام شــحنات فلسفية خالصة، 
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لقطة من الفيلم التسجييل »رباعية الفرح - محمد عفيفي مطر« للمخرج أحمد القلش.
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وإْن حاول أن يجعلها تتوارى خلف نقطة بعيدة، حى ال تطفو 
عىل سطح القصيدة، فهو ال يعتمد عىل اإللهام كثرًيا يف عمله، 
إنــه صنيعــة ذاتــه، مطيًعــا ألفكاره الي تدفعــه إىل الكتابة، وفق 
أسلوب كاتدرايئ، بالغ الفخامة والتعقيد، يحتاج إىل صرب ودقة 
وقــدرة عــىل اإلحســاس بالجمــال الكوين يف اللغــة والوجود. ما 
جعــل محــاوالت تقليــده بالغــة الصعوبــة، أنّــه يعتمــد تكتيــكات 
فّنيــة ال يســتطيعها غــرُيه، مهما بلغ حــّد الهوس به. لذلك باءت 

بالفشــل كلُّ محاوالت استنســاخه أو تقليده. 

إنــه يحّدد مطلبه مبكًرا: 
»عشــقُت الشــعر مــن أيامــي األوىل/ وغايــة مقصــدي: لــو 

رصُت بني الســادة الشعراء...« 
إنــه يتطلــع إىل هــذا العالــم الســاحر، مفعًمــا بالفخر، وبنربة 
يعيــق  مــا  عنهــم  يــذود  يحرســهم،  أن  يريــد  بفرســانه،  انبهــاٍر 
تقّدمهــم، حــى يتفّرغــوا إىل قصائدهــم، إىل كؤوســهم، خمرهم 

العتيقــة الــي تلهم قرائحهم بهذا الجمال. 
عىل الرغم من المكانة الرفيعة الي حازها عفيفي مطر، 
وموهبِتــه القائمــة عــىل عالــم ثريّ من الثقافــات المختلفة، إال 
أنــه كان إنســاًنا متواضًعــا، خلوًقــا، ال يمــارس نرجســيًة مقيتة، 
ــا، مثــل البعــض مّمــن هــم أقــّل منــه تأثــرًيا. كان  أو تطاوًســا فجًّ
الفــأس  ح مــرصي، يعشــق األرض ويحمــل 

ّ
بــروح فــال يحتفــظ 

طوال الوقت. يف جلســاتنا، كان ال يتناول غري الشــاي األســود 
الثقيــل، والســجائر المحليــة الرخيصــة. يف ســنواته األخــرية، 
كان يتحــدث َممــروًرا وحزيًنــا عــن عــدم حصولــه عــىل جائــزة 
الدولــة التقديريــة، يف الوقــت الــذي حصــل عليها كثــريون أقّل 
منــه، بــل هنــاك مــن ال يســتحقونها عــىل اإلطــالق، ولتكريمهــم 
أســباٌب ال تنتمي بكّل تأكيد إىل الجدارة الثقافية. كان يشــعر 
بغّصٍة يف القلب ووجٍع حقيقي، شاعًرا بأن الرحلة قاربت عىل 
النهايــة، ومرعوًبــا مــن أن ُيكتــب يف نعيــه أّن المرحــوم حصــل 
شــبيه  هــذا  ألّن  فقــط،  التشــجيعية«  الدولــة  »جائــزة  عــىل 

باإلهانة ال التقدير، خاصًة بعد هذا اإلنجاز الشعري الكبري.
الجائــزة  عــىل  حصــل  بعدمــا  تالشــت  المــرارة  هــذه  لكــّن 
تحــت ضغــط الَحــَرج وعــدم المعقولية، مــن أن تمر األعوام وال 

يظهــر اســمه بــني الفائزيــن، فهــو الوحيــد مــن جيلــه الــذي دفــع 
ثمــن كراهيــة نظــام مبــارك، متحدًثــا يف جلســاته عــن فســاده 

وديكتاتوريتــه، دافًعــا ثمن عدم انتظامه يف ســلك مّداحيه. 
األمــر الثــاين بــدا كطعنــة مســمومة يف الظهــر، مرحيــة 
هــو  وكان  طــرق،  ــاع 

ّ
قط مــن  مجموعــة  أبطالهــا  تراجيديــة، 

الضحيــة؛ اختطــاف جائــزة مؤتمــر الشــعر منــه يف واحــد مــن 
ومدعــاًة  غرابــًة  وأكرهــا  العربيــة،  الثقافــة  مشــاهد  أســوأ 
إىل االســتياء، فعلهــا شــاعٌر متقاعــٌد نــيَس الشــعر وتجاهلتــه 
القصيــدُة منــذ عقــود، واحــٌد مــن هــؤالء الذيــن أخــذوا كل 
يشء، مقابــل عطــاء ضئيــل وموهبــة نضبت بعــد وقت قصري 
مــن بدايــات كانــت مبــرشة.  يقــول مطــر بعد هــذه الفضيحة 
المدّويــة »مــن يضمــن يل العيــش أربــع ســنوات أخــرى حــى 
وعــاٌم  للشــعر  عــاٌم  التبادليــة؟  الجائــزة  هــذه  عــىل  أحصــل 
كل  يف  أيًضــا  بالتبــادل  عــريب.  وفائــٌز  مــرصي  فائــٌز  للروايــة. 
فــرع«. ال أعتقــد أن الرجــل بــرأ مــن هــذه الطعنــة الغــادرة 

حــى وفاتــــــــــــــــــــــــــه.
عفيفي مطر، دارُس الفلسفة، وصاحُب أنضج التجارب 
أو  مطلقــة،  بطــوالت  يــّديع  ال  كان  الشــعرية،  الحداثــة  يف 
يحاول اإليهام بنبوغ مبكر، ال يزيّف الوقائع من أجل إضفاء 
إحســاٍس بالــراء والّدعــة. مــن يقــرأ ســريته الذاتيــة الرائعــة 
»أوائل زيارات الدهشــة« ســيلحظ بســهولة بساطته اآلرسة 
وهــو يتحــدث عــن المحطــات الصغــرية الفاصلــة، الــي كان 
لهــا األثــر البالــغ يف تكوينه، الذكريات العصية عىل النســيان، 
ملّخًصا مشوار حياته يف عدٍد من المراحل المفصلية، حى 

لــو كانــت هناك نقــاط قاتمة مثرية لأللم. 
يف  الحريــة  تــرادف  الــي  اإلنســانية،  اإلرادة  ابــن  إنــه 
اكتمالهــا، وتنفــي الجــرب المطلــق، فهــو قد عــرف كيف يغالب 
نفســه ال الحــظ، منشــغاًل بتغيــري نفســه ال تغيــري العالم، يفعل 
مــا يقــدر عليــه، بمــا يّتفــق مــع طبيعتــه وثقافتــه العميقــة. كان 
يؤمــن- مــع كثرييــن- بــأّن ذهــاب االســتعمار لــم تخلفــه أنــواُر 
الحريــة، وأّن الوطــن العــريب قــد وقــع يف قبضــة مجموعــة من 
الحــكام الطغــاة المســتبدين الذين جلبوا الدمار لشــعوبهم. 
الشــعر  لغــة  إىل  أعــادوا  الذيــن  مــن  واحــد  هــو  باختصــار، 
فصاحتهــا، أمــام تّيــار ينحو بها إىل الركاكة والتهافت، بما هو 
شــاعر حــذر ومحّصــن ضــد الثقافة الســطحية. يقــول محمد 

عفيفــي مطــر يف جملة ختامية: 
كــديح،  عصــارة  مــن  ولقمــي  بعــريق،  مغســولة  »حيــايت 
وكريــم اســتحقايق، لــم أغلــق باًبــا يف وجه أحد، ولــم أختطف 
أو  أكــن عوًنــا عــىل كــذب أو ظلــم  يــد أحــد، ولــم  شــيًئا مــن 

فســاد. اللهم فاشهد«.

بعريق، مغسولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   حيايت 
كدحي، عصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  من   ولقميت 
أكن ولم  أحد  وجـــــــــــــــــــــــــــه  يف  باًبا  أغلق   لم 
عوًنا على كذب أو ظلم أو فســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
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إتيل عدنان

)١٩٢٥-٢٠٢١(
 روائية وشاعرة 
ورسامة ومؤلفة 
مرسحية من سورية 
ولبنان. من أعمالها 
املرتجمة إىل العربية: 
»السّت ماري روز«، 
»سفر الرؤيا العريب«، 
»عن مدن ونساء. 
رسائل إىل فواز«، 
»قصائد الززيفون«، 
»باريس عندما تكون 
عارية«، »يف قلب 
قلب مدينة أخرى«

هي بريوت من جديد
يه بريوت من جديد

بريوت عىل الراديو
والسلفادور عىل التلفزة 

يه صربا وشاتيال يف الذاكرة 
و»أوصوالتان«* يف القلب 

يه بريوت من جديد 
عندما اعتقدنا أن بريوت 

قد خلدت للراحة
لكن بريوت لن تنام 

حى تنام السلفادور 
وسان فرانسيسكو لن تتناول الطعام 

حى تشبع إريريا 
ولن متوت السلفادور 
يه بريوت من جديد 
يف ماناغوا، يف آنتيغا 

ويف مدن الصفيح يف مارسيليا 
ويه حيثما يزعق الراديو 

وأعين أيمنا كان 
يف هذا العرص اإللكرتوين 

يتعذب رجل الكهف يف أحشاء السلفادور 
لكْن مثة أنفاق تقود إىل مقر القيادة العامة لألمل.

يوجد أمل يف السلفادور 
ألنه يوجد شعب، 

يوجد أمل يف السلفادور
ألن الكرامة لها امس 

هنا، 
ألن الرش عظمي وداهم

هنا، 
حى صار القساوسة اليسوعيون

ثواًرا ألول مرة يف التارخي. 

يه بريوت من جديد
يف ذلك اليوم وهذا اليوم وكل يوم، 

ألن الشعب الكادح يعمل كل يوم
وألن املوز واملانغا
يمنوان كل يوم، 

ألن المشس ترشق بعناية
كل يوم

حتت القذائف، 
يولد األمل يف كل يوم

يف رشايني 
السلفادور النازفة 

ص** 
ّ
ويولد مسيح مخل

يف مكان ما هناك، 
ويرتقي هيكل آلهة الهنود احلمر، 

ص سوف نؤمن بقيامته
ّ
مخل

فقط عندما جميع شعوب األرض
وكل النباتات 
وكل احليوانات

وكل األكوان 
حتقق قيامهتا 

والقيامة كرامة 
أعين

الكرامة حرية 
القيامة للفقراء خزب وبيت 

القيامة سالم للجميع 
إىل األبد 
إىل األبد 

يف السلفادور  * أوصوالتان: بركان
باإلسبانية تعين **  السلفادور 

ص 
ّ
املنقذ أو املخل
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يه بريوت من جديد
ألن دور األيتام تمنو بأرسع من منّو 

املدارس 
يف السلفادور، 

والمشس تغيب حيث ال تطاولها أيدي 
الشعب. 

وما من أفق غري أفق اإلرهاب. 

يه بريوت من جديد 
ألن البحر انتصب واقًفا 

وأطلق ابهتاالت ال متناهية 
يه بريوت من جديد
ألن الشعراء ميوتون 

وال يستسلمون 
ألهنم يتحدثون عن األمل 

دون كلماهتم
ّ
وال يتقل

مثل قالدات من اللؤلؤ، 
ألن الشعراء يرفضون أن ميوتوا، 

حيملون أملهم عىل ظهورهم
ويتنقلون من باٍب إىل باب

مثلما النحل من زهرٍة إىل زهرة 
ليوّزعوا رسائل التحدي

عىل قلوب الناس. 

ويه بريوت من جديد 
ماء يف األفق 

مقابر مكتظة أكر من فنادق 
طائرات حتمل من األخبار أبشَعها 

ومواكب ال تنتهي من احلزن 

ويه بريوت من جديد 
ألّن الناس يرتاكضون 

لتبقى بطوهنم وعقولهم 

منتظمة يف الطابور 
حيملون رشفهم، 

متاعهم الوحيد، 
ويعّدون موتاهم 

مثلما تعّد القروش 
يف مدن السلطان. 

ويه بريوت من جديد 
ألن الناس يمتمتون صلواهتم

عىل أمل أن تصل إىل مسامع مرمي 
العذراء 

والناس يعلمون أهنم واقعون يف الفخ
ويتذكرون غطاء طاولة السفرة
ووجبة الطعام هناك يف البيت، 

قبل أن ينتهوا إىل املرشحة. 

ويه بريوت من جديد 
آباٌء يقتلون أبناءهم

وأبناٌء يدفنون آباءهم 
قبل أن يشّوه الذباب مالمحهم. 

ويه بريوت من جديد
عندما كانت املصارف وحدها اليحّ البايق 

املال يتكاثر 
كّل ثانية 

مبعدل تكاثر عدد اجلرىح 

ويه بريوت من جديد 
تفتح مساؤها صدرها الوسيع كّل ثانية 

لتستقبل األبطال املجهولني 
الطالعني من شوارع السلفادور 

)١990(



حوار مع املوسيقي إييل معلوف  ١82 
يف عشق الزبق و»تعريب البيانو«

أجرت احلوار زينب رسور

محيي الدين بعيون  ١89 
صوت بريوت الذي جنهل

فرح قّدور

وديع صربا   ١92 
رائد جريء يف املوسيىق اللبنانية

مارك هرني مانىغ
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مؤلف موسييق 
وعازف بيانو وزبق 
وآالت أخرى، 
لبنان- فرنسا. 
هاجر إىل فرنسا 
عام ١٩٨٩. له 
أسطوانة واحدة 
من إنتاجه يه 
»عرب احلياة« 
)٢٠٠٧(، باإلضافة 
إىل عرشات األعمال 
واألسطوانات مع 
عدة موسيقيني 
وفنانني من 
مختلف أحناء العامل

حوار زينب رسور

إيلي معلوف

حوار مع الموسيقي إيلي معلوف
يف عشق الزبق و»تعريب البيانو«

من زحلة إىل العامل
بــدأ  المثانينيــات،  خــالل  يســرية.  املوســيقية  االنطالقــة  تكــن  مل 
الدراســة املوســيقية مبفــرده ومبجهــوده الشــخيص. واجــه العديد 
من العوائق عىل رأهسا عدم وجود معهد أو مدرسة للموسيقى 
خالل تلك الفرتة يف مدينة زحلة، مسقط رأسه. حى األشخاص 
ون الذيــن كانــوا يقّدمــون بعــض دروس البيانــو مل يكونــوا 

ّ
املســتقل

أساتذًة محرتفني. 
تمتّثــل ثــاين املشــكالت يف عــدم امتــالك معلــوف بيانــو حينها، 
ا عمليَة متابعــة الدروس. لكّن حماَســه وتمصيَمه  مــا صّعــب جــدًّ
وشــغفه لعــزف اآللــة جعلــت املســتحيل ممكًنــا. ومل حيصــل عــىل 
أول بيانــو حــّى بلــغ السادســة عــرشة مــن العمــر بعــد أن كان بــدأ 
م املوســيقى يف 

ّ
العــزف يف عمــر التاســعة، وكان قــد بــدأ حينها تعل

مدرســة Ecole de musique et des arts techniques يف 
منطقــة جونيــه، إال أنــه مل يمتكــن من إهنــاء العام الدرايس بســبب 

تأّزم احلرب، فرتك البالد إىل فرنسا عام ١٩٨٩. 
ليست الصورة سوداويًة بالكامل، فغياب التعلمي األكادميي 
املوســيقي يف صغره وعدم وجود من يعينه عىل قراءة العالمات 
املوســيقية بشــكل جــّدي، جعــاله يّتــكل إىل حــدٍّ كبري عىل حاســة 
المســع وتطويــر أذنــه املوســيقية، كمــا أنــه اكتشــف مع الوقــت أّن 

تلك العوائق فتحت أمامه اخليال املوسيقي.   
املشــارب  ومتــازُج  غــريب  آخــَر  إىل  رشيق  بلــد  مــن  االنتقــاُل 
املوسيقية لديه، أبعداه عن التساؤل الدامئ عن معىن »الهوية« 
واملوســيقى الــي ترافقهــا. الهويــة قابلــة لالختيــار والتكويــن، إذ 
فيــه،  تربينــا  الــذي  املــكان  مــا عشــناه خــالل طفولتنــا يف  نأخــذ 
ونكــّون مــع الزمــن هويتنــا حســب أذواقنــا واختياراتنــا. وهويتنــا 
الرشقيــة حنملهــا بداخلنــا عــىل الــدوام، ومــع مــرور الوقــت تطفــو 
ــا. عندمــا انتقــل إىل فرنســا يف عمــر الســابعة  عــىل الســطح تلقائيًّ
عــرشة، مل ُيِعــر املوســيقى الرشقيــة كثرًيا من االهمتــام، وصبَّ أكَر 
 ،)pianist تركزيه عىل املوســيقى الغربية )ألن الهدف أن يصبح

فــدرس املوســيقى الكالســيكية مث اجلــاز. لكــن مــع الوقــت، بدأت 
تطفــو »الهويــة األم«، إذا صّحــت التمسيــة، عــىل الســطح، وبــدأ 
يــي أنّــه ميكــن فهــم هــذه الهويــة بشــكل أفضــل يف أوروبا بســبب 
وجــود الكثــري مــن املوســيقيني الرشقيــني اجلّيديــن فهيــا، مــع أنــه 
مل يــدرس املوســيقى الرشقيــة مــع أحــد يف فرنســا. وقــد ســاهمت 
األســطوانات الرشقيــة الــي كان يســتعريها مــن مكتبــات فرنســا 
املوسيقية يف تكوين وإبراز هويّته. ومل تنحرص تلك األسطوانات يف 
العامل العريب، بل مشلت كامل الرشق األوسط واألدىن واألقى، 
فتعّرف مهنا إىل موسيقى آسيا الوسطى وإيران وتركيا ومختلف 

الدول العربية وموسيقى القوقاز وغريها.

كالسيك وجاز وارجتال
عىل الرغم من شــغفه باملوســيقى الكالســيكية ومن كوهنا جزًءا 
مــن حياتــه اليوميــة، مل خيــرَت متابعهتــا يف مســار عملــه املوســيقي، 
واختــار الرتكــزي عىل موســيقى اجلــاز ومؤلفاته الشــخصية. حتتاج 
املوسيقى الكالسيكية إىل دراسة تبدأ يف سّن صغرية، األمر الذي 
مل يكن متاًحا له. لكن الســبب األســاس للتوجه حنو اجلاز وأنواع 
أخــرى مــن املوســيقى واالبتعــاد عــن الكالســيي كان حاجته إىل 

إخراج موسيقاه وأفكاره النابضة. 
وجــود  مــع  الثمانينيــات  نهايــة  فرنســا  إىل  االنتقــال  تزامــن 
عــدٍد مــن الموســيقيني الكالســيكيني الكبــار الذيــن كانــوا عــىل 
عــىل  تغــري  بــدا هنــاك  الالحقــة،  الســنوات  الحيــاة. خــالل  قيــد 
مستوى تلك الموسيقى، كان ذاك الجيل من الموسيقيني قد 
احتــّك مــع المؤلفــني الكبــار أو تالمذتهــم، كمــا كان للموســيقيّ 
ــن المســتمُع اليقــظ  الكالســيي شــخصية وهويــة ممــزية يتمكّ
من معرفة هوية الموســيقي عرب عزفه من دون معرفة مســبقة 
ة 

ّ
بهوية العازف. أما اليوم فتبّدلت األحوال وأصبحت هناك قل

مــن العازفــني الكالســيكيني الذيــن يمكــن التعــرف إليهــم مــن 
خالل بضع جمل موسيقية. 
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لكّن املوسيقى الكالسيكية ليست »جامدة«، فاملوسيقى، 
أيًّا كان نوعها، أمرٌ يحّ، وما ُيثبت ذلك أّن كّل عازف ميكنه تقدمي 
عمــٍل موســيقيّ مكتــوب منــذ ٤٠٠ عام بطريقة ختتلــف عن اآلخر. 
بالطبــع، ال ميكــن تغيــري النــص يف املوســيقى الكالســيكية، لكــّن 
فكــرة االرجتــال فهيــا تبّدلــت مــع الزمــن. لقــد كان االرجتــال جــزًءا 
مــن عمل املوســيقيني الكالســيكيني الكبار الذيــن كانوا يعزفون 
عىل أكر من آلة وكان االرجتال جزًءا من حياهتم اليومية. خالل 
املقطوعــات،  بعــض  االرجتــال يف  يــمت  كان   ،

ً
مثــال مــوزارت  حقبــة 

خاصًة يف كونشريتو البيانو، إذ كانت ُترجتل الـCadence يف آخر 
احلركــة األوىل بالكونشــريتو. أمــا اليــوم فأصبــح مــن النــادر إجيــاد 
موســيقي كالســيي يرجتــل، وصــارت هنــاك معاهد حتــّددت فهيا 

كلُّ هذه األمور.
إن القــدرة العاليــة عــىل االرجتــال وحريــَة التعبــري يف اجلــاز مــن 
أكــر العوامــل الــي دفعــت معلوف إىل اختيار تلك املوســيقى عىل 
حنٍو احرتايف، ففي اجلاز ميكن تغيري التوزيع بشكل مطلق، بينما يف 
املوســيقى الكالســيكية ال ميكــن التغيــري بالنــص. أما اختيــاره اجلاز 
فكان لقدرته عىل إبراز الكثري من الشخصية الذاتية باإلضافة إىل 
علم متازج األصوات )الهارموين( كما جذبه »اجلاز مودال«، الذي 
يتبع نوًعا من املقامات، مشرًيا إىل أن الفرصة سنحت له للدرس 
مع برنار موري )Bernard Maury(، أحد أهم أساتذة الهارموين 

املودرن يف فرنسا ومؤسس أكادميية Bill Evans يف باريس. 
عــىل  العــزف  بــدأ  ألنــه  لديــه  »طبيعيــة«  مســألة  االرجتــال 
البيانو بشكل منفرد، فكان يستمع إىل مقطوعاٍت ويرجتل مهنا، 
واالرجتــال يكــون أيًضــا مــن دون االســتناد إىل مــادٍة ينطلــق مهنا. 
وقــد عــززت ثقافُتــه الرشقيــة، ومــا حتويــه موســيقاها من تقاســيم 

وارجتاالت، قدرته عىل االرجتال يف اجلاز.   
ــت وهًمــا شــائًعا لــدى النــاس  يف احلديــث عــن االرجتــال، يفتِّ
بأنّــه مطلــق، فهــو يتشــّكل من حزمة اخلــربة الكاملة الــي يكّوهنا 
املوســيقيّ عرب الســنني. هناك نوعان من االرجتال؛ األول ال حيّده 
قالــب لكــّن حتّققه يشــرتط أن يكون العــازف وحيًدا، ولكن ما أن 
يصبــح هنــاك عازفــان مضن املعزوفة ننتقل إىل النوع الثاين الذي 
ــب نوًعــا مــن القانــون، إذ ال ميكــن لعازَفــني االرجتــال بشــكل 

ّ
يتطل

عشوايئ، فاالرجتاُل، وإْن كانت احلريُة من مساته، حتكمه قوانني. 
وأكــر  القوانــني  تلــك  عــىل  الًعــا 

ّ
اط أكــر  املوســيقي  مــا كان 

ّ
وكل

احرتاًما لها، »جوَهَر« عمله املوسيقيّ أكر.
أمــا االرجتــال عــىل املــرح، بــني آلّيــة ضبطــه وإطــالق العنــان 
ف، ومنه َينطلق 

َّ
لــه، فعــادًة مــا ُيعــزف فيه اللحُن األســايس، املؤل

األســايس. ويف  اللحــن  إىل  بالعــودة  املعزوفــة  لُتخَتتــم  االرجتــاُل 
هيــكل  شــكل  عــىل  يــأيت  نظــام  لالرجتــال:  نظامــان  هنــاك  اجلــاز 
مكتــوب يتبعــه العــازف، لكــن االرجتــال يكــون فيه بشــكل دائري 

مــع طاقــٍة وعــزٍف مختلَفــني يف كّل دورة، وفــق الهيــكل نفســه. 
وميكن لالرجتال أيًضا أن يكون وفق »اجلاز مودال«، املوســيقى 
الي تّتكل عىل مقام، فُتعزف املوســيقى عىل املقام نفســه لفرتة 
طويلة أو يمتّ االنتقال من مقاٍم إىل آخر ولكن ليس وفق هيكل 

هارموين، أو وفق هيكل هارموين أوسع. 
أمــا جنــاح االرجتــال بــني آالٍت مــن أجنــاٍس وثقافــات مختلفة 
فريجــع إىل املوســيقيّ نفســه، فــإذا كان عــازف الدرامــز يشــارك 
عمــاًل مــع عــازف آلــة رشقيــة وحيمــالن الثقافــَة نفهسا، جنــد الكثري 
مــن االنســجام. وجنــاح االرجتــال بني آلتني مــن أفقني مختلفني، 
ــب مــن عــازف البيانــو أن يكــون عىل 

ّ
، يتطل

ً
كالبيانــو والــزبق مثــال

آلــة  فالــزبق  انســجام،  هنــاك  يكــون  يك  األخــرى  باآللــة  معرفــٍة 
الًعــا كافًيــا 

ّ
تقليديــة، وعــادًة ال ميلــك عازفــو اآلالت التقليديــة اط

عــىل آالت مــن ثقافــات  أخــرى، فقــد جتــد عازًفــا ماهــًرا عــىل آلــة 
ــف تراه تاهًئا 

َ
تقليديــة، لكنــه عندمــا خيرج عن األســلوب الذي يأل

عن احلوار مع آالت من ثقافات مختلفة، علًما بأن اجليل اجلديد 
عــىل اطــالع أوســع عــىل املوســيقى العامليــة. أمــا البيانــو فيتمــزّي 
عليــه،  املوســيقى  أنــواع  مــن  نــوٍع  أيّ  عــزف  وإمكانيــة  بعاملّيتــه 
وهــو موجــود يف كّل البلــدان، عىل عكــس اآلالت التقليدية ذات 

االنتشار املحدود. 

الزبق 
لــدى معلــوف أيًضــا شــغٌف يف املوســيقى الرشقيــة. وقــد متّ اللقــاء 
مــع الــزبق يف عمــر اخلامســة والعرشيــن. لكّن هذا الشــغف تطّور 
لديــه منــذ الصغر، إذ كان يهسر مــع األهل واألقارب واألصدقاء 
يف كــروم زحلــة خــالل الصيــف، يعزفــون املوســيقى الرشقيــة. مع 
الوقــت، تطــّورت اللقــاءات، فصــار األصدقــاء يف زحلــة يعزفــون 
عــىل آالٍت وتريــة، ومهنــم املرحــوم ربيــع حــداد، صانــع األعــواد 
والعــازف البديــع يف زحلــة. وحــوايل العــام ٢٠١٥، جمــع معلــوف يف 

كروم زحلة أكر من أربعني موسيقيًّا من كّل مناطق لبنان.  
وهــو يالعــب الــزبق بطريقــة ممــزية غــري تقليديــة. عــن ذلــك 
يقول إنه حيّب يف اآلالت التقليدية أن تتقدم وتتطور عىل الدوام 
 ينحــرص العــزُف علهيا بشــكله البدايئ، مــع احلرص يف الوقت 

ّ
وأال

نفســه عىل احلفاظ عليه من دون أن مينع التطوير. وقد ســاعده 
كونــه عــازف بيانــو يف مســاع نغمــات مختلفــة ختــرج عــن النطــاق 
التقليدي يف عزفه عىل الزبق. تكمن صعوبة البيانو يف أّن تقنيته 
معّقــدة للغايــة يك ينجــح العــازف يف إخــراج الصــوت الذي يرغب 
منــه. لكــن مــا يثري االهمتام لدى عازف البيانو عندما يعزف عىل 
آلــة وتريــة أنــه يضع إصبعه مبــارشًة عىل الوتر، فال يضطّر للمرور 
بكّل تلك التقنية املعّقدة. ومن األمور الالفتة لالهمتام أيًضا يف 
التعامــل مــع اآللتــني، أّن الــزبق آلــة قابلــة للحركــة، ميكن حملها 
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والتنقل هبا، بينما البيانو آلة ال ميكن حتريكها بهسولة، ال تأيت إىل 
العازف، بل عليه التوجه إلهيا. 

لنربة الزبق أيًضا أهمية خاصة لديه. وال ينحرص فهُمه لآللة 
يف إتقــان عزفهــا، بــل يتعــّداه  إىل صناعهتــا. ولديــه ولــٌع يف صناعة 
اآلالت واخلشــب منــذ بــدء اهمتامه بالــزبق، وقد عمل مع العديد 
مــن صانــي تلــك اآللــة وغــرّي أفــكار العديــد مهنــم حــول صنعهتا. 
يوضــح معلــوف أن إهمــال صناعــة الــزبق يــؤّدي إىل خــروج نــربة 
الــزبق  معدنيــة مزعجــة مــن الوتــر مل نكــن نمسعهــا لــدى عــازيف 
القدامى مثل محي الدين بعيون وأمري الزبق محمد عبد الكرمي، 
ومطر محمد. ويبدي انزعاجه من تقنية »الرّش« طوال الوقت 
لــدى الكثــري مــن عازيف الــزبق احلاليني. ويشــري إىل أن الزبق ليس 
آلة تركية كما يظّن كثريون، بل آلة عربية مســتوحاة من اآلالت 
الــي ُوجــدت خــالل احلقبــة العمثانيــة يف منطقتنــا، والــي نفهســا 
أتت من آسيا الوسطى، مشرًيا إىل أّن كّل منطقة آسيا الوسطى 
حتــوي أعــواًدا ذات زنــد طويــل. وقد اســُتعمل الزبق خــالل الفرتة 
 

ّ
العمثانيــة ضــد العمثانيــني أنفهسم مضن أغان مثــل »والعمصيل
ة«، كما ذكر عــايص رحباين يف فيلم 

ّ
بــده يفــّل وتطلــع براســه الفل

»سفر برلك«.

»بيانو– كونرتباص«
حى اليوم، مل يصدر معلوف بامسه سوى أسطوانة واحدة ومن 
إنتاجــه الشــخيص بعنــوان »عــرب احليــاة« عــام ٢٠٠٧، إىل جانــب 
أكــر مــن ١٥ أســطوانة ســّجلها مــع آخريــن. حييــل عــدم إصــدار 
أســطوانة ثانيــة إىل كلفهتــا املرتفعــة وصعوبــة بيعهــا اليــوم. ومــع 
فت الفرقة الي عزفت األسطوانة 

ّ
ذلك، هو مؤلٌف هِنم. وقد تأل

مــن بيانــو وكونرتبــاص وجــاز درامــز، باإلضافــة إىل إيقــاع رشيق 
وساكســوفون ســوبرانو، وكان عازُف الساكســوفون يعزف أيًضا 

عىل الناي والفلوت. 
البيانــو  عــىل  يقتــرص  ديــو  عــىل  اهمتامــه  يصــّب  فــرتة،  منــذ 
والكونرتباص. وعىل الرغم من أّن بعض املعزوفات عىل مرحه 
جمعــت بــني اآللتــني، مل يســبق لــه أن خّصــص حفلــًة كاملــة لهما 
ــف الــذي فيــه نــوٌع مــن 

ْ
فقــط. يصــف العالقــة بــني اآللتــني بـ»احلل

احلمميّيــة والــذي حيتــاج إىل تركزي مسي«. خالل الصيف املايض، 
عَزف مع عازف الكونرتباص مارك بوالجنييه وكان هناك انسجام 
 Hamra - Ginza Quartet كبري بني االثنني، وذلك مضن فرقة

املؤلفــة مــن أربعة موســيقيني، قّدمت مؤلفــاٍت ملعلوف وللعازف 
عــازف  أيًضــا  الفرقــة  ومضّــت  كاْن،  هيدهييكــو  األصــل  يابــاين 
 بوالجنييه 

ّ
الفيربافون فلوريان بلكور. وقد شاءت الصدف أن توىل

مركز أستاذ كونرتباص يف املعهد الذي يدّرس فيه معلوف، فصار 
االثنــان يمتّرنــان مًعــا كل أســبوع، وأصبــح هنــاك برنامــج جاهــز 

لعرضه عىل املرح.  
موســيقية  جبولــة  معلــوف  قــام  األخــرية،  املشــاريع  وعــن 
امتــّدت عــىل مــدى هشــر ترشيــن الثــاين/ نوفمــرب يف فرنســا مشلــت 
املوســيقى  بــني  جمعــت  الــي  اجلولــة  تّمــت  حفلــة.  عرشيــن 
واملــرح مضــن فعاليــات مهرجــان Festisol يف منطقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
الهجــرة  وموضوعهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   Bourgogne-Franche-Comté
واالختالفــات بــني النــاس. عــزف معلــوف عــىل البيانــو واإليقــاع 
 التوزيــع، وشــاركه ماتيــاس شــبل، األرجنتيــين مــن 

ّ
والــزبق وتــوىل

أصول لبنانية، الذي يغيّن بسبع لغات مهنا العربية الي ال جييدها 
يعــزف  الــذي  فورشــان  ومــارك  الغابــات،  بســكان  خاصــة  ولغــة 
ف املوســيقى 

ّ
عــىل الساكســوفون والكالرينيــت والفلــوت. كمــا أل

التصويرية لفيلم »َع مفرق طريق« للمخرجة الرا سابا. 

البيانو اجلامع
وكمــا هــو احلــال مع ديــو »الكونرتبــاص– البيانو«، حيــّب معلوف 
آلــُة  آفــاق موســيقية أخــرى، ومهنــا  البيانــو مــع آالت مــن  مــزج 
الكمانتشــة الكالســيكية الرتكيــة يه واحــدة مــن اآلالت األثــرية 
لديــه. يوضــح وجــود عــدة أنــواع وأشــكال مــن هــذه اآللــة الــي 
ختتلف باختالف البلد ويبدي إعجابه بآلة الكمانتشــة اإليرانية. 
تعاون معلوف مع ندا آتيش، املغين وعازف الساز الرتيك، وكانت 
الكمانتشــة حــارضة يف املــرشوع. وهو يعّد مرشوع عمل مشــرتك 
مع املوسيقي الرتيك ديريا توركان، أحد أفضل عازيف الكمانتشة. 
منــذ عــدة ســنوات، خطــرت عــىل بــال معلــوف فكــرة عفويــة 
عــن إصــدار أســطوانة تجمــع عــدة بلــدان؛ من بــالد القوقاز وآســيا 
الوســطى وإيــران وتركيــا وغريهــا، وأن يكــون البيانــو صلــة الوصل 
بينهــا. حــاول مــن خــالل الفكــرة جمــع هــذه الثقافات الموســيقية 
لتلــك الشــعوب المتناحــر بعضهــا مــع البعــض اآلخــر. وتمحــورت 
الفكــرة حــول ســفره مــع فريق صغــري إىل كل بلد مــن تلك البلدان 
حيــث يتــّم تســجيل ريبورتــاج وأغنية خاصة بالبلد مــع مغنٍّ منها. 
وألنّــه يملــك ثقافــة واســعة عن موســيقى تلك البــالد، وألنه يعرف 
مغّنــني مــن تلــك المناطــق ولمن عليــه توجيه المــرشوع، لم يتوقع 
وجــود مشــكلة عىل مســتوى التنفيــذ، لكنه اصطــدم بعوائق عدة 
عــىل مســتوى اإلنتــاج. يعّقب بأنــه ربما كان عليه عــرض المرشوع 
العالميــة،  صبغتــه  بســبب  كاألونيســكو،  دوليــة،  منظمــة  عــىل 
موضًحــا يف الوقــت نفســه أنــه ال يعــرف كيــف يرســل »ملّفــات« 

 الزبق ليس آلة تركيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كما يظّن
كثريون، بل آلة عربية مستوحاة من اآلالت اليت 
ُوجدت خالل الحقبة العثمانيـــــــــــــــــــــــــــــة يف منطقتنا
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لطلــب المســاعدة يف اإلنتــاج الموســيقي، يف وقــٍت أصبــح مطلوًبا 
مــن الموســيقي تخصيــص أغلــب وقتــه لنســج العالقــات وطلــب 
المســاعدات، والقليــل مــن ذاك الوقــت للموســيقى، ويقــول »ما 
 أتلّوث كليًّا يف هذا العرص«. 

ّ
زلت أرفض هذا الموضوع. أحاول أال

»هاربيس- رشيق«
وملعلــوف شــغٌف خــاّص مبوســيقى عرص الباروك. هيــوى من آالت 
البــاروك  عــود  والثيوربــو،  والڤيــول  الهاربســيكورد  العــرص  ذاك 
املســتوىح مــن العــود العــريب. ولــه رأي يف أثــر املنطقــة اجلغرافيــة 
جــان  الفنلنــدي  املوســيقي  أّن  فلــو  املوســيقية،  األعمــال  عــىل 
 

ً
 كان مــن ســكان ريــو دي جانــريو لكَتــب أعمــاال

ً
ســيبيليوس مثــال

موســيقية ختتلــف عــن تلــك الــي نعرفهــا، وكذلــك األمــر لــو أّن 
املوســيقي الربازيــيل أنطونيــو كارلــوس جوبــمي ُولــد يف هلســني 

ملَنحنا موسيقى مختلفة عن تلك الي نألفها يف أعماله.
يوضــح أّن يف زخرفــة موســيقى عــرص الباروك ما يشــبه كثرًيا 
زخرفــة املوســيقى الرشقيــة. ويف آلــة الهاربســيكورد نفهِسا، الي 
كانــت راجئــة خــالل تلــك احلقبــة، مــا يشــبه الســنطور الفــاريس 
ونربة آلة القانون. والهاربســيكورد آلة موســيقية هاّمة تشــبه يف 
الشــكل آلــة البيانــو وُتعتــرب إحدى مراحــل تطّوره، كانت شــائعة 
االســتخدام خــالل عهــَدي الهنضة والبــاروك، وكان باخ من أبرز 
عازفهيــا. ويالحــظ أّن بــاخ مل حيــّب البيانوهات يف نســخهتا األوىل، 
 يكــون 

ّ
الــي كان يطّورهــا بارتولوميــو كريســتوفوري، متوقًعــا أال

هنــاك مســتقبل لتلــك اآللة. قام معلــوف بتجربة مثرية لالهمتام 
عــىل الهاربســيكورد يف وقــت قيايس وحتــت الضغط عىل املرح، 
إذ عــّدل أوتــاره خــالل العــرض لتتناســب مــع املقامــات الرشقيــة 

ومتىّن لو تسىّن له حينها أن يعزف موّشًحا عىل تلك اآللة. 
الهاربســيكورد«،  »حفيــد  البيانــو،  بــأّن  مقتنــع  ومعلــوف 
مرتبط بالسنطور الفاريس للتقارب يف تركيبهتما. وقد عّدل مرًة 
أوتــار بيانــو ميلكــه يك تتناســب مــع املقامــات الرشقيــة. وقــد ســبق 
للموســيقي والعازف اللبناين عبد هللا شــاهني )١٨٩٤–١٩٧٥( أن 
عّدل أوتار البيانو لتتناسب مع املقامات الرشقية. َيذكر معلوف 
أّن البيانو الذي عمل عليه شــاهني ما زال موجوًدا لكنه مل يكن 
عمليًّا، وقد عرضته حفيدُة شاهني، زينة أيب راشد، خالل إحدى 
املناســبات. ولــدى معلــوف أيًضــا فكرة حول منــوذج أّويل لـ»بيانو 
رشيق«، موضًحــا أن هنــاك بعــض األشــخاص الذيــن عملوا عىل 
املوضوع مهنم اإلنكلزيي جفري مسيث الذي متكّن من صناعة 
بيانو ُيدىع »البيانو السائل« )piano fluid( ُيمكن عزف أرباع 

األصوات وامليكرو تون عليه. 
وعىل الرغم من غىن مزية جتربة تعديل أوتار الهاربسيكورد، 
أحــُد  تبّناهــا  إذا  إال  باالهمتــام  ســتحظى  أهّنــا  معلــوف  يــرى  ال 

املوســيقيني أو املعاهــد املوســيقية. مــا يشــجع هو تزايــد االهمتام 
باملوسيقى الرشقية يف الغرب، ففي فرنسا معاهد تعطي دروًسا 
يف تلــك املوســيقى، ومعلــوف نفُســه يعمــل عــىل ختصيــص صــّف 
للموســيقى الرشقيــة يف املعهــد الــذي يــدّرس فيه. وللمــرة األوىل 
يف تــارخي الكونرفتــوار الفرنــيس، ســُيدرج املعهــد آلة الزبق مضن 

آالته مببادرة من معلوف.

بوغوص جالليان: عبقريّ مغمور 
معلــوف؛  عنــد  خاّصــة  مكانــة  لــه  موســيقي  جالليــان  بوغــوص 
»إذا كان هنــاك مــن يشء ُيــدىع بيانــو لبنــاينًّ، فبوغــوص هــو َمن 
رافــق األخويــن  الــذي  البيانــو  عــازف  أسســه«. وجالليــان كان 
رحبــاين وفــريوز يف أكــر التســجيالت الــي نعرفها. يرجــع معلوف 
إىل طفولته ليتحدث عن أثر جالليان يف تكوين وعيه املوسيقي، 
وحتديــًدا يف مــا يتعلــق بالبيانــو يف األغنية اللبنانيــة. كان ينجذب 
بشــدة إىل مــا ُيعــزف عــىل البيانــو، خصوًصــا يف أغــاين األخويــن 
رحباين مع أن البيانو مل يكن أساسيًّا أو ظاهًرا فهيا بشكل كبري، 
مثــل أغنيــة »يــا ربــوع بــالدي«. لقــد اســتعمل األخــوان رحبــاين 
البيانو يف الكثري من أغانهيم من خالل ارتباطها بنبض املعزوفة، 
ــد احلركة فهيا، مثــل البيانو والكونرتباص واإليقاعات، 

ّ
الــذي يول

وإىل هذا النبض ُتضاف الوتريات وآالُت النفخ والتوزيُع وغريها.
ــا بــه. كان كمــن ينســج  أســس جالليــان أســلوب عــزف خاصًّ
األغنيــة  يف  ســحًرا  خلقــت  تفاصيــل  عــرب  الحياكــة  آلــة  عــىل 
الرحبانيــة، لوالهــا لفقــدت األغنيــة شــيًئا مــن ألِقهــا وصــدرت 
ــة مختلفــة، ولكنهــا يف الوقــت نفســه تفاصيــل ال يســتطيع 

ّ
بحل

المستمع العادي التقاطها. 
كان جالليــان مــن عــازيف البيانو القالئل الذيــن رافقوا فريوز 
 ملســة عــازف البيانــو، ليــس مبجــّرد شــخص يعزف 

ً
وميلكــون فعــال

م حقيقي يف العزف عىل البيانو، والفرق شاســٌع 
ّ
البيانو، بل معل

بينهمــا، عــىل مســتوى اللمســة والصــوت واملادة الــي تصدر من 
ــف موســيقي كبري لــه بمصته اخلاصة 

ّ
اآللــة. كمــا أّن جالليــان مؤل

يف أعمال األخوين رحباين. وجالليان أخرًيا ليس آخًرا هو أستاذ 
زياد رحباين الذي أّسسه يف انطالقته املوسيقية. ويعترب معلوف 
أّن أفضل فرتة عزف فهيا زياد عىل البيانو كانت خالل دراســته 
ومترينــه مــع جالليــان، كمــا يف أغنيــة »ليــايل المشــال احلزينــة« 

مبرحية »املحطة«.
وعــن زيــاد و»البيانــو اللبناين« يذكر معلــوف أنه منذ حوايل 
٢٣ عاًما، كان يســتمع مع زياد يف االســتديو إىل ألبوم ســّجله مع 
أصدقــاء يف فرنســا، فأعطــاه زيــاد مالحظــة أثّــرت فيــه إذ قــال: 
 فهموا شو هّو البيانو باجلّو اللبناين 

ّ
ة هبالبلد اليل

ّ
»إنَت من القل

وكّفــى فيــه وأخــذه عــىل غري مطــرح«. أمــا اليوم، فــريى أّن األمر 
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اختلــف، هنــاك جيــل جديــد يعــزف بشــكل جميــل ومتقــن لكــّن 
»البمصة اللبنانية«، إذا صّحت التمسية، اختفت بعض اليء.
وكان أول وآخر لقاء بني معلوف وجالليان عندما لىّّب األخري 
دعــوة معلــوف الشــاّب إىل أول حفــٍل له يف اجلامعــة األمريكية يف 
بــريوت. أبــدى جالليــان حينهــا إعجابــه مبعلــوف وأخــربه أّن لديه 
 مع آلة البيانو«، مســدًيا له بعض النصاحئ املفيدة. 

ً
»أداء جميال

 جالليان عام ٢٠١١. 
ّ

وقد تويف

»أزمة املوسيقى يف لبنان«
ينتقــل معلــوف إىل المؤلفــني الكالســيكيني اللبنانيــني، فيؤكــد 
رضورة إحيــاء أعمــال هــؤالء والرتكــزي عــىل تســجيل أعمالهــم، 
ليــس فقــط الكالســيكيني بــل كّل الموســيقيني الذيــن يقدمون 
 ذات معــىن، فمهمــا كانــت الحفلــة ناجحة فإنهــا تختفي 

ً
أعمــاال

يف لحظتهــا، ومــا يبقــى منهــا هــو أحاســيس النــاس وذاكرتهــم، 
بينمــا األســطوانة تبقــى للتاريــخ. وإلدراكه صعوبــة تحقق ذلك، 
يتمــىن أن تهتــّم وزارة الثقافــة بتســجيل أعمال رواد الموســيقى 
س مزيانية له. ويربط هذا الوقع بأزمة اإلنتاج،  اللبنانية وأن تكرَّ
موضًحا أّن اإلنتاج اليوم للموســيقيني، خاصًة للمؤلفني، شــبه 
معــدوم. ويشــري إىل أّن زينــة صالــح كّيــايل مــن »مركــز الــرتاث 
كتًبــا  فــت 

ّ
أل »الجمهــور«،  مدرســة  يف  اللبنــاين«  الموســيقي 

ــا  حاليًّ تعمــل  ويه  اللبنانيــني،  الكالســيكيني  المؤلفــني  عــن 
عــىل تأليــف قامــوس للموســيقى اللبنانيــة، كمــا يحــاول المركز 
أرشــفة أعمالهــم. والمؤســف أّن أغلب المؤلفني الكالســيكيني 
اللبنانيني قد هاجر من لبنان بســبب الظروف الراهنة، ويبدي 
معلــوف إعجابــه بقائــد األوركســرتا اللبنــاين لبنــان بعلبي الذي 

ما زال صامًدا يف لبنان برغم الظروف. 
يشري إىل وجود جمعيات تساعد املوسيقيني، لكن الصعوبة 
أنه ينبي عىل املوســيقي تقدمي طلب للحصول عىل املســاعدة، 
الناحيــة،  هــذه  مــن  مهملــني  يكونــون  مــا  عــادًة  واملوســيقيون 
خصوًصــا مــع وجــود هامــش للرفــض مــن ِقبــل اجلمعيــة. وهــو 
لع تلك اجلمعيات نفهسا عىل أعمال املوسيقيني 

ّ
يدعو إىل أن تط

واملؤلفــني والعازفــني وأن تبــادر يه إىل دعــم مــن يســتحق، كأن 
تدعم تسجيل أسطوانة للمؤلف. 

يأســف أنــه خــالل ٣٢ عاًمــا مــن غيابــه عــن بلــده، مل يــدَع مرًة 
واحــدة إىل أي مــرشوع أو مهرجــان أو حفــل موســيقي يف لبنــان، 
باســتثناء دعوة يتيمة من مهرجانات بعلبك. كما يأســف ألنه مل 
يتلــقَّ دعــوًة إىل لبنــان من ِقبل معاهد أكادميية لتدريس صفوف 
»املاســرتز« يف املوســيقى أو لتقــدمي املســاعدة املوســيقية، الــي 
ُحــرم هــو نفُســه مهنــا، إىل الطــالب اللبنانيــني، بينمــا هــو يــدّرس 

صفوف املاسرتز يف جميع أحناء العامل. 

وعــن تعليــم الموســيقى يف لبنــان َيعقــد مقارنــًة بــني األمس 
واليوم، فحني انتقل إىل فرنسا لم يكن يف مدينته زحلة مدرسة 
 يف 

ً
س قليــال مخصصــة للموســيقى، بــل كانــت الموســيقى تــدرَّ

المــدارس العاديــة، مــع غيــاب أســتاذ متخصــص. ولمعرفــة مــا 
لع 

ّ
كان يحصل عىل المستوى الموسيقي خارج لبنان، كان يط

عىل المجالت الموسيقية يف »المركز الثقايف الفرنيس«، لكن 
تلك المجالت كانت تصل متأخرًة، فتبدو قديمة بعض اليء. 
تغــرّي الوضــع اليــوم، فبإمــكان مــن يســكن يف قرية بعيــدة حضور 
دروس موســيقية وصفــوف ماســرتز ومشــاهدة فيديوهــات عــرب 
الصــورة  ليســت  الحــايل،  العــرص  تســهيالت  وبرغــم  اإلنرتنــت. 
ــم الموســيقى 

ّ
ورديّــًة بالكامــل، فاإلنرتنــت وحــده ال يكفــي لتعل

ــم الموســيقى يف لبنان 
ّ
بشــكل جيــد. فــكّل شــخص موهوب تعل

ويرغــب بمتابعتهــا يضطــر إىل الســفر. يذكــر معلــوف أّن الصــني 
تســاعد عىل بناء كونرفتوار يف لبنان، مؤكًدا أن المبىن وحده 
ال يكفي. فيطالب من جديد بدعوة الموســيقيني اللبنانيني يف 
الخــارج، والذيــن اكتســبوا خــربة طويلــة، لتعليــم أوالد بلدهــم. 
، يف ما لــو كانت 

ً
حــى انــه يتســاءل: »مــا الــذي يمنــع فــريوز مثــال

غــري منعزلــة، مــن تلبيــة دعــوة إلعطــاء للتعليــم يف صف ماســرتز 
الــذي يمنــع أن تســمع مواهــب  عــن األداء يف الموســيقى؟ مــا 
المهمــة وأن تعطــي مالحظاتهــا«؟، موضًحــا أن هنــاك  الغنــاء 
موا منها 

ّ
الكثري مّمن يحّبون فريوز بشكل جنوينّ لكنهم لم يتعل

شيًئا من الحس الذويق وطرق وأساليب الغناء.  
وينتقــد أيًضــا معهــد الموســيقى يف زحلــة. صحيح أنه يوجد 
معهــد للموســيقى هنــاك لكــن هــذا ال يكفــي فلمــاذا ال توجــد 
الذيــن يتخّرجــون مــن  التالمــذة  أوركســرتا يف المدينــة: »أيــن 

المعهد الموسيقي«؟ 
يذكــر معلــوف أيًضــا أنــه قبــل ســفره إىل باريــس كانت توجد 
عــدة فــرق موســيقية جيــدة يف املدينــة، وكانــت هنــاك موســيقى 
رشقيــة جميلــة وموســيقى روك وپــوپ والقليــل مــن اجلــاز، كمــا 
كان هنــاك موســيقيون يعزفــون يف املرحيــات، ويعيــدون تقــدمي 
مرحيات الرحابنة. اليوم، مل يُعد كّل هذا موجوًدا. هناك بعض 
املبادرات الفردية إلنشاء مدرسة موسيقية أو حركة موسيقية، 
لكــن ال يوجــد عــدد كاٍف مــن املوســيقيني مــع أن املدينــة متلــك 
الكثــري مــن املواهــب. ومــن هــؤالء يذكــر معلــوف صديًقــا لــه يف 
وهــو  أســرتاليا،  يف  اليــوم  يســكن  مشعــون،  داين  ُيــدىع  طفولتــه 
عــازف بيانــو ممــزي، لكــّن أحــًدا ال يعرفــه يف لبنــان أو يدعــوه إىل 
إقامــة حفلــة يف زحلــة. وعــن »حلمه الكبــري« للمدينة يقول: أن 
يصبــح هنــاك مــرح وطينّ فهيا، وأن يكون هناك برنامج ســنوي 
ُيدىع إليه فنانون من زحلة، رمبا أصبحوا عامليني، وأن تقام فيه 

معارض فن ورمس وتعرض مرحيات وحفالت موسيقية. 
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فرح قّدور

موسيقّية وعازفة 
زبق، لبنان. حاصلة 
عىل هشادة ماجستري 
يف العلوم املوسيقية 
من »اجلامعة 
األنطونية«. تعمل 
بشكل أسايس يف 
ميدان املوسيىق 
املرشقية الكالسيكية 
والشعبية. عضو 
يف العديد من 
املجموعات والفرق 
املوسيقية

محيي الدين بعيون
صوت بريوت الذي نجهل

اٍن لبيــع التبــغ يف محلــة بــرج أيب حيــدر ببــريوت إىل بــالٍد 
ّ
مــن دك

بعيدة واسعة طربت لصوته ولريشة طنبوره. 
ال توجــد وثيقــة تؤّكــد تــارخي أو حــى ســنة والدة محــي الدين 
بعيون. حتليالٌت ارتكزت عىل أقوال شفهّية موثوقة ترّجح أنه ولد 
عــام ١٨٨٥، فميــا تذكــر املصــادر املكتوبــة أنــه ُولد عــام ١٨٦٨، لكّن 

 عام ١٩٣٤. 
ّ

املؤكد أنه تويف
كان  موســيقى  مدرســة  احلقيقــة  يف  فهــو  التبــغ،  دكان  أّمــا 
صاحهُبا – بائُع التبغ – عازًفا عىل العود وامسه حبيب الدندشيل، 
وكان محــي الديــن بعيــون واحــًدا مّمــن قصــدوا هــذه املدرســة 
وختّرجوا مهنا إىل جانب زّكور حّجال الذي كان أستاًذا للزبق يف 
»املجمــع املوســيقي الــرشيق«. وتتلمذ محي الديــن بعيون أيًضا 
يف مرحلــة مبّكــرة عــىل يــد عــازف القانــون املرصي أحمــد البدوي 
الذي زار بالد الشــام يف مثانينّيات القرن التاســع عرش. إىل جانب 
م بعيون يف مدرسة املقاصد، الي 

ّ
مدرسة حبيب الدندشيل، تعل

كانــت حديثــة العهد حينهــا، أصوَل الفقه والتــالوة واألدب، وهو 
 عليــه بشــكل واضح من خالل نطقه وغنائــه، وصواًل إىل 

ّ
مــا جتــىل

عزفه عىل آلة الزبق أو الطنبور. 
بدأ بعيون أول تسجيالته مع رشكة »غراموفون« عام ١٩١٢، 
ويه رشكة تسجيل أسطوانات إنكلزييّة، وانقطع عن التسجيل 
طيلــة فــرتة احلــرب العامليــة األوىل، مث عــاد إليه عــام ١٩٢١ مع رشكة 
»بيضافون«، ويه رشكة تسجيل أسطوانات لبنانّية، احتكرت 
التسجيل له طيلة حياته الفنية.  مع »بيضافون« سّجل بعيون 
خــالل عــدة دورات تســجيل يف بــريوت، والقاهــرة، ويف مدن عدة 
مــن املغــرب العــريب يف الســنوات ١٩٢١، ١٩٢٤، ١٩٢٥ و١٩٢٧. ويــروى 
أنّــه أثنــاء حملــة التســجيل مــع رشكــة بيضافــون يف املغــرب عــام 
١٩٢٥، أصيــب مبــرٍض يف حنجرتــه منعــه من الغنــاء، لذلك جند أن 

األسطوانات الصادرة بعد هذا التارخي، جميعها آلّية فقط.
يف تســجيالته، قــّدم بعيــون قوالب متنّوعة عزًفــا وغناًء، مهنا 
املّوال البغدادي واملّوال السبعاوي، القصيدة، املوّشح، المسايع، 

الدور، الدوالب، التقســيم املرَســل والتقســيم املوّقع.  أما قوالبه 
الي اشتهر هبا كثرًيا فكانت املّوال غناًء والتقسيم املرَسل عزًفا. 

»الطنبوري«
»الطنبــوريّ محــي الديــن بعيــون«، هذا ما نمسعــه يف بداية كّل 
تســجيل، وهــذا مــا نقــرأه عــىل غــالف كّل أســطوانة، باســتثناء 
األسطوانة الي صدرت عام ١٩٢٤ وُكتب علهيا بزق بدل طنبور. 
والطنبــور امٌس واســٌع لعائلــة اآلالت الوتريّــة ذات العنــق الطويلــة 
ا، وقــد ذَكرهــا  الــي تتجــّذر يف ثقافــات وحضــارات متنّوعــة جــدًّ
الفــارايب يف كتابــه »املوســيقيّ الكبــري« إذ قــال »نتبــع مــا قلنــا يف 
العود أن نقول اآلالت الي جتانسه، وأقرب ما جيانسه من اآلالت 
يه اآللــة الــي ُتعــرف بالطنبــور، إذ كانــت أيًضــا، ُيســتخرج مهنــا 
الصــوت بقمســة األوتــار«. ويذكــر محمود أحمــد احلفين يف كتابه 
»علــم اآلالت املوســيقية« أّن قدمــاء املرصيــني قــد عرفــوا هــذه 

اآللة منذ حوايل ١٦٠٠ ق.م. من نقوش األرسة الثامنة عرشة.  
مــن آالت هــذه العائلــة عــىل ســبيل املثــال، الســاز )Saz( وهــو 
اآللــة التقليديــة لــدى األكــراد واألتــراك، وُيطلــق عــىل اآللــة نفهســا 
امس بغلمــة )Baglama( عندمــا تكــون أصغــر حجًمــا مــن الســاز. 
من عائلة الطنبور أيًضا آلة التار )Tar(، ويتألف صندوقها اخلشيب 
هيما قطعة من اجللد ويه 

ّ
من قطعتني مّتصلتني من اخلشب تغط

أذربيجــان  أيًضــا يف  إيــران وموجــودة  أســايس يف  منتــرشة بشــكل 
وأرمينيــا وغريهــا مــن البلدان املجاورة.  من اآلالت الفارســّية ذات 
العنق الطويلة جند الّسيتار )Setar(، ومعىن االمس باللغة الفارسية 
هو ثالثة أوتار، حجمها صغري بالنسبة لعائلة الطنابري وهذا ما ميزّي 
رنيَنهــا، إذ إنــه يصيــب ديواًنــا أعــىل من غريها من اآلالت املشــاهبة.  
 )Sitar( مــن عائلــة األعــواد ذات العنــق الطويلــة، جنــد آلــة الســيتار
مرتبطــة  ويه  اليونــان  يف   )Bouzouki( البــوزويك  وآلــة  الهنــد  يف 
كثــرًيا مبوســيقى الزوربــا الشــعبية اليونانيــة، وجنــد أيًضــا اجلمبــش 
والباجنــو وهمــا آلتــان ممتاثلتان إىل حــّد كبري، تمتزّيان بقصعة تكون 
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عــىل شــكل طبل صغــري مصنوعة من احلديد، والوجــه يكون جلًدا 
ــا أو مصّنًعــا. ُيقــال إّن الباجنــو أتــت مــن أفريقيــا، يف حــني أن  حيوانيًّ

ا يف تركيا ويف مشال رشق سورية.  اجلمبش آلة منترشة جدًّ

ُبُزق محيي الدين بعيون
أّمــا آلــة الــزبق، واملعروفــة أيًضــا بالطنبــور البغــدادي، فموطهنــا 
هــو بــالد الشــام وكانــت موجــودة بكــرة أيًضا يف العــراق، لكن يف 
اه آلة الســاز وذلك بســبب وجود الثقافة 

ّ
العــراق ذهبــوا أكــر باجت

الكرديّة والرتكمانّية هناك.  
ف آلة الزبق من:

ّ
بالتفصيل، تتأل

قصعة: ويه الصندوق الصويت الذي ُيصنع عادًة من أخشاب 	 
صلبــة، وتتكــّون »القصعــة« مــن أضــالٍع رقيقة يــرتاوح عددها 

بني ثالثة عرش وسبعة عرش ضلًعا.  
ــي »القصعــة« قطعــة مــن اخلشــب الرقيــق تمّســى 	 

ّ
وجــه: تغط

»الوجــه« وحتمــل مــن الداخل عوارَض خشــبّية بأبعاد معّينة، 
يه املســؤولة عــن طبيعــة الصــوت الصــادر من القصعــة برنّاته 

املختلفة الغليظة والرفيعة. 
فــر عــىل »الوجــه« فتحــٌة مســتديرٌة 	 

ُ
المشســّية أو القمريّــة: حت

رنــني  تقويــُة  غايهتــا  »القمريّــة«،  أو  »المشســّية«  تمّســى 
الصندوق الصويت.  

العنق أو الزند: ويه من أكر اجلزئيات الي تعطي للزبق ولغريه 	 
من عائلته طابًعا وهويّة.  ُتصنع العنق أيًضا من أخشاب صلبة، 

ويه موضع العفق عىل األوتار وُتربط عليه الدساتني. 
الدســاتني: مفردها دســتان، ويه الربطات الي حتدد أماكن 	 

النغمات حبسب اللهجة املقامّية لكل منطقة، وكانت ُتصنع 
قديًما من أمعاء احليوانات، أّما اليوم، فباتت الدساتني ُتصنع 

من مادة البالستيك.
خشــبّية 	  قطعــة  وضــع  يــمتّ  العنــق،  مؤّخــرة  عنــد  البنجــق: 

شــبه مســتطيلة امسهــا »البنجــق«، ويه الــي حتتــوي عــىل 
»املفاتيح« الي ُتربط وُتلّف علهيا األوتار املعدنّية. 

أخــرًيا، تضــاف قطعتــان صغريتــان إىل الــزبق همــا »األنــف« 
الذي يمتّ وضعه بني العنق والبنجق، حيتوي عىل خطوط محفورة 
ُتثّبت فهيا األوتار، أّما القطعة الثانية فهي »الفرس« الي توضع 
عــىل »الوجــه« وُتثّبــت علهيــا األوتــار بنفــس الطريقــة لكــن مــن 

الناحية األخرى. 
وَتريــن  طريقــة  عــىل  أوتــار  أربعــة  الــزبق  عــىل  ُتشــّد  عــادًة، 
مزدوجــني، دوزاهنمــا مــن األدىن إىل األعــىل: دو )راســت( َوصــوْل 
)يــكاه(. يف أوائــل القــرن العرشيــن بــدأ بعــض العازفــني بإضافة وتر 
ثالــث لتكبــري املســاحة الصوتّيــة، وهــو وتــر غليــظ عــادًة ُيشــّد عــىل 

درجة دو )قرار راست(. 

يف بــالد الشــام، ارتبطــت آلــة الــزبق بالــرتاث الشــعيب، ال ســّيما 
البدوي أو الغجري، أكر من ارتباطها باملوســيقى الفصى العربية 
الــي عاشــت عرَصهــا الذهــيب يف أواخــر القــرن التاســع عــرش وأوائل 
القــرن العرشيــن وملعــت فهيــا أمســاء عديــدة مثــل عبــده احلامــويل، 
يوســف املنيــالوي، ســامي الشــّوا، ســالمة حجــازي، منــرية املهديّــة، 
أبــو خليــل القّبــاين، أمساء الكمرسيّة وكثريين غريهــم.  ملحي الدين 
بعيون دور أسايسً يف طرح آلة الزبق كواحدة من آالت التخت إىل 
جانــب العــود والكمنجــة والقانون والنــاي والــرّق، مؤّدًيا هبا قوالب 
هــذه املوســيقى، وناطًقــا لنغمــاِت مقاماهتــا بشــكل مطابــق للنظــام 
الــذي كانــت تســري هــذه املوســيقى عــىل هنجــه.  الفــارق  املقامــيّ 
هنــا، أّن بعيــون نّفــذ التطبيــق املقامــي عــىل آلــة ُمَدســتنة، أي ثابتــة 
النغمات، ال حريّة للعازف بأن حيّرك النغمة الواحدة بنســبة معّينة 
لــي يلمــس لهجــة موســيقّية يقصدهــا.  مثــال عــىل ذلك، يســتطيع 
عــازف آلــة العــود أو آلــة الكمنجــة أن يعــزف نغمــة الســيكاه )مــي 
نصف بميول( بشكل منخفض أو مرتفع قلياًل عن درجهتا األصلّية، 
وهذا أمرٌ معلوٌم يف املوسيقي املقامّية حبيث ختتلف النغمة الواحدة 
بدرجــة بســيطة مــن مقــام إىل آخــر، أّمــا عازف الزبق فمحكــوم نوًعا 
 يف حال قّرر حتريكهــا أو زيادة 

ّ
مــا بالدســاتني املوجــودة عىل آلتــه، إال

دســاتني إضافّيــة إلهيــا، وهــذا مــا قــام بــه بعيــون عــىل األرجــح.  يف 
دراســة صوتّية ألربعة من تقاســيمه قمُت هبا عرب اســتخدام برنامج 
لقياس الصوت بالهريتز )Hertz(، تبنّي أن لزبق بعيون نغمات ثابتة 
ال توجــد لهــا دســاتني يف النظــام العادي للزبق، وكان االســتنتاج أّن 
بعيــون أضــاف هذه الدســاتني يك يلمــس لهجة مقامّية معّينة. عىل 
سبيل املثال، عند عزفه لبّيايت الدوكاه )ري(، يستخدم بعيون نغمة 
النيم عجم )يس بميول منخفضة( بدل نغمة العجم )يس بميول(. 
إىل جانــب جملتــه اللحنّيــة، يلمــع عنــد محــي الديــن بعيــون 
عــىل  املرســلة.  تقاســيمه  يف  حتديــًدا،  الداخــيل،  اإليقــايع  اجلانــب 
ســبيل املثــال، عنــد مساعنــا لتقســيم مرســل لبعيــون حيتــوي عــىل 
حلظــات مصــت، نســتطيع الشــعور بالنبــض الداخــيل الــذي مــا زال 
جيري برغم المصت.  هو ليس حلًنا وال رضًبا إيقاعيًّا، هو يشء يشبه 
النفس أو النبض املتواصل. مثّ يأيت بعيون ليسِقط جملته املرجتلة، 
مهمــا كانــت مّدهتــا، عــىل شــكل تفاعيــل عروضّية نســتطيع لفظها 
مــع اجلملــة إن مسعناهــا ملّرة واحدة فقط، كما نســتطيع المتيزي بني 
تفعيلة عروضّية وأخرى مسَتخدمة. الوسيلة إلبراز هذه التفاعيل 
يه رضبة أو نقرة الريشــة الي حتّدد ما إذا كانت النغمة قصرية أو 
طويلــة، وبالتــايل اللفــظ أو املقطع التفعييل قصري أو طويل. أحياًنا، 
ميكننــا اســتخالص حبــر مــن حبــور الشــعر اخلليلّية من جملــة بعيون، 
ذين وردا يف تقاسيم مرسلة 

ّ
مثل البحر الطويل أو البحر الوافر الل

لــه. ويف أحيــان أخــرى، ال حبــور معّينــة تظهر، وإنّمــا مجّرد مجموعة 
من التفاعيل املرتّبة بشكل عشوايئ.  
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نظريّــة التفاعيــل هــذه موجــودة ويه قيــد الــدرس منــذ زمــن 
ويه  املوســيقى،  ــري 

ّ
ومنظ املوســيقيني  مــن  العديــد  عــىل  ســابٍق 

تنطبق عىل أغلبّية عازيف عرص الهنضة، الرتباط موسيقاهم بشكل 
غــة العربّيــة بشــكل واضــح.  

ّ
ا مبوســيقى املشــاخي، أي بالل مبــارش جــدًّ

أّمــا بالنســبة لبعيــون، وبنــاًء عــىل حتليــل شــخيصّ، فميكننــا الربــط 
مه يف مدرســة 

ّ
بــني وجــود هــذا احلــّس العرويض يف جملته وبني تعل

»املقاصــد« ذائعــة الصيــت بتعلميهــا املتــني ألصول اللغــة العربّية، 
وهــذا مــا انعكــس أيًضــا عــىل أســلوب غنائــه للقصائــد واملواويــل 

البغداديّة واملوّشحات. 
محــزٌن أن نبــين حتليــالت عــن شــخصية هبــذه األهميــة مــن 
خــالل بعــض األقــوال الشــفهية والقليــل مــن الوثائــق املكتوبــة. 
محــزن أنّنــا نعــرف أّن بعيــون هــو ابــن املصيطبــة، لكننــا ال نعــرف 
مزلــه. محــزن كيــف نبين حتليــالت بناًء عىل نقرة ريشــته وصوت 
ـا مــن آالتــه. محــزن أّن معظــم أبنــاء جيــيل من  بزقــه لكّننــا مل نــَر أيًـّ

  .
ّ
املوسيقيني مل يمسعوا بامسه قط

من خالل ما قرأت وما مسعت، أرى يف محي الدين بعيون، 
أو باألحرى يف القليل الذي وصلنا عنه، كتلة من أصالة وجمال 
وثبات، تشــبه دّكان التبغ الذي بدأ مســريته تلميًذا فيه، وتشــبه 
مدرســة »املقاصــد« وبــريوت يف تلك املرحلــة، أصيلة وفصيحة، 
وتشــبه صوتــه وصــوت آلتــه، حــاّد، واثــق، يقــول قولــه ببســاطة 

وعمق شديَدين.  
ًمــا عابــًرا للزمــن. باملناســبة، ال نعلــم مــن هم 

ّ
أرى فيــه أيًضــا معل

تالمذة بعيون، سوى عازف الزبق السوري محمد عبد الكرمي، الذي 
ذكــر بعــض املصــادر أنّــه تتلمــذ عــىل يــد بعيــون، وأن األخــري هــو مــن 
اكتشــف موهبتــه وأطلقــه بشــكل أو بآخــر. لكّنــين شــخصيًّا عندمــا 
ســأل عــن هويّــة أســتاذي عــىل آلــة الــزبق، أقــول، وبــكّل ثقــة، إنّــه 

ُ
أ

محي الدين بعيون.  
مــن املســتحيل أن أملــح لــه أي مقطــع مصــّور، ألراقــب حركــة 
أصابعــه أو حركــة ريشــته. لكــن حقيقــًة، مل أشــعر حــّى اآلن باحلاجة 
إىل ذلــك. أجــل، صــوت بعيــون واضــح ورصحي إىل هذا احلّد. أســتطيع 
رؤيتــه وحتليلــه مــن خــالل صــوت ريشــته. احلمــُد دائًما للتســجيالت 

م عىل ُبعد عرشات السنني. 
ّ
الي يّرت لنا وجود معل

املصادر: 
الطنبوري محيي الدين بعيون بلبل بريوت، مؤسسة – 

البحث والتوثيق يف املوسيقى العربّية، ٢٠١٩. 
لواحئ بيضافون من ١٩٢٢ إىل ١٩٣٣. – 
الفارايب، أبو نرص، كتاب املوسيقي الكبري. – 
احلفين، محمود أحمد، علم اآلالت املوسيقية، الهيئة – 

محي الدين بعيون. املرصيّة العاّمة للكتاب، ١٩٨٧. 
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 )١٩٠٩ فرنسا –
 ١٩٩٤ لبنان(
عامل موسييق، صحايف 
وكاتب. عاش 
وعمل يف لبنان. 
دّرس يف »األكادميية 
اللبنانية للفنون 
اجلميلة« ويف جامعة 
»الكسليك«. 
وعمل مستشاًرا 
للموسيىق لدى 
»مهرجانات بعلبك 
الدولية«.

كتب هذا النص 
العام ١٩٧٣.

رتجمة فيفيان عقييق

»ال يوازي قناعي الشديدة بدونّية وسائلنا مارك هرني مانغى
 قناعي بأّن فّننا الرشيق سيكون علم 

ّ
املوسيقية، إال

املوسيقى للمستقبل«.
)وديع صربا – يف محارضة ألقيت بتارخي 1922/6/30 
يف مرسح »كريستال«(.

ال تشــبه شــخصية وديــع صــربا املوســيقية أي شــخصية أخــرى. 
رِســل إىل فرنســا يف ســنٍّ مبكرة )بفضل 

ُ
إنــه ابــن الــرشق، الذي أ

بصــرية الســيد ســانت رينيــه تيالندييــه، قنصــل فرنســا آنــذاك(، 
ودرس املوســيقى األوروبيــة يف باريــس، لكــن مــن دون أن يفقــد 

الصالت ببلده األم، الذي عاد إليه مراًرا*.
بالنسبة لعقل أقّل اتزاًنا، لن تؤّدي الدراسة املزدوجة سوى 
إىل الضيــاع واالرتبــاك خصوًصــا أّن مفهــوم اجلمــال املوســيقي 
ًيــا بــني الغربيــني والرشقيــني. لكــّن ذكاء صربا مسح له 

ّ
خيتلــف كل

بــأن يصبــح، بطريقــٍة مــا، متعــّدد اللغــات موســيقيًّا، لدرجــة أنّــه 
ج حبماسٍة للموسيقى الفرنسية عندما يزور وطنه األم، فميا  يروِّ
يصبــح املبــاِدر إىل تطوير أســلوب املوســيقى العربيــة املثري عندما 
يكون يف باريس. ويف الوقت نفسه، ال حيول ذلك دون حتّوله إىل 

عازف األورغ األيرع إلحدى كنائسنا الربوتستانتية الرئيسية.

ق    
َّ
املرشوع املعل

يتحــّدث  فناًنــا ذا قميــٍة عاليــة.  نــرى يف وديــع صــربا  أن  »جيــب 
وبالهسولــة  ــا،  يًّ

ّ
كل مختلفتــني  موســيقيتني  بلهجتــني  ويكتــب 

نفهسا، مع إدراك سحرهما وجمالهما بالتساوي. وهذه حقيقة 
فريدة يف تارخي الفن«.

 ألبــري الفيناك، عميــد األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتذة يف كونرفتوار 
باريــس: »جريــدة املســــــــــــــــــــــــــــارح واحلفــالت الكــربى يف باريــس« 
 )Gazette des Théâtres et des grands concerts de Paris(

.)١٩٠٨/١٢/٥( –

أنّــه   ُيعطــى هــذا الترصيــح حّقــه ال ســّيما 
ّ

مــن المزعــج أال
صــادر عــن أحــد أبــرز مفّكري الموســيقى العالميــة ومؤّرخبها. 
لذلــك، إذا ظهــر اســم وديــع صــربا اليــوم يف موســوعة الروس، 
والتقديــر  االحــرتام  عــىل  عالمــٌة  شــّك  أدىن  دون  مــن  فهــو 
اللبنانيــة  الشــخصية  هــذه  اكتســبتهما  اللذيــن  الغربيــني 
البــارزة، ومؤّســس الكونرفتــوار الوطــين للموســيقى، والذي 
ونســيه   )١٩٥٢ أبريــل  نيســان/   ١٨٧٦–١١( عاًمــا   ٢١ منــذ  تــويف 
الــرأي العــام والوطــين مــن حينهــا، عــىل الرغــم مــن أنّــه يديــن 
لــه بالكثــري! لكــن، لَم المفاجــأة؟ أليس هذا مصري العظماء يف 
 بعــد 

ّ
كّل مــكان تقريًبــا، الذيــن ال يتــّم تذّكرهــم، كمــا ُيقــال، إال

مــرور ربع قرن مــن تجهيلهم؟
يجــب االعــرتاف بــأّن القــدر لم يســمح لــه بتنفيــذ المرشوع 
تأســيس  باســتثناء   – شــيخوخته  بســبب  قلبــه  إىل  األقــرب 
الكونرفتــوار اللبنــاين – والــذي كان ســيجعل بــريوت ولبنــان 
المــكان المختــار إلطــالق مواجهــة موســيقية عالمية من حيث 
خمســينيات  يف  الموســيقي«  م 

ّ
و»الســل الصــوت«  »موازيــن 

القــرن المــايض. كان المــرشوع عبــارًة عــن »مؤتمــر موســيقي 
ــط لــه للمــّرة األوىل يف عام ١٩٤٦، أي بعد عام من 

ِّ
عالمــي« ُخط

الحرب العالمية الثانية. لكّنه لم ُيعقد بســبب ظروف مؤســفة 
الــي  المبــادرة  لجنــة  بذلتهــا  الــي  الجهــود  مــن  الرغــم  عــىل 
الداعــوق، واألب دوبونفيــل،  َبيهــم، وأحمــد  ضّمــت عبــد هللا 
وبايــارد دودج، وبــارت دو ســانفور، وغاســتون ليــدوك، واألمــري 
حلــو،  وشــارل  قــرم،  وشــارل  شــيحا،  وميشــال  حيــدر،  مجيــد 
ورامــز رسكيــس، وســعيد عقــل، وســكرتري اللجنــة التحضرييــة 

جورج ملحمة.
ُتعــرّب  مــا  وهــذا  تقديــر،  وديــع صــربا موضــع  أعمــال  كانــت 
عنــه الســطور اآلتيــة: »بعــد ثالثــني عاًمــا مــن البحــث، قــادت 
الفواصــل  قيــاس  وحــدة  اكتشــاف  إىل  نــا 

َ
زميل األعمــال  هــذه 

ووفًقــا  اآلن«،  حــى  إليهــا  ُيفتقــر  الــي  الحقيقيــة  الموســيقية 

وديع صربا 
رائد جريء يف الموسيقى اللبنانية

لفادي جنربت )باريتون * تنويه: الشكر واجب 
وباحث موسيقي( 
لدعمه هذا العمل.
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وديع صربا حوايل ١٩١٠. 
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للســيد بــرودان بروفــو يف ١٩٤٠ »ســيكون لهــا تأثــري كبــري عــىل 
الموسيقى«. مصائر 

يف  صــربا  لوديــع  محــارضة  تقــدمي  عنــد   ،١٩٢٣ عــام  منــذ 
للموســيقى  التجديديــة  »القميــة  حــول   Salle Pleyel مــرح 
الرشقية«، أمل َيكتب جول بونديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يف »دليل احلفالت« 
)Guide du Concert( البارييس أّن »قوانني التنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاغم 
األساســية تتعّزز إذا ثُبت أهنا أســاس كل املوســيقى الرشقية«. 
وهــذا بالضبــط مــا كان ينــوي وديــع صــربا، ابن لبنــان الالمع، أن 

يربهنه نظريًّا وعمليًّا لألجيال املقبلة.

النشيد العمثاين و»البيانو الرشيق« 
بلــدة  ولــد يف ٢٣ شــباط/ فربايــر ١٨٧٦ يف عــني اجلديــدة، ويه 
ــا ومتّكــن مــن إكمــال 

ً
صغــرية يف منطقــة حبمــدون. كان محظوظ

تابــع  مث  والــده،  يديرهــا  الــي  املدرســة  يف  االبتدائيــة  دراســته 
دراســته يف اجلامعــة األمريكيــة يف بــريوت. وكمــا أشــار أنطــوان 
ســفر، يف مقــال يف Matin Littéraire بتــارخي ١٩٥٣/٤/٩، تلّقــى 
الشــاب صربا دروســه املوســيقية األوىل من اآلنسة غريس أمني 

شكور وتيودورا كساب، وكذلك من البارون فون روبلني.

تيالندييــه  رينيــه  القنصــل ســانت  الوقــت، منحــه  يف ذلــك 
منحــًة دراســيًة للدخــول إىل كونرفتــوار باريــس يف عــام ١٨٩٢ 
ســبع  مــدى  عــىل  مه 

ّ
ســيعل حيــث  عاًمــا،   ١٦ يناهــز  عمــر  عــن 

وبــول  غيلمــان،  وألكســندر  الفينــاك،  ألبــري  مــن  كلٌّ  ســنوات 
فيــدال، ولونوفــو، وبورغــو- دوكودريــه، وجريوديــه. كان بالــكاد 
يعــرف بضــع كلمــاٍت بالفرنســية عندمــا وصــل إىل باريــس، وهــو 
 عــن قدرتــه عــىل 

ً
مــا الحظــه الفينــاك بعــد فــرتة وجــزية متســائال

أقــى  إىل  منهــا  اســتفاد  ذلــك  برغــم  والــي  دروســه،  متابعــة 
م ما يكفــي لينال توصيًة 

ّ
حــدود. يف عــام ١٩٠٠ كان صــربا قــد تعل

قضــت بتعيينــه عــازف أورغ يف إحــدى أشــهر كنائــس باريــس: 
كنيســة الــروح القــدس حيــث عــزف لمــدة عرش ســنوات أخرى. 
مع ذلك، يف بداية العام ١٩٠٨، اســُتديع إىل إســطنبول لتلحني 
النشــيد العثمــاين الــذي فــاز بمســابقته، وُعِزُفــت موســيقاه مــن 
قبل أوركســرتا وجوقة ضّمت مئات الموســيقيني وأمام حشــد 

من عرشات آالف المستمعني. قد يكون هذا النجاح اإلقليمي 
وراء حنينــه إىل الوطن. 

بعــد عامــني، تــرك صــربا منصبــه كعــازف أورغ بارييس وعاد 
إىل بــريوت حتــدوه رغبــة يف تأســيس »مدرســة للموســيقى«. مل 
ــف نشــيده الوطــين 

ّ
يكــن أمــام البــاب العــايل ســوى تشــجيع مؤل

»دار  تأســيس  قــرار  صــدر   ،١٩١٠ عــام  ويف  اخلطــوة.  هــذه  عــىل 
املوســيقى«، ويه أول مدرســة للموســيقى الغربيــة والرشقيــة، 
ــه. مثّ أغلقــت 

ّ
ليــس يف لبنــان فقــط، ولكــن يف الــرشق األوســط كل

الــدار لســنوات عــّدة بســبب األحــداث السياســية الــي أعقبــت 
حــرب العــام ١٩١٤. ويف هــذه األثنــاء، انهتــز صربا الفرصة إلنشــاء 
بعــد  باريــس  مــّرة أخــرى إىل  عــاد  مثّ  كونرفتــوار يف إســطنبول 
الهدنــة، وهــذه املــّرة وصــل إىل Pleyel – رشكــة بلييــل لــالدوات 
املوســيقية – حيــث قــّدم إىل عــامل الصــوت الالمع غوســتاف ليون 

م املوسيقي الرشيق.
ّ
نتاجئ حبوثه التقنية حول السل

عــام ١٩٢٠، وبفضــل االنتــداب الفرنــيس، متّكنــت »مدرســة 
املوســيقى« مــن إعــادة فتــح أبواهبــا، وعــاد صــربا إىل بــريوت مــع 
إصــدار  عــىل  قــادرة  بيانــو  آلــة  باخــرتاع  يقــي  واضــٍح  مــرشوٍع 
التقســيمات الصوتيــة لألنغــام الرشقيــة، أو مــا ُيعــرف بـ»البيانــو 
الــرشيق« بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة، أتيحــت يل فرصــة التعبــري 
عن تقديري لهذا االخرتاع مبزاياه التمصميية وقدراته التنفيذية 
حبضــور صــربا نفســه. كان هــذا االكتشــاف مصــدر إلهــاٍم الحــق 
لبحث ُمماثل أجراه عبد هللا شاهني لتأسيس عالمته التجارية 
اخلاّصــة  املوســيقية  الفواصــل  وفــق  املبنيــة  البيانوهــات  مــن 
باملوســيقى العربيــة. )...( ُمشــبًعا بأفــكاره التنبوئية ومتيّقًنا من 
حتقيقهــا، انطلــق صــربا يف جولــة محــارضات عــرب فرنســا ومــرص 
للقيــام بسلســلة مــن التجــارب الــي أثــارت بعــض ردود الفعــل 
اإلجيابيــة يف فرنســا، وقــد ســبق ذكرهــا، فميــا أّســس لـ»املؤمتــر 
األول للموســيقى العربيــة« الــذي ُعقــد عــام ١٩٣٢ يف القاهــرة، 
وُدِرســت خاللــه األعمــال الرائعــة للبــارون رودولــف ديرلوجنيــه، 
الــذي بــادر، مع صربا، بإطالق سلســلة من األحبــاث املتخّصصة 
حول هذه املســألة املهّمة. خالل هذه الفرتة ُزّج بصربا ألســابيع 
ارتكبتــه الرشطــة الرتكيــة  إثــر خطــأ مؤســٍف  يف ســجٍن عمثــاين 
ــف نشــيدها الوطــين! بعــد خروجه من ســجن 

ّ
جلهلهــا هبويــة مؤل

»ســيواس« وســط ضّجــة عارمــة، طلبــت الســلطات العمثانيــة 
يف  إســطنبول.  يف  كونرفتــوار  تأســيس  يف  املــي  صــربا  مــن 

السياسة، ال مفاجآت.

بني الرشق والغرب 
 Pleyel عنــد عودتــه مــن سلســلة املؤمتــرات التجريبيــة، أعــادت
جّهــزت  بــل  ال  باريــس،  يف  الصوتيــة  صــربا  وديــع  ورشــات  فتــح 

 اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُدعي صربا إىل اسطنبول لتلحني
فاز الذي  العثماين   النشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد 
قبل من  موسيقاه  وُعِزُفت   بمسابقتـــــــــــــــــــــــــــه، 
الموسيقيني مئات  ضّمت  وجوقة  أوركسرتا 
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لــه اســتوديو خاًصــا، ووعــدت أيًضــا بتخصيــص بيانــو كّل عــام 
الــذي  املوســيقى«،  »دار  إلنشــاء  األوىل  التكاليــف  لتعويــض 
أصبــح »املدرســة الوطنيــة للموســيقى« يف عــام ١٩٢٥ مبوجــب 
ليــون  بتوقيــع  مذيّلــة  و١٩٢٥/١٠/٣١   ٩/١٢ يف  صــادرة  قــرارات 
كايــال )راجــع »املوســيقى يف لبنــان« – مــارك هــرني مانغــوي – 
ـا وملّحًنــا  بــريوت – منشــورات دار الهنــار(. بعــد أن أصبــح إداريًـّ
ــا يف أساســيات املوســيقى، أمــى صــربا أيامــه ُمتكًئــا عــىل  وتقنيًّ
طاولة العمل عىل حســاب إجناز األعمال اإلدارية. هناك ولدت 
للعثــور  املاهــرة:  أصابعــه  بــني  مــن  اجلريئــة  املوســيقية  مؤلفاتــه 
املفهومــني  بــني  املســتويات  جميــع  عــىل  الدقيــق  الرابــط  عــىل 
الــرشيق والغــريب للموســيقى يف القــرن العرشيــن، وقد كان هناك 
ســت  رابــط فعــيل وقريــب طــوال فــرتة العصــور الوســطى، إذ ُدرِّ
املوســيقى العربيــة يف باريــس، شــارع ســانت جــاك، يف منتصــف 

القرن الثالث عرش خالل عهد امللك سانت لويس.

بنتيجة التنافس عىل مســابقة تلحني النشــيد اللبناين، فاز 
صربا عىل ٢٨ متسابًقا آخرين عام ١٩٢٧، وكانت كلماُت النشيد، 
كما يعلم اجلميع، لرشــيد خنلة. يف العام نفســه، قّدم »امللكان« 
أول  وكانــت  ببــريوت،  الكبــري  التياتــرو  يف   )Les Deux Rois(
أوبرا باللغة العربية، أعقهبا تقدمي أول أوبرا باللغة الرتكيـــــــــــــــــــــــــــة 
بعنوان »رعاة كنعان« )Les Bergers de Canaan(. وبعدها 
بعامني قّدم أوبريت »املهاجر« )L’Émigré( بالفرنســية، وهو 
موضوع لبناين بامتياز خالل تلك الفرتة! كذلك اســتمّر بعرض 
بطولــة  مــن  الكبــري  التياتــرو  اجلميــل »مــرياي« يف  غونــو  عمــل 

أرليت اخلوري.
١٩٢٩. يف هــذا العــام، صــدر مرســوم قــى بتحويل املدرســة 
إىل  أســاتذة،  و١٠  طالــب   ٢٠٠ تــّم  الــي  للموســيقى،  الوطنيــة 
»املعهــد الوطــين للموســيقى«. ســيواجه وديــع صــربا، الُمبتكــر 
البــارع وتقــين الفواصــل املوســيقية وامللّحــن، مشــاكَل إداريًة يف 
قة مبقّر الكونرفتوار – 

ّ
مناســبات مختلفة – ال ســيما تلك املتعل

الي لن جيد فهًما كافًيا لها، لألسف، بني املستشارين الثقافيني 
يف ذلــك الوقــت. وقــد كتــب غربيــال بونــور، أحد املستشــارين يف 
اليــوم التــايل لوفــاة صــربا – بعــد أن أزعجه لفــرتة طويلة: »عاش 

وديع صربا يف املوســيقى يف حالة من الزهد الروحاين والشــعور 
املرهف باحلياة الداخلية للفن«. 

هل جيب أن خيتفي املرء حى ينال التقدير؟
عــىل  ــا  جزئيًّ أبســط،  المشــكالت  باتــت  االســتقالل،  بعــد 
األقــل. وجــد مديــر )مؤّســس( الكونرفتــوار الوطــين منــذ نحــو 
حــاول  عالمــي«  موســيقي  م 

ّ
لـ»ســل األســاس  ســنوات،  عــرش 

ــا عــن   مهمًّ
ً

كثــريون اكتشــافه مــن قبلــه. وبعــد فــرتٍة كتــب مقــاال
ــة باريســية متخّصصــة 

ّ
م الموســيقي الصغــري ُنــرِش يف مجل

ّ
الســل

بعلــم الصوتيــات. عــام ١٩٤٠، قــّدم عرًضــا جديــًدا لنظــام مثــايل 
عــرش  اإلثــين  الفواصــل  أو  لألوكتــاف  الصغــري  الُبعــد  لتقســيم 
ــا  تجريبيًّ مرشوًعــا  نفســه  الوقــت  يف  وأطلــق  القــرار،  لنغمــات 
كان  الغــريب«.  الفــن  أســاس  العربيــة  »الموســيقى  جديــًدا: 
لهــذه األعمــال تأثــري ال فكــرة لدينــا عنــه اليــوم. ولكننــا نجــد، يف 
ذلــك العــام نفســه، هــذه الســطور المهّمــة الــي كتبهــا مؤلــف 
بــرودون بروفــو: »تماًمــا كمــا تدّمــر  »الموســيقى الُمجــّددة« 
ُم 

ّ
الســل الطاقــة مفهــوَم االســتمرارية، ســيضع  الكــّم يف  نظريــة 

اســتمرارية  لفكــرة  ا  حــدًّ ابتكرتــه  الــذي  العالمــي  الموســيقى 
الرتّددات الموســيقية الي يلتقطها دماغنا. وحدُتَك القياســية 

يه مــن أنــواع الكّم إلدراك طبقة الصوت«.
أروقــة  يف  صدفــًة  صــربا  وديــع  األســتاذ  التقيــُت  عندمــا 
واســتوديوهات »راديــو الــرشق« خــالل الســاعات األخــرية مــن 
احلــرب، ذهلــُت برشود هذا املوســيقار، الذي شــَغلته الصعوبات 
حلينهــا، ومنعتــه مــن حتقيــق حلمه يف إيصال اكتشــافه إىل جميع 
فنّي املوسيقى يف خالل املؤمتر الذي مل ُيعقد مطلًقا لألسف. بعد 
ذلك، بدأ العمر يثقل كاهله ويظهر عىل كتفيه املنحنيتني حتت 

وجهه النحيف وعظام خدوده الغائرة. 
لكــن  تقتلــه.  أن  األوىل  القلبيــة  الذحبــة  كادت   ،١٩٥٠ عــام 
بفضــل اهمتــام زوجتــه ومحّبتهــا ومســاعدهتا يف األمــور اإلدارية 
ــن صــربا مــن المصــود لفــرتٍة من الوقت. ويف مســاء  اليوميــة، متكّ
١١ نيسان/ أبريل ١٩٥٢، تويف العاِلم والرائد اجلريء يف املوسيقى 
صــت مــن تعقيداهتــا بأربــاع النغمات 

ّ
اللبنانيــة الرشقيــة الــي ختل

ت هذه املوهبة اللبنانية 
ّ
ووصلت طواعيًة إىل األذن الغربية. ختل

الالمعــة عــن املهشــد الدنيــوي وانتقلــت إىل األعىل الستكشــاف 
م موسيقي مالئي جديد.

ّ
سل

تــرك صــربا أكــر من مئة حلٍن من جميــع األنواع – الرتتيبات 
الرشقيــة للبيانــو والكانتاتــا واملقطوعــات الكالســيكية واألوبــرا 
يثــق،  مل  لكّنــه   – الوطــين  النشــيد  وكذلــك  ذكرهــا،  ســبق  الــي 
لألســف، بأحــد، ومل يكشــف عــن رّس هــذه »الوحــدة العامليــة« 
الــذي كان ســيمسح، مــن دون أدىن شــك، ملعارصينــا مــن الــرشق 

والغرب بااللتقاء عىل أرضّية ُمتناغمة بالفعل. 

العربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الموسيقى   ُدرِّست 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتصف باريس   يف 
عرش الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالث   القرن 
خالل عهد الملك ســـــــــــــــــــــــــــــــانت لويس
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نرشة فنية  ألوبرا »الملكان« )Les Deux Rois(، أول أوبرا عربية. 
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يــــــــــــــــــــــــــــــــــّمني أنطون  األب 
خوري  اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس 
الهضييب إبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهيم 
حالوي إبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهيم 
سعيد إبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهيم 
رشارة  ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهيم 
عدنان  إتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل 
بور عبدي  إحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
ارتيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  أبو  أحمد 
الصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد أحمد 
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلبكي أحمد 
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيضون أحمد 
ربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح أحمد 
الّدين شــــــــــــــــــــــــــــــــمس  أحمد 
ُعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليب  أحمد 
غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصنّي احمد 
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجي  أحمد 
هنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة آدم 
حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافظ أدهم 
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليم أدهم 
غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليانو إدواردو 
أرانغ كيشـــــــــــــــــــــــــــــاوارزيان
أبراهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاميان إرفاند 
إملهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايزن إرمغارد 
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوري  إرنست 
روي آرونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدايت 
عثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان عبده  أروى 
زرّوق تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيسري  أريج 
إريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك رولو
كيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان أزادي 
سليم أسامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
غنم أسامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
محمد  أسامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
السكويت  أسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
الغول  أسمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
َبيَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات آِصف 
جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد إصالح 
الريّس  أكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم 
كويف ناين  إكســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپلو 
الشهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايب آالء 
كولونتــــــــــــــــــــــــــــاي ألكسندرا 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنري أىل 
بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري أمري 
مّخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  أمري 
غراميش  أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطونيو 
روا أوليفييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
تملكوران إيجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
أملهايزن إيرمغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالد 

غندزير ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرين 
إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي معلوف 
سليمان إيليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ناصيف إيلينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
فالرستني إيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانويل 
الصرييف إينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس 
صالح  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسل 
زينو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسيليوس 
حسن بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور 
ريما بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّاق 
أومربيشت برنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 
العزيز عبد  بسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
العيىس بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 
دوماين بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 
املقطري  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرشى 
بشري أبو منّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
صديق بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكر 
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل فضل
رسّاج أحمد  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهجت 
ُفْريس َبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَمن 
أشقر  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 
خوري  بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 
نقّاش  هرني  بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 
بيـــــــــــــــــــــــــــــــان الخرباء االقتصاديني 
َطي بيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
موريس بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيين 
حداد تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفيق 
ويستون تومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس 
تريي إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغلنُُت
تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيسري خلَف 
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتيكو تينا 
ديب ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائر 
غندور  ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائر 
تابت  جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 
غصن  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 
عطوي جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكلني 
المبري جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
سانرت  جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانينا 
جربان  جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
فرحات  جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانة 
طرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليس  جىن 
جىن نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرص الله 
اليازجي  جهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 
غالزسي جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورج 
قرم  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورج 
مونبيوت جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورج 
سماحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  جوزف 
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر  جوزيف 
طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّاب جوزيف 

كونفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاڤرو جوزيف 
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجر  جون 
ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  جون 
سويفت  جونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثان 
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرس  جويل 
جويل م. أيب راشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
خزريك جيسكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
وايت جيّسيكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
كارترايت  جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم 
عيتاين حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 
هاليل حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 
حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الزين 
أحمد آيت  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسني 
بعلبكي  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسني 
حّمود  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّمود 
حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّمور زيادة
دبايش حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميد 
بطاطو حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا 
خليفة خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالد 
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالد صاغيّة 
فهمي  خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالد 
رشيف خديجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
خليل نخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
دانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عوض
دانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال زامورا
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريف دايفيد 
حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتم جورج  الدكتور 
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوري دورين 
عبّاين  ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانا 
ديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رشيف 
كريّم  ديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ياسني ديمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الخواجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة دينا 
صبّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاغ  رامي 
وحش رائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
زريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق رائف 
نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجيم رجا 
دندش  رحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
الحلّي رحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلطي  رشا 
العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزب  رشا 
صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح رشا 
مومنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رضوان 
حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر رمزي 
زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رنا 
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيىس  رنا 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداح رندا 
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكر رواد 
عســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف  روجيه 

لوكســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمبورغ روزا 
بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري  روزي 
عثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان روعة 
مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعد رؤوف 
ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب روي 
ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض بيدس
ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض قبييس 
ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض نجيب الريّس 
املســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمار ريما 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجد  ريما 
الرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعي  زكي 
الجزائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري زهري 
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّاري  زهري 
الريش  أبو  زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 
الداّلل  زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 
زين العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابدين فؤاد
املجد أبو  زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنب 
رسور  زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنب 
معارصي زينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
كني ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا 
جمال  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 
حجازي ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 
محيو ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 
عبده ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالر 
فرنجية  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامر 
زرياب ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپوجماي 
خريبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاين سحر 
سحر منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور 
زكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريا سالف 
جيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجك سالفوي 
سلمى ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليم البيك 
تماري ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليم 
الدين  تقي  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليمان 
يوسف برشى  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماح 
كنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاين سمر 
سمر محمد ســــــــــــــــــــــــــــــــــــلمان
أمني  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمري 
قصري  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمري 
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا يازجي 
أنطون  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنان 
كريشايت ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنثيا 
الزين  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهيل 
جورج ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزان 
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونيال موباي 
مارشال ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيباستيان 
إسماعيل علي  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد 
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلفانا اللّقيس
سيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة سامي فرح



بدايات • العدد 36 | ١992022

نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس رشبل 
رشف الدين مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجدولني
العبد شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيع 
املعلوف شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيق 
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكري بلعيد
رشدي  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابر 
كاظم صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابرين 
حديدي صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحي 
درويش صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب 
املرصي صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفوان 
العمرويس  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح 
صونيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ميشار االتايس
ضيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الدين محمد
طارق أيب ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرا 
طارق العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الله 
طارق علي حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامد 
لبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب الطاهر 
الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدي  طريف 
طالل حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدر
پيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكيّت طوما 
نّصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار عادل 
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليب عاطف 
عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس بيضون 
الركايب األمري  عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
كركال الحليم  عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
عبـــــــــــــــــــــــــــــد الرحمن النعيمي
عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــد الرحمن منيف
عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الفتاح كيليطو 
نّعوم الفتاح  عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
عمارة  البيّاري  الله  عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
حبيب  الله  عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
اللّه عبد  اللّه  عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد النيب العكري 
عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداإلله بلقزيز
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشا  عبيدو 
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسوق عبري 
شبلي عدنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
مصطفى عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزّة 
العظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عزيز 
تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيس عزيز 
الخفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجي عصام 
نصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار عصام 
حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيحل عالء 
علي أحمد الديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري 
الرّجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  علي 
درويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش  علي 
زراقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط  علي 
مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّم عليا 
عماد الدين رائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 

جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال عّمار 
امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرياالي عمر 
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحي  عمر 
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاديل  عمرو 
عون جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابر
مخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوف  عيىس 
سعداوي غاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد غريغواد 
الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج غسان 
عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىس غسان 
ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريبورن غوران 
حّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود  غيث 
الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج  فاتن 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي العبد الله 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارع املسلمي
رضا  فاطمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
رمضان فاطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
بنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامني فالرت 
فايز الصيّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاغ
سعودي فتحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبييت فداء 
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبييس فرح 
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدور فرح 
جــــــــــــــــــــــــايمسون فريدريك 
لــــــــــــــــــــينني إيلييتش  فالديمري 
خليل  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد 
فؤاد  محمد  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد 
براشاد فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاي 
فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصل درّاج 
حداد قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم 
كفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايف قسطنطني 
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسني قيص 
ماركس  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارل 
إحساين كافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
مهدي  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل 
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالماندرا كريستا 
خليل كريمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلدور اليل 
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويس َغربِت
قصري ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانا 
ودين لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزّيا 
داخلي ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى 
الروّاس  لينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
دالشة لينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
عطفة  لينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
بريي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك 
رافنهيل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك 
مانغي هرني  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك 
بغدادي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارون 

السيد  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازن 
شقرا  أبو  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر جرّار
كلري  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايكل 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايكل لووي
مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي الجزويل
عزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزي بو  محسن 
الحجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريي محمد 
الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضريي  محمد 
الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيدي  محمد 
الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَحري محمد 
العجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايت  محمد 
العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطار محمد 
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد محمد 
محمد حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمد
محمد خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري
دحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنون  محمد 
زبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب  محمد 
محمد صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح ُعمري
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّان  محمد 
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانصو  محمد 
كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريّم  محمد 
ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص محمد 
طالقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاين  محمود 
طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  محمد  محمود 
أوزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلدريم مراد 
مراد عيّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش 
مرزوق النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصف
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحريي  مروان 
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايش قصاب  مروان 
حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود  مريم 
املرصي مزنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الهاجري مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعل 
مصطفى اللبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
الرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد مضاوي 
البقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعي مظفر 
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوول ملحم 
رّحال ملكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
أباظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مىن 
خنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرص مىن 
منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري فخر الدين 
مهى إغباريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
غودلييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه موريس 
موىس البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديري
ميســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء شجاع الدين 
ميسون سكريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح  ميسون 
عبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ميشال 
كيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلو  ميشيل 

بكداش نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادين 
فريزر نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيس 
جورج نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايت 
منصور  نائلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
نجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة إدريس إسماعيل 
صديق نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايت 
نجال جريصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايت خوري
مكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوي نجالء 
محفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوظ نجيب 
مىّت نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى 
جرجورة نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديم 
مروّة  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزار 
خليل الشيخ  نهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 
الشهّال  نهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
تشومسكي  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوام 
هوفسبيان  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبار 
عرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أبو  نور 
نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراي مريت
ساتيك نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريوز 
زّكاك  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي 
الزبري هالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
هايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده مغييث
موللر هايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرن 
هدى الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقراين 
هشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام صفي الدين 
هند األريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاين 
ياسني  هيّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف 
الجندي  أحمد  هيفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
وائل جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
األهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل  وجدي 
حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلواين  وداد 
طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وداد 
حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمد  َودود 
وسام سعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 
رشارة  وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح 
صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادق وليد 
مختار وئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 
دبس  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا 
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا سقف الحيط 
علوي  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس 
منيف  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس 
أحمد يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسمني 
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسمني مبيّض 
ياســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني الحاج صالح
سويحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ياسني 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــاروفاكيس يانيس 
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعقوب الشدراوي
املرّ  يوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 
يوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف حميد معوّض



.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، برلني  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 )عني الرمانة(، نيوبرس )الحدث(، 

مكتبة ساوا )قرب شمون(، حسام بوكشوب )بعقلني(، مكتبة البستاين 
)زحلة(، مكتبة أنطوان، مكتبة سمري حصين )طرابلس(، مكتبة طالل، 

مكتبة النقوزي )صيدا(، مكتبة نعمة )صور(، مكتبة الطليعة )النبطية(، 
فواز غروب لتوزيع الصحف، مكتبة بيضون )بنت جبيل(

االشرتاكات )بما فيها أجور الربيد(
إىل الصديقات واألصدقاء المشرتكني، 

 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 ١5٠ 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.

Bidayat SARL
صندوق بريد 5748/13

شوران — بريوت — لبنان
info@bidayatmag.com :لالشرتاك

رقم هاتف املجلة: 30 66 85 3 )961( +
www.bidayatmag.com —   @bidayatmag
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