رئيس التحرير :فواز طرابليس
رحال
االدارة :زهري ّ
غسان عيىس
املوقع االكرتوينّ :
تصميم واخراج :جنى طرابليس
املدير املسؤول :زينب ياغي

شارك يف انتاج هذه العدد:
عساف كفوري ،دميا الرشيف،
رشا السلطي ،ميسون س ّكرية،
سحر مندور ،إرنست خوري.
تصدر عن :رشكة بدايات ،ش.م.ل.
سعر النسخة :لبنان  ١٠،٠٠٠ل.ل،.
االردن  ٥دينار ،الكويت  ٢،٥دينار ،مرص
 ٢٥جنيه ،املغرب  ٥دراهم،تونس  5دينار
فرنسا  4يورو.
التوزيع :رشكة «نارشون» لتوزيع الصحف
واملطبوعات ،بريوت ،لبنان.
االشرتاكات:
لبنان :أفراد  ،$٣٥مؤسسات ،$٧٥
إشرتاك تشجيعي $١٠٠
البلدان العربية :افراد  ،$٥٠املؤسسات
$١٥٠
اوروبا :أفراد $٦٠؛ مؤسسات $١٨٠
امريكا وباقي البلدان :افراد $٨٠؛
مؤسسات $٢٤٠
رقم الحساب املرصيف169102231:

Swift: BLFSLBBX
IBAN:35001000000000000169102231LB

العناوين اإللكرتونية:

editor@bidayatmag.com
subscriptions@bidayatmag.com
administration@bidayatmag.com
www.bidayatmag.com

حقوق:
منري شعراين ،ص ١٦٨ ،٦٨ ،١٩
جان بيار دُليفري ،ص ،117 ,113
،١٢٥ ،١٢٤ ،١٢٣ ،١٢١ ،118
.١٢٩ ،١٢٨ ،١٢٧
محمد عمران ،ص  ١٣٠ــ ١٣٤
جنى طرابليس ،ص .١٩٥ ،١٦٩ ،١٤١
ناجي العيل ،ص،٥٦ ،٥٣ ،٤٧ ،٤٤
.١٧٨ ،١٧٧ ،٦٩ ،٦٧
فؤاد خوري ،ص ،١٥٧ ،١٥٤ ،١٥٣
.١٦٠ ،١٥٩

Collection of Evan Streetman
 Walker Montgomeryص ١٨٣

جواد سليم،ص ١٩٣

حاولنا جهدنا العثور عىل أصحاب
حقوق النرش للصور املنشورة.
الرجاء ممن أغفل إسمه االتصال بنا.

فصلية ثقافية فكرية

العدد  /٢صيف 2012

المحتويات

العدد  /٢صيف 2012

4
7

ملف

12

معركة الداستري بني
العام واخلاص

20

حركة « 20فرباير» المغربية

		

سليامن تقي الدين

		

محمد الخضريي

تقديم
الثورات يف المرحلة االنتقالية

ف ّواز طرابليس

28

احلركات االحتجاجية واالصالح
الدستوري يف البحرين

33

الدستور المرصي بني مهنج ومضمون

عبد النبي العكري

محمد عجايت

36

المملكة السعودية :ثوار من دون ثورة

40

اليمن :ثورة حتولت اىل أزمة

		
		

44

الغالف 1
رندا مداح« ،رصخة»
الغالف  2و4 ،3
زاريا زارادشت،
«احتفالية القتلة»،
«تحت القصف»،
«دماء يف بابا عمرو».
الرسوم
الكاريكاتورية يف
هذا العدد المري
رسامي الكاريكاتور
العرب وشهيدهم
ناجي العيل تحية له
يف ذكرى إستشهاده
الخامسة والعرشين .

 2بدايات

العدد  / ٢صيف 2012

روزي بشري

جامنة فرحات

النفط وجتارة السالح

مايكل كلري

49

هي دي الثورة!

59

53

هشادة من غزّ ة :احتالالت

56

ٌ
سؤال يف احلب
«عشرييت»:

 62محلة «إسقاط النظام الطائفي»
		 يف لبنان

رشا العزب

أسامء الغول
سحر مندور

78

اجلنوب يتحدى العولمة

88

قصة الرأسمالية الفاشلة يف اليونان

99
103

سمري امني

دميا رشيف

دول اخلليج يف الرأسمالية العالمية

ميسون سكرية

السلطة السياسية والشبكات
االقتصادية يف سورية

عمر ضاحي

69

من يصنع الثورة يف القطيف؟

اميان ناعس

باسل صالح

جولة بني أنقاض مملكة اخلوف

إرنست خوري

 94لماذا أقفل أردوغان ملف
		 «االنفتاح الكردي»
		 نوراي مريت

107

فلسطني بني العولمة والدولة

ميسون سكرية

111

«القرامطة» سيناريو فيلم

لعمر أمرياالي ومحمد ملص

130
 131حنيب جنائزي

حممد عمران :موت لكل إحتماالت الضوء

رندا مداح

135

هشوة المحو

141

من مذكرات إريك رولو

152

العنف يف احلروب االهلية:
والمقدس والمعجزة
القبيلة
ّ

161

االسالميون يف دين ودنيا

169

التعريف بسالفوي جيجك

175

الرغبة والفرح يف كتابة
العلوم االجتماعية

177

إحذروا عرب إرسائيل!

169

الرفيق أمحد فارس الشدياق

		

بسمة عبد العزيز

إريك رولو

ف ّواز طرابليس

		 عزيز العظمة
		

دورين خوري

		 الطاهر لبيب

رياض بيدس

 178طرب اجلسد :حتية كاريوكا منوذجا

		 محمد الحجريي

 195يا خنلة واد الباي

قصيدة شعبية تونسية

 196تأمالت يف قصيدة «اشواق»
		 لرياض السنباطي

سمر محمد سلامن

 3بدايات

العدد  / ٢صيف 2012

لفصل جديد من فصول التغيري
استقبل الــعــدد االول مــن «بــدايــات» استقباال متفاوتا.
كــان االحــتــفــال بــصــدور المجلة فــي نهاية مـــارس مناسبة
للتالقي والــفــرح والــتــضــامــن ،زاد عـــدد الــذيــن شــاركــونــا
فيه على المتوقع .تلقينا الترحيب بالمغامرة واالعــجــاب
االجــمــاعــي بــاتــقــان االخـــــراج وجــمــالــه .وواجــهــنــا كذلك
التشكيك في حظ مجلة فصلية من الحياة في ظل هجمة
اإلعــــام االلــكــتــرونــي عــلــى الــصــحــافــة الــورقــيــة .ووردتــنــا
مالحظات عــن التبويب وحجم الــمــادة وزيـــادة الفسحات
بين الــمــواد واقــت ـراحــات منها مــا يدعو الــى التشجيع على
الــحــوارات واجــراء المقابالت وتوسيع زاويــة الفكر والنظرية
وغيرها .وقد بدأنا بتنفيذ القسم االكبر منها في هذا العدد.
من حيث ردود الفعل الكتابية ،أشــار حسين بن حمزة
(االخـــبـــار ٣٠ ،آذار  )٢٠١٢الـــى «جــاذبــيــة» التبويب
واإلخــــراج الــفــنــي .وع ـ ّلــق على الــمــشــروع قــائــا «تقترح
علينا «بــدايــات» جرعات ثقافية متخففة من «ثقل الــدم»
المعهود في التنظير المتعالي والمماحكات االيديولوجية
التقليدية ...تصبح صفحات المجلة فضاء لوجهات نظر
متعددة .هكذا تخوض المجلة أكثر من اختبار على صعيد
الــمــمــارســات والــلــغــة .اليسارية والماركسية موجودتان
طبعا ،لكنهما ــ باستثناءات قليلة ــ متذررتان ومتذاوبتان
في سياقات اوسع».
مــن جهته ،أبــدى محمد أبــي سمرا (الــنــهــار ٢٣ ،نيسان
 )٢٠١٢االعــجــاب بمساهمات الــك ـ ّتــاب الــشــبــاب فــرأى
فيها الــدلــيــل عــلــى ان الــثــورة تــتــعــدى الــفــعــل السياسي
واالجتماعي الــى «وعــي وتحسس جديدين للعالم والواقع
وعــلــى صعيد المخيلة الفنية الكتابية ايــضــا» .وأبــدى
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في المقابل أسفه ألن سائر مــواد العدد لم َ
تــرق الــى ذاك
الــمــســتــوى .وشــــارك نــاهــض حــ ّتــر أبـــي ســمــرا االعــجــاب
بــمــســاهــمــات الــشــبــاب (االخـــبـــار ١٧ ،نــيــســان )٢٠١٢
ووجـــد ان االخــــراج «جميل فــي الشكل ومــؤثــر فــي عرض
الــمــادة ومــريــح للقارئ» مــا جعل المجلة بالجملة «أنيقة
ومس ّلية» مع أنها «ال تقول شيئا محددا ســوى انها تح ّرض
على النظام الــســوري ،مباشرة او التفافا» .هكذا؟ لم تقل
المجلة شيئا مــحــددا غير التحريض على النظام السوري
على مــدى  ٢٠٠صفحة؟! على صعيد آخــر ،لــم يجد احـ ٌـد
في القسم الثقافي من جريدة «السفير» في صــدور زميلة
فصلية ثقافية فكرية جديدة ما يستحق الكتابة او التعليق.
لن نخفي استغرابنا لالستهجان العدائي الــذي استقبل
بــه بعض االعالميين مــن صنف اليسار السابق والمرت ّد
فــي طــر َفــي االستقطاب السياسي اللبناني .لــم نستغرب
التهم السياسية والفكرية الموجهة للمجلة ولك ّتابها او
لمشروعها الــيــســاري .وهــي تستدعي ردودا تفيض عن
وظيفة هــذا التقديم .وال نحن استغربنا التصعيد الكالمي
في كيل االتــهــامــات :من «اليسار الليبرالي» الــى «اليسار
النيوليبرالي» عند ابـراهــيــم االمــيــن (االخــبــار ٢٣ ،نيسان
 )٢٠١٢لمجلة تعتبر نفسها متخصصة فــي نقد ــــ حتى
ال نقول نقض ــ النيوليبرالية .ويأتي التصعيد عند دالل
بــزري من «لغة الخشب» الــى «لغة الحديد» (المستقبل،
 ٢٩نــيــســان  .)٢٠١٢فــهــذه كلها تــدخــل فــي ب ــاب حرية
الـــرأي وحــق االخــتــاف .لكن التالقي على إنــكــار حريتنا
في ابــداء آرائنا الى حد اعدامها هو ما نستغربه .تنكر علينا
دالل الــبــزري الحق فــي ادعـــاء ــــ مجرد ادعـــاء! ــــ «انتاج

معارف» عن الثورات العربية على اعتبار ان القائمين على
المجلة «زعــمــاء عهد بائد مثلهم مثل االنظمة اآليلة الى
السقوط» .واقصى ما يتمناه لنا ابراهيم االمين ان تكون
بداية المجلة هي نهايتها.
َمن توجد تحت إبطه مس ّلة تنعره ،يقول المثل .ونعرة
المرت ّدين مــاض يــحــاولــون عبثا اغتيال اشباحه بــدال من
التصالح (الــنــقــدي) مــع النفس ومــعــه .يأخذ هــؤالء علينا
عــدم االعــت ـراف بــأن اليسار قد ُهــزم .اعترفنا ونعترف بأن
اليسار تع ّرض لهزائم .ولسنا نعترف بـ«هزيمة» بالمطلق
ألن الحياة ال تعرف ثنائية «هزيمة/انتصار» الفهلوية
المتسلطنة على الفكر السائد .مهما يكن ،الــفــارق كبير
بين االعــتــراف بالهزيمة وبين االســتــســام ،والــفــارق أكبر
بين االعتراف بالهزيمة وبين اعتبار الهزيمة مبرراً لالنتقال
الــى الموقع النقيض من القيم واالهـــداف والمبادئ ومن
عالقات السلطة والمال والنفط واالستغالل.
يبقى ان ما يعنينا كمجلة هنا هو تسجيل جملة مالحظات
مقتضبة تتعلق بتقاليد االدب الــصــحــفــي واالحـــتـــراف،
وبسياسة النشر.
نــ ّود ان نهمس فــي أذن ابراهيم االمــيــن (االخــبــار٢٣ ،
نيسان  )٢٠١٢أن التعيير بــال ـ َه ـ َرم (والــشــيــخــوخــة) هو
ـح ـ َول .مــن جهة ثانية ،وســـوس وســواس
مثل التعيير بــالـ َ
لــنــاهــض ح ـ ّتــر ان ســيــاســة الــنــشــر فــي الــمــجــلــة تــمــارس
«الــمــكــر» (االخـــبـــار ١٧ ،نيسان  . )٢٠١٢ذلــك ان نشر
ّ
يــدل على اننا على ارتــبــاط عن طريق
نص اللياس خــوري
«خيوط ال ُتــرى بـ«يسار» ثــورة االرز المجيدة !» .فحبذا لو
يستظهر هــذه الخيوط التي ال تُــرى لنراها ويـراهــا القراء
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والمأل من يسار ويمين ووســط! كذلك وجد ح ّتر في نشرنا
مقاال نقديا لجوزيف سماحة عــن معمر الــقــذافــي كتب
فــي الــعــام « ١٩٨٩تــبــري ـرا ضمنيا لــلــعــدوان االمبريالي
الخليجي على ليبيا» فــي الــعــام  .٢٠١١فلعله يستشهد
بنص واحــد الحــد المشرفين على المجلة يمكن ان يفهم
منه التأييد للعدوان االطلسي على ليبيا .ثم اننا لم نفهم
لــمــاذا يص ّنف ناهض ح ّتر نشرنا نصاً لسمير قصير عن
«جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية» في بــاب «التعريض
الماكر بالمقاومة الفعلية الراهنة وخياراتها السياسية».
وال نحن فهمنا معنى إسباغ صفة «المقاومة الفعلية» على
المقاومة الـراهــنــة تخصيصا .فهل كــانــت سابقاتها ،منذ
العام  ١٩٣٦الى العام « ،١٩٨٥غير فعلية»؟
يؤسفنا ان نشر «بــدايــات» للوثائق الرسمية االميركية
عــن الــتــدخــل العسكري الــســوري فــي لبنان فــي ربيع-
خــريــف  ١٩٧٦لــم يــلــقَ االهــتــمــام االعــامــي واالكــاديــمــي
التاريخي الــذي يستحقه .والتقصير فــي الترويج ولفت
االنتباه هو م ّنا بكل تأكيد .لكن ناهض ح ّتر اكتشف ان
«الوظيفة الراهنة لهذا التذ ّكر واضحة من حيث وقوعها
فــي بـــاب الــتــحــريــض والــتــحــشــيــد ،ال فــي بـــاب الــتــاريــخ
والتفكير» .والمقصود طبعا التحريض والتحشيد ضد
«النظام الــســوري» .فلعله يفيدنا متى وكيف يكون لنشر
وثائق تاريخية وظيفة «غير راهنة» .مهما يكن ،فلو ك ّلف
ناهض ح ّتر نفسه عناء قـــراءة الــوثــائــق ،بــدالً مــن الحكم
عليها «على الهوية» ،لعله كــان اكتشف ان «المكر» في
الوثائق هــو النعت المناسب لهنري كيسنجر الــذي امل
مــن إجـــازة التدخل العسكري الــســوري فــي لبنان العام

 ١٩٧٦ان يـــؤدي الـــى مــواجــهــة ســوريــة ــــ فلسطينية
تنتهي بسقوط نظام حافظ االسد وبقتل ياسر عرفات.
يس ّرنا وضــع هــذا الــعــدد الجديد مــن «بــدايــات» بين
أيــدي الــق ـراء .تقع الــمــادة االول ــى تحت عــنــوان «االنــقــاب
على الــثــورات» لمحاولة رســم معالم مرحلة جــديــدة من
مراحل الــثــورة .وقــد خصصنا ملف العدد للمعارك الدائرة
حــول الــدســاتــيــر ،فبعد الــدراســة الشاملة الــتــي يكتبها
سليمان تقي الــديــن ،ثالثة نــمــاذج لمعارك دستورية في
مصر والبحرين والمغرب لمحمد العجاتي وعبد النبي
العكري ومحمد الخضيري.
فــي زاويـــة «مــن بــاب اولـــى» تقرير لـــروزي بشير عن
العربية السعودية ،وبحث جمانة فرحات عن مصير الثورة
في اليمن تليهما دراســة لمايكل كلير عن العالقة بين النفط
العربي وتــجــارة االسلحة .ونــواصــل نشر الكتابات الشبابية
من مصر وسورية وفلسطين ولبنان والعربية السعودية.
يعالج سمير أمــيــن فــي «عــوالــم فــي عــالــم» نموذجين
للتنمية فــي الهند والــصــيــن ،ويــتــســاءل عــن مصيرهما بين
تحديث الرأسمالية واختيار طريق جديد نحو االشتراكية.
بعد تقرير ديما الشريف عن أزمة النظام الرأسمالي اليوناني
التي ته ّز اوروبـــا ،تحلل نــوراي ميرت االنــقــاب في سياسات
«حزب العدالة والتنمية» تجاه القضية الكردية في تركيا.
فــي زاويـــة «يــا عــيــن»  ١٣مشهداً مــن سيناريو فيلم
«الــق ـرامــطــة» لعمر امــيــراالي ومحمد ملص الـــذي ُكتِب
بالتعاون مع الــروائــي صنع الله ابراهيم وصمم له االزيــاء
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جــان بيار دليفر .لــم ي ـ َر الفيلم الــنــور ،اال ان السيناريو
ــــ الــذي يــقـ ّدم لــه محمد ملص هنا ــــ يستحضر الغائب
العزيز عمر ،ويضيء محطة هامة في مسيرة السينمائ َّيين
السوريين ،بمثل مــا يقول الكثير عــن زماننا هــذا .وفي
«يــا عين» ايضا تعريف بالفنان الــســوري محمد عمران،
ودراســـة لبسمة عبد العزيز عــن جـــدران مصر بين والدة
فن ثوري وشهوة المحو الرسمية.
زاويــــة الــكــتــب مــك ـ ّرســة لقضايا االقــتــصــاد الــســيــاســي في
ســوريــة والخليج وفلسطين بتوقيع ميسون سـ ّكــريــة وعمر
ضــاحــي .وفــي «ذاكــــرة» فصل مــن مــذك ـرات الصحافي المصري
الفرنسي الكبير إريــك رولــو يتناول نشأته في مصر واول مقابلة
له مع الرئيس جمال عبد الناصر .تليها دراســة فــواز طرابلسي
عن العنف في الحروب االهلية من خالل الحالة اللبنانية.
نخصص زاويـــة «فيها نظر» لمقابلة مــع عزيز العظمة
ّ
عــن االسالميين بين ديــن ودنــيــا ولــدراســة دوريـــن خــوري عن
الفيلسوف الماركسي ســافــوي جيجك .نصان للطاهر لبيب
وريــاض بيدس يفتتحان زاويــة «نــون والقلم» تليهما مختارات
مــن أدب أحمد فــارس الشدياق أردنــاهــا مساهمة فــي إحياء
االهــتــمــام بــهــذه الشخصية النهضوية االستثنائية ،العاصي
على التصنيف قدر عصيانه على كل ظلم وتمييز واستغالل.
نفتتح اخيرا زاويتين جديدتين .ننشر في «ثقافة الناس
لــلــنــاس» ،نــص محمد الــحــجــيــري عــن ال ـراقــصــة المصرية
الكبيرة تحية كاريوكا وقصيدة من الــتـراث الشعري الشعبي
التونسي الــمــقــاوم .ونفتتح «نــهــونــد» بتحليل سمر محمد
سلمان لتلحين رياض السنباطي لقصيدة «أشواق».

«بدايات»

فواز طرابليس

الثورات يف المرحلة االنتقالية
ال حاجة الــى تكرار البداهة :لقد دخلت الــثــورات العربية
مرحلة جديدة من تطورها الكثر من عامل وسبب.
حققت الــحــركــات الــتــي تستحق ان تس ّمى «اطــول
ثــــورات فــي الــتــاريــخ» انـــجـــازات اســتــثــنــائــيــة .أسقطت
اربــعــة حــكــام إســتــبــداديــيــن بــقــوة الــنــضــاالت والــبــطــوالت
والتضحيات الشعبية ،وفرضت محاكمة اثنين منهم بتهم
القتل والفساد ،وإن تكن لم تنجح في منع اعفاء احدهم
من المحاسبة لقاء تنحيه عن الرئاسة .وانعقدت انتخابات
ح ـ ّرة الــى هــذا الحد او ذاك فــازت بها أحــزاب اسالمية في
تونس والمغرب ومصر كما فــاز عضو قيادي في «جماعة
االخــوان المسلمين» برئاسة الدولة المصرية .وبعد اربعة
عقود او اكثر من االستبداد واالستنقاع ،ها هي شعوب
ّ
حطمت حاجز الــخــوف ،تستعيد ثقتها بنفسها وبقدرتها
على تقرير مصيرها بنفسها ،واكتسبت زادا معنويا
وخبرات نضالية ذات قدرات فعلية ال تق ّدر.

مراحل االنتقال

افتتحت هــذه التطورات وســواهــا مراحل انتقالية مركبة،
متفاوتة بين بلد وآخـــر ،معقدة الــمــســارات ،يــدور فيها
الــصـراع على مصير االنظمة االستبدادية وطبيعة النخب
السياسية التي ســوف تخلفها .وابـــرز اوجــه هــذا الصراع
المعارك الــدائــرة على الدساتير (راجــع ملف هــذا العدد)
لتقرير بنية وآلــيــة تشغيل االنظمة السياسية الجديدة
وتــرجــمــة الــتــوازن الــجــديــد بين الــحــكــام والمحكومين،
وتعيين طبيعة العالقات بين السلطات الثالث ،وخصوصا
بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ،وتحديد موقع
الحقوق االقتصادية واالجتماعية من حقوق المواطنة.
وقـــد اســتــدرجــت الـــثـــورات اشـــكـــاال مختلفة من
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الــتــدخــات الــخــارجــيــة ،مــن الــتــدخــل العسكري االطلسي
السافر في ليبيا والبحرين الــى اشكال التدخل االميركية
ــــ االوروبــيــة االقــل ســفــورا الستيعاب العمليات الثورية
وضبطها بــنــا ًء على المصالح الغربية واولــويــة «االمــن
واالســتــقـرار» لــدائــرة النفط وانظمتها والقواعد العسكرية
االمــيــركــيــة وحـــــدود إســرائــيــل ومـــســـار االقــتــصــاديــات
النيوليبرالية .وابــرز آليات االستيعاب والضبط والسيطرة
الــتــي تج ّلت الــى اآلن :الــحــفــاظ على االمـــر الــواقــع في
دائــــرة الــنــفــط ولـــو بــالــتــدخــل الــعــســكــري؛ تنحية رئيس
الدولة لصالح نائبه مقدمة للسعي إلــى انقاذ النظام في
ثوابته واساساته؛ معالجة النزاعات بما هي نزاعات اثنية
وجهوية ودينية؛ الــدعــوة الــى تعددية سياسية وانتخابية
وصحافية تسند الليبرالية االقــتــصــاديــة وتتعايش مع
الركيزة العسكرية لالنظمة؛ ايثار الجهاز التنفيذي على
الــتــشــريــعــي؛ اخــــراج قـــوى الــثــورة الــحــيــة مــن الــســاحــات
والميادين ومن المعادالت السياسية.
بهذا المعنى ،تشكل المراحل االنتقالية ميدانا جديدا
من ميادين الصراع والــتــوازن بين قــوى داخلية وبين هذه
وقوى التدخل الخارجي.
ليس مستغربا ان تحوي العمليات الثورية مكونات
متفاوتة ومتناقضة مــن حيث تمثيلها للقوى والمواقع
االجــتــمــاعــيــة ورؤاهــــا ومــشــاريــعــهــا ومــصــالــحــهــا .ويمكن
التمثيل على ذلــك بالثورة االيـرانــيــة التي اطــاحــت نظام
شــاه ايـــران الــعــام  ١٩٨٩بواسطة مك ّونين متمايزين بل
متناقضين .فمن جهة ،جناح علماني مدني ديمقراطي
يــســاري يتك ّون مــن تنظيمات ماركسية مــارســت الكفاح
المسلح لسنوات وابــرزهــا «فدائيي الشعب» و«مجاهدي
الــشــعــب» ،ومــن جهة اخـــرى ،حــركــات إســامــيــة ناضلت

تحت رايــات «واليــة الفقيه» بقيادة مدنيين او علماء دين
شيعة ،كانت ابرزها بقيادة االمــام الخميني .مثلها ،تنطوي
العمليات الثورية المناهضة لالستبداد في العالم العربي
على ائتالف ديمقراطي قومي يساري يعمل من أجــل بناء
دولــة مدنية ديمقراطية تنموية ،من جهة ،ومن جهة اخرى
قــوى اسالمية ذات ايديولوجية «ثقافوية» ــ تع ّرف البشر
التعريف الديني ــ وتعطي االولــويــة لــارتــداد على بقايا
التشريعات والقيم والمؤسسات العلمانية والمدنية في
الــدولــة العربية الحديثة تحت شعار «االســـام هو الحل»
الـــذي تـــراوح اعـــان النية فــي تطبيقه بين الــدعــوة إلى
استعادة الخالفة وأسلمة الــدولــة والمجتمع او االكتفاء
بأسلمة الدولة.
واذا كــان االئــتــاف الــثــوري الضامن هاتين القوتين
قــد صمد فــي مرحلة اســقــاط الحكام ،فالواضح انــه آخذ
في االنفكاك باشكال ووتــائــر مختلفة بعد ان انتقل احد
الجناحين الــى قيادة المراحل االنتقالية التي يفترض اال
تتجاوز أطولها السنتين .وتكمن اولــى نقاط االحتكاك
بين الجناحين في مقاومة القوى الديمقراطية المدنية
لمساعي الــحــركــات االســامــيــة تحويل التفويض الشعبي
المؤقت الى تسليم ثابت بالسلطة.
واذا ما صدقت ق ـراءة المؤشرات الراهنة ،يمكن القول
بجنوح متزايد للواليات المتحدة نحو البديل االسالمي
«الوسطي» الــذي تمثله االحـــزاب المتحدرة من «جماعة
االخـــوان المسلمين» ولــو مط ّعماً بحضور عسكري وازن
يضمن «االمن واالستقرار».

مصر :حقل االختبار

إن مــجــرد انتخاب محمد مــرســي رئيسا لجمهورية مصر
حـــال دون اكــتــمــال االنـــقـــاب الــــذي أعـــد لــه المجلس
العسكري اليــصــال مرشحه احمد شفيق الــى الرئاسة بعد
ّ
حــل مجلس الشعب ومــصــادرة صالحيات رئــيــس الــدولــة.
وسجل مرسي بــادرة بالغة االهمية في انصياعه للدستور
ّ
بعد نقض المحكمة الدستورية قــراره بالغاء حـ ّ
ـل مجلس
الشعب .واالهـــم ان الرئيس المنتخب وحــزبــه وجماهير
الــثــورة مستمرون فــي معركة إلــغــاء «التعديل الدستوري
المك ّمل» .بانتظار حصيلة هذه المعركة ومقدار المساومة
الشاملة بين «االخـــوان» والمجلس العسكري حــول تقاسم
السلطة ،يمكن الــقــاء نــظــرة على بــاقــي مــشــروع االســام
«الــوســطــي» مــن خــال «مــشــروع النهضة» الـــذي اصــدره
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حــزب «الــحــريــة والــعــدالــة» الــمــصــري حيث تــوريــة شعار
«االسالم هو الحل» تحت تسمية بناء «الدولة المدنية».
ســقــط الــرئــيــس مــرســي فــي االمــتــحــان االول لدولته
«المدنية» فــي داللتها الزمنية عندما اعلن نيته تعيين
قبطي وامـــرأة نائبين لــه ،وت ـراجــع امــام اعــضــاء فــي حزبه
والسلفيين الــذيــن أثــــاروا عـــدم جـــواز خــافــة مسيحي
للرئيس المسلم في حال الوفاة.
امــا «الــمــدنــيــة» فــي المجال االقــتــصــادي االجتماعي،
فتع ّبر عن نفسها بنزعة شعبوية محافظة مختلطة بليبرالية
اقتصادية .ونعني بالشعبوية مخاطبة كل فئة اجتماعية
بـ«لغتها» وإغـــداق الــوعــود المتفاوتة والمتناقضة عليها.
في خطاب االنتصار ،توجه الرئيس المنتخب الــى «مصر
العميقة» بلغة االنــتــمــاء لالهل والعشيرة تثبيتاً لنزعة
محافِظة اجتماعية متمحورة حــول االســــرة .لكنه عند
مخاطبته أهالي المدن ،متعهدا بناء «الدولة المدنية» ،كرر
لغة «االهــل والعشيرة» إذ حصر مهمة «المجتمع المدني»
بـــ«دعــم رســالــة االســـرة وتــوعــيــة أفـــراد االســـرة بتحديات
الواقع ومتطلبات المستقبل» ،واعلن ضــرورة ضبط حرية
االعــام في حــدود «القيم المصرية االصيلة» .و«مجتمعه
المدني» في الحالين مصروم الصلة بالمواطنة واألفــراد
االحـــــرار يــنــضــوون طــوعــا فــي مــؤســســات وطــنــيــة على
حــســاب االنــتــمــاءات والــــــوالءات االســـرويـــة والــجــهــويــة
والدينية واالثنية.
حقيقة االمــر ان هــذه الشعبوية ،م ّدعية «الوسطية»،
أكــثــر تعبيرا عــن مــصــالــح «بــرجــوازيــة مــؤمــنــة» ،ترتكز
على قــاعــدة فــي الطبقة الوسطى المهنية وعلى جمهور
شعبي ال يجوز االستهانة بحجمه ووزنـــه .وهــي قــد نمت
وتــرعــرعــت وحققت تراكمها االولـــي فــي ُجـــ ُزر القطاع
الــخــاص الــتــي أفلتت مــن هيمنة الــقــطــاع الــعــام ،ركيزة
االنظمة الدولتية منذ الخمسينيات ،وهــا هي اآلن تتأهب
للحلول محل كــومــبـرادوريــة استئثارية استبدادية ظلت
عــاجــزة عــن التحرر مــن طابعها الدولتي رغــم سعيها إلى
تطعيم نفسها بتعديالت هيكلية نيوليبرالية.
لــكــن فيما الشعبوية الــمــؤمــنــة تكثر مــن الــوعــود
االقتصادية واالجتماعية تض ّيق الليبرالية فــرص التنفيذ
والتحقيق ،فهي ال تملك مــن الــســيــاســات االقتصادية
مــا يختلف كثيرا عــن ســيــاســات عهد مــبــارك ،بما فيها
تيسر
االستعانة باالستثمارات الخارجية ،تضاف اليها ما ّ
مــن صــنــاديــق االســتــثــمــار االســامــيــة ومــؤســســات الصدقة

واإلحــســان االسالمية من زكــاة واوقـــاف .امــا شبهة التغيير
الوحيدة في هذا المشروع فهي الدعوة الى «التحول من
اقتصاد ريعي الــى اقتصاد قيمة مضافة في اطــار مجتمع
المعرفة واالنــتــاج» ،مــا يعني االنصياع لــشــروط «منظمة
الــتــجــارة العالمية» مــن حيث الــغــاء الــرســوم الجمركية
واعتماد الضرائب غير المباشرة ،وتب ّني مــشــروع «بناء
مجتمع المعرفة» الذي تدعو إليه «تقارير التنمية البشرية
العربية» ولم نعد نسمع به منذ اندالع الثورات.
ويــرد «المجتمع المدني» في داللته الليبرالية الصرفة
فــي تأكيد الــمــشــروع االســامــي على «االســتــقــال المالي
للمجتمع الــمــدنــي» تــجــاه الــدولــة وتــحــديــده دورهـــا في
حـــدود إمــــاءات الــمــؤســســات المالية الــدولــيــة الــى حد
تبني ترسيمة «تنمية الناتج المحلي االجمالي» مقياسا
للجدوى االقتصادية على الــرغــم مــن اقـــرار المؤسستين
الدوليتين ،بعد ثــورتــي تونس ومــصــر ،بأنه ال يسهم في
خلق فرص عمل.
 ..فال ينبغي ان تفاجئنا الحد ُة التي بها َصــ َرف الكاتب
محمد حسنين هيكل «مــشــروع النهضة» على أنــه «كــام ال
معنى لــه» جــاء لـ«يستبدل شعار «االســام هو الحل» الذي
فقد بريقه» .وال من داع الستغراب تأييد «االيكونومست»
يرحب
البريطانية انتخاب مرسي للرئاسة .وال عجب ان ّ
البنك الــدولــي بــفــوز مــرشــح االخــــوان المسلمين وتــكـرار
استعداده لتمويل مشاريع اقتصادية مصرية.

السودان :البداية

تــؤكــد مطالع االنــتــفــاضــة الشعبية ضــد نــظــام االســتــبــداد
والفساد والــحــروب ،الــذي يتربع على رأســه عمر البشير
منذ  ٢٣سنة ،عمق الــتــيــارات الجوفية التي تعتمل في
العالم العربي مــن المحيط الــى الخليج ،وعلى تماثل
الــعــوامــل الــتــي تطلق الـــثـــورات ،نعني رفـــض قطاعات
واسعة من الجماهير الشعبية والشباب لسياسات الفساد
والــتــقــشــف واإلفـــقـــار الــتــي تحصل تــحــت رايــــات تحرير
االســـواق والــتــعــديــات الهيكلية وفـــرض انسحاب الــدولــة
من اداور الخدمة والتوزيع االجتماعيين.
يلوح خلف االزمـــة االقتصادية فــي الــســودان عامالن.
االول ،ترييع االقــتــصــادات الــســودانــيــة ال ــذي حــ ّول البلد
الــذي كــان مــؤهـ ًا ليضمن االمــن الغذائي للعالم العربي
برمته ،الــى مستورد للمواد الغذائية بمليارات الـــدوالرات.
والــثــانــي ،ارتــــــدادات االنــفــصــال الــجــنــوبــي .رفـــض عمر
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البشير استثمار الــفــتــرة االنتقالية الــتــي وضــعــت حدا
لحرب العشرين عاماً بين شمال وجنوب من اجــل اقناع
اكثرية الجنوبيين بالبقاء داخــل الكيان السوداني .وأصـ ّر
على االستئثار بالشمال وعــلــى اســتــصــدار دســتــور جديد
إسالمي «مئة بالمئة» .وس ّهل عملية االنفصال الجنوبية
عــلــى امـــل ان تــرفــع االدارة االمــيــركــيــة قــــرارات الــعــزل
والعقوبات بحقه لــدوره في جرائم الحرب المرتكبة في
دارفــــور .والحصيلة ،فـــ ّرط البشير فــي وحـــدة الــســودان
وخسر ج ـراء االنفصال ثلثي عائدات الــســودان من النفط،
وها هو يسعى إلى استعادة بعض ما خسره بفتح جبهتي
حرب جديدت َين في جنوب كردفان والنيل االزرق.
ال يتع ّلم ديــكــتــاتــور ممن سبقه .استصغر البشير
معارضيه واتهمهم بالعمالة للخارج وهــددهــم بصيف
«يــشــوي» ،ولــجــأ الــى االعــتــقــاالت والــقــمــع .لكن الــحـراك
الــذي انطلق مــن الجامعة ،انتقل الــى االحــيــاء الشعبية
وطـــاول المهن الــحــرة ،مــن صحافيين واطــبــاء ومحامين،
فــبــادروا الــى االحتجاج وتشكيل النقابات المستقلة .وج ّر
الــح ـراك احـــزاب «االجــمــاع الــوطــنــي» المعارِضة فتأهبت
للمعركة اق ًال باعالن برنامجها النتقال السلطة والتغيير.

السابقة اليمنية

يشهد اليمن تطبيق الصيغة االكــثــر اكــتــمــاال لالنقالب
على الــثــورات ،في طبعته االميركية ــ الخليجية .يشرف
على تنفيذها السفير االميركي في صنعاء (راجــع مقالة
جمانة فــرحــات) بعد ان تــم فــرض االمــر الــواقــع بواسطة
ال َبيعة الرئاسية وتشكيل وزارة ائتالفية بــاســم أولــويــة
«الــحــرب ضــد االرهــــاب» والتلكؤ فــي تصفية الجيش من
اقــربــاء علي عبدالله صالح والتأجيل المستمر للحوار
الــوطــنــي مــع قــوى االحــتــجــاج الــرئــيــســة :حــركــة الحوثية،
الــحــراك الــثــوري فــي منطقة تــعــ ّز ،الــحــراك الجنوبي،
وائتالفات الشباب.
ويــهــدد تطبيق تلك الــمــبــادرة ،على النحو الــذي تتم
بــه ،بــاعــادة انــتــاج نــظــام علي عبدالله صــالــح مــن خالل
التحالف بين حــزب الرئيس المخلوع والــحــزب االسالمي
ــــ القبائلي االبـــرز فــي «الــمــعــارضــة»« ،التجمع اليمني
لــاصــاح» ،يسيطران معاً على مـراكــز الــقــوة فــي القوات
المسلحة واالدارة وعــلــى االكــثــريــة فــي مجلس الشعب
والحكومة .وال يكتفي هــؤالء باقصاء احـــزاب المعارضة
الــيــســاريــة والــقــومــيــة والــشــبــاب عــن الهيئة التحضيرية

لـ«الحوار الوطني» ،بل يبذلون المساعي الحثيثة إلخـراج
قــوى الــثــورة الشبابية من الميادين ،وتسليط الجهاديين
الوهابيين ،المدعومين مــن العربية السعودية ،لقتال
الحركة الحوثية في الشمال الغربي ،فيما يتناوب جهاز
االمـــن الــمــركــزي وميليشيات «االصـــــاح» عــلــى إرتــكــاب
المجازر في حق متظاهري الحراك الجنوبي السلمي في
المحافظات الجنوبية.

دائرة النفط

الحقيقة البسيطة الــتــي تعلنها الــثــورات العربية منذ
اندالعها هي ان كل االنظمة العربية سائرة إما الى تغيير
جذري وإما الى سقوط في هذا المخاض العظيم.
واهــمـ ٌـة انظمة الهدر والفساد واالســتــبــداد في الجزيرة
والخليج إن كانت تعتقد بأنها ستنجو بنفسها بالحماية
االميركية او الرشى النفطية او التبني التلفزيوني لثورات
ضـــد اخــــرى والــتــمــويــل الــكــثــيــف لـــاحـــزاب االســامــيــة
والسلفية .العدوى فتاكة .وقد بدأ التململ الشعبي في ليبيا
وتونس ومصر ،فض ًال عن اليمن ،ضد السعودة والقطرنة.
فيما يدخل عالم الــثــورات مرحلته االنتقالية ،تشهد
منطقة الجزيرة والخليج موجة جديدة من االحتجاجات
(راجـــع مــقــاالت عبد النبي العكري وروزي بشير وايمان
نــاعــس) فــي الــســعــوديــة والــبــحــريــن اضــافــة الـــى اتــحــاد
االمـــــارات حــيــث تتصاعد مــوجــات االعــتــقــال والــقــمــع،
وســلــطــنــة عــمــان حــيــث يــجــري قــمــع مــواقــع الــتــواصــل
االجتماعي بتهمة «إعابة» السلطان .والحبل على الجرار.

العد العكسي في سورية

افتتح اغتيال الــقــادة العسكريين واالمنيين االربــعــة في
مبنى االمـــن القومي بدمشق مرحلة جــديــدة فــي مسار
الــثــورة السورية ،فالخرق الــذي سمح بتنفيذ العملية تم
في الحلقة الضيقة للنظام .غير أن الجديد هو االنقالب
السريع في حركة القوى العسكرية ،الــذي واكــب العملية،
مع انتقال الجيش الــســوري الحر الــى المبادرة الهجومية
بنقل القتال الــى قلب مدينتي دمشق وحلب وتوسيع
دائـــرة عملياته وسيطرته فــي االطـــراف على مـــدار ١٨٠
درجــة وانــطــاق موجة جديدة من االنشقاقات العسكرية
الواسعة عددا ونوعية.
هكذا فالخيار العسكري الــذي تشبث بــه النظام منذ
مطلع االحتجاجات الشعبية استولد العسكرة المتزايدة
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والمتصاعدة للمعارضة .وما من شك في ان التدخل العربي
واالقليمي والدولي قد ضاعف من هذه الظاهرة .ومهما يكن
من امــر حديث الحسم من الطرفين ،فقد بــدأ العد العكسي
للنظام فــي ســوريــة .ال يمكن استبعاد خوضه المغامرات
العسكرية الوحشية االنتقامية ،فقد تغرق سورية في مزيد
من االقتتال االهلي لكنها لن تؤجل االستحقاق.
ِ
تكتف
غير أن انتقال مــبــادرة الــحــل الــى الــداخــل لــم
بانهاء مهمة كوفي انــان ،وانما فضحت االستهتار الدموي
الــذي به يعالج المجتمع الــدولــي االزمــة السورية .تكتفي
الــواليــات المتحدة ومعها اوروبـــا واسـرائــيــل بالتف ّرج على
مشهد تفكيك اوصـــال ســوريــة واضعافها دولـــة ومجتمعا
وجيشا ومستقبال ،فيما تــخـ ّوض القيادة الــروســيــة ،ومعها
الصين ،فــي الــدم الــســوري فــي سعيها إلــى فــرض االعــتـراف
بها دولــة عظمى وتحقيق التوازن مع الواليات المتحدة في
العالقات الدولية .غير أن النظام الــســوري ،الــذي اقلم ثم
ع ـ ّرب وغ ـ ّرب ثم د ّول ازمته وجــاء بالدب الروسي الى كرمه،
الــى متى سيبقى قــادرا على االفــات من مخالبه؟ ومــا الذي
يستبعد تخلي نظام المافيات االمنية الــروســي عــن رأس
النظام فــي مقابل تحسين موقعه فــي «الــتــوازن الــدولــي»
المنشود مع اميركا وإنقاذ مواقعه في سورية ذاتها؟
االمــر االكــيــد ان الشعب الــســوري «عـــارف طريقه» في
الجمع بين المعارضة العسكرية واالنــتــفــاضــات الشعبية
السلمية .لكن الــدرس الكبير الــذي يتع ّين على المعارضة
السورية ان تتع ّلمه هو عدم الوقوع في فخ «الحل اليمني».
اخــيــرا ،لــقــد أحــيــطــت الـــثـــورات الــعــربــيــة بــاالوهــام
النموذجية وابــرزهــا ثالثة :امكان القيام بالثورة دون فكر
موجه ومشروع مجتمعي (س ّمي هذا وذاك «ايديولوجيا»)،
ّ
والــظــن بــأن العفوية تعني االستغناء عــن التنظيم ،وان
التغيير ممكن دون االستيالء على السلطة (راجــع لينين
ــ جيجك في هذا العدد).
واقــع الحال ان القوى التي نجحت في مصادرة الثورة
والــوصــول الــى الحكم فــي المرحلة القادمة متخمة بهذه
الثالثة :هي احزاب منظمة منضبطة ومترعة بااليديولوجيا.
مــن هــذه الحقيقة يبدأ اإلعـــداد لخوض صراعات
المرحلة االنتقالية .وليس صدفة ان الناشطين الشباب في
مصر واليمن يتساءلون عن جــدوى االستمرار في االعتصام
في الميادين والساحات ،وان ابــرز تشكيل للشبيبة الثورية
في مصر قد حـ ّـل نفسه .وهــذا يفتح بــاب االبتكار والخيال
والمعرفة الذي آمل ان ال تغيب عنه صفحات «بدايات».
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معركة الداستري بني العام واخلاص
ارتــكــزت الــدســاتــيــر العربية الــتــي أقـــرت بعد االستقالل
على تحديد لهوية الــدولــة ،فانطوت على مزيج مركب
مــن االنــتــمــاء إلــى الــعــروبــة واإلســـام واالشــتـراكــيــة والبعد
االفــريــقــي أو الـــوحـــدوي ،وتــضــمــنــت بــعــض المفاهيم
الليبرالية المتعلقة بــالــحــريــات وحــقــوق اإلنــســان .كل
الدساتير العربية اعتبرت أن هوية الــدولــة هوية عربية
وأن كيانها جزء من األمــة العربية ولغتها الرسمية العربية،
والــبــعــض جعل مــن مهمة الــدولــة السعي إلــى الــوحــدة
والــبــعــض اآلخـــر إلــى الــتــعــاون فــي إطـــار جامعة الــدول
العربية أو في إطــار منظومة إقليمية كاتحاد دول الخليج
أو المغرب أو التعاون االفريقي.
ونــصــت دســاتــيــر بــعــض الــــدول عــلــى هــويــة إسالمية
للدولة (المغرب والسعودية) وعلى المرجعية اإلسالمية
للشرع اإلســامــي فــي تنظيم الــدولــة (الــمــغــرب) وعلى
الــقــرآن نــظــا ًمــا أســاس ـ ًيــا (الــســعــوديــة) ،بينما استخدمت
معظم الـــدول األخـــرى تعبير الــشــرع اإلســامــي المصدر
األســاســي للتشريع ،أو أن الــشــرع اإلســامــي هــو أحــد
مــصــادر التشريع ،أو أن ديــن الــدولــة هــو اإلســـام ،أو أن
ديــن رئيس الــدولــة هــو اإلســـام .وحــده لبنان قبل اتفاق
الطائف لم ينص دســتــوره على هوية للدولة ثم أكــد مع
الطائف أن لبنان عربي الهوية واالنتماء (.)١٩٩٠

السلطة التنفيذية هي قطب الرحى
في الدساتير العربية

أمـــا الــــدول الــتــي ســيــطــرت عليها األحــــزاب والــحــركــات
القومية ذات االيــديــولــوجــيــة اليسارية فقد أكـــدت على
الــتــوجــه االشــت ـراكــي بــأشــكــال مختلفة .امــا أنــهــا وصفت
الــدولــة باالشتراكية أو اعتبرت اقتصاد الــدولــة يهدف إلى
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بناء نظام اشتراكي أو هي اعتمدت صيغة الديمقراطية
الشعبية وأشـــارت إلــى التخطيط التنموي االشــت ـراكــي أو
جعلت من السلطة تحال ًفا بين الفئات الشعبية من عمال
وفــاحــيــن ووضــعــت صيغة حزبية لتمثيل هــذه الــقــوى،
كــاالتــحــاد االشــتـراكــي العربي المصري أو البعث العربي
االشــت ـراكــي فــي ســوريــة والـــعـــراق ،أو الــحــزب االشــتـراكــي
اليمني الجنوبي .في معظم الدساتير العربية ،ربما باستثناء
بــعــض الــمــمــالــك واإلمـــــارات فــي الــخــلــيــج ،جـــرى اإلقـــرار
بالحريات العامة وحــقــوق اإلنــســان والــحــريــات المدنية
والسياسية بما فيها حــق االقــتــراع ،لكن ذلــك كله يخضع
لقوانين تنظم هذه الحقوق وتسعى إلى تجويفها من جهة
وتنشئ قيو ًدا سلطوية تلغيها في الممارسة العملية.
فــي الــغــالــب الــدســاتــيــر الــعــربــيــة نظمت السلطات
الــثــاث :التشريعية والتنفيذية والقضائية .لكن السلطة
التشريعية لم تكن منوطة بالسلطة المنتخبة (على تعدد
أشــكــال الــقــيــود على االنــتــخــابــات) بــل اشــتــركــت السلطة
التنفيذية فــي ذلـــك (الــمــلــك ،األمــيــر ،الــرئــيــس ،رئيس
الحكومة والحكومة).
السلطة التنفيذية هي قطب الرحى في الدساتير العربية
الملكية والجمهورية الوراثية أو المنتخبة .ولــم تنشأ أنظمة
برلمانية فــي العالم العربي باستثناء لبنان ،فهي جميعها
رئاسية ،مــا يعزز سلطة الــفــرد على رأس تلك السلطة .وقد
اعتمدت األنظمة االنتخابية كلها (باستثناء لبنان) مبدأ تقييد
شــروط الترشيح وجعلت االنتخابات الرئاسية استفتا ًء على
مرشح السلطة .غير أن لبنان وزع المقاعد النيابية وفق
حصص طائفية .ترتب على هوية الدولة ما يلي:
ــــ الــعــروبــة :أنــكــرت الــعــروبــة على شعب الــدولــة ،ما
يتك ّون منه لجهة الجماعات اإلثنية والدينية والمذهبية

لم تنأش
أنظمة
برلمانية يف
العالم العريب
باستثناء
لبنان ،فهي
مجيعها
رئاسية ما
يعزز سلطة
الفرد عىل
رأس تلك
السلطة.
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غــيــر الــعــربــيــة وغــيــر االســامــيــة :األقـــبـــاط ،األمـــازيـــغ،
األكــــراد ،األرمـــن ،القبائل الوثنية ،الــتــركــمــان ،الشركس،
اآلشــوريــون ،الــســريــان ،الــكــلــدان .هــذه األقــلــيــات لــم تكن
أقليات صغيرة فــي بعض الـــدول فكانت تشعر بمصادرة
هويتها ودورهــا وثقافتها ،وفــي معظم األحيان منعت من
تطوير لغتها وتراثها وممارسة شعائرها.
ــــ اإلســـام :أنــكــرت الصفة اإلســامــيــة دور المسيحيين
وهــو الدين األهــم قبل االســام ،وكذلك اليهودية (العبرية)
والصابئة والمجوسية .وفــي معظم البنود الدستورية جرى
تخصيص مذهب إســامــي بعينه ،الحنفي أو المالكي أو
الشافعي والحنبلي وأسقطت مذاهب إسالمية بالعشرات:
الــزيــديــة واإلبــاضــيــة والقرمطية واإلسماعيلية والشيعية
الجعفرية والــعــلــويــة والـــدرزيـــة إلــــخ ...وسمحت أحيانًا
بقوانين األحـــوال الشخصية ولــم تسمح أحيانًا أخــرى لزمن
قريب بتنظيم األحوال الشخصية لهذه المذاهب والفرق.
ــ االشتراكية :انطوى مفهوم االشتراكية في التجربة
العربية على ملكية الــدولــة لــوســائــل اإلنــتــاج :األرض،
الــمـرافــق الــعــامــة ،الــشــركــات الــكــبــرى ،الــثــروات الطبيعية
وعــلــى إخــضــاع االقــتــصــاد للتخطيط والــتــجــارة الخارجية
لقيود واحتكار الــدولــة .وتــم إلحاق المؤسسات النقابية،
إذا وجـــدت ،بــالــدولــة ووضــع اإلدارة المدنية فــي خدمة
التوجه السياسي.
فــي هـــذه الــســيــاســات إمـــا أن ثـــروة الــبــاد خضعت
لتص ّرف العوائل الحاكمة في األنظمة الملكية والوراثية
العائلية ،وإمـــا أنــهــا خضعت لتصرف الفئة السياسية
واالجتماعية الحاكمة ســواء أكانت مجموعة عسكرية أم
حز ًبا أم فري ًقا مرك ًبا من عناصر عائلية وحزبية وجهوية.
ـجــا خضعت ثـــروات الــبــاد لــهــذه النخب مكونة
وتــدريـ ً
امــتــيــازات وحــرمــانــات إمــا ألســبــاب حزبية وسياسية وإمــا
ألسباب طائفية أو عرقية ً
فضل عن التمايزات الطبقية.
الــدســاتــيــر الــتــي أعــلــنــت عــن صــفــة الــحــاكــم (الــمــلــك،
األمــيــر ،األســـرة ،الــحــزب )...أقــامــت أنظمة سياسية مقيدة
للحرية ولحقوق المواطنين المدنية في الوظيفة أو الحرية
االقتصادية وحرية العمل ً
فضل عن الحريات السياسية.
ــــ الــحــريــات الــمــدنــيــة واألحـــــوال الشخصية :نصت
الدساتير جميعها على حرية االعتقاد والضمير ،وأكــدت،
حيث هناك تعددية فــي المجتمع ،على كفالة ممارسة
الشعائر الدينية بما ال يخالف النظام العام .لكنها نظمت
قــوانــيــن األحــــوال الشخصية إمـــا عــلــى أســـاس مرجعية
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الشرع اإلسالمي وفق المذهب الغالب (الحنفي ،المالكي،
الشافعي ،الحنبلي) أو هي أعطت للجماعات الدينية حق
تنظيم احــوالــهــا الشخصية فــي إط ــار مذهبها( ،الكنيسة
القبطية ،الــمــوارنــة ،األرثــوذكــس ،األرمـــن ،إلــخ) والمذاهب
اإلسالمية األخـــرى .فــي اليمن الجنوبي جــرى إقـــرار نظام
أحــوال شخصية مدني موحد وكذلك في تونس .باستثناء
هاتين الــدولــتــيــن خضعت األحــــوال الشخصية لقوانين
الطوائف ،األمر الذي خالف حقوق اإلنسان.
أمــا التشريعات المدنية األخـــرى ،فهي بــدون قيود،
جــرى تنظيمها فــي استنساخ عــن التشريعات الغربية
ال س ّيما قوانين الــتــجــارة والــمــصــارف والملكية والعقود
الــمــدنــيــة األخــــرى كالعمل والــنــقــل والــســيــاحــة ،وكــذلــك
تنظيمات المحاكم والقوانين الجزائية ،إال فــي األنظمة
التي جعلت الشريعة دستورها المباشر (السعودية) أو
السودان أخي ًرا الــذي تب ّنى تطبيق الشريعة دون أن يلغي
بعض اإلرث المدني السابق.

عودة الى معادلة «االسالم واصول الحكم»

مع صعود اإلســام السياسي إلــى صــدارة المشهد العربي
ينفتح الــنــقــاش مــجــد ًدا على مــعــادلــة «اإلســــام وأصــول
الــحــكــم» الــعــنــوان الـــذي اخــتــاره المفكر الــمــصــري علي
عبد الــــرازق فــي الــنــقــاش مــع دعـــاة تجديد الــخــافــة في
عــام  .١٩٢٥كانت هــذه المناظرة التاريخية قــد شهدت
حــيــويــة فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر حــيــن ظــهــرت حــركــات
اإلصـــاح الديني مــع رمـــوز مثل جــمــال الــديــن األفغاني،
محمد عــبــده ،رشيد رضــا ،رفــاعــة الطهطاوي ،خير الدين
التونسي ،عبد الرحمن الكواكبي ،شكيب أرســـان ،إلــخ.
تأصل فكر ًيا
تحولت هــذه المناظرة إلــى مشروع سياسي ّ
مــع أبــي يعلى الــمــودودي والسيد قطب وحــســن الب ّنا،
وتــأســســت حــركــة «األخـــــوان المسلمين» عـــام .١٩٢٨
تصادمت هذه الحركة مع أفكار القومية العربية (الناصرية
والبعث) بينما وجــدت فضا ًء أرحــب لها في حركات مثل
الوهابية والسنوسية والختمية والمهدية فــي الــســودان
واألدريــســيــة فــي ليبيا وهــي حــركــات إســام سياسي تتبع
خاصا لقادتها .ومعظم هذه الفرق ذات طابع صوفي.
طر ًقا ً
فــي ثمانينيات الــقــرن الــمــاضــي عــاد اإلســـام السياسي
الحركي إلــى الظهور مــع انحسار الفكر القومي واليساري
جــدد من
وأزمـــة النظام الرسمي الــعــربــي ،وظهر مفكرون
ٌ
دعــاة التجديد واإلصـــاح مثل الغنوشي ،الــتـرابــي ،شحرور،

يف سورية،
ً
خالفا لمرص

وتونس
وليبيا
واليمن،
المأسلة
األكرث حراجة
هي الموقع
اإلقليمي
للدولة
وحاسسيهتا
جتاه
التناقضات
المحيطة به.
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هــويــدي ،الــعــوا ،األنــصــاري ،وغــيــرهــم ...وكــان لنجاح الثورة
اإليرانية (شباط  )١٩٧٩بقيادة دينية شيعية المذهب األثر
األكــبــر على تزخيم حــركــات اإلســـام السياسي فــي المدى
الشيعي والسني كــذلــك .لكن الظاهرة الجديرة باالهتمام
خصوصا
هــي تــصــدي الفكر العلماني عــمــو ًمــا والــيــســاري
ً
لفكر اإلســام السياسي .فبعد هزيمة الخامس من حزيران
 ١٩٦٧بـــدأت م ـراجــعــة شــامــلــة لجميع نــواحــي االجــتــمــاع
السياسي العربي والس ّيما الظاهرة الدينية .وقــد نــال اإلســام
عمو ًما نصيبه الــوافــر من البحث لــدى كل مفكري الحداثة
في ما إذا كــان يش ّكل عائ ًقا أمــام التقدم االجتماعي أم هو
يقبل إشكال التك ّيف الــضــروري مع الحداثة السياسية .ومن
رمــوز تلك المناظرة ،عبد الله الــعــردي ،هشام جعيط ،محمد
أركــون ،محمد عابد الجابري ،برهان غليون ،نصر حامد أبو
زيــد ،أدونــيــس ،صــادق جــال العظم ،عزيز العظمة ،الياس
مرقص ،ياسين الحافظ ،وغيرهم.
وعــلــى مستوى الفكر اإلســامــي نفسه ظــهــرت حركة
«فقه المشاركة» التي اتسعت نــفــو ًذا حيث الــدعــوة إلى
الــمــاءمــة بين الفقه اإلســامــي والــنــظــام الديمقراطي.
أخـــذت األبــحــاث االستشراقية نفسها تنظر الــى اإلســام
على أنــه يستجيب للمسار الديمقراطي بعد أن ســادت
قناعة بــأن فــي اإلســـام مــا يتناقض مــع احــتــمــاالت قبول
الثقافة السياسية المعاصرة وركيزتها الديمقراطية التي
تقوم على السيادة الشعبية .خــال العقد الماضي اتسع
المطلب الديمقراطي في العالم العربي.
تبنت العديد مــن الـــدول العربية صيغًا للبرلمانات
ولمجالس الــشــورى .بعض هــذه الــدول يملك تجربة سابقة
(الكويت ،مصر ،لبنان) وبعضها حديث العهد بالتعددية
السياسية .لكن معظم البرلمانات كانت تقوم تحت أحكام
دستورية وقانونية تحد بشكل واســع من حرية المشاركة
(مصر ،الجزائر ،اليمن ،الــع ـراق ،ســوريــة ،األردن) ،إمــا من
حيث االعــتــراف بــاألحــزاب المستقلة وحــصــر دورهـــا في
تحالف سياسي (الجبهة الوطنية في العراق وسورية) وإما
عبر سياسات الــحــرمــان تــجــاه بعض الــتــيــارات السياسية
والفكرية (مــصــر الــتــي رفــضــت الترخيص لــحــزب سياسي
ديني وكــذلــك ســوريــة والــقــانــون  49الــذي ال يعترف بأية
حقوق سياسية أو مدنية لجماعة اإلخوان المسلمين).
بعد الــوحــدة اليمنية بين الــشــمــال والــجــنــوب ،نشأ
برلمان تعددي جــرى اقتسامه بين ثالثة أو أربعة تيارات
وســيــطــرت عليه حركتا حــزب المؤتمر الشعبي وحــزب
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اإلصـــــاح .أمـــا مــصــر فــبــدأت تستعيد بــعــض الــحــريــات
السياسية ً
أول مــن خــال المنابر فــي عهد الرئيس أنــور
الــســادات ،ثم عبر االعــت ـراف بعدد من األحـــزاب السياسية
عهد الــرئــيــس حسني مــبــارك ،وعــرفــت تجربة برلمانية
محدودة .أما في الجزائر فقد تم وقف العملية التعددية
بعد فــوز اإلسالميين (الجبهة اإلســامــيــة لــإنــقــاذ) .وفي
المغرب هناك تجربة حزبية تعددية لكنها ليست الجهة
التي تتو ّلى السلطة التنفيذية ،إلــى حين انفتاح النظام
على مشاركة أحـــزاب المعارضة فــي الحكومة .أمــا دول
الخليج فــقــد أنــشــأت مــجــالــس شـــورى معظمها مع ّين
وليست ذات صالحيات فعالة تـــؤدي إلــى نــظــام الفصل
بين السلطات ،ومــا تـــزال السلطة التنفيذية محصورة
من عوائل الملوك واألمـــراء (المملكة السعودية ،مملكة
البحرين ،اإلمارات المتحدة والكويت وقطر).

الثورات والدساتير

خــــال انــتــفــاضــات الــعــامــيــن  ٢٠١١و ٢٠١٢ظهر
الجيش فــي هــذه الــبــلــدان قــوة رئيسية فــي احتماالت
التغيير .في معظم هــذه البلدان كانت األحـــزاب ضعيفة
تنظي ًما ونــفــو ًذا .التيار السياسي األبــرز هو «اإلسالميون»
الذين يستثمرون على الثقافة الشعبية الدينية .أعلنت
الــقــوى األســاســيــة اإلســامــيــة أنــهــا تــريــد بــنــاء دولـــة غير
دينية .قالت بعض هــذه الــقــوى بـــ«الــدولــة المدنية» أو
«الــدولــة الوطنية» (وثيقة األزهـــر) واحــت ـرام الديمقراطية
والتعددية .في معظم البلدان العربية يمثل «اإلسالميون»
فــي حــدود الثالثين بالمئة مــن الجمهور لكنهم الطرف
األكــثــر فاعلية .يتصدرون النتائج االنتخابية ويسيطرون
على المشهد الــســيــاســي« .اإلســامــيــون» تــيــارات عــ ّدة،
الليبرالية والسلفية والصوفية .يريد «اإلســامــيــون» أن
تــكــون الشريعة اإلســامــيــة الــمــصــدر األســاســي للتشريع.
هــذا الشعار ال يعني شيئًا واحـــ ًدا فــي كــل الـــدول ،خاصة
تلك التي تتمتع بتعددية دينية ومذهبية وإثنية .وفي
السابق كــان هــذا النص في معظم الدساتير العربية ،أو
بصورة «اإلسالم أحد المصادر األساسية للتشريع».
ليست البيئة الثقافية والسياسية واحــدة في كل الدول
العربية ،وال طب ًعا مكونات المجتمعات السوسيولوجية.
فــي تونس تــوافــر االنــدمــاج االجتماعي كما االنسجام
الثقافي حيث ال تكوينات دينية أو مذهبية أو اثنية .وفي
مصر هناك انسجام فــي البيئة اإلســامــيــة لكن الجماعة

ينرصف
القول إىل
أن دين
الدولة هو
اإلسالم إىل
هوية الدولة
والنظام
السيايس
وسيادة
اإلسالم يف
تنظيمها.

القبطية (المسيحية) جماعة وازنة.
فــي ليبيا الــبــنــيــة القبلية هــي الــمــحــرك األســاســي
للنزاعات .أما سورية فهي مجتمع تع ّددي متنوع المذاهب
واالثــنــيــات .في اليمن المذاهب أكثر قر ًبا وانسجا ًما في
مــا بينها (الشافعي والــزيــدي) ،ويتدخل العنصر القبلي
ليق ّوي البعد المذهبي .وتمثل مشكلة الجنوب الــذي
انــضــم إلــى الشمال دون حصوله على حــقــوق متساوية
إحدى المسائل الهامة في استقرار اليمن.
رغــم كــل هــذا التكوين المتعدد هــنــاك مستوى من
الــحــداثــة والمجتمع المدني فــي مصر وســوريــة وتــونــس،
وهناك نسبة عالية من المتعلمين ومــن القوى المدينية.
عــمــلـ ًيــا ،األنــظــمــة واالنــتــخــابــات والــمــؤســســات السياسية
(األحــــــزاب) تــحــدد طبيعة األنــظــمــة .ال يــعــنــي اإلســـام
السياسي للجمهور الشيء نفسه في هــذه ال ــدول .اإلخــوان
المسلمون في مصر جنحوا منذ زمــن إلــى االنفتاح وقويت
فيهم االتجاهات الليبرالية ومــارســوا النشاط الديمقراطي
فــي االنــتــخــابــات الــبــرلــمــانــيــة .أمـــا تــونــس فــزعــيــم حركة
«النهضة» راشــد الغنوشي مفكر إســامــي ليبرالي اجتهد
لمال َءمة المشروع اإلســامــي مــع الـــدول الحديثة .اإلخــوان
المسلمون فــي ســوريــة خــارج الحياة السياسية منذ ثالثة
عــقــود وينشطون فــي تنظيم ســري وليست لديهم نخبة
ثقافية بـــارزة كما فــي مصر وتــونــس .فــي مصر وســوريــة
أحــزاب يسارية (الشيوعيون) وقومية (الناصرية والبعث)
وليبرالية (الوفد في مصر ال يقابله حــزب ليبرالي ســوري).
تبدو الممارسة الديمقراطية أسهل في مصر وتونس بينما
يشكل الــواقــع الطائفي صعوبة أكــبــر فــي ســوريــة .حفل
تــاريــخ ســوريــة الــحــديــث بــالــنـزاعــات الجهوية بين زعماء
الــمــدن الكبرى والــحــذر بين الجماعات الطائفية .انــدالع
ـؤجــج الــن ـزاع الطائفي حيث السلطة
العنف فــي ســوريــة يـ ّ
محسوبة فــي خــانــة أقلية طائفية ،والــمــعــارضــة الشعبية
تتموضع في بيئة طائفية وازنة ج ًدا في النسيج الوطني.

ضعف الديمقراطية لدى كل االتجاهات

لكن ثقافة المجموعات الــتــي تــوصــف بــاألقــلــيــات هي
ثقافة مــدنــيــة .إن هــذه الــجــمــاعــات اتــخــذت ومــا ت ـزال
هويات سياسية مدنية (البعث ،الشيوعيون ،الناصريون،
والقوميون السوريون ،والليبراليون).
فــي ســوريــة ،خــا ًفــا لمصر وتــونــس وليبيا والــيــمــن،
المسألة األكــثــر ح ـراجــة هــي الــمــوقــع اإلقليمي للدولة
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وحساسيتها تجاه التناقضات المحيطة بــه .تبدو سورية
عــقــدة الــمــشــرق الــعــربــي وتصبح الــمــداخــات الخارجية
ونــزاعــات الـــدول عليها أكــبــر مــن أي مــكــان آخـــر .إضافة
إلــى طموحات ال ــدول الــمــجــاورة (إسـرائــيــل ،إيـــران ،تركيا)
هناك التوترات الطائفية الممتدة من لبنان إلــى العراق.
معركة التغيير الديمقراطي ال تنفصل عن هذه التعقيدات
الجيوسياسية والــتــوازنــات اإلقليمية .ومــن المعروف أن
الــحــروب األهــلــيــة والــصــراعــات اإلقليمية ليست بيئة
مالئمة للمسار الديمقراطي.
كلما ازداد عنف النزاعات تعاظمت معوقات التحول
الديمقراطي .وفــي ســوريــة ،منذ بداية الستينيات ،صراع
على هوية الدولة وعلى مركز الشريعة في الدستور .غال ًبا
مــا عنى ذلــك الطعن بشرعية سلطة البعث (العلمانية)
والعائلة الحاكمة (العلوية).
ُيجمع الباحثون على أن اإلرث الليبرالي كــان ضعي ًفا
وهامش ًيا في خلفية نشوء الــدول العربية الحديثة .يصف
جاكوب النــدو في كتابه عن الحياة البرلمانية المصرية
األحــــزاب (قــبــل  )١٩٥٢بــأنــهــا «تــجــمــعــات رأي شكلية
حــول شخصيات سياسية» وقــد بــرز ضعفها التنظيمي
ـســان سالمة فقال بــوجــود «لحظة
على نحو الفــت .أمــا غـ ّ
ليبرالية» أعقبت استقالل بــلــدان المشرق العربي ثم
انتهت بسرعة على وقع االنقالبات العسكرية.
سيطر على الحياة السياسية العربية خــال مرحلة
االســتــقــال الفكر الــقــومــي الـــذي تــأثــر تــدريــجـ ًّيــا بالفكر
الــيــســاري .لــم تكن الديمقراطية هــي القيمة األساسية
لــهــذا الفكر ولتلك الــقــوى .بــل إن هــذه الــقــوى نظرت
إلــى الديمقراطية كثقافة غربية مرتبطة باالستعمار
واإلمبريالية .جنحت الــدول العربية الحديثة الراديكالية
وغــيــر المحافظة إلــى تبني أطــروحــات الــتــحــرر الوطني
والــوحــدة القومية واالشــت ـراكــيــة .مثّل وجــود «إسـرائــيــل»
مــبــر ًرا لــهــذه التوجهات كما مثّلت التحديات الغربية
وص ـراعــات الــحــرب الــبــاردة تبري ًرا خــاد ًعــا لتطوير آليات
الــدولــة األمنية فــي العالم العربي .ألغت هــذه األنظمة
الحريات السياسية وخــاصــة بأنظمة الــطــوارئ وأحكمت
قبضتها على الــدولــة والمجتمع وتبنت ايديولوجية مزيج
مــن االشتراكية والقومية واإلســامــيــة .أدى فشل األنظمة
القومية في الــداخــل والــخــارج إلــى صعود تــيــارات اإلســام
السياسي باسم العدالة (عدالة النظام اإلســامــي) والحرية
(حرية المجتمعات من االستبداد ومن الهيمنة الغربية).

لم تكن
الدميقراطية
هي القيمة
األاسسية
للفكر
القومي.
بل إن هذه
القوى
نظرت إىل
الدميقراطية
كثقافة غربية
مرتبطة
باالستعمار
واإلمربيالية.
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يــرفــض اإلســــام الــســيــاســي المفاهيم الــغــربــيــة ألنــه
يــريــد بــنــاء نموذجه الثقافي الــخــاص .لكن هــذا الرفض
يــت ـراجــع تــدريــج ـ ًيــا بــقــبــول اإلســــام الــســيــاســي االنــخــراط
في اللعبة الديمقراطية واالنتخابات البرلمانية ،ومؤخ ًرا
خـــاض السلفيون االنــتــخــابــات الــمــصــريــة .يــســ ّوغ قــادة
الــحــركــات اإلســامــيــة ذلــك بــأن الديمقراطية هــي وسيلة
مــن وســائــل تعبير المجتمع عــن إرادتـــه .ال يصل اإلســام
السياسي إلــى فــكــرة «الــســيــادة الشعبية» أي أن تكون
السلطة للشعب وهــو الـــذي ينظم حياته ودولــتــه وفق
احتياجاته الــمــعــاصــرة ،بــل يعتبر ذلــك وسيلة لتحقيق
العدالة فــي الــدولــة اإلســامــيــة .غير أن اإلســـام السياسي
العربي يــحــاول تأهيل مفهوم الــدولــة المدنية انسجا ًما
مع تعددية المجتمعات ،وال يعني اإلسالميون بـ«الدولة
المدنية» حياد الــدولــة بين األديـــان واالتــجــاهــات الفكرية
والــســيــاســيــة ،بــل يــقــصــدون أنــهــا غــيــر مــحــكــومــة من
المؤسسات الدينية أو رجــال الدين .الدولة المدنية دولة
يحكمها مسلمون وهــي تحترم حقوق الجماعات األخــرى
وفــق شريعتها .يذهب بعض قــيــادات الحركات واألحــزاب
اإلسالمية إلــى «فقه المعامالت» (لتمييز ذلــك عــن فقه
الــعــبــادات) ويــقــولــون بــإمــكــان إبــاحــة بعض المعامالت
االجتماعية (أي إخضاعها للعقد المدني الوضعي) .لكن
لم يستقر اإلسالميون على مفهوم واحد للدولة بعد.

اإلسالميون ومعركة تعديل الدساتير العربية

ينص دســتــور الجمهورية التونسية االول مــن حــزي ـران/
يونيو  ١٩٥٩على مــا يلي« :تــونــس دولــة حــرة ،مستقلة،
ذات ســيــادة ،اإلســام دينها ،والعربية لغتها ،والجمهورية
نظامها .والجمهورية التونسية جــزء من المغرب الكبير،
والشعب التونسي صاحب السيادة يباشرها على الوجه
الذي يضبطه هذا الدستور».
عندما نجحت الــثــورة التونسية فــي شباط/فبراير
 ٢٠١١وأخـــذت على عاتقها تعديل الــدســتــور التونسي،
رأى راشــد الغنوشي أن ال حاجة إلــى تعديل هــذه المواد
(ف  ١و ٢و )٣مــن مقدمة الدستور التي تنص على أن
الشعب التونسي مسلم .فالشعب التونسي شعب مسلم
وكفى .وال حاجة بالتالي إلــى النص على ان ديــن الدولة
هــو اإلســــام .اتــجــهــت الــتــعــديــات إلـــى تنظيم السلطة
السياسية وكيفية تــداولــهــا والــصــاحــيــات فــي مــا بينها.
ومــع ان رئيس الـــوزراء التونسي خــرج داع ـ ًيــا فــور تعيينه
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إلــى قيام الــدولــة اإلســامــيــة وإعـــان «الــخــافــة السادسة»
لم يؤثر ذلــك على الجو العام في الشراكة الوطنية ،في
االنتخابات وتوزيع أعضاء الحكومة والرئاسة.
في المغرب ،تقوم السلطة تاريخ ًيا على شرعية دينية.
فالملك هو أمير المؤمنين يحرص على تطبيق الشريعة
اإلسالمية وفــق المذهب المالكي .لم يحصل في المغرب
جــدل في هــذه المعادلة ألن المعارضة المغربية اتجهت
إلى تقوية سلطة الحكومة التنفيذية وتعزيز دور البرلمان
والحريات العامة.
قــام الملك بحركة إصالحية عند توليه السلطة ،ثم
استجاب لبعض مطالب المعارضة أخــي ـ ًرا ونــص الدستور
المغربي على اآلتـــي« :تصدير :المملكة المغربية دولــة
ديمقراطية يسودها الحق والقانون.
مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع باألمن والحرية
والكرامة وتكافؤ الفرص ،والعدالة االجتماعية ومقدمات
العيش الكريم .المملكة المغربية دولــة إسالمية موحدة
بــانــصــهــار مكوناتها الــعــربــيــة ،اإلســامــيــة ،األمــازيــغــيــة،
ـســانــيــة ،والغنية ب ـراوفــدهــا األندلسية
الــصــح ـراويــة الــحـ ّ
والعبرية والمتوسطية...
يتضح أن الــدســتــور المغربي يعتبر الــمــغــرب دولــة
إســامــيــة ولــيــس اإلســـام ديــن الــدولــة .أمــا الــســيــادة فهي
للشعب والمرجعية اإلسالمية منوطة بالملك والمجلس
األعــلــى وفــق «مــقــاصــد الشريعة» أي يــأخــذ «بالمصالح
الــمــرســلــة» واالجــتــهــاد فــيــهــا .ويــنــص الــدســتــور المعدل
على المكونات العرقية والدينية األخـــرى (األمازيغية،
الصحراوية ،واليهودية.)...
فــي ليبيا أعــلــن رئــيــس المجلس الــوطــنــي االنتقالي
مــبــاشــرة تطبيق الشريعة اإلســامــيــة ،لكننا ال نــعــرف بعد
طبيعة الــمــؤســســات الــتــي ستنشأ وال الــدســتــور وأحكامه
والــمــقــصــود العملي مــن تطبيق الــشــريــعــة ،فــفــي دســتــور
الجماهيرية الليبية فــي  ٢آذار/مــــارس  ١٩٧٧يــرد «الــقــرآن
الكريم هو شريعة المجتمع في الجماهيرية العربية الليبية
الشعبية االشتراكية ...والسلطة للشعب وال سلطة لسواه».
ف ــي الــيــمــن الــعــربــي ن ــص دس ــت ــور  ١٩٦٥ـــــ وتــكــررت
المقدمة الح ًقا في التعديالت ــ على أن اليمن دولــة عربية
إسالمية والشعب مــصــدر السلطات واإلســـام ديــن الــدولــة
والشريعة الرسالمية مصدر القوانين جمي ًعا .في المقابل،
نــص دســتــور جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية فــي١١
اكــتــوبــر  ١٩٧٠عــلــى أن الــشــعــب اليمني جـــزء مــن األمــة

العربية ويــمــارس الشعب العامل كــل السلطة السياسية
(تحالف الطبقة العاملة والفالحين والبرجوازية الصغيرة)
ويقوم تنظيم الحزب القائد على أســاس االشتراكية العلمية.
وفــي دســتــور الــج ـزائــر  ١٩فــي حــزيــران  ١٩٦٥ان الجزائر
جمهورية ديمقراطية شعبية اشتراكية واإلســام ديــن الدولة
والسيادة للشعب.

مصر سورية

ال يعين
اإلسالميون
بـ«الدولة
المدنية»
حياد الدولة
بني األديان
واالجتاهات
الفكرية
والسياسية،
بل يقصدون
أهنا غري
حمكومة من
المؤساست
الدينية أو
رجال الدين.
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يــنــص دســتــور مــصــر ( ٢٣يــونــيــو  )١٩٥٦عــلــى اآلتـــي:
«مــصــر دولـــة عربية مستقلة ...جمهورية ديمقراطية
والشعب المصري جــزء من األمــة العربية والسيادة لألمة
واإلســــام ديــن الـــدولـــة»ُ .عـــ ّدل الــدســتــور الــمــصــري غير
مــ ّرة لكنه حافظ على هــذه األســس والمنطلقات .وحين
قــامــت ثــــورة  ٢٥يــنــايــر  ٢٠١١طــالــب اإلســامــيــون
بتضمين هوية الــدولــة ع ـ ّدة أوصـــاف .منهم من قــال مصر
دولة إسالمية أو مدنية أو وطنية ومنهم من طالب باعتبار
اإلسالم دين الدولة والشريعة المصدر الوحيد للتشريع.
لكن المعارضة الديمقراطية العلمانية نفسها أوصت
بما يلي:
ــ جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية
ــ الشعب المصري جزء من األمة العربية
ــــ اإلســـام ديــن غالبية المصريين ..وتكفل الــدولــة
حــريــة االعــتــقــاد بجميع المواطنين( .يحفظ هــذا النص
موقع األقباط المسيحيين).
ــ المصادر الرئيسية للتشريع هي مبادئ الشريعة
االســامــيــة والــمــواثــيــق واالتــفــاقــات الــدولــيــة المتعلقة
بحقوق اإلنسان.
ومعظم الجدل الدائر اآلن هو حول المادة الثانية من
الــدســتــور الــمــصــري أي حــول مــركــز الشريعة اإلسالمية
فــي هــذا الــنــظــام ،فهل الشريعة هــي المصدر الرئيسي
للتشريع ،أم مــبــادئ الشريعة مصدر أســاســي مــن مصادر
التشريع؟ اإلشكالية نفسها مطروحة فــي ســوريــة التي
نـــص دســتــورهــا ( ١٣آذار/مــــــــارس  )١٩٧٣عــلــى أن
«الجمهورية العربية السورية دولــة ديمقراطية شعبية
واشــت ـراكــيــة ...وهــي جــزء مــن الــوطــن الــعــربــي ،والسيادة
لــلــشــعــب ..وديـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة اإلســـــام ..والفقه
اإلســامــي مصدر رئيسي للتشريع» .وقــد حافظ الدستور
الجديد على هذه البنود (.)٢٠١٢
ما الفوارق بين هذه النصوص الدستورية:
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دولة إسالمية،
اإلسالم دين الدولة أو دين الدولة اإلسالم،
اإلسالم هو المصدر األساسي للتشريع،
اإلسالم مصدر أساسي أو مصدر من مصادر التشريع،
الفقه اإلســامــي مصدر للتشريع أو مــبــادئ الشريعة
مصدر للتشريع؟
وهناك تعابير أخرى مختلفة..
ينصرف وصــف الــدولــة المسماة إسالمية إلــى هويتها
التاريخية الحضارية ،بينما ينصرف الــقــول إلــى أن دين
الــدولــة هــو اإلســـام إلــى هوية الــدولــة والنظام السياسي
وسيادة اإلسالم في تنظيمها.
وينصرف القول إن اإلســام مصدر من مصادر التشريع
إلــى األخـــذ فــي االعــتــبــار ديــن غالبية الجمهور وأحــوالــه
الشخصية التي ترتبط بالشريعة اإلسالمية .بينما مرجعية
الشريعة تعني السلطة الــســائــدة على التشريعات ،أما
الفقه فهو ينطوي على القبول بتعدد المذاهب واالجتهاد
والمصالح المرسلة .ولقد اعتمد عبد الـــرزّاق السنهوري،
الــذي أعد معظم القوانين المدنية العربية في األربعينيات،
على أحكام المجلة العدلية العثمانية والفقه اإلسالمي.
يصعب في ظل صعود اإلســام السياسي تنزيه الدولة
عــن الــصــفــات أو إعـــان حــيــادهــا المطلق ،مــا يعتبر في
الثقافة اإلسالموية السائدة اآلن علمنة للدولة والمجتمع.
أي حــيــاد الــدولــة المطلق وبــالــتــالــي حــمــايــة الــدعــوات
العلمانية وممارستها .ويصعب أيــضً ــا عــدم ذكــر مرجعية
الــشــريــعــة كــأحــد الــمــصــادر األســاســيــة فــي ظــل الــتــوازن
السياسي الحالي .هــذه المعركة انفتحت حــول الدساتير
العربية في مراحل سابقة وحــول تشريعات تتعلق بقوانين
الموجبات والعقود ودائ ًما في نطاق األحوال الشخصية.
اســتــطــاعــت مــصــر أن تــطــور نــظــامــهــا الــمــدنــي رغــم
االســتــبــداد السياسي .لعبت الثقافة التاريخية ،وال س ّيما
المؤسسات القضائية ،دو ًرا مه ًما في الــدفــاع عن الحريات
وتجسدها القوانين
المدنية (مستمدة من الحقوق الطبيعية
ّ
الوضعية) .كــان إلنــشــاء المحكمة الدستورية أثــر مميز في
تعريف «النظام العام الوطني» ومــدى حــدود سيطرة الشريعة
اإلســامــيــة عــلــى الــقــوانــيــن فــي إطـــار احــتــرام حــريــة جميع
الفئات .ساهم التوازن السياسي في المجتمع في كبح جماح
اإلسالميين مـــرا ًرا في استخدام السلطة للتضييق على حرية
التعبير والتفكير واإلبــداع والبحث العلمي واألدبــي .لم يمنع
ذلــك استجابة السلطة لبعض مطالب المرجعيات الدينية

ينرصف
القول إن
اإلسالم
مصدر من
مصادر
الترشيع
إىل األخذ
يف االعتبار
دين غالبية
اجلمهور
وأحواله
الشخصية
اليت ترتبط
بالرشيعة
اإلسالمية.
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(األزهـــر) لمالحقة مفكرين مثل الـراحــل نصر حامد أبــو زيد
أو االعــتــداء على الــروائــي نجيب محفوظ أو طه حسين من
قبل أو نــوال الــســعــداوي ،وذلــك مــن خــال مــا يس ّمى «نظام
الحسبة في اإلســـام» أي «النيابة العامة اإلســامــيــة» .وأخي ًرا
مالحقة الممثل الفنان عــادل إمــام والحكم عليه بالسجن .أو
من خــال تطبيق بعض أحكام الــردة ومنع الـــزواج المختلط
(المسلمة مــن مسيحي) (حــادثــة الــفــتــاة الــتــي لــجــأت إلى
الكنيسة القبطية) والتضييق المتزايد على أجــواء الحريات
الشخصية في معظم البلدان العربية (مالحقة فتاة سودانية
ألنها اتخذت بنطال الجينز ز ًّيــا لها ،أو مالحقة الفتاة اليمنية
التي اتّهمت بالسفور .وبعض اإلسالميين يفرضون النقاب
ال الحجاب فقط) .باستثناء لبنان ،لم تلتزم أي دولــة عربية
ميثاق حــقــوق اإلنــســان العالمي والــعــهــد الــدولــي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية والعهود األخــرى لحماية المرأة
مــن التمييز والطفل ومكافحة العنصرية والتعذيب (هــذه
القوانين المدنية الوضعية).
حــاولــت جامعة الـــدول العربية إقـــرار ميثاق حقوق
اإلنــســان العربي ،وقــد أعــد هــذا الميثاق وفــق االستثناءات
المرتبطة ببعض القيود الشرعية الدينية لكنه لم يصبح
مــلــز ًمــا .واعــتــرضــت كــل الـــدول العربية ،بما فيها لبنان،
على مواثيق حقوق المرأة والطفل في مؤتمر بيكين ألن
األحـــوال الشخصية التي تنظم األســـرة ذات مصدر ديني.
في تجربة تونس واليمن الجنوبي ساب ًقا أمكن إق ـرار قانون
موحد لــأحــوال الشخصية ألغى تعددية الــزوجــات وح ـ ّدد
ســن الـــزواج وخفض قيمة المهر الــى حــده االدنـــى ومنح
الــمــرأة حق الطالق ونظم بعض شــؤون األســـرة .لكن هذه
القوانين الوضعية جرى إقرارها في بيئة تتم ّتع باالنسجام
الديني والمذهبي وتــوافــرت فيها ثقافة مدنية مــؤ ّثــرة.
فــي لبنان األكــثــر ارتــبـ ً
ـاطــا بالثقافة الليبرالية ،لــم يستطع
اللبنانيون إقـــرار قــانــون زواج مــدنــي اخــتــيــاري لــأحــوال
الشخصية رغــم وجــود الحق الــدســتــوري والــحــق القانوني
في نظام الطوائف الذي أقر تحت االنتداب عام .١٩٣٦
ورغــم أن اإلسالميين غير السلفيين ق ـ ّدمــوا تعهدات
عــلــى مــدنــيــة الـــدولـــة وعــلــى كــفــالــة الــحــريــات عـــادوا
يستخدمون سلطة الشريعة لتضمين الدساتير أحكاما
تمييزية ملزمة بهدف التجييش الشعبي وبسبب خــواء
برنامجهم السياسي واالجــتــمــاعــي مــن إجــابــات مــحـ ّددة
عــلــى الــمــشــكــات الحقيقية الــمــطــروحــة عــلــى الـــدول
العربية .إلــى ذلــك ،تتنافس بعض االتــجــاهــات اإلسالمية
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فــي الــتــشــدد إزاء تضمين الــدســتــور أحــكــا ًمــا إلقــامــة
الــدولــة اإلسالمية ،أي لتحويل الــدولــة سلطة في يد هذه
االتجاهات الدينية المتشددة .تفتح هــذه المواجهة على
مسألتين :األولـــى ،اإلصـــاح الديني فــي اإلســـام الــذي لم
يسبق إنــجــازه بحيث ال تكون سلطة الــديــن واستخدامه
مباحة لكل مــن يقيم نفسه مرجعية ،وكــذلــك بحيث
يتم الفصل بين ثقافة الــتــد ّيــن الشعبي وبين مصادرة
الدين من قبل رجــال الدين أنفسهم وهــذا منتهى العمل
ً
أصـــا .الثانية هــي إصــاح
السياسي الــوضــعــي الــمــدنــي
ثقافة المجتمع مــن خــال التمييز الــواضــح بين اإليمان
الديني والممارسة السياسية واكتساب الثقافة المدنية
والعلمية وتكريس حــق اإلنــســان الطبيعي فــي التفكير
الــحــر واالعــتــقــاد والتعبير وضــمــان الــمــســاواة السياسية
والمدنية بين المواطنين.
في معظم الــدول العربية التي أقــرت مرجعية الشرع
اإلســامــي بصفة أحــد مــصــادر التشريع أو حتى المصدر
تفسر وتطبق
الرئيسي ،كــان القضاء يش ّكل الجهة التي ّ
القوانين ومــدى حــدود سلطة الشريعة .ففي مصر ،لعب
القضاء دو ًرا مه ًما فــي حماية حقوق الجماعات التي
تلتزم تطبيق الشريعة ألنها ليست مــن رعــايــا اإلســام.
فــي هــذا الــصــدد هــنــاك اجــتــهــادات مصرية أكـــدت أنه
«ال يــجــوز استبعاد تطبيق الــقــانــون األجنبي (أو حتى
قــانــون الجماعة غير اإلســامــيــة) مــا دامــت هــذه األحكام
ال تش ّكل مخالفة للنظام الــعــام أو اآلداب العامة وال
تمس كــيــان الــدولــة أو مصلحة عــامــة أو مصلحة عامة
أســاســيــة للجماعة» .وفــي ســيــاق آخــر كــانــت المحاكم
اإلداريـــة والدستورية تميل إلــى توسيع الحقوق المدنية
(الوضعية) في وجه تقييدات الشريعة.
لكن المراجع الدينية في معظم البلدان العربية تتولى
الفتوى (أو الفتية) فــي اإلشــكــاالت التي تستثير خال ًفا.
لــذا تقوم المواجهة األساسية في تنظيم مؤسسة القضاء
وفــي التشريعات القانونية الضامنة للحريات ،الس ّيما
قانون العقوبات والمحاكمات الجزائية وقوانين اإلعــام
وحريات التعبير والتفكير والضمير.
واقل ما يقال ان السجاالت ال تزال في اولها.

 19بدايات

العدد  / ٢صيف 2012

محمد الخضريي

حركة « 20فرباير» المغربية:
الشباب يثورون واإلسالميون حيكمون

صحافي وكاتب مرت حركة « 20فبراير» بثالث مراحل رئيسية .مرحلة التأسيس ،ومرحلة «المواجهة» قبل أن
من المغرب .تسيطر عليها «العدل واإلحسان» ،ومرحلة الضمور .في هذه الدراسة نحاول تقديم تركيب
ألهم محطات الحراك الشعبي المغربي ،والتأريخ لتفاعالته ومكاسبه و«أزماته» واستشراف
آفاقه المستقبلية الممكنة.
يــوم  20فــبـرايــر/شــبــاط  ،2011أي بعد خمسة أيـــام من
انـــدالع الــثــورة الــمــصــريــة ،وأكــثــر مــن شهر على انتصار
الــثــورة التونسية استجاب عــشـرات اآلالف مــن المغاربة
لــدعــوة إلــى الــخــروج إلــى الــشــوارع أطلقها شباب مغاربة
على موقع فايسبوك.
الــحــراك كــان ولــيــد ســيــاق سياسي عــربــي انتصر فيه
الــمــواطــنــون لفكرة احــتــال الــشــارع مــن أجــل المطالبة
بــإصــاحــات وإلســـقـــاط األنــظــمــة الــســيــاســيــة .إذا كانت
الحركات الشبابية في العالم العربي تبنت مبادئ ثورية
«راديكالية» ورفعت شعار إسقاط النظام ً
أول وأخــيـ ًرا كما
حدث مع المصريين والتونسيين ،فــإنّ المحتجين المغاربة
رفعوا مطل ًبا أقــل جذرية تمثل في المطالبة باإلبقاء على
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النظام الملكي ،لكن مع إحــداث تغييرات شاملة في تنظيم
الحكم ،على أس ــاس أن يصبح النظام الملكي المغربي
شبيها باألنظمة الملكية األوروبــيــة التي يسود فيها الملك
وال يحكم .وبهذا كان سقف المطالب هو «ملكية برلمانية»
يحافظ فيها الملك على موقعه «الــرمــزي» فــي الــدولــة.
رفعت الحركة فــي أسابيعها األولـــى ،إلــى جانب مطلبها
الرئيس ،العديد مــن المطالب ،التي ارتـــأت أنّ تحقيقها
ســيــخــرج الــمــغــرب مــن الــفــســاد الــســيــاســي و«الــحــقــرة»
(االحتقار) وهيمنة لوبيات الفساد المقربة من «المخزن».
تختزل المطالب الرئيسة فــي حــراك شباب « 20فبراير»
عـ ّدة مطالب اعتبروا أنّها مدخل الديمقراطية في المملكة:
الملكية البرلمانية ،إقالة الحكومة ،مجلس تأسيسي يأتي
بدستور جــديــد ،حــل الــبــرلــمــان ،إطـــاق ســـراح المعتقلين
السياسيين ،محاكمة مسؤولين سياسيين واقتصاديين
وأمــنــيــيــن ،منهم أســمــاء مقربة مــن الــقــصــر؛ إضــافــة إلى
مجموعة من المطالب االقتصادية واالجتماعية.
ومــن أهــم المالمح فــي بــدايــة االحــتــجــاج رفــع مطلب
«الشعب يريد إسقاط االســتــبــداد» ،الــذي ظل ضبابيا ولم
يفهم منه حينها إن كــان تمهيدا لمطلب إسقاط النظام،
أم أنــه كــان مطلبا من أجــل القطيعة مع ممارسة سياسية
يتحكم فيها الملك بسلطة الــقـرار الشاملة وفــق القوانين
والدستور.

اســتــفــادت مــن الـــدرس فــي الــبــلــديــن ،وقــابــلــت الوقفات
من التخوين إلى الشارع...
قبيل الــخــروج إلــى الــشــارع انطلقت حملة تخوين في بعض والمسيرات التي عرفها البلد بتكتيك جديد تمثل في
وســائــل اإلعــــام الــوطــنــيــة ،منها وكــالــة األنــبــاء الحكومية «الحياد السلبي» ،بينما تدخلت بعنف في المدن الصغرى
وصحف «مقربة مــن الــنــظــام» .وصفت الصحف أعــضــاء من المعروفة بمكانتها الرمزية كصفرو التي سبق أن عرفت
« 20فــبـرايــر» أطلقوا نـــداءات عبر اإلنــتــرنــت قبل الــخــروج انتفاضة .فــي مدينة صفرو سقط كريم الشايب ضحية
عــنــف عــنــاصــر أمــنــيــة،
إلــى الــشــارع ،بالـ«مسيحيين»،
االستبداد»
إسقاط
يريد
«الشعب
مطلب
ويـــوجـــد تــســجــيــل فيديو
و«عـــمـــاء ال ــب ــول ــيــزاري ــو»،
يــوثــق لــلــتــدخــل العنيف
و«الــمــثــلــيــيــن» ...وهـــي كلها
ظل ضبابيا ولم يفهم منه إن كان متهيدا
لــقــوى األمــــن فـــي حــقــه.
نعوت تؤثر في التعاطف مع
أجل
من
مطلبا
أم
النظام،
إسقاط
لمطلب
فــي المقابل ،عرفت مدن
دعوات االحتجاج.
فهيا
يتحكم
سياسية
ممارسة
مع
القطيعة
كـــمـــراكـــش والــحــســيــمــة
أطــلــقــت أيـــضـــا حملة
وطــنــجــة «انــفــاتــا أمــنــيــا».
إعـــامـــيـــة تــــــروج إللـــغـــاء
الملك بسلطة القرار الاشملة.
خمسة مــن شباب الحركة
مــســيــرات « 20فــبــرايــر»
مــن طـــرف المعلنين عــنــهــا .قــصــاصــة نشرتها «وكــالــة فــي مدينة الحسيمة هــم جعفر نبيل ،الــقــاضــي عماد،
المغرب العربي لألنباء» قالت فيها« :إن رشيد عنتيد بنقدور جـــواد ،السالمي جــمــال ،الــبــوعـزاوي سمير ،ماتوا
أحــد مؤسسي صفحة «حــركــة حرية وديمقراطية اآلن» محروقين فــي وكــالــة بنكية .الــروايــة األولـــى التي روجــت
(الــداعــيــة للخروج إلــى الــشــارع يــوم  20فبراير/شباط) لها السلطات األمنية ووســائــل اإلعـــام الحكومي كانت
أكــد على «إلــغــاء الــدعــوة الــتــي وجهتها حركتهم إلى أنــهــم لــصــوص ال عــاقــة لهم باالحتجاجات حــاولــوا سرقة
التظاهر يــوم غــد األحــد ولقيت دعــوتــه تجاوبا مــن قبل البنك الــمــحــتــرق ...لكن الــوقــائــع توضحت فــي مــا بعد.
العديد مــن الــشــبــاب» .فــي مــا بــعــد ،اكتشف أن عنتيد نشرت حركة « 20فبراير» تسجيال يظهر مشاركتهم في
قــبــل تــحــت الــضــغــوط واإلغــــــراءات بــاإلعــان عــن إلــغــاء مسيرة يــوم العشرين .لــف الكثير مــن الغموض تفاصيل
االحتجاج .زمــاؤه في مجموعة فايس بــوك الذين أطلقوا وفاتهم .اختفى تسجيل كاميرات مراقبة الوكالة البنكية،
الفكرة أكـــدوا أنهم يرفضون هــذا المبدأ وأنــهــم يصرون ولم يفرج إطال ًقا عن نتائج التحقيقات في الملف .مدينتا
على تنظيم الوقفات في مــدن المملكة .هشام أحــا أحد طنجة وم ـراكــش عرفتا انفالتا أمنيا ،طيلة يومين بعد
مؤسسي الصفحة الــمــذكــورة ،صــرح على صفحته في الــحــادث ،إذ تم تكسير واجــهــات محال ،وحدثت عمليات
الموقع االجتماعي بأنه لم يستشر من طرف عنتيد و«لم شغب ،لكن الحركة نفت فــي مجمل بالغاتها أن يكون
يجر إخباره بمحتوى الــقـرار» .وأضــاف :ما «وقــع كان دون المتورطون فــي األحـــداث منتمين إليها أو مشاركين في
علمي كما أنــه خطوة فردية ال تعبر عن قــرارات الحركة .مسيراتها .ويبدو أن «الحياد السلبي» للسلطات األمنية
نع ّبر اآلن في هــذه اللحظة التاريخية عن استغرابنا لما في تأطير االحتجاج آتــى نتائجه ،فكانت ضريبة األعمال
صــدر عــن رشــيــد ونــقــول لــه إن األهــــداف الــتــي سطرتها التخريبية على تــطــور االحــتــجــاج فــي المدينتين غالية،
إذ تميزت نسب المشاركة بالمسيرات طيلة أشهر تلت
الحركة مند تأسيسها سنخرج من أجلها حتى تتحقق».
فــي الـــدار البيضاء خــرج نحو  16ألــف مــواطــن يوم الــحــادث بوصولها إلــى الضعف .لكن الحركة فــي مدينة
 20فــب ـرايــر/شــبــاط إلــى «ســاحــة الــحــ َمــا ْم» كما ّ
نظمت الـــدار البيضاء والــربــاط ،عرفت نجاحا ثــم ازدهــــارا .كل
عــشـرات الوقفات عبر المملكة ،تعدى عــدد المشاركين أسبوع كانت الحركة تنظم وقفة في مــدن الــدار البيضاء
والرباط يرتفع عدد المشاركين فيها ،قبل أن تقرر تنظيم
فيها نصف مليون شخص ،حسب الحركة.
كــان الــتــاريــخ إذا تــاريــخ والدة الـــــ« 20فــب ـرايــر» ،إال مــســي ـرات ،خصوصا فــي الـــدار البيضاء يــوم  20مــارس/
أنــه يــوم حزين من تاريخ الحركة التي تعمدت بالدماء .آذار  ،2011وكــانــت المسيرة األكــبــر فــي تــاريــخ الحركة
السلطات وبــدل مقابلة االحتجاجات بالقمع الــذي يجر فــي المدينة حيث وصــل عــدد المشاركين فيها إلــى أكثر
عليها السخط الشعبي ،كما حــدث فــي مصر وتــونــس ،مــن ستين ألــف شــخــص .جـــاءت مسيرة عشرين مــارس/
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آذار ر ًدا على التدخل األمــنــي فــي مدينة الـــدار البيضاء
يـــوم  13مـــــــارس/آذار ،الـــذي خــلــف عــشــرات الــجــرحــى،
واقتحمت خــالــه قـــوات األمـــن مقر «الــحــزب االشتراكي
الــمــوحــد» ،أحــد الداعمين للحركة وحــيــث كــانــت تجرى
جمعيتها العامة.

خدعة «التعديل الدستوري»

أربـــك الــخــطــاب الملكي المشهور بخطاب « 9مـــارس»،
حــســابــات حــركــة « 20فــب ـرايــر» .وجـــدت الــحــركــة نفسها
أمــام مجموعة مــن الــتــنــازالت الملكية ،التي تحقق بعض
مــطــالــب الــحــركــة .فــخــال الــخــطــاب أعــلــن الــمــلــك عن
«تعديل» الــدســتــور ،وإقــالــة الحكومة والبرلمان ،وإجــراء
انتخابات مبكرة .طريقة اإلعــان عن هــذه «اإلصــاحــات»،
والــتــرويــج اإلعــامــي الكبير لها فــي وســائــل اإلعـــام روجــا
لفكرة مفادها أن الملك استجاب لكل مطالب الحركة.
ومــبــاشــرة بعد الــخــطــاب ،أعــلــن القصر عــن خــروجــه من
مشاريع اقتصادية وإعادة هيكلة الشركات الملكية.
طيلة حـــراك « 20فــب ـرايــر» اعــتــمــدت السلطة في
المغرب اإلعــام لمواجهة الحراك الشعبي والشبابي .فهم
النظام بسرعة أن نبرة التخوين لــن تنفع فــي أي شــيء،
وتحولت وسائل اإلعــام المغربية الحكومية من تلفزيون
وإذاعــات إلى أداة لـ«التطبيع» مع الحركة وجعلها ظاهرة
احتجاجية مجتمعية تــدخــل خــانــة «االعــتــيــاديــة» .هكذا
عمد اإلعـــام الحكومي إلــى «تحييد» الحركة وتحويلها
مــن إمكانية ثــوريــة/مــعــارضــة تــطــرح بــديــا ،وتــهــدد بنية
النظام ،ونمط وجــوده ومنطقه الداخلي ،إلى مجرد ظاهرة
احتجاجية استجاب لها النظام الملكي ،بــل وكــان سباقا
عليها بمقترحاته التي تحلحل األزمة السياسية بالبلد.
استقبلت المحطات التلفزيونية شبابا يمثلون «20
فبراير» فــي بـرامــج حــواريــة تبث على الــهــواء ،ومنحتهم
الــحــق فــي التعبير كما يــريــدون ،كما استقبلت صحف
مقربة مــن السلطة الــشــبــاب أنفسهم على صفحاتها،
فانتقلت الــصــورة الرمزية «المعارضة» إلــى صــورة الحركة
«اإلصـــاحـــيـــة» .الــتــحــول فــي الــفــضــاء الــــذي يستوعب
الشباب مــن الــشــارع إلــى التلفزيون ووســائــط اتصالهم
مــن الفايس بــوك إلــى الشاشات وصفحات الــجـرائــدَ ،غ َّير
من وقــع خطابهم ليصبح في خانة االعتيادي .هكذا صرنا
إزاء صـــورة يــقــدم فيها الــشــبــاب على أنــهــم إصــاحــيــون،
ويــحــاربــون ــــ كما تــحــارب السلطة ــــ الفساد السياسي
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واالقــتــصــادي المتغلغل فــي البلد ،بــدل صورتهم كشباب
يضعون مرتكزات السلطة محل تساؤل.
الــبــروبــاغــنــدا اإلعــامــيــة الرسمية ســوقــت لمقترحات
الملك الــتــي تخص التعديل الــدســتــوري على أنــهــا فتح
سياسي جديد للمؤسسة الملكية ،وتــم إنـــزال قــوي لكل
وسائل االتصال بما فيها التقليدية من «أعــوان السلطة»،
ألجـــل إقــنــاع الــنــاخــبــيــن بـــضـــرورة الــتــصــويــت بـــ«نــعــم»
خـــال االســتــفــتــاء الــدســتــوري .قبلها أعــلــن عــن تأسيس
لجنة «مـراجــعــة الــدســتــور» الــتــي تــرأســهــا القانوني عبد
اللطيف المنوني ،مقابل مطلب «المجلس التأسيسي».
رفــضــت الحركة الجلوس إلــى طــاولــة الــحــوار مــع اللجنة
(الــتــي عين رئيسها بعد ذلــك بأشهر مستشا ًرا للملك)
وتقديم مقترحات لها كما دعــت إلــى مقاطعة االستفتاء
الــدســتــوري ،لكنها بالمقابل عــجــزت عــن تطوير تصور
واضح للنص الدستوري الذي تريده.
فــي الضفة األخـــرى أي ضفة السلطة ،التقى أعضاء
اللجنة عشرات الفاعلين السياسيين والنقابيين المنضوين

فــي تنظيمات ،ومنظمات أهلية ،إلضــفــاء صفة «التوافق
بين جميع مــكــونــات وشــرائــح البلد حــول الــنــص الجديد
للدستور» .تحققت «الــخــدعــة» ،وفــي عملية تــزويــر كبيرة
طــاولــت العديد مــن مكاتب االقــتــراع ،كما أوردت وسائل
إعـــام ومنظمات حقوقية راقــبــت االنــتــخــابــات ،صــوت 98
في المئة من المقترعين بـ«نعم» على الدستور.

توسع رقعة االحتجاج

الحركة بالمقابل عرفت امــتــدادا مستمرا في عــدة مدن.
أعـــداد المساهمين فــي مسيراتها بطنجة ومــدن الريف،
ومـــدن حــوض الفوسفاط تــكــاثــرت .وعــرفــت الــعــديــد من
المدن والقرى وقفات ومسيرات واعتصامات.
مـــدن حـــوض الــفــوســفــاط وجــــدت بـــدورهـــا توسعا
فــي الــحــراك االحــتــجــاجــي ،وقــــادت هـــذه االحــتــجــاجــات
« 20فــب ـرايــر» ،إلــى جــانــب المعطلين ،وأبــنــاء متقاعدي
الفوسفاط .خريبكة شهدت مواجهات عنيفة بين األمــن
والمتظاهرين ،وأحرقت عــدة مؤسسات تابعة لـ«المكتب
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الشريف للفوسفاط» (الــذي يع ّد أكبر ُم ْن َتج وطني وتدبره
الشركة الــمــذكــورة) ،بينما لجأ ناشطون في « 20فبراير»
وجمعيات المعطلين بكل من اليوسفية وآسفي إلــى منع
الــقــطــارات الــتــي تنقل الفوسفاط مــن الــمــرور بالسكك،
مقيمين الحواجز البشرية.
تــعــامــل الــســلــطــات مــع االحــتــجــاجــات اخــتــلــف من
مــديــنــة إلـــى أخــــرى .راوح مــا بــيــن الــتــدخــل األمــنــي في
بعض الــمــدن والــســمــاح بتنظيم مــســيـرات دون التدخل
فــي حــق المحتجين .لكن التدخل األمــنــي فــي عــدة مدن
عــرف تــجــاوزات :في آسفي مثال ،وقعت حالتا وفــاة ،أبرز
ضحاياهما كــمــال عــمــاري ،كــونــه أول شهيد (يـــوم 29
مــاي /ايــار  )2011يسقط خــال تظاهرة لــــ« 20فبراير»
على أيـــدي األمـــن .الــشــاب المنتمي إلــى جماعة العدل
واإلحــســان ،و« 20فــب ـرايــر» ،شـــارك بمسيرة للحركة ،في
حي «كــاوكــي» بالمدينة ،المعروف بتعبئة قوية للحراك
فــي شــوارعــه .لكنه أحــيــط بعناصر مــن قـــوات التدخل
الــســريــع ،حسب شــبــاب الــحــركــة فــي الــمــديــنــة ،وتعرض
لضرب مبرح ،فــارق على اثــره الحياة بعد أيــام ،بينما يقول
تقرير الطب الشرعي إن وفاته نتجت من اعتالل رئــوي.
التدخل األمــنــي فــي عــدة مــدن كــان عنيفا ،كما اختطف
أعــضــاء مــن الحركة وعـــذب بعضهم قبل اإلفـــراج عنهم.
غير أن هــذه التدخالت كانت جزئية ،إذ تم تدبير الملف
من طــرف السلطات األمنية ،بطريقة يجري فيها االبتعاد
ما أمكن عن التدخل األمني.
مــديــنــة الـــربـــاط بــالــمــقــابــل شــهــدت أكــبــر عـــدد من
التدخالت األمنية .ولما أراد ناشطون في الحركة تنظيم
شكل مــن أشــكــال االحــتــجــاجــات فيها ،أطــلــق عليه «بيك
نيك» (نــزهــة) أمــام مقر جهاز االســتــخــبــارات «المديرية
العامة لمراقبة التراب الوطني» ،والــذي توجه له تهم من
طــرف منظمات حقوقية دولية ووطنية بتعذيب معتقلين
داخــل مــقــاره ،حــدث تدخل أمني عنيف فــي حــق ناشطي
الــربــاط ،سبق تنظيم النزهة .شهدت مدينة الــربــاط أكبر
عــدد من التدخالت األمنية لثني « 20فبراير» عن تنظيم
مسيراتهم ووقــفــاتــهــم ،وذلـــك لحساسيتها بحكم أنها
عاصمة المملكة.
بعد اإلعــان عن تعديل دستور المملكة في الخطاب
الملكي لـــ 9مـــارس /آذار ،وتنصيب «اللجنة االستشارية
لــم ـراجــعــة الـــدســـتـــور» رفــضــت حــركــة « 20فــب ـرايــر»
الــدخــول فــي أي حــوار مــع المؤسسات .واعتبرت الحركة

أن اإلعـــان عــن اللجنة ال يستجيب لمطلب «المجلس
التأسيسي» .واســتــمــرت فــي االحــتــجــاج .وحين أعلن عن
التعديل الدستوري ساهمت للحركة في حملة مقاطعة
الــدســتــور الــتــي دعــت إليها إلــى جــانــب أحـــزاب تحالف
اليسار الديمقراطي («الــمــؤتــمــر»« ،الطليعة»« ،اليسار
االشتراكي الموحد») ،و«النهج الديمقراطي».
ونظمت الحركة عــدة حمالت لدعوة المواطنين إلى
االمــتــنــاع عــن الــمــشــاركــة فــي االســتــفــتــاء الــدســتــوري .إال
أنها لم تحقق ما كانت تــرجــوه 20« .فبراير» دعــت إلى
مقاطعة االنتخابات التشريعية أيضا ،ونظمت تجمعات
ووزعت منشورات تدعو إلى المقاطعة.

أخطاء في التدبير

إذا كان النظام نجح في تدبير المرحلة ،فقد كانت حركة
« 20فبراير» أمــام أزمــة داخلية تمثلت في كيفية اتخاذ
قــــرارات .الــطــابــع غير المنظم لــلــح ـراك ،وتــعــدد مصادر
القرار أدخالها في بعض األحيان نفق االرتــجــال مع تعدد
األجــنــدات داخــلــهــا ،إذ لــم تعد ح ـراكــا شبابيا رمـــوزه من
«المستقلين» كما فــي بداياتها ،بــل صــارت الحركة أمــام
مستويين مختلفين من اتخاذ القرار.
على مستوى «المركز» :في مدينتي الرباط والدار البيضاء
وجدت الحركة نفسها أمام مأزق إنزال األحزاب السياسية.
فقد عرفت العاصمة الرباط
صراعات بين شباب مستقلين
وآخــريــن ينحدرون من أح ـزاب
وتنظيمات يسارية ،أرادوا االستحواذ
على قرار الحركة ،بينما في الدار
البيضاء ،عرفت لجان كالمالية
واللوجستيك والشعارات
سيطرة أحــزاب سياسية
معينة على مقرراتها.
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وأصبحت الجموع العامة ،التي يفترض أنها برلمان الحركة في
الدار البيضاء ،في الكثير من لحظاتها ،مجرد جموع شكلية تشهد
فرض قرارات سابقة اتخذت في اجتماعات سرية.
على مستوى التنسيق الوطني :تكرر األمر .كذلك دفع اختالف
تمثيليات الحساسيات السياسية داخل كل موقع إلى اختالف في
األشكال االحتجاجية على المستوى الوطني وتباينها .الطابع غير
المنظم للحركة على المستوى الوطني ،وغياب التواصل بين المدن
أ ّديا إلى «إنهاك الحركة» ودخل بها إلى مرحلة من االختالفات
وتبادل االتهامات بين مختلف مكوناتها وتقدير المرحلة بين
مواقع تجزم بأن عليها التصعيد وأخرى تقول بالحفاظ على نمط
معين من االحتجاج .إسالميو «العدل واإلحسان» المنظمون على
الصعيد الوطني والذين ال ينزلون إلى الشارع إال بأمر قياداتهم،
وأحزاب اليسار التي يختلف حضورها في المدن ،ويختلف حجمها
السياسي وحضورها أثروا في الحراك .اليسار كان له حضور قوي
على مستوى القرارات ،لكنه لم يكن بالحجم نفسه خالل التعبئة،
خصوصا أننا هنا نتحدث عن أحزاب تعرضت للتضييق طيلة عقود،
أصبحت معها أحزابا صغيرة ال يتعدى عدد ناشطيها والمتعاطفين
معها عشرات اآلالف في بالد تعداد سكانها أكثر من ثالثين مليون
شخص.
إنزال األحزاب داخل الحركة ،لم ينقل إليها فاعلية تنظيمية
وقدرة على التعبئة كما حدث في تجارب دول أخرى ،بقدر ما
نقل إليها مشاكل الديمقراطية الداخلية الغائبة عن العديد من
األحـزاب ،من جانب والصراعات في ما بينها من جانب ثان.
العديد من المتعاطفين مع الحركة ،والناشطين فيها ،انسحبوا
بعد إحساسهم بأن حراك « 20فبراير» سرق الشباب لصالح
األحزاب السياسية التقليدية التي يع ّدونها جزءا من المشكلة.
معطى آخر ساهم في انحسار مد الحراك في الشارع :يتعلق
األمر باختيار تنظيم المسيرات األسبوعية للحركة ،وكانت تنظم
أيام اآلحاد ،في األحياء الشعبية خالفا للتوجه الذي كانت تسير
به الحركة في األول والمتمثل في تنظيم وقفات ومسيرات
في مركز المدينة .األحياء الشعبية صارت عائقا أمام

وبعدما كانت «العدل واإلحسان» تكتفي بالحضور بكثافة
الحركة بدل منحها أل ًقا ،فهي ليست أرضا محايدة كما مركز
المدينة ،بل يسيطر عليها منتمون إلى أحزاب مقربة من السلطة ،داخل مسيرات الحركة ووقفاتها ،وشغل فضاءات خاصة تضم
لهم ما يشبه العصابات اإلجرامية« .بلطجية» األعيان الحزبيين ،أنصارها ذكورا وإناثا ،دون محاولة الهيمنة على طبيعة تنظيم
اعتدوا على مسيرات « 20فبراير» أكثر من مرة ،وأعطوا مبررا الشكل االحتجاجي ...تحولت مع َم ِّر المسيرات إلى العنصر
لألمن بالتدخل لتفريق المتظاهرين بينما في الحقيقة كان تدخله المهيمن على وقفات الحركة ومسيراتها .في إحدى مسيرات
الحركة (يــوم  29مــاي/ايــار
إلنهاء مسيرات الحركة .هكذا
كان قرار نقل االحتجاجات إلى عمد اإلعالم احلكومي إىل «حتييد» احلركة
 )2011وقــع حــدث دال :إذ
حين أراد أحد ناشطي «20
األحياء الشعبية ،واالعتقاد بأن وحتويلها من إمكانية ثورية/معارضة تطرح
فبراير» ،أخــذ الميكروفون
هذا كفيل بأن يفجر مواجهات
بديال ،وهتدد بنية النظام إىل جمرد ظاهرة
مـــن أجــــل تـــرديـــد بعض
مع األمن ،واالتجاه باالحتجاجات
احتجاجية استجاب لها النظام الملكي.
الشعارات نزعه من يده أحد
إلى أفق آخر خاطئ...
أعضاء «العدل واإلحسان»،
تقلص حجم المشاركين
في الوقفات إ ًذا ،وتغيرت التركيبة السوسيولوجية للمحتجين .ورفض السماح له بالحديث ،تحت تهديد ممارسة العنف عليه.
ففي الحين الذي تميزت فيه الحركة خاللها أشهرها الستة األولى وكانت هذه بداية تحول مواقف أتباع الشيخ عبد السالم ياسين،
بمشاركة مكثفة للطبقة المتوسطة ،شهدت مشاركة تكتالت ذات وتكتيكهم في تدبير االختالف مع مكونات الحركة األخرى.
الــعــدلــيــون أصــبــحــوا أكــثــر حــضــورا ،وبــعــد ان انحنوا
مطالب اجتماعية بحتة كمشاكل السكن ،وتوزيع الماء والكهرباء،
والنقل إلخ .غاب السياسي المحض عن الحركة ،وفقدت قدرتها للعاصفة «الــحــداثــيــة» فــي الــبــدايــة ،كــشــروا عــن أنيابهم
على التعبئة بتبنيها التركيز على مطالب اجتماعية وفئوية (أعلنوا في بيان لهم أنهم يطالبون بدورهم بـ«دولة مدنية»
رغــم عــدم تعريفهم لما يقصدون بالمصطلح وإص ـرارهــم
وانتقالها إلى األحياء الشعبية.
كذلك وجــدت الحركة نفسها أمــام أزمــة فــي التعبئة على تعويم شرحهم له).
مع الوقت تسربوا في مختلف اللجان المشكلة لحركة
وبناء التحالفات ،فالتنظيمات التي يفترض أن تتحالف
مــع الــح ـراك االحتجاجي ،تعيش فــي المغرب أزمــة وجــود « 20فبراير» مثل لجنة اإلعــام واللجنة اللوجستية التي
حقيقية .االتــحــادات الطالبية تعرف انشقاقا كبيرا وعدم تعتبر القلب النابض للحركة فــي مختلف الــمــواقــع .هذا
قــدرة على خلق وحــدة طالبية وتنظيم طالبي قــوي ،بينما التسرب تصطلح عليه جماعة الشيخ ياسين «بالتسرب
النقابات تعيش أزمــة كبيرة وتشهد سيطرة ديناصورات اللطيف» .أتباع الشيخ ياسين ،وبعد أن كانوا ملتزمين
نقابية تخنق الفعل النقابي ،ولم تعمل على التحالف مع فــي المحطات االحتجاجية األولـــى بالمطالب المرفوعة
الحركة وإنـــزال مناضليها إلــى الــشــارع .الــطــاب والعمال مــن طــرف حركة « 20فبراير» بـــدؤوا تدريجيا ،بالموازاة
مــع إحــكــام قبضتهم عــلــى الــحــركــة ،فــي االنـــزيـــاح عن
كانوا ليشكلوا اختالفا جوهريا في الحركة.
سيطرة العدليين
الشعارات التي ترفعها والتعبير عن المواقف السياسية
انطالقا من شهر ماي/أيار  2011بدأت تترسخ هيمنة جماعة التقليدية للجماعة من النظام السياسي .كذلك تصارعوا
«العدل واإلحسان» اإلسالمية المحظورة على حركة « 20فبراير» .داخــل تنسيقيات مجموعة مــن الــمــدن مــن أجــل تحويل
العدليون ،الذين سايروا مد الحركة اقتداء بإخوان مصر ،هيمنوا مطلب دســتــور ينص على ملكية برلمانية «إلــى دستور
على العشرينيين بقفازات من مخمل ،خصوصا في مدينة الدار شعبي ديمقراطي» ،بما تحتمله هذه الجملة من إمكانية
البيضاء عبر ما أطلق عليه «النواة الصلبة» ،وكانت تضم «العدل «إسقاط النظام».
واإلحسان» إلى جانب حساسيات سياسية أخــرى من اليسار
بالمقابل ،وجـــدت «الــعــدل واإلحــســان» مقاومة في
الجذري اتفقت مصالحهم مع الحركة واعتبروا أنها تخدم أجندتهم .بعض الــمــواقــع ،خصوصا بمدينة فــاس ،حيث كــان ينشط
النواة كانت تحسم في أماكن انعقاد مسيرات « 20فبراير» ،خالفا طلبة جامعة ظهر الــمــه ـراز الــمــنــضــوون لتيار «النهج
للمرحلة األولى من الحركة والتي كانت قراراتها فيها تخرج عن الديمقراطي القاعدي» (الماركسية) الذين واجهوا بحزم
الجموع العامة..
العدليين بــل دخــلــوا فــي مواجهات معهم ،وهــو مــا دفع
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العدليين إلــى تنظيم مسيرات خاصة بهم بعد مواجهات
بينهم وبين التنظيم الطالبي.
حــضــور الــجــمــاعــة أصــبــح أكــثــر بــــروزا فــي الــمــواقــع
التي أصبحت تعرف راديكالية أكــبــر ،ورفــعــت شعارات
مختلفة عــن الــشــعــارات السابقة التي رفعتها الحركة
فــي بداياتها .فمن «الشعب يريد إســقــاط االســتــبــداد»
أصبحت تتردد في ساحات المملكة شــعــارات «تقاد وال
خــوي البالد» (عليك أن تعتدل أو إرحــل ،في إشــارة إلى
ملك الــبــاد) ،و«هــذا المغرب وهــذا ناسو والحاكم يفهم
راســـو» (هـــذا المغرب وهـــؤالء نــاســه وعــلــى الحاكم أن
يفهم الرسالة).
بعد االنتخابات التشريعية في شهر نوفمبر/تشرين
الــثــانــي  ،2011الــتــي جـــاءت نتيجة التعديل الــدســتــوري
وصعود حــزب «العدالة والتنمية» اإلســامــي إلــى الحكم،
تغير ســلــوك «الــعــدل واإلحـــســـان» داخـــل « 20فــبـرايــر»،
فالجماعة فهمت أن «العدالة والتنمية» الذي كان من أشد
المعادين للحركة ،هو الــذي جنى ثمار «الربيع المغربي»
وهـــو يــصــل إلـــى أول حــكــومــة لـــدى رئيسها صالحيات
موسعة نسبيا.
تغير ســلــوك «الــعــدل واإلحــســان» بعض األحــيــان بدا
واضــحــا فــي حجم مشاركتها فــي االحــتــجــاجــات ،فأحيانا
كانت تقوم بــإن ـزال عـــددي ،وتــفــرض شعاراتها ورمــوزهــا،
وفي أحيان أخرى كانت تغيب عن المسيرات.
وتــدهــورت عالقة الحركة ببعض مكوناتها مع الوقت..
وقبل آخــر مشاركة لها في الــدار البيضاء ،تــرددت شائعات
عن إمكانية مغادرتها لسفينة « 20فبراير» وهو ما أقدمت
عليه ليلة  18ديسمبر/كانون األول  .2011وأكـــد بالغ
نشر على موقع الجماعة انسحابها ،في حين بــرر الناطق
الــرســمــي بــاســم الــجــمــاعــة فــتــح الــلــه أرســــان ،بـــأن20« :
ً
مجال محصورا جــدا وضيقا
فبراير ،أصبحت بالنسبة إلينا
والتحرك فيه بــات صع ًبا» .بعد ذلــك بأسبوع ،خــرج اآلالف
فــي مدينة الـــدار البيضاء ..وكأنهم يرسلون إلــى «العدل
واإلحــســان» رســالــة بــأن الحركة استرجعها «مؤسسوها»..
لكن هــذه األعـــداد سرعان ما تقلصت وأصبحت المسيرات
ال تستقطب إال آال ًفا تقل عن العشرة.

أفق ممكن...

تظل حــركــة « 20فــب ـرايــر» ،رغــم األزمـــة الداخلية التي
تعيشها ،إمــكــانــيــة لفعل احــتــجــاجــي أعــمــق وأشــمــل،
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فداخلها تشكلت صـــورة جــديــدة عــن الــمــغــاربــة الذين
رفــعــوا سقف االحــتــجــاج واالنــتــقــاد للسلطة وتعبيراتها
المختلفة عــالــيــا .فــي « 20فــب ـرايــر» ظهر جيل جديد
من المناضلين والناشطين ،هو امــتــداد لسابقيهم داخل
األحــــزاب لكنه يختلف عنهم بصراحته وكــســره الكثير
من التابوهات التي تتعلق بـ«قداسة» النظام .من أبــرز ما
أطلقه حــراك « 20فــبـرايــر» ،فكرة مفادها «أن اإلجماع
ال يوجد بالبلد» .هكذا استطاعوا دفــن فكرة روجــت لها
بروباغندا الــدولــة طيلة عقود من أن المغاربة متفقون
حــول شكل الحكم بالبلد .كــان مــن نتائج حـــراك «20
فــبـرايــر» أيضا إســقــاط حكومة حــزب االســتــقــال ورئيسه
عباس الــفــاســي ،التي تعتبر مــن أضعف الحكومات في
تــاريــخ المغرب المعاصر إن لــم تكن أضعفها .كما أنها
اكتسبت ،تعديال دستوريا ثمينا رغــم أنــه لم يحقق كل
مطالبها ،فقد اســتــطــاع أن يجر جـــزءا مــن الــبــســاط من
تحت أقـــدام المؤسسة الملكية ،وينقل بعض السلطات
إلــى رئــاســة الحكومة ،المنبثقة مــن الــبــرلــمــان .وانتهى
عصر «الــقــداســة» ودفــنــت فكرة الفصل  19التي رافقت
جميع دساتير المغرب الحديث الـــذي يــقــول« :الملك
مقدس وال تنتهك حرمته».
كشفت الــحــركــة أيــضــا عــن أشــكــال تعبيرية فنية،
رغــم أنها ليست ناضجة بما فيه الكفاية ،إال أنها تساهم
في خلق وعــي مجتمعي جديد ،ورؤيــة مواطن مستقبلي
متحرر مــن عقد اآلبــــاء ،كما حــدث مــع مــعــاد بلغواث
الملقب بـ(الحاقد) ،مغني ال ـراب الــذي انتقد الملك بشكل
لــم يــجــرؤ عليه أحـــد ،ويــونــس بلخديم ،كــاتــب شــعــارات
الحركة .أصــوات كهذه ،نبتت في التربة الشعبية المغربية
وبمستوى تعليمي بسيط ،لــم يكن لها أن ترتفع وال أن
تسمع لــو لــم تــأت داخــل الــصــوت األكــبــر الــذي هــو حركة
« 20فــب ـرايــر» ،لكنها تجد نفسها الــيــوم خلف القضبان
بعد محاكمات بتهم واهــيــة فبركتها السلطات مــن أجل
إسكات أصواتها.
حققت « 20فبراير» أيضا اإلفـــراج عــن المعتقلين
الــســيــاســيــيــن الــســتــة فــي مــلــف مــفــبــرك أطــلــق عليه
«الخلية اإلرهــابــيــة» لبلعيرج ،وبــعــض معتقلي الــرأي
السلفيين ،واســتــطــاعــت تحقيق زيــــادات طفيفة في
األجــــور ،وتــحــريــك متابعات للفاسدين سياسيا ،رغم
أن الكثير مــن األســمــاء الــتــي رفــعــت فــي المسيرات
وطــالــب المحتجون برحيلها ال تـــزال هــنــا ،مثل أحمد

منير الماجدي السكرتير الخاص للملك ومدبر ثروته،
وفــؤاد عالي الهمة ،المتحكم في دواليب السياسية منذ
تولي محمد الــســادس الحكم ،والــذي بــدل إبــعــاده عينه
الملك مستشارا له بعد خفوت االحتجاجات.
إن « 20فــبـرايــر» المغربية ،هــي بــدايــة شكل جديد
مــن أشــكــال الــنــضــال السلمي مــن أجــل تحقيق العدالة
االجتماعية والقطع مع الفساد ،ميزتها أنها وليدة شباب
مــغــاربــة كــانــوا ألشــهــر قليلة قــبــل الــحــراك االحتجاجي
يقاطعون السياسة ويــعــزفــون عــن المشاركة فــي الشأن
العام .وإذا كان النظام نجح في «تحييدها» مؤقتا ،فإن كل
السياسات األمنية واالجتماعية والسياسية والتضييق
على الــحــريــات ،واالجــــراءات االقتصادية التي تتجه أكثر
نحو إرضــاء إمــاءات المؤسسات المالية الدولية واالتحاد
األوروبـــــي ،لــن تعمل إال عــلــى إحــيــاء الــحــركــة ،وإنــتــاج
األســبــاب نفسها التي دفعت إلــى الــخــروج إلــى الــشــارع.
حينها ســنــرى « 20فــب ـرايــر» إمــا باسمها الــحــالــي أو في
شكل آخــر أكثر تطورا .شكل من الطبيعي أن يستفيد من
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أخطاء سنة ونصف السنة من النضال ،لبناء ح ـراك شعبي
أقوى ،يحقق نتائج أهم.

عبد النبي العكري

معارض بحريني
من الجيل
المخضرم .عضو
مؤسس في
«جمعية وعد».
رئيس الجمعية
البحرينية
للشفافية.

احلركات االحتجاجية واإلصالح الدستوري يف البحرين
فـــي الـــرابـــع عــشــر مـــن فــبــرايــر/شــبــاط  ،٢٠١١غـــداة
األحـــداث في تونس ومصر ،دعــت مجموعات من النشطاء
البحرينيين الشباب إلى اعتصام في دوار اللؤلؤة بالمنامة.
وما لبث هذا الحراك أن امتد فووجِ ه بالقمع من قبل النظام
البحريني .كانت مطالب المحتجين في البداية متمحورة
حــول اإلصـــاح ،لكن تصلب الملك فــي االستجابة لها دفع
الحراك نحو المزيد من التص ّلب والراديكالية.

عشر سنوات من االنتظار

جــاءت الــدعــوة إلــى االنتفاضة الشعبية في البحرين يوم
 ١٤فــب ـرايــر/شــبــاط  ٢٠١١فــي تــاريــخ ذي مــغــزى كبير.
ففي الــيــوم نفسه قبل عشر ســنــوات ،تــم االستفتاء على
«ميثاق العمل الوطني» ،الــذي توافق عليه الملك (األمير
ساب ًقا) حمد بن عيسى آل خليفة والمعارضة بعد أزمة
سياسية طويلة امــتــدت لربع قــرن ،وتعمقت خــال عقد
التسعينيات .لكن الحكم سرعان ما انقلب على الوثيقة
الــتــي تــعــتــبــر األســـــاس لــمــشــروع اإلصـــــاح الــدســتــوري
بعد عــام فقط ،فــأقــدم فــي ذكــرى االستفتاء على إصــدار
دســتــور جــديــد تحولت «دولــــة» البحرين بموجبه إلى
«مملكة» البحرين التي يرأسها الملك وقــد أعطى لنفسه
صالحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية وسياسية واسعة
على حساب مجلس النواب والسلطة القضائية.
صريحا
ويــع ـ ّد إصـــدار دســتــور الــعــام  ٢٠٠٢انــقــا ًبــا
ً
على ميثاق العمل الوطني وعلى إرادة شعب البحرين
الـــذي وافـــق عليه بنسبة  ٪98.4كمقدمة الســتــرجــاع
دســتــور الــعــام  ،١٩٧٣وهــو الــدســتــور الـــذي كــافــح شعب
البحرين طــوال ربــع قــرن من أجــل اســتــرداده ،بعد أن ُع ّلق
العمل به في  ٢٦أغسطس .١٩٧٥
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نص الميثاق على تعديلين فقط هما :تغيير اسم دولة
البحرين إلــى مملكة البحرين وبالتالي تغيير لقب رأس
الــدولــة مــن أمــيــر إلــى مــلــك؛ واســتــحــداث مجلس شــورى
ُمع ّين لالستشارة فقط بينما تبقى السلطتان التشريعية
والــرقــابــيــة بيد مجلس الــنــواب المنتخب .وأعــلــن رئيس
لجنة الميثاق ،وزيــر العدل واألوقـــاف الشيخ عبد الله بن
خالد الخليفة ،أن الميثاق وثيقة استرشادية وأن الدستور
هو المرجعية األساسية.
ـحــا للمعارضة وللشعب أن الشيخ حمد بن
كــان واضـ ً
عيسى آل خليفة الــذي تولى الحكم فــي  ٦آذار/مــــارس
 ١٩٩٩كــان يريد إضــفــاء الشرعية على حكمه ،وتجديد
شرعية حكم عائلة آل خليفة .وكانت المعارضة والشعب
مــســتــعـ ّديــن لــذلــك مــقــابــل االلـــتـــزام بخطة اإلصــاحــات
الــدســتــوريــة .لكن الملك وضــع المعارضة والشعب أمــام
األمـــر الــواقــع ،وبــاغــت الــمــعــارضــة الــخــارجــة لتوها من
العمل السري إلــى العمل العلني ،حيث سمح لها بالعمل
بوصفها جمعيات ال أحـــزاب كما كانت تطالب .استغرق
األمــر سنتين لكي تستعيد المعارضة تنظيم صفوفها في
مؤتمر دســتــوري عقد أول دورة له في  ١٤فبراير /شباط
 ،٢٠٠٤واعــلــن تــأســيــس حــركــة مــعــارضــة واســعــة تضم
أح ـزا ًبــا وشخصيات سياسية ومجتمعية تطالب بإالصالح
الــدســتــوري ،وبــدســتــور عــقــدي ،يــكــون مرجعية لإلصالح
الــشــامــل والـــجـــذري لــلــنــظــام الــســيــاســي واالقــتــصــادي
واالجتماعي للدولة والمجتمع.
وأطلقت المعارضة عريضة شعبية فــي منتصف عام
 ٢٠٠٤تــطــالــب الــمــلــك بــاالســتــجــابــة لمطلب اإلصـــاح
الــدســتــوري ،وقــع عليها نحو  ٨٥ألــف مــواطــن .ونظمت
الــعــديــد مــن الــفــعــالــيــات مــثــل الـــنـــدوات والــتــظــاه ـرات

«إذا كان
سقفك
السماء،
وفراشك
األرض ومجيع
من حييطون
بك من
األصدقاء
فأنت
يف دوار
اللؤلؤة».
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واالعــتــصــامــات لــطــرح مطالب اإلصـــاح الــدســتــوري .لكن
الــمــلــك رفـــض اســتــقــبــال وفـــد يحملها ورفـــض الــديــوان
المسجل ،واعتقلت قــوات األمن
الملكي تسلمها بالبريد
ّ
عد ًدا من جامعي التوقيعات على العريضة.
تبنت جميع أحــزاب المعارضة ،وهــي الــوفــاق الوطني
اإلســامــي (وفــــاق) ،جمعية العمل الوطني الديمقراطي
(وعـــد) ،جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي (المنبر)،
جمعية العمل الوطني اإلســامــي (أمـــل) ،التجمع القومي
الــديــمــقـراطــي (تــجــمــع) ،التجمع الــوطــنــي الديمقراطي
(الــديــمــقــراطــي) ،جمعية اإلخــــاء الــوطــنــي (إخـــــاء) ــ
فــي بـرامــجــهــا السياسية واالنــتــخــابــيــة ــــ مطلب وضــع
دســتــور عــقــدي للبالد وإدخــــال اإلصــاحــات الدستورية
والتشريعية والمؤسساتية فــي أجــهــزة الــدولــة ،بحيث
تتحول مملكة البحرين إلــى مملكة دستورية ديمقراطية.
وكــان في لب هــذه اإلصــاحــات الدستورية إعــادة التوازن
بين مختلف السلطات مع استقاللها وتعاونها ،وأن يكون
الملك رمز سيادة البالد ووحدتها فقط.

الملك ينقلب على الميثاق

بعد صـــدور دســتــور  ،٢٠٠٢استند إلــيــه الملك ليصدر
 ٥٦مرسو ًما ملك ًيا ،خــال األشــهــر الثمانية الفاصلة بين
إصـــدار الــدســتــور فــي فبراير واالنــتــخــابــات البرلمانية في
أكتوبر .وبناء على تلك المراسيم تحول الملك الــى حاكم
مطلق الصالحيات.
تم من خالل هذه المراسيم هندسة شاملة للدولة،
وقد ّ
والتحكم بنظامها ،بحيث يستحيل إدخـــال أي تعديالت
دســتــوريــة أو إصـــدار دســتــور جديد أو إدخـــال تشريعات
جوهرية أو تغييرات في بنية الدولة دون موافقة الملك.
واحتكر الملك صالحيات تعيين رئيس الـــوزراء والـــوزراء
وكبار المسؤولين العسكريين والمدنيين والدبلوماسيين
والقضاة وعزلهم .كذلك امتلك حــق إصـــدار التشريعات
والــقــوانــيــن والــلــوائــح فــي الــفــت ـرات الــتــي ال يــكــون فيها
مجلسا السلطة التشريعية (مجلس الــنــواب ومجلس
الــشــورى) منعقدين .ويحتاج تعديل تشريعاته وقوانينه
ولوائحه الــى ثلثي أعضاء المجلسين في جلسة مشتركة
(الــمــجــلــس الــوطــنــي) بــرئــاســة رئــيــس مجلس الــشــورى
الــمــعــروف بــوالئــه الشديد للملك .وللملك حــق التصرف
بجميع األراضـــــي االمــيــريــة فــي الــمــمــلــكــة .وال تخضع
ميزانيته لمناقشة وإقـــرار مــن قبل السلطة التشريعية،
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ومعظمها ال يدخل في الميزانية العامة للدولة.
وتستأثر األســرة الحاكمة بالسلطة والــثــروة كأمر واقــع،
ويحتل أف ـرادهــا المناصب القيادية العسكرية واألمنية
والــمــخــابـراتــيــة والــمــدنــيــة فــي الــدولــة ،ويــشـ ّكــلــون نخبة
الطبقة التجارية والشريك للعائالت التجارية والمشاريع
التجارية والصناعية ،ويتفوقون عليها فــي الملكيات
العقارية ،ويتمتعون بحصانة األمر الواقع.
وهــنــاك مـــواد فــي الــدســتــور غير قابلة للتعديل بما
فــي ذلــك نــظــام المجلسين ،فــي حين يحتاج أي تعديل
دســتــوري إلــى موافقة ثلثي أعــضــاء المجلسين فــي جلسة
مشتركة ،ويستطيع الملك رد أي قانون يقره المجلسان،
ويحتاج إعــادة إقــراره إلــى ثلثي أعضاء المجلس في جلسة
مشتركة .أمــا السلطة التنفيذية ،فلها األولــويــة في تقديم
مشاريع القوانين ،كما أنها تعيد صياغة القوانين التي
يتقدم بها أعضاء مجلس النواب في صورتها النهائية.
وقــام الحكم بتقسيم مملكة البحرين انتخاب ًيا إلى
أربعين دائـــرة ،متفاوتة في عــدد الناخبين تفاوتًا شدي ًدا
بحيث ُمنحت الــدوائــر ذات الـــوالء للحكم ً
مرج ًحا.
ثقل ّ
إن ستة عشر ألــف نــاخــب فــي الــدائــرة األولـــى يمثلهم
نائب واحــد ،بينما يمثل ستة نــواب العدد نفسه تقري ًبا
فــي المحافظة الجنوبية الموالية للحكم .إضــافــة إلى
ذلـــك ،استخدم الحكم أصـــوات منتسبي الجيش واألمــن
واالســتــخــبــارات والمج ّنسين حــديـ ًثــا العــتــبــارات سياسية
إلســقــاط مرشحي المعارضة وضَ ــمــان أغلبية فــي مجلس
الــنــواب ،فلم تتمكن المعارضة متمثلة بجمعية «الوفاق»
مــن الــحــصــول على أكــثــر مــن ثمانية عشر مــقــع ـ ًدا من
أصــل األربعين مقع ًدا التي تؤلف الــعــدد الكلي ألعضاء
مــجــلــس الـــنـــواب ،رغـــم أنــهــا حــصــلــت عــلــى  ٪٦٤من
مجموع أصـــوات الناخبين فــي انتخابات أكتوبر/تشرين
األول .٢٠١٠ولــم تحز بقية تنظيمات الــمــعــارضــة على
أي مقعد .غير أن صــمــام األمـــان للحكم يبقى مجلس
المع ّين مــن أربعين عــض ـ ًوا ،ويتمتع بصالحيات
الــشــورى ُ
تشريعية مساوية لمجلس الــنــواب ،في حين يتمتع رئيسه
بــرئــاســة الــجــلــســات الــمــشــتــركــة للمجلسين (المجلس
الوطني) الــذي تــدار جلساته حسب نظام مجلس الشورى
مرج ًحا إذا تساوت األصوات.
ويكون صوت الرئيس ّ
وهكذا بــات األفــق مغل ًقا أمــام أيــة إصالحات دستورية
مــن خــال مجلس الــنــواب .وكما رفــض الحكم االستجابة
إلــى عريضة المعارضة المرخصة ،رفــض الح ـ ًقــا عريضة

شعبية أطلقتها حــركــة «حــق للحريات والديمقراطية»
غير المرخصة ،و ّقــع عليها ما يزيد على مئة ألــف مواطن
خـــال عـــام  ،٢٠٠٩مــوجــهــة إلـــى األمــيــن الــعــام لألمم
المتحدة تطالب األمــم المتحدة بــاالشــراف على تنظيم
ٌ
ممثل
النظام الــدســتــوري فــي البحرين .تسلم العريضة
عــن األمــيــن الــعــام فــي نــيــويــورك ،لكن لــم تتخذ المؤسسة
الدولية أي خطوة بشأنها.

تياران في حركة « 14فبراير»

احتكر الملك إن انــســداد هـــذا األفـــق هــو أحـــد أســبــاب اإلحــبــاط من
العملية السياسية ،وقــد أدى إلــى تخلي الــعــديــد من
صالحيات
الــنــاشــطــيــن الــســيــاســيــيــن عــن الــتــنــظــيــمــات السياسية
تعيني رئيس المعارضة المرخصة واالنــخــراط فــي تنظيمات معارضة
الوزراء
غير مرخصة ،وهــي حركة «حــق» بزعامة حسن مشيمع
والوزراء وكبار وحــركــة «الـــوفـــاء» بــزعــامــة عبد الــوهــاب حسين وحركة
«أحــــرار البحرين اإلســامــيــة» وزعيمها الــدكــتــور سعيد
المسؤولني
الــشــهــابــي الــمــقــيــم فــي لــنــدن ،وكــلــهــا انــشــقــاقــات عن
العسكريني
التنظيم اإلســامــي الشيعي األم «جمعية الــوفــاق الوطني
اإلسالمي» وزعيمها الشيخ علي سلمان.
والمدنيني
فـــي ظـــل أجـــــواء االحــتــقــان الــتــي كــانــت تعيشها
والدبلوماسيني الــبــاد وانــســداد أفــق العملية السياسية ،جــاء اإلعــصــار
والقضاة
المنطلق من تونس ليجتاح الوطن العربي عــابـ ًرا الحدود
ومستنهضً ا الجماهير العربية الساخطة .وسرعان ما وصل
وعزلهم...
إلــى البحرين ،بداية فبراير/شباط عندما دعــت مجموعة
وله حق
مــن الشباب عبر مــواقــع فايسبوك البحرينيين إلــى تحرك
الترصف
احــتــجــاجــي يـــوم  ١٤فــبــرايــر/شــبــاط  .٢٠١١وتــجــاوب
مــع الــدعــوة مــا يــزيــد على  ٧٠ألــف مــواطــن .وســرعــان ما
جبميع
تحولت الحركة االحتجاجية إلــى حركة جماهيرية واسعة
األرايض
استطاعت أن تستقطب جميع القوى المعارضة المرخصة
االمريية يف
وغير المرخصة ،والعديد من منظمات المجتمع المدني
والشخصيات وعامة الجماهير المطالبة بالتغيير ،فتدفق
المملكة.
الــى الــشــوارع والــســاحــات عــش ـرات مــن اآلالف ممن لم
يسبق لهم أن شاركوا في العمل السياسي.
شــارك الشباب والنساء على نطاق واســع في مختلف
الــنــشــاطــات االحــتــجــاجــيــة ،مــثــل الــتــظــاهــر واالعــتــصــام
والــنــدوات والمناظرات التي حفل بها «دوار اللؤلؤة» على
امــتــداد شهر عاصف ،وشــاركــوا ايضا في صياغة المواقف
السياسية وتــحــديــد األهــــداف ،وفــي حــضــور اجتماعات
قــيــادات المعارضة .وكــان لهم دور كبير في التأثير على
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الــمــفــاوضــات الــجــاريــة حينها بين الــمــعــارضــة والسلطة
ممثلة بولي العهد الشيخ سلمان بن حمد الخليفة.
وإنقسمت المعارضة البحرينية إلــى تيارين :التيار
الــمــعــارض الــمــرخــص والــتــيــار الــمــعــارض غــيــر الــمــرخــص.
يشمل األول األحــــزاب والجمعيات األهــلــيــة المرخصة،
ويعمل في إطــار القوانين السارية والمقيدة بشدة لحرية
التنظيم والتجمع والتعبير .ويشمل الثاني عناصر سياسية
وحقوقية منضوية في التنظيمات الثالثة المذكورة اعاله
وفي عدد من المنظمات واللجان الحقوقية .وينتشر نفوذ
وخصوصا
هــذا التيار بشكل خــاص فــي أواســـط الشباب
ً
الشيعة منهم ،في ظل الفقر والتهميش لمناطقهم والبطالة
المرتفعة فــي أوســاطــهــم ،عل ًما بــأن الشيعة محرومون
مــن االنــضــمــام إلـــى الــجــيــش واألمــــن والــمــخــابــرات ،مع
استثناءات في مناصب مدنية.
ازداد نفوذ هــذا التيار الثاني ونشاطه مــع اإلحباط
الــمــت ـزايــد مــن جــــدوى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة وارتــفــاع
الــمــواجــهــات مــع قـــوات األمـــن .وجـــرت حــمــات اعتقاالت
واســعــة تـرافــقــت مــع انتهاكات واســعــة لحقوق اإلنــســان
بما فــي ذلــك التعذيب واالعــتــقــاالت الجائرة التي طالت
الـــعـــشـــرات طــــوال الــفــتــرة مـــن  ٢٠٠٦إلــــى ،٢٠١١
المفجر «النتفاضة  ١٤فبراير .»٢٠١١
وكانت
ِّ
وفــي الــوقــت الـــذي يلتقي فيه الــتــيــاران فــي الكثير
مــن المطالب واألهـــــداف ،فــإن الــتــيــار الــمــرخــص يطالب
ـاحــا شــامـ ًـا يهدف إلــى إقامة
بــإصــاح النظام السياسي إصـ ً
نظام حكم ملكي دســتــوري ديمقراطي برلماني ،بإصدار
دســتــور عــقــدي مــن خــال مجلس تأسيسي منتخب كل ًيا
استنا ًدا إلــى مبدأ المواطنة المتساوية ،وإدخــال إصالحات
عميقة دستورية وتشريعية .وقــد استخدمت الدولة جميع
إمكاناتها إلضــعــاف هــذه المعارضة المرخصة ،ســواء بشق
هــذه التنظيمات ،أو اجــتــذاب قيادتها ،أو التشهير بها في
وسائط اإلعــام العامة والخاصة التي تهيمن عليها الدولة،
أو الهندسة المسبقة لالنتخابات التي تم ّكن الــدولــة من
إسقاط من تشاء من مرشحي المعارضة لتبقى أقلية منها
في البرلمان ،بينما ليس لها أي ممثل في مجلس الشورى.
إن الــذيــن أطــلــقــوا حــركــة  ١٤فــب ـرايــر هــم بــالــدرجــة
األولـــى الــشــبــاب فــي الــتــيــار الــثــانــي ،وبــعــض مــن ينتمون
لتنظيمات الــوفــاق ووعـــد وأمـــل .ولــقــد طـــوروا وسائل
التنظيم والتعبئة والحشد والــدعــوة إلــى االحتجاجات،
على امــتــداد خمسة أعـــوام ،باستخدام وســائــل التواصل

تستأثر
األرسة
احلاكمة
بالسلطة
والرثوة كأمر
واقع ،وحيتل
أفراد األرسة
احلاكمة
المناصب
القيادية
يف الدولة
ّ
ويشكلون
خنبة الطبقة
التجارية
والرشيك
للعائالت
التجارية
والماشريع
الكربى.
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االجتماعي مــن فايس بــوك وتويتر ومجموعات االتصال
والــمــواقــع على اإلنــتــرنــت ،وقــد استخدمت بكثافة في
إطالق حركة « ١٤فبراير» وقيادتها.
وت ــط ــورت مــطــالــب حــركــة « ١٤فــبــرايــر» مــع تطور
الــحــركــة ذاتـــهـــا وتــفــاعــل الــجــمــهــور مــعــهــا مـــن خــال
الـــحـــوارات .ويمكن الــقــول إن البحرين لــم تشهد في
تاريخها الــحــديــث ورشـــة نــقــاش وجـــدل مثل تلك التي
شهدتها إثـــر انــطــاق حــركــة « ١٤فــبــرايــر» ،حــيــث كــان
«دوار اللؤلؤة» يعج بعشرات اآلالف من المواطنين ،من
مختلف مناطق البحرين وطبقاتها وفئاتها االجتماعية
واتجاهاتها السياسية ،يشاركون فــي مناقشات ونــدوات
وحوارات تخصصية تستمر الى ساعة متأخرة من الليل.
على امــتــداد تلك الفترة ،والــتــي انتهت باقتحام قــوات
الحكومة المدعومة مــن قــوات مجلس الــتــعــاون الخليجي
نهائ ًيا لــــ«دوار الــلــؤلــؤة» يــوم  ١٦مــــارس/آذار ،كانت تنظم
مسيرات حــاشــدة فــي الــقــرى والــنــواحــي ،انطال ًقا مــن الــدوار
أو باتجاهه .وسقط فــي المواجهات مــا يقرب مــن ثالثين
شهي ًدا والمئات مــن الجرحى .وتحت ضغط الــشــارع أطلق
س ـراح قيادات حركة (حــق) ونشطاء حقوقيين وآخرين حكم
عليهم في العام  ٢٠١٠بدعوى «التآمر إلسقاط النظام».

مطالب وتصعيد

على وقــع حركة « ١٤فــبـرايــر» ،كانت المعارضة بشقيها
تبلور مطالبها وتعقد اجتماعات ماراثونية بحضور ممثلي
المجتمع المدني لالتفاق على قواسم مشتركة .وبلورت
المعارضة المرخصة مطالبها ،استجابة لمخاطبتها من
قبل ولي العهد ،فطرحت اآلتي:
ــــ إقــالــة الــــوزارة الحالية والــتــي بقي رئيسها ،رجل
النظام القوي الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة عم الملك
اثنين وأربعين عا ًما في الحكم.
ــ تشكيل حكومة وفاق وطني منتخبة.
ــــ انــتــخــاب مجلس تأسيسي لــوضــع دســتــور جديد
للبالد على قــاعــدة صــوت واحــد للناخب الــواحــد ،وجعل
البحرين دائرة انتخابية واحدة.
ــــ التحقيق فــي قضايا القتل واالنــتــهــاكــات الواسعة
لحقوق اإلنسان من خالل لجنة مستقلة.
ــــ الــتــحــقــيــق فــي قــضــايــا الــفــســاد ونــهــب األمــــوال
واألراضي واعادتها للدولة.
ــ إطــاق س ـراح جميع المحكومين في قضايا سياسية
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وإطـــاق الحريات العامة واالعــتــراف بالحق فــي التنظيم
والتجمع والتظاهر والتعبير.
ــــ إيــقــاف اإلعـــام الرسمي التحريضي ضــد االنتفاضة
ووضعه تحت قيادة وطنية.
ْ
يـــرق للمعارضة غير
لكن إعـــان هــذه المطالب لــم
الــمــرخــصــة الــتــي صــعــدت الــتــح ـ ّرك بــاحــتــالــهــا الطريق
السريع (شــارع الملك فيصل) و«المرفأ المالي» ودعوتها
إلــى العصيان المدني ،كما صعدت مطالبها باتجاه شعار
إســقــاط النظام .وهــكــذا وقعت المعارضة المرخصة بين
مطرقة النظام وسندان الشارع.
في تلك االثــنــاء ،كلف الملك حمد ولــي عهده الشيخ
سلمان بطرح مــبــادرة للحوار مــع المعارضة للخروج من
األزمـــة .وقــد تــقــدم بمبادرته بتاريخ  ٢٠١١/٣/١٣التي
عرفت بمبادرة النقاط السبع وهي:
ــ حكومة تعبر عن اإلرادة الوطنية.
ــ إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية لتكون أكثر ً
عدل.
ــــ تعديل صالحيات مجلس الــنــواب ليمتلك سلطات
تشريعية ورقابية أوسع.
ــ التحقيق في قضايا االنتهاكات وتعويض المتضررين.
ــ التحقيق في قضايا الفساد واتخاذ إجراءات مناسبة.
ــــ ضمان سالمة المحتجين السلميين بما فــي ذلك
المعتصمين فــي «دوار الــلــؤلــؤة» بــشــرط عــدم إعاقة
الحركة المرورية.
ــ المصالحة الوطنية الشاملة.
بيد أن الــدعــوة للحوار استثنت قــوى المعارضة غير
المرخصة .وإزداد الموقف تعقي ًدا عند مــبــادرة االخيرة
إلــى طــرح شــعــار «الــجــمــهــوريــة» والــدعــوة إلــى استفتاء
شعبي بــإشـراف األمــم المتحدة الختيار النظام السياسي.
وقــد أدى ذلــك إلــى نتائج سلبية عديدة ،منها تــردد النظام
في التعاطي مع مطالب المعارضة ،وانحياز قــوى سياسية
ومجتمعية س ّنية إلــى النظام فــي مواجهة استحقاقات
اإلصـــاح وتشكيلها «تجمع الــوحــدة الوطنية» المناوئ
لحركة  ١٤فــبـرايــر .لكن أســـوأ النتائج كــان انحياز دول
مجلس التعاون للنظام البحريني.
قبلت المعارضة الــتــفــاوض على أســاس مــبــادرة ولي
العهد لكنها طالبت بإيضاحات وبضمانات خليجية أو
دولية للتنفيذ .غير أن المبادرة أجهضت باجتياح القوات
السعودية البحرين ،واجتياح قــوات النظام دوار اللؤلؤة
واالستيالء عليه وعلى مج ّمع السلمانية الطبي ،الــذي كان

يستقبل الضحايا المصابين ،وتــحــول بـــدوره إلــى مركز إجهاض الحوار الوطني

ان شعار
الملكية
الدستورية
يعين ان
الملك ميلك
وال حيكم،
وهو رمز
وحدة البالد،
وهو رأس
السلطات
ولكنه ليس
رئيهسا .وذاته
مصونة ما دام
ال يتدخل يف
تسيري شؤون
احلكم.
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للحركة االحتجاجية .وأعلنت الحكومة حــالــة الــطــوارئ
مــســاء  ١٤مــــــارس/آذار ،وتــم فــي ظلها تفويض القائد
الــعــام لــقــوة دفـــاع البحرين صالحيات الحاكم العرفي.
وشــهــدت الــبــاد حملة قــمــع ال ســابــق لــهــا أطــلــق عليها
بعضهم اســم «الغزو الثاني» ،تمت بقيادة رئيس الــوزراء،
حيث جــرى االنتقام من كل من ساهم في االحتجاجات،
ووقعت البالد عمليا تحت احتالل قــوات الجيش واألمــن
البحرينيين وقـــوات مجلس الــتــعــاون الخليجي ،وترتب
على ذلــك مقتل العشرات بالرصاص أو تحت التعذيب،
وسوق المئات إلى المحاكم العسكرية.
واعتقال اآلالفَ ،

وثيقة المنامة

كــان الــحــل العسكري األمــنــي محكو ًما بالفشل ،ألنــه وبعد
انــتــفــاضــة « ١٤فــبــرايــر» بـــات م ــن الــمــســتــحــيــل إخــضــاع
الشعب الــذي ذاق طعم الحرية ،ولــم يعد مستع ًدا للخضوع
لالستعباد مــرة أخـــرى .لــذلــك مــا إن رفــعــت حــالــة الــطــوارئ
يـــوم  ١٦مــــــارس/آذار  ،٢٠١١حــتــى اســتــعــادت المعارضة
الــمــبــادرة ،وبــاشــرت تنظيم صفوفها ،وبـــدأت تحظى بدعم
دولــي ،بعد ان انفضحت انتهاكات النظام الشاملة لحقوق
االنــســان وحــمــات االنتقام الواسعة النطاق التي ش ّنها بما
فيها تسريح أكثر من أربعة آالف مواطن بتهمة المساهمة في
االحتجاجات واستهدافه المواطنين الشيعة بنحو خاص.
فــي الــمــقــابــل ،وضــعــت الــمــعــارضــة وثــيــقــة جــديــدة
بــتــاريــخ  ١٢أكــتــوبــر/تــشــريــن األول  ٢٠١١تــحــت شعار
«الــشــعــب يــريــد إصـــاح الــنــظــام» .عــرف الــمــشــروع باسم
«وثيقة المنامة» ،أعــادت المعارضة التأكيد على قبولها
التفاوض بناء على مــبــادرة ولــي العهد دون استثناء اي
طـــرف .وكـــررت دعــوتــهــا إلــى تلبية المطالب الخمسة
الرئيسة :حكومة منتخبة تمثل اإلرادة الشعب ّية؛ نظام
انتخابي عــادل؛ سلطة تشريعية من غرفة واحــدة منتخبة
بالكامل تنفرد بكامل الصالحيات التشريعية والرقابية،
سلطة قضائية مستقلة ،وأمـــن للجميع عــبــر إشـــراك
جميع مكونات المجتمع البحريني فــي تشكيل األجهزة
العسكرية واألمــنــيــة .وشـــددت على المعالجة الفورية
لقضايا التجنيس الــســيــاســي ،وإيــقــاف سياسة التمييز
القبلي والطائفي والسياسي واستبدالها باعتماد مبادئ
المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص على قاعدة المواطنة
المتساوية ،والتوافق على سياسة إعالمية وطنية.

العدد  / ٢صيف 2012

استشعا ًرا مــن الحكم بضغط الــشــارع والضغوط الدولية
الــمــطــالــبــة بــحــل تــفــاوضــي إلدخــــال إصـــاحـــات عميقة
وجــذريــة وشاملة للنظام السياسي ،طــرح الملك مشروع
«الــحــوار الوطني» ابــتــدا ًء مــن أول يونيو/حزيران وكلف
الملك رئيس مجلس النواب بالدعوة إلــي الحوار الوطني
واإلشـــراف عليه .وقــام الــرجــل بتشكيل طاقم للحوار من
الجهات الحكومية المعنية ،مستبع ًدا وزارتـــي الــدفــاع
والداخلية وجهاز األمــن الوطني .وتمت دعــوة الجمعيات
السياسية ومنظمات المجتمع المدني وثالثمئة شخصية
للحوار .وتمثّلت المعارضة بست وثالثين شخصية فقط.
وفــي ظــل التشكيلة ذات األغلبية الموالية للحكم لم
يتم تحديد القضايا الجوهرية التي طرحتها المعارضة.
ورفعت مئات التوصيات التي تشمل تغييرات تشريعية
وانتخابية وبرلمانية ومؤسساتها ،لكنها لم تمس جوهر
النظام السياسي .وكلف الملك مجلس الـــوزراء ومجلس
الــنــواب والــشــورى بتنفيذ التوصيات .لكن الــحــوار انتهى
كحفلة عالقات عامة ،وعادت األزمة إلى المربع األول.
كـــررت المعارضة تمسكها بــاإلصــاحــات الدستورية،
كما طرحتها وثيقة المنامة .لكنها بلورت البعض منها إذ
شــددت على مشاركة غير استئثارية لألسرة الحاكمة في
الحكومة .واوضــحــت ان شعار الملكية الدستورية يعني
ان الملك يملك وال يحكم ،وهــو رمــز وحــدة الــبــاد ،وهو
رأس السلطات لكنه ليس رئيسها .وذاتــه مصونة ما دام
ال يتدخل في تسيير شؤون الحكم.
بيد أن إصـــرار الملك على الــحــفــاظ على جميع
مكاسبه السياسية واالقــتــصــاديــة ،ورفــض النظام التنازل
عن أي من امتيازاته أو امتيازات العائلة المالكة جعال
من المستحيل التقدم خطوة في هــذا المجال .لكن ما
هو أكثر خطورة هو أن سلوك النظام يدفع بالبحرينيين
إلــى رفــض اإلصـــاح وتبني مطالب أكثر جــذريــة لتغيير
النظام من اساساته.

الدستور المرصي
محمد العجايت

باحث في
العلوم السياسية،
والمدير التنفيذي
لمنتدى البدائل
العربي للدراسات
القاهرة ،مصر.

بني مهنج ومضمون

بغض النظر عــن الــجــدل حــول تشكيل اللجنة التأسيس ّية
لكتابة الــدســتــور الــمــصــري بعد االنــســحــابــات العديدة
التي شهدتها ،نتيجة العــتـراضــات مجتمعية واســعــة على
تشكيل اللجنة مــن حــيــث تمثيلها ألطــيــاف المجتمع
المصري المتوقعة وتياراته السياسية المختلفة ،إضافة
إلــى تشكيك العديد مــن المحللين فــي قـــدرات اللجنة
وكــفــاءة غالبية أعضائها ،فــإن مصر بــاتــت على أعتاب
كتابة دستور جديد ســواء من جانب اللجنة المختارة أو
لجنة معدلة أو حتى لجنة جديدة يعاد تشكيلها.
وفــي كــل الــحــاالت ،هناك عــ ّدة تحديات تــواجــه كتابة
هــذا الدستور في المرحلة الحالية .المجموعة األولــى من
هذه التحديات تتعلق بمنهجية كتابة هذه الوثيقة الهامة،
والمجموعة األخــرى ترتبط بمضمونها والقضايا الواجب
التعامل معها في صياغتها.

التحديات على مستوى المنهج

كــانــت معظم الــمــقــاالت والتحليالت الــتــي تتحدث عن
الدستور المصري بعد ثــورة « ٢٥يناير» مليئة بآمال عن
دســتــور جديد لمصر يعكس روح الــثــورة ويلبي تطلعات
الشعب المصري ،وفــي طليعته القوى الثورية التي قادت
الــحـراك المجتمعي في مصر لسنوات طــوال حتى حققت
حلمها فــي إســقــاط الــنــظــام .قــوى رفــضــت االســتــم ـرار ولو
مــؤق ـ ًتــا فــي الــعــمــل بــدســتــور  ،١٩٧١ودعـــت إل ــى كتابة
دســتــور جــديــد لــلــبــاد .لــكــن الــجــدل الــســائــد اآلن حــول
منهجية كتابة الدستور وكيفية القيام بذلك يطرح عــد ًدا
من األسئلة :هل نحن نبحث عن دستور ثابت أم دستور
متحرك؟ دستور مؤقت أم دستور دائــم؟ دستور تقليدي أم
دستور حديث؟
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الذهنية المصرية بحكم الــخــبــرة التاريخية ،ومنذ
الــدســتــور األول فـــي مــصــر  ١٨٨٢تــمــيــل إلـــى فــكــرة
الــدســتــور الــثــابــت والــتــي تق ّيد بــش ـ ّدة إمكانية التالعب
والتعديل ،على عكس الوضعية البرازيلية التي مالت
دائـ ًمــا نحو فكرة دستور قابل للتح ّرك مع تطور األوضــاع
السياسية واالقــتــصــاديــة فــي الــبــاد ،إذ أجــري تعديل في
الدستور البرازيلي الحالي ( )١٩٨٨ثماني مــرات طالت
نحو  ٢٢مــادة مــن مـــواده .وهنا يــدور الــجــدل فــي الحالة
المصرية حول الظرف الحالي ،والتخ ّوف من دور العسكر
في كتابة الدستور وكذلك طبيعة األغلبية البرلمانية أو
هوية الرئيس القادم.
وفي هذا اإلطــار ظهرت فكرة جديدة هي فكرة دستور
مؤقت يمتد في بعض األطــروحــات من سنتين ،باعتبارهما
الفترة الكافية إلنــجــاز مهام المرحلة االنتقالية التي لم
تنجز بعد ،إلــى اربــع سنوات وهــي عمر البرلمان الحالي،
بحيث يتم االستقرار على الغالبية الحالية أو تعديلها بعد
فترة مــن النضج السياسي وصــوال إلــى عشر ســنــوات ،اي
«دســتــور لعقد مــن الــزمــان» تختبر خالله الدستور الــذي
يكتب اآلن ويعاد تقييمه بعد تجربة كافية .يصاحب ذلك
فكرة مطروحة بشدة تتحدث عــن تبني األبـــواب األربعة
األولـــى مــن الــدســتــور السابق  ١٩٧١كما هــي :مــن حيث
شــكــل ال ــدول ــة ،والــمــقــومــات االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة،
والــحــريــات والــحــقــوق الــعــامــة ،وســيــادة الــقــانــون .غير أن
تركز التعديالت على األبــواب المتعلقة بنظام الحكم (من
الباب الخامس إلــى السابع) والتي تتناول طبيعة النظام
السياسي وصــاحــيــات السلطات المختلفة وصالحيات
رئيس الجمهورية .فــي المقابل تتمسك الكثير مــن قوى
الــثــورة بحلمها فــي دســتــور جديد يبنى على مفاهيم لم

تكن بـــارزة أو متبلورة حين كتابة دســتــور  ١٩٧١مثل المصري جــاء أكثر عم ًقا وتركي ًبا ويوفر رحابة اوســع من
مــوضــوع البيئة والتنمية الــمــســتــدامــة ،ويــحــتــوي على مفهوم الهوية الضيق.
ــ العالقات المدنية ــ العسكريةُ :ت َع ّد هذه القضية على
عناصر تتعلق بحقوق الــمــرأة وحقوق اإلنــســان والحقوق
رأس أولــويــات الموضوعات المطروحة للحوار اآلن حول
االقتصادية واالجتماعية.
بعبارة اخـــرى ،إن الــحــوار عــن أســلــوب وطـــرق كتابة الصالحيات الــواســعــة التي تتمتع بها الــقــوات المسلحة
الــدســتــور ،ووجــــوب أن يبنى عــلــى معطيات الثقافة المصرية على المستويين السياسي واالقــتــصــادي .وغني
عـــن الـــقـــول أن مــحــاوالت
الــســيــاســيــة والـــتـــاريـــخ
دستور
فكرة
هي
جديدة
فكرة
ظهرت
االنتقال إلى الدولة المدنية
الــدســتــوري عــمــو ًمــا دون
خـــــوض فــــي تــفــاصــيــل ،مؤقت ميتد يف بعض األطروحات من سنتني ،ســوف تحد فيها كــثــيـ ًرا من
هـــذه الــصــاحــيــات .ويــجــري
يــجــرى اآلن فــي مصر على
المرحلة
مهام
إلجناز
الكافية
الفرتة
باعتبارهما
جـــدل طــويــل حـــول كيفية
أســــاس تــفــاصــيــل دقــيــقــة
االنتقالية ،إىل اربع سنوات وهي عمر
مناقشة الميزانيات الخاصة
تتعلق بالواقع القائم على
بــالــقــوات المسلحة ،ومــدى
األرض والــمــع ـ ّرض للتغيير
الربلمان احلايل.
شفافيتها ،وهــو األمــر الــذي
الــســريــع خــاصــة ،فــي ظل
حالة ثورية كالتي تعيشها المنطقة وهو ما يجعل حسمها يدفع المجلس العسكري إلــى االنتهاء من كتابة الدستور
مسألة صعبة ســوف تؤثر وال شك على عمل لجنة كتابة فــي أســرع وقــت تسليمه للسلطة ليضمن الحفاظ على
الدستور .يبدو بسبب ذلــك أنّ العملية ستبدأ دون اتفاق هـــذه الــصــاحــيــات دون انــتــقــاص .ال بــل ان المجلس
مبدئي على الــمــبــادئ الحاكمة لكيفية كتابة الدستور العسكري يسعى الــى «دســتــرة» هــذه الصالحيات بحيث
ً
مستقبل ،وهــو ما جعل العديد
والــهــدف من الدستور ذاتــه ،وهــو ما من شأنه خلق حالة تصبح غير قابلة للمساس
ارتــبــاك ،وخـــروج دســتــور تقليدي هــو كناية عــن تعديالت مــن الــقــوى السياسية تــرفــع شــعــار «ال لكتابة الدستور
على دساتير سابقة يفتقر لـــروح العصر ولــلــقــدرة على تحت حكم الــعــســكــر» .والــشــعــار ال يعكس فــي جوهره
قضية مفهوم السيادة الشعبية وقــدرة الشعب على الرقابة
االبتكار واإلبداع.
على كافة مؤسسات الدولة.
ــ النظام السياسي :ويرتكز الجدل هنا على الخيار
أهم القضايا التي ستواجه كتابة الدستور
ال يتوقف الجدل عند حــدود شكل الدستور بل يمتد إلى بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني دون التطرق إلى
المضمون .وأهــم القضايا المطروحة في هــذا اإلطــار هي كيف نــرى شكل المشاركة وطبيعة الديمقراطية التي
اآلتية:
نرغب فــي أن تــمــارس فــي مصر فــي المرحلة القادمة.
ــ هوية الدولة :يجري حال ًيا بسبب التيارات الدينية وتطرح في هذا المجال نماذج من دول عديدة في العالم
الصاعدة بحكم ميراث النظام القمعي السابق اختصار دون النظر لظروف وطبيعة النظم وارتباط شكل النظام
مفهوم الهوية فــي الهوية الدينية دون غيرها ،ويرتكز ــ رئاسيا كان أو برلمانيا ــ بشكل المشاركة المجتمعية
الــحــوار بناء على ذلــك على الــمــادة الثانية من الدستور في البلدان المعنية .فجرى التوصل على نحو طبيعي
التي تتحدث عــن أن الشريعة اإلســامــيــة هــي المصدر إلــى فكرة النظام شبه الرئاسي أو المختلط كما يسميه
األســاســي للتشريع .وتــحــاول بعض الــقــوى أخــذنــا خطوة البعض.
ــ األقليات الدينية :ينظر الى هذه القضية في هذه
أبعد بتبديل كلمة «مبادئ» بكلمة «أحكام» ،وهو ما يثير
الجدل حــول ماهية هــذه األحــكــام ويضع القوى المدنية المرحلة على أنها طمأنة لألقليات في مصر والمجتمع
فــي مــوضــع الــدفــاع كــالــعــادة فتتمسك بالنص الحالي الــدولــي .وســوف يتم التعامل معها بالتالي بحرص كبير
وتستبعد أطــروحــات تطويره ليوازي ما يــرد في الدستور مــن جانب كافة الــقــوى السياسية .ولــكــن لــن تتطور
السوداني (وهــي دولــة تص ّنف نفسها على أنها إسالمية) .هــذه الحقوق لتكتمل منظومة حقوق المواطنة ،فلن
عل ًما أن الــنــص الــمــوازي للمادة الثانية مــن الدستور يحمل الدستور تعس ًفا في هذا المجال وسيحافظ على
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الوضع الحالي بكل سلبياته ،وهــو ما سيتم قبوله في الـــواردة من أسفل (فــي حالة المضمون) .ونتيجة لذلك،
هذه المرحلة.
وفي ضوء ظــروف موضوعية تتعلق بغلبة تيار محدد على
ــ حقوق الــمــرأة :على عكس القضية السابقة ،سوف كتابة الدستور وقيود الوقت وطبيعة الحكم الحالي ،فإننا
نشهد هنا تراج ًعا كبيرا من جانب مجتمع اختار أقل نسبة فــي األغــلــب ســوف نكون أمــام دســتــور مصري مغرق في
للنساء في البرلمان ( ٨نساء منتخبات) وفــي برلمان بدأ تقليديته ،ومــؤقــت ســواء رغــب مــن ســوف يصوغونه في
مبك ًرا رده على التشريعات التي حصلت عليها المرأة ذلــك أم لــم يــرغــبــوا .إذ أنــه مــع التطور السياسي قصير
المصرية عبر نــضــال طويل
الــمــدى الستكمال المرحلة
تُ
رأس
عىل
العسكرية
ـ
ـ
المدنية
العالقات
عد
بــوضــع هــذه الحقوق تحت
االنتقالية بــأي شكل كــان،
ّ
الفـــتـــة «قـــوانـــيـــن ســــوزان
وتــفــجــر قــضــايــا مجتمعية
أولويات الموضوعات المطروحة للحوار
مــبــارك» ،أو بتعريضها لتهمة
بسبب تهميشها ســـواء في
هبا
تتمتع
اليت
الواسعة
الصالحيات
حول
«المؤامرات الغربية» العاملة
الدستور أو في التشريعات
على هــدم الــدولــة المصرية ،القوات المسلحة المرصية عىل المستويني الحالية فــي مــصــر ،إضافة
فــســتــكــون حــقــوق الــمــرأة
إلـــى ضــغــوط ســتــأتــي من
السيايس واالقتصادي.
فــي ظــل الــوضــع الحالي في
الــتــعــارض بــيــن الــدســتــور
مصر األكثر عرضة للتجاهل بل واالنتقاص في الدستور.
الجديد واتفاقيات دولية بل وإقليمية تلتزم بها مصر ،كل
ــــ الــحــقــوق االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة :ان أحــد هذه العوامل ستجعل هذا الدستور عرضة لتغيير أو على
األســبــاب الرئيسية للثورة المصرية كــان حــالــة التراجع األقــل لتعديالت جــذريــة فــي القريب العاجل وهــذا ليس
الشديد للحقوق االقتصادية واالجتماعية في مصر .وقد باالمر السلبي بالضرورة.
ادت التعديالت التي أدخــلــت على دســتــور الــعــام ٢٠٠٧
الــى حــذف كــل مــا يتعلق بمفهوم االشتراكية مــن دستور المصادر:
 .١٩٧١وهــو أمــر مفهوم لكنه لــم يعوض عنه بمفاهيم  ١ــإب ـراهــيــم الهضيبي« ،الــمــواطــنــة فــي الــدســتــور» ،جريدة
الشروق ٩ ،مارس .٢٠١٢
تتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية ،مما أفقد هذا
الــدســتــور عنصرا هاما مــن عناصر تــوازنــه .ورغــم أهمية  ٢ــإب ـراهــيــم الهضيبي« ،مــعــركــة األمــتــار الــجــديــدة» ،جريدة
الشروق ٦ ،إبريل .٢٠١٢
ه ــذه القضية إال أن ــه يمكننا أن نــاحــظ أنــهــا القضية
المسكوت عنها فــي الــحــوارات حــول الــدســتــور الجديد  ٣ــجــورج فهمي« ،التحول الديمقراطي فــي مصر بين تحدي
عسكرة السياسة وتسييس الــجــيــش» ،منتدى البدائل
بل نالحظ غيابها ،اللهم إال في بعض المحافل المغلقة.
العربي/روافد للنشر والتوزيع ،فبراير .٢٠١٢
أي أنها القضية التي لــن تحصل على الــقــدر الكافي من
 ٤ــربــاب المهدي« ،الــعــاقــات المدنية العسكرية فــي مصر»،
االهتمام في صياغة الدستور القادم.
منتدى الــبــدائــل الــعــربــي/روافــد للنشر والــتــوزيــع ،فبراير
كما نــرى في هــذه القضايا ،يبدو المنطق في الــحــوار ــ
.٢٠١٢
على عكس تحديات المنهج ــــ قائ ًما على تفضيل محدد
يــجــري مــن خــالــه تحديد شكل المجتمع الــمــصــري ،وهو  ٥ــعمرو الشوبكي ،أزمــة الجمعية التأسيسية للدستور 71
مخرجا ،المصري اليوم 31 ،مارس .٢٠١٢
منطق معكوس فــي هــذه الحالة إذ يجب أن يأخذ مسا ًرا
ً
عكس ًيا يــبــدأ مــن كيف نــرى المجتمع المصري بعد ثــورة  ٦ــكــلــوفــيــس هــنــريــك ديــســوزا/مــحــمــد الــعــجــاتــي« ،مــن
الديمقراطية التمثيلية إلــى الديمقراطية التمثيلية»،
« 25يناير» وبالتالي معالجة هذه التحديات بناء على ذلك.

خالصة

تبدأ الــحــوارات حــول الدستور في مصر من أسفل عندما
يجب أن تبدأ مــن أعلى (فــي حالة المنهج) ،بينما هي
تــبــدأ مــن أعــلــى عندما يجب أن ترتكز على التفاصيل
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منتدى الــبــدائــل الــعــربــي/روافــد للنشر والــتــوزيــع ،مــارس
.٢٠١٢
 ٧ــمعتز عبد الفتاح« ،إعـــداد الدستور ليس فقط صياغته»،
جريدة الشروق ،السبت  ٣١مارس .٢٠١٢
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ثوار من دون ثورة
قــد تــكــون الــثــورة الــمــضــادة الحالية ،بشراستها عبر
العالم العربي بأكلمه ،بقيادة السعودية ،أعنف داخل
حــدود المملكة نفسها .نشرت عناصر األجــهــزة األمنية
بطريقة مكثفة في أنحاء الــبــاد ،إلحباط اي تجمعات
شعبية او احتجاجات .في السنة الماضية وحدها ،لقي
ثمانية سعوديين حتفهم على األقــل ،بسبب المشاركة
في احتجاجات شعبية .يضاف ذلــك إلــى عنف الشرطة
ضــد المدنيين الــع ـ ّزل الـــذي أدى الــى جــرح عــدد من
النساء والــرجــال .واعتقل المئات ،بشكل غير قانوني،
لمساندتهم الــنــداءات مــن اجــل اإلصـــاح واالحــتــجــاج.
ال يتعرض فقط مــن حــاولــوا الــنــزول الــى الــشــارع لهذا
العنف والتخويف ،بــل منع العشرات مــن السفر ،او
وضعوا قيد اإلقامة الجبرية ،او منعوا من الكتابة في
الصحافة السعودية لسبب بسيط هــو انتقاد الوضع
القائم .اجبر آخــرون على توقيع تعهدات رسمية بعدم
ـدي قوانين الدولة
االشــت ـراك في أعمال من شأنها «تــحـ ّ
واعــرافــهــا» .أغلقت العديد مــن الــمــدونــات ،واعتقل
مــغــردان (ناشطان على موقع تويتر) ويواجهان اليوم
خطر الحكم بــاإلعــدام .باختصار ،تــم تخويف الكثير
من المواطنين ليصمتوا.
مــا أسلفناه هــو مــا بــدأ يظهر على السطح نتيجة
لحملة الــثــورة الــمــضــادة داخـــل الــســعــوديــة .مــا يثقل
ذلــك هو التعتيم اإلعــامــي الــذي نجحت اإلمبراطورية
اإلعــامــيــة الــســعــوديــة فــي فــرضــه ،فــي مــا يتعلق
بــالــتــطـ ّورات المحلية .تمكنت المحطات مــن خطف،
وتصميم ،واعـــادة خلق األحـــداث من صنعاء والمنامة،
ً
وصـــول الــى دمشق ومسقط .ومــا يثير الريبة ايضً ا،
نــجــاح الــمــيــديــا الــتــي تسيطر عليها الــســعــوديــة في
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اعــاقــة تــدفــق المعلومات حــول االحــــداث المحلية،
داخــل الدولة وخارجها .لقد تم حجب معظم المواقع
اإللكترونية التي تنقل اخــبــا ًرا تنتقد العائلة الحاكمة
السعودية والــدعــوات إلــى تحدي الــواقــع .يتعلق األمر
اكثر بالمواقع العربية ،وتلك التي تبث مــن داخــل
الــبــاد .اصبحت قوانين اإلعـــام اكثر ص ـرامــة ،ويمكن
ان يتعرص ناقل صــورة او معلومات عــن احتجاجات
ســعــوديــة لعقوبة بالسجن قــد تصل لعشر ســنــوات،
وآالف الـــدوالرات كغرامة .ال يتساءل المرء بعدها عن
سبب االنقطاع المعلوماتي بين الناس الذين يعيشون
في السعودية ،وليس فقط بين من هم خارجها .في
اي وقــت ،يمكن ان يكون سكان المدن السعودية ال
يعرفون ما يحصل على بعد بضعة كيلومترات منهم،
ً
فضل عما يحصل في المدن السعودية األخرى.
القوانين األكــثــر ص ـرامــة ،التي تترافق مــع التعتيم
اإلعـــامـــي ،تــقــف مــقــابــل احــتــجــاجــات صــغــيــرة ،لكن
مستمرة ،عبر الــبــاد .كل اســبــوع ،يتجمع نساء ورجــال
ســعــوديــون أمــام الــــوزارات المختلفة ليطابلوا بأمور
بسيطة ،منها زيـــادة األجــــور ،التعيين فــي وظائف
وعــــدوا بــهــا ،او تلقي رواتــبــهــم فــي وقــتــهــا ،وقبض
المنح (المالية والعقارية) المستحقة منذ زمــن .رغم
انتظامها ،يتم توصيف تلك االحــتــجــاجــات على انها
تتعلق بمسؤولين فتحوا ابوابهم لحل شكاوى الناس
العاديين ،وذلــك حين تصل اخــبــار تلك االحتجاجات
الــى اإلعــــام .امـــام وزارة الــداخــلــيــة فــي الــريــاض ،لم
تتوقف االحتجاجات المطالبة بــاإلفـراج عن المعتقلين
السياسيين ،منذ عشرة أشهر (وهــي كانت مصادفات
اسبوعية منذ ســنــوات) بعد ان حـــازت على اهتمام

عال .حتى آذار  ،2012حين اعيد طرح قضية المعتقلين
السياسيين ،كان موضوع حقوق السجناء يعتبر مطالبات
شيعية فقط ،وهو ما يعني في خطاب اإلعــام السعودي
المذهبي انها قضية غير وطنية ال تستحق االنتباه.
لم تنحصر االعمال االحتجاجية بالوزارات الحكومية.
اضــرب موظفو شركات ضخمة مثل «الخطوط الجوية
السعودية» و«شركة االتصاالت السعودية» (إس تي سي) أليام،
واحيانًا ألسابيع ،بسبب الفساد المنتشر وتدني شروط عمل
الموظفين والممارسات التمييزية في العمل .في أحيان عد ّة،
استطاع هؤالء الموظفون اغالق تقاطع شارع العليا المزدحم
مقابل برج المملكة ،بشكل مؤقت ،قبل ان تفرقهم شرطة
مكافحة الشغب .بداية آذار  ،2012بعد احتجاجات كبيرة من
قبل طالب جامعة الملك سعود في الرياض ،تجمعت اكثر من
 5000امرأة في جامعة الملك خالد في أبها .عكس ادعاءات
اإلعالم والمسؤولين ،التي كانت مذهبية ورافضة بأغلبها ،كانت
الطالبات تعبرن عن غضبهن من اجـراءات الفساد اإلداري،
والممارسات الجندرية التمييزية ،والسياسات التي تتزايد قم ًعا.
سمح امن الجامعة للشرطة بدخول الحرم الجامعي لقمع
التظاهرة .في النتيحة ،قتلت طالبة ،وعانت أخرى من اجهاض
حملها ،وجرحت أكثر من اربعين اخــرى .بسرعة ،اعيدت
صياغة الخبر في اإلعالم المحلي ليصبح يتحدث عن تظاهر
طالبات ضد انتشار القمامة في الجامعة! ويقول الخبر إنّ
الطالبات اعتدين على موظفي الجامعة وخالل ذلك
جرحن أنفسهن ،وبعضهن .كما يحصل مع أحداث
أخرى تتطلب تحقياقت داخل السعودية ،تم تعيين لجنة
للتحري حول المسألة ،فيما اجبرت «المذنبات» على
توقيع تعهد ،واالعتذار عما فعلن.
وراء األبــواب المغلقة ،يتحدث السعوديون من
كافة المشارب عن فساد النظام ،والتناقض في مساندته
اسقاط نظام بشار األسد بعد ان قمع بنفسه متظاهرين
في البحرين ،وهي دولة مستبدة بشكل مشابه .لكن ال
يفاجأ المرء بأنّ اعلى األصوات التي انتقدت آل سعود
واالحتجاجات التي اندلعت ضدهم كانت في القطيف،
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وما يحيط بها في المحافظة الشرقية .ناد ًرا ما يجري التحدث
ً
فضل عن االعتراف
عن تلك االحتجاجات في السعودية،
بها ،حتى من قبل من يعتبرون داخل البالد بأنهم يشاركون
المحتجين القضية نفسها .في القطيف ،تغ ّير مشهد الثورة
بشكل كبير منذ زيارتي االخيرة في حزيران الماضي .على
تقاطع شارع الرياض وطريق الملك عبد العزيز في القطيف،
تم هدم مستديرة الثورة (وهي مكان انطالق التظاهرات
تقري ًبا كل يوم جمعة) .لكن بعض اآلثار ال تزال ظاهرة على
األرض ،وتبقى رمزيتها كتعبير عن التضامن والتحدي متجذرة
في ذاكرة الناس.
في منطقة الشويكة ،غرب ما كان يعرف بمستديرة
الثورة ،اعيدت تسمية طريق الملك عبد العزيز بـ«شارع
الثورة» ،حيث تقام احتجاجات اسبوعية .يوجد هناك صور
الشبان السبعة الذين قتلوا على يد األمن السعودي ،وكذلك
صور من تعرض إلطالق النار وعاش .هناك ،كل زاوية وركن
مليئة بغرافيتي مناهض للنظام .اكثر المستهدفين هو ولي
العهد (الــذي توفي في  16حزيران  )2012نايف بن عبد
العزيز ،وابن اخيه حاكم المنطقة الشرقية محمد بن فهد بن
عبد العزيز ،وملك البحرين حمد بن خليفة .قد يكون نايف
كرها في المنطقة ،او البالد
ومحمد بن فهد االميرين االكثر ً
ككل .محمد بن فهد معروف بفساده المستشري والمعدي،
وسرقته الملكيات الخاصة من السكان المحليين ،وسرقة
المليارات من خالل االستيالء على اراض عامة وإعادة
بيعها للمستثمرين بأسعار باهظة .كما يعرف عنه تورطه
في صفقات عقارية غير شرعية في مكة وغيرها من االماكن،
وتمييز العديد من العائالت السنية في المنطقة الشرقية
على حساب اآلخرين .من جهة أخرى ،الخوف من نايف اكبر
باعتبار انه مهندس القمع الدامي لالنتفاضة الشيعية في
الثمانينيات .النظام السعودي كله متورط في القمع التاريخي
ذاك والثورة المضادة الحالية ،ومن ضمنهم الملك عبد الله،
لكن يعتبر نايف الرأس المدبر .بوصفه وزي ًرا للداخلية هو
مسؤول ايضً ا عن االعتقال غير الشرعي للسجناء السياسيين،
ومنهم من اعتقل منذ سنوات من دون تهمة او محاكمة

عادلة .كذلك ،هو متورط في صفقات عقارية مثيرة للشك،
وأخي ًرا في صفقة تتعلق بالقسم األخير من كورنيش الدمام في
المحافظة الشرقية.
في األشهر األخيرة ،تركزت التظاهرات في المحافظة
الشرقية في العوامية ،والقطيف القديمة ،وسيهات ،وتاروت.
يعطي المتظاهرون دو ًما معلومات خاطئة عن توقيت ومكان
التجمعات ،وغال ًبا ما ينتقلون من مكان آلخر من اجل تضليل
الشرطة .الوجود األمني المكثف في القطيف أيام الجمعة
يتعارض مع غيابه شبه التام باقي ايام األسبوع ،مع بضعة
استثناءات مثل ما حصل في العوامية في  22آذار  .2012يوم
الخميس ذاك ،كان الوضع عاد ًيا ولم يكن هناك اية دورية
أمنية .لكن بعض المخبرين قاموا بعمل الشرطة القذر .فقد
كان الناشط الشاب محمد صالح الزنادي ،وهو أحد المطلوبين
الثالثة والعشرين المتهمين بتنظيم التظاهرات ،كان يتمشى
بشكل عادي في شارع البلدة الرئيسي .كان يبدو سعي ًدا .بعد
ساعات ،اعلن انه تم اطالق النار عليه من قبل القوات األمنية
اثناء قيامه بقص شعره في صالون للحالقة في الشارع نفسه.
استطاع الزنادي الهروب بعد اصابته بثالث رصاصات ،لكن
القي القبض عليه بعد ساعات من قبل قوات االمن الداخلي.
كانت المظاهر االمنية كثيفة خالل نهاية األسبوع ذاك ،مع
سماع اصوات الرصاص من وقت آلخر إلخافة المتظاهرين
المحتملين .لم يستطع سكان القطيف النزول الى الشارع
وقتها بأعداد كبيرة ،لكنهم دعوا إلى تظاهرة كبيرة في 6
نيسان  2012واستمروا في احتجاجاتهم األسبوعية.
القيادة السياسية والدينية التقليدية في القطيف محتارة
حــول الطريقة التي تتصرف بها بعد
سقوط دماء بريئة في
المنطقة .جميعهم
يــعــارضــون استخدام
النظام للعنف وألساليب
التخويف القمعية .لكن
بعضهم ال يرون اي فوائد
في استمرار التظاهرات
خصوصا تلك
الشعبية،
ً
الــتــي تــدعــو لسقوط
وموت آل سعود .الشيخ
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حسن الصفار ،وهو احد اكثر رجال الدين والقادة السياسيين
المحترمين في المنطقة ،لم يتحدث ضد عنف الشرطة حتى
منتصف شباط  ،2012بعد ان اطلقت القوات االمنية النار
على العديد من شبان القطيف .أدان النظام للجوئه الى
القوة وفشله في اطالق تحقيق جدي في اعمال القتل .قاد
الشيخ الصفار ،وهو أحد أهم رجال المعارضة ،االنتفاضة في
الثمانينيات من القطيف ،والح ًقا من منفاه في دمشق .عاد
هو وباقي المعارضين الشيعة في المنافي في التسعينيات
بعد وعد الملك فهد بتخفيف القيود على شيعة المملكة.
منذ ذلك الوقت ،عمل من داخل النظام لتحسين وضع سكان
القطيف ،وتأمين المزيد من الحقوق للشيعة .لعقود ،كان
احد ابرز حلفاء النظام في المنطقة .لكنه اصبح هد ًفا دائ ًما
لهجمات اإلعالم المحلي المذهبية والساخرة ،منذ ادان عنف
النظام عل ًنا .بالنسبة للعديد من سكان القطيف ،حتى من
انتقد وعارض الشيخ لعمله مع النظام ،هو يشكل االمل االخير
للشيعة للوصول الى حل سلمي.
ليس كل سكان القطيف ممن ينتقدون النظام يساندون
المحتجين او ما يرونه اساليب تحيل الى المواجهة من قبل
المعارضة .العديد من سكان المنطقة ،كما غيرهم من العرب،
يفضلون ً
حل سلم ًيا لألزمة الحالية والعدالة المفقودة .مع شبح
عنف النظام في الثمانينيات الحائم في عقولهم ،هم يخافون
من فقدان احبائهم ومستقبلهم .لكن موقف النظام العنيد ضد
اي تغيير ال يبشر حتى من يهدفون العمل من داخل النظام
مهما وصل اليه من فساد .رغم دروس االنتفاضات العربية،
تصر العائلة الحاكمة على تقديم نفسها كطرف ال يقهر،
وترفض تحميل اي شخص المسؤولية عن انتهاكات حقوق
اإلنسان المرتكبة العام الماضي .حتى من هم خارج القطيف
ممن صدقوا حزمة اإلصالح الجذابة التي طرحها الملك عبد
الله ،اصبحوا يعتقدون بعقم وعود فارغة مماثلة .لكن النظام
يعرف انه يملك كل األسباب ليشعر بالقوة .فالحياة ،تصبح
طبيعية بشكل غريب على بعد  15دقيقة من القطيف الثورية.
في الدمام والخبر ،المدن الرئيسية األخرى في المحافظة
الشرقية ،تبدو القطيف واخبارها بعيدة ج ًدا .كذلك تبدو اي
اعمال احتجاجية اخرى مهمة ،نظ ًرا للقمع السعودي ،لكنها ال
تشجع النظام السعودي ولو ً
قليل على تنفيذ اي من مناشدات
مواطنيه .في الحقيقة ،النظام يستفيد من تلك االنقسامات
المناطقية ،باإلضافة الى الخالفات المذهبية وااليديولوجية،
والطبقية ،والسياسية ،لمنع اي حالة من التضامن الوطني.
اصبح المواطنون الذين يتحملون الصعاب في المملكة

يعرفون اكثر فأكثر ان اعضاء األسرة الحاكمة ال ينوون اب ًدا
مشاركة السلطة ،او تطبيق ابسط انواع اإلصالح السياسي ،او
االجتماعي او االقتصادي .لكن القمع الذي ال يم ّيز ،والقبضة
الحديدية بحق كل المطالبات بالتغيير او اإلصالح او الثورة،
بدأت باالرتداد ضد النظام .السعوديون الذين ينشطون او
يدينون الوضع القائم ،والظلم ،واحتكار آل سعود السلطة،
بدأوا يعترفون بضرورة مساندة الناشطين اآلخرين في البالد.
يصح هذا المثال تحدي ًدا على من يطالبون بمحاكمة عادلة
او االفراج عن المعتقلين السياسيين المتواجدين في السجون
منذ سنوات وعقود .لقد ادركــوا ان القوة تأتي من العدد
والتعاون الوطني ضد النظام النفطي آلل سعود ،الذي يعتمد
على القمع والعنف واستراتيجيات «ف ّرق تسد» كي يستمر.
مثال على تحالف عابر للمناطق والمذاهب ،مساندة اهالي
القطيف لتظاهرة السادس من حزيران  2012في الرياض
المطالبة باالفراج عن المعتقلين السياسيين .مظاهر مساندة
آخرى تبدو على مواقع التواصل االجتماعي لكن اكثر من
ذلك في االجتماعات والمحادثات المغلقة .مشاعر المساندة،
التي لم ترتق بعد لتصبح شبكات ،مهما كانت بدائية اآلن،
تهدد بشكل جدي النظام وتفضح كونه يرتكب اخطاء كبيرة.
مناصرو النظام السعودي يرفضون االعتراف باي احتمال لتلك
التهديدات .غال ًبا ما يعتبرون لجوء السعوديين الى انتقاد
النظام على مواقع التواصل االجتماعي بأنه يبرهن عن استعداد
النظام لالصالح .ربما حان الوقت لهم ،ولنا ،للتوقف عن اعتبار
النظام سلطة ال تخطئ كما هو يظن ،والبدء بتقبله ككيان
هش كما هو ً
فعل .كيان ال يملك ،في هذا التقاطع الزمني،
اي خيار سوى التعامل مع اشكال المقاومة واالنتقاد المتزايدة
والمتعددة الموجهة ضده.
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جامنة فرحات

صحافية
وناشطة .لبنان.
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حتولت إىل أزمة
اليمن :ثورة ّ
احــتــاج اليمنيون إلــى قـرابــة عــام مــن االحتجاجات ومئات
الــشــهــداء وتــدخــل إقليمي ودولـــي قبل أن يقتنع الرئيس
السابق علي عبد الله صالح بــأن بقاءه في الحكم أمــر لم
يعد ممك ًنا .وبالرغم من ابتعاده عن ســدة الرئاسة ،بعد
توقيعه على الــمــبــادرة الخليجية ،إال أن صالح لــم يتوار
نهائ ًيا عن المشهد السياسي في البالد .وبعدما نجح طوال
ســنــوات حكمه ،بمساعدة مــن أقــاربــه ،فــي إحــكــام قبضته
على مؤسسات البالد ،خ ّلف وراءه تركة ثقيلة تعوق مسيرة
خلفه عبد ربــه منصور هـــادي الـــذي تتجه األنــظــار إليه
لمعرفة ما اذا كان سينجح في اطالق الحوار الوطني.
صحيح أن هــادي انتخب فــي الــحــادي والعشرين من
ـســا جــدي ـ ًدا لــلــبــادّ ،إل
شهر شــبــاط /فــبـرايــر الــمــاضــي رئــيـ ً
أن امساكه بزمام األمــور بما يم ّكنه من ان يصير الحاكم
الفعلي تحول دونــه عقبات عديدة ،يدركها هــادي ،مثلما
يــدرك أنــه ليس ســوى العــب من بين العبين كثر قد يكون
هو أقلهم نفو ًذا وتأثي ًرا في الحياة السياسية في الوقت
الــراهــن ،نتيج ًة لتاريخه السياسي مــن جهة ولتركيبة
الحكم في البالد من جهة ثانية.
عــنــدمــا اخــتــار الــرئــيــس اليمني الــســابــق ،عــلــي عبد
الــلــه صــالــح ،فــي الــعــام  ١٩٩٤عبد ربــه منصور هــادي،
المنحدر مــن محافظة أبين الجنوبية ،نائ ًبا لــه ،لــم يكن
يــهــدف ألكــثــر مــن منح المنصب للشخصية األضــعــف من
بين الــوجــوه الجنوبية التي بقيت في معسكره بعد حرب
طاحنة بين الشمال والجنوب أعــادت فرض الوحدة بالقوة.
في حينه ،كــان هــادي يمثّل ،من وجهة نظر صالح ،الرجل
األصــلــح لتعيينه فــي منصب نائب الرئيس؛ فــا نفوذ قو ًيا
يجعل هـــادي يشكل أي منافسة لصالح فــي الحكم ،وال
قبيلة رئيسية تدعم النائب ليجد أمامها «الــراقــص على

العدد  / ٢صيف 2012

رؤوس الثعابين» نفسه مضط ًرا لمراعاتها ،فــي بل ٍد تعد
القبلية الع ـ ًبــا فــاعـ ًـا فــي حياته السياسية واالقــتــصــاديــة
واالجتماعية .وبالفعل ،لــم ُيسمع عــن هـــادي ،طــوال ١٧
عــا ًمــا خــال توليه منصب النائب ،أداؤه دو ًرا مركز ًيا في
الــدولــة ،قبل أن تــأتــي االحــتــجــاجــات لتجعله فــي صــدارة
المشهد السياسي اليمني .أمــام تزايد االحتجاجات وتعثر
فــرص التسويات السياسية ،أدركـــت السعودية والــواليــات
المتحدة أن بقاء صالح في الحكم أمــر غير ممكن ،لذلك
كــان ال بد من البحث عن مخرج مالئم يحفظ النظام من
جهة ويحدث تغيي ًرا يهدئ من حالة االحتجاجات العارمة
التي عمت البالد ،والتي فاقمها صالح بقمعه الدموي لها.
حينها بــرز هــادي للمرة الثانية في دور الرجل المناسب،
ووقــع االختيار عليه الدارة المرحلة االنتقالية .أوكلت إليه،
بموجب الــمــبــادرة الخليجية ،رئــاســة الــبــاد بنحو توافقي
لعامين .ومنذ شباط /فبراير الماضي ،يسعى هــادي روي ـ ًدا
رويــــ ًدا إلــى فــرض صــاحــيــاتــه ،كمن يسير فــي حقل من
األلــغــام مــحـ ً
ـاول قــدر اإلمــكــان عــدم استفزاز خصومه ســواء
داخل حزب المؤتمر الشعبي الذي ينتمي إليه أو خارجه.
أولـــى االشـــــارات الــتــي صـــدرت عــنــه كــانــت قــبــل يــوم
واحــد من مراسم التسلم والتسليم ،التي أقيمت في القصر

الــرئــاســي فــي صنعاء .يومها خــرج معسكر انــصــار الرئيس
اليمني الــســابــق ،علي عبد الــلــه صــالــح ،مــحـ ً
ـاول اظــهــار أن
األخير قد حقق م ـراده وعــاد إلى اليمن ليقوم بتنصيب خلفه
كما سبق أن وعــد .لكن هــادي اختار معارضة صالح للمرة
األولــى ً
قائل إن الحفل سيقام لتوديع الرئيس السابق ،بعدما
تم تنصيب الرئيس في مجلس النواب بتفويض شعبي.
التفويض الشعبي نفسه ،استند إليه هـــادي ،لتوجيه
ً
محمل إيــاه المسؤولية عن األوضـــاع التي
انتقادات لسلفه
ّ
آلــت إليها البالد ،ومتعه ًدا تحسينها .إل أن محاوالت هادي
اطــاق عجلة حل المشكالت اليمنية ال ت ـزال تصطدم بأكثر
من عائق ،وهو المدرك لوجود أط ـراف مستفيدة في الشمال
كما في الجنوب ،ترى أن فشله يصب في صالحها.
داخـــل حــزب المؤتمر الشعبي ،الـــذي ينتمي إليه،
جنح صالح
يــدرك هــادي أن الحزب منقسم إلــى تيارين .األول ال يزال
يف حفظ دور يحتفظ بوالئه للرئيس السابق ،ولــم يـ ُ
ـأل جه ًدا في انتقاد
هــادي وعرقلة أي خطوة يقدم عليها .في المقابل ،ينادي
حزبه يف احلياة التيار األكثر اعــتـ ً
ـدال في الــحــزب ،الــذي كــان حاك ًما طوال
السياسية
الــســنــوات الــســابــقــة ،بــضــرورة ابــتــعــاد صــالــح عــن رئاسة
افساحا في المجال أمامه
الحزب ودعــم الرئيس الجديد،
ً
وجتنيبه
ً
حفاظا على احد أهم المنجزات التي
الدارة ملفات البالد
التعرص
ّ
نجح صــالــح فــي تحقيقها للحزب ،فعلى عكس البلدان
للحل عىل
العربية التي شهدت تغييرات فــي تركيبتها السلطوية
غرار ما حدث طــوال العام الماضي ،نجح صالح في حفظ دور حزبه في
الحياة السياسية ،وتجنيبه التعرض للحل على غــرار ما
يف مرص أو
حــدث فــي مصر أو تــونــس .ولــذلــك يــعــارض هــذا الفريق
تونس.
توجهات التيار المقرب من صالح ،والــذي يشترط لتنازل
الرئيس اليمني السابق تعيين نجله أحمد في مكانه.

عقدة القيادات العسكرية

وفــي م ــوازاة العراقيل داخــل حــزب المؤتمر الشعبي ،ال يزال
هــادي يفتقر بنحو رئيسي إلــى تكوين والءات داخــل الجيش،
مــا يجعل مــن نــجــاح عملية هيكلة المؤسسة العسكرية
واألمنية خطو ًة في غاية األهمية لــه ،اذ إن الرئيس السابق،
وعلى مــدى ســنــوات حكمه التي امــتــدت ألكثر مــن  ٣٣عا ًما
نجح في تحويل المؤسسة العسكرية واألمنية إلــى مؤسسة
عائلية ،جــاعـ ًـا مــن المناصب العليا فــي الــدولــة حــكـ ًرا على
أقاربه خو ًفا من أي انقالب قد يخطط له البعض.
ولذلك ،لم يتأخر هــادي ،مستفي ًدا من الغضب الشعبي
الموجه ضــد أقـــارب صــالــح ،فــي اجـــراء مناقالت عسكرية،
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أطــاح بموجبها شقيق نجل صــالــح ،العميد طــارق محمد
عبد الله صالح مــن قــيــادة الــلــواء الثالث حــرس جمهوري
إلـــى جــانــب االخ غــيــر الشقيق لــصــالــح ،محمد صالح
األحمر ،من قيادة القوات الجوية.
ومـ ّثــل التمرد الــذي قــاده طــارق ومحمد صــالــح ،وامتد
ألسابيع ،مــؤش ـرات واضــحــة على المعركة التي ستنشأ في
حــال وصـــول الـــدور إلــى نجل صــالــح ،أحــمــد الـــذي يتولى
قــيــادة الــحــرس الــجــمــهــوري ،وال ــى قــائــد أركـــان ق ــوات األمــن
وخصوصا أن معسكر
المركزي العميد يحيى محمد صالح،
ً
صالح يع ّد أن اقــصــاءه عــن المناصب األساسية فــي الدولة
ال يصب إال فــي مصلحة كــل مــن قائد الفرقة أولــى مــدرع
الــلــواء المنشق علي محسن األحــمــر ،وبــاقــي أفـــراد أســرة
آل األحــمــر الــتــي نجحت فــي االســتــفــادة مــن االحتجاجات
والحفاظ على مكانتها بالرغم من أنها كانت جــز ًءا رئيس ًيا
من نظام صالح تشاركه تقاسم السلطة وثرواتها.
لــكــن الــفــشــل فــي مهمة اعــــادة هيكلة المؤسسة
العسكرية واألمنية بمثابة خــط أحمر مــن غير المقبول
السماح بحدوثه ،إذ مــن شأنه القضاء على أي محاولة
مستقبلية لهادي ألداء دوره في ادارة المرحلة االنتقالية.
وهــو ما ظهر بوضوح من خــال االنــتــقــادات التي ارتفعت
عندما اقترب المبعوث األممي الخاص إلــى اليمن ،جمال
بــن عمر ،مــن رفــع ال ـرايــة البيضاء واعـــان استسالمه إزاء
أالعــيــب الرئيس اليمني السابق وأقــاربــه فــي مقاومة أي
محاولة للتخفيف من قبضتهم المحكمة على المؤسسة
األمــنــيــة والعسكرية .وذهـــب شــبــاب الــثــورة إلــى القول
إن شكوى بــن عمر ،الملقب بـــ«نــاطــق باسم السعودية
ومصالحها» ،ليست ســوى ثمار ما صنعته أيديه بالتواطؤ
مع السعودية والــواليــات المتحدة ،اللتين خاضتا هجو ًما
مضا ًدا في مواجهة الحركة االحتجاجية التي عمت البالد
طــوال العام الماضي أفضى في النهاية إلى اق ـرار المبادرة
الخليجية وتحويل الثورة اليمنية إلى مجرد أزمة.

الحركة الحوثية والحراك الجنوبي
امام الحوار الوطني

وتــوقــف منتقدو بــن عمر عند عــدد مــن المكاسب ،التي
نجح صــالــح فــي تحقيقها بــرضــى السعودية وأمــيــركــا على
يد المبعوث األمــمــي ،وفــي مقدمتها الحصانة التي منحت
لصالح واقــاربــه وأعــوانــه مــن االرتــكــابــات ط ــوال  ٣٣عــا ًمــا،
ضاربين عــرض الحائط بالثورة ودمــاء القتلى الذين سقطوا.

مكسب اضافي يتحدث عنه المعتصمون يتمثل في نجاح
صالح فــي الحفاظ على قــرار الــخــروج والــعــودة إلــى اليمن
متى ما أراد .وهــو ما جعله يظن أنــه قــادر إلــى ما ال نهاية
على ممارسة لعبته المفضلة بالرقص على رؤوس الثعابين
وتــحــدي قـــرارات المناقالت العسكرية ،التي يسعى هــادي
إلــى وضــع حــد لها للتفرغ لعملية اطــاق الــحــوار الوطني،
الذي سيكون مفصل ًيا في تحديد مستقبل اليمن.
بعد توقيع
فــالــقــضــيــة الــجــنــوبــيــة ،حــيــث يــتــصــاعــد مــطــلــب فك
االرتــبــاط ،إلــى جانب ملف صعدة وكيفية اشـــراك شباب
المبادرة
الــثــورة ،تع ّد من أبــرز المواضيع الشائكة التي سيتناولها
اخلليجية
الــحــوار في حــال تهيئة األجـــواء المالئمة النعقاده .ولعل
حتولت
اقــنــاع الحوثيين والــشــبــاب بالمشاركة فــي الــحــوار قد
ّ
الاسحات إىل يكون أسهل من اقناع األطراف الجنوبية.
جماعة «أنصار الله» بزعامة عبد الملك الحوثي ،حددت
ورقة ضغط
صحيحا فــي الــعــاشــر مــن شهر
رؤيــتــهــا لما اعتبرته حــــوا ًرا
ً
متسك هبا
أيــار /مايو من هذا العام .وأهــم ما جاء فيها أن تكون الثورة
وأهدافها مرجعية للحوار ،أن يتناول الــحــوار كافة القضايا
المعارضة،
الوطنية بــا استثناء .كذلك يــنــادي الحوثيون بــأن ال يكون
وهو ما
على الــحــوار أي وصــايــة أجنبية أو محلية دون االعــت ـراض
جعل أنظار
على رعاية األمــم المتحدة لــه .ويشترط الحوثيون أن تحدد
األطـــراف الداعية إلــى الــحــوار موقفها مما تقوم بــه أميركا
المؤمنني
وبــعــض الــــدول األخــــرى مــن انــتــهــاكــات مــتــواصــلــة لسيادة
برضورة
اليمن ب ـ ًرا وبــحـ ًرا وجــ ًوا .كذلك يطالبون بــأن تتخذ الــقـرارات
إستمرار
بالتوافق ويكون الحوار علن ًيا وبمشاركة جميع األطراف.
وطالبت جماعة الحوثي ايضا مــن الــقــوى المتورطة
الثورة تتجه
بــالــحــرب عــلــى الــجــنــوب وعــلــى الــمــحــافــظــات الشمالية
إىل حمافظة
بــاالعــت ـراف بخطأ الــحــرب وعــدالــة قضيتيهما ،فــضـ ًـا عن
تعزّ ّ
علها
اعــت ـزال رمـــوز النظام المتورطين فــي القتل ،وفــي ذلك
تكون المنقذ اشـــارة واضــحــة إلــى الــلــواء المنشق علي محسن األحمر
الـــذي أص ــر فــي خــطــابــاتــه طـــوال األشــهــر الــمــاضــيــة على
من هذه
تقديم اعــتــذار عــام لليمنيين عن فترة حكمه إلــى جانب
المأسلة.
صــالــح ،دون أن يــقــدم اي بـــادرة خــاصــة تــجــاه الحوثيين
الذين يرون فيه خص ًما قاد في مواجهتهم ستة حروب.
أمــا فــي جــنــوب الــيــمــن ،فــاألزمــة أكــثــر تــعــقــيـ ًدا .بعد
اعـــادة الــرئــيــس اليمني الــســابــق ،علي عبد الــلــه صالح،
فــرض الــوحــدة بــالــدم فــي الــعــام  ،١٩٩٤تراكمت مظالم
الجنوبيين إلـــى أن انــفــجــرت فــي منتصف عـــام ٢٠٠٧
مــن خــال الــح ـراك السلمي الــذي تحول مــن مجرد تجمع
لموظفين ،وتــحــديــ ًدا عسكريين يــطــالــبــون باستعادة
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حقوقهم ،إلــى حــركــة سياسية تــنــادي بايجاد حــل عــادل
للقضية الجنوبية .تصاعد عمل الــح ـراك الجنوبي ،ودفــع
القيادات الجنوبية ،التي كــان طر ًفا في الوحدة وتحدي ًدا
نــائــب الــرئــيــس اليمني الــســابــق علي ســالــم الــبــيــض ،إلى
الـــخـــروج عــن صــمــتــه الــــذي اســتــمــر مــنــذ الــعــام ١٩٩٤
وحــتــى  .٢٠٠٩كــذلــك عــاد كــل مــن الرئيس السابق علي
ناصر ورئيس الـــوزراء السابق أبــو بكر حيدر العطاس إلى
الواجهة ،لتكون النتيجة تشظي الحراك الجنوبي وتحوله
مــن حــركــة مــوحــدة إلـــى تــيــارات يمكن وضــعــهــا ضمن
فئتين .األول ــى تــرى فــي الخيار الفيدرالي ،ولــو المؤقت،
ً
حــا مناس ًبا للقضية الجنوبية ،فيما تصر الثانية على
مطلب فــك االرتــبــاط او االنــفــصــال تحت شعار استعادة
ً
شــروطــا للمشاركة
دولـــة الــجــنــوب .لكن يضع الــطــرفــان
فــي الــحــوار ،والــشــرط األكــثــر تــشــد ًدا يتمثل فــي أن يكون
الــحــوار بين الشمال والــجــنــوب ،ولــيــس بين النظام من
جهة واطـــراف يمنية شمالية وجنوبية مــن جه ٍة ثانية،
ليكون قبول الــحــوار ،وإن بشروط ،هو األمــر الوحيد الذي
بــات يمكن اعتباره قاس ًما مشتر ًكا بين مختلف تيارات
الــح ـراك .أمــا امكانية انضمام الــتــيــارات الجنوبية للحوار
الوطني فمرتبطة بتحقيق هــذا الشرط ،وهــو أمــر مستبعد
ـوصــا فــي ظل
عــلــى األقـــل فــي الــمــرحــلــة الــراهــنــة ،وخــصـ ً
وجـــود أطـــراف شمالية تــرفــض مثل هــذا الــشــرط ،وتــرى
أن الحل األنسب يتمثل في مشاركة تــيــارات الــحـراك في
الحوار الوطني وطــرح جميع الخيارات على الطاولة ،بما
في ذلــك االنفصال أو حق تقرير المصير ومحاولة اقناع
األطراف األخرى بتبني هذه المطالب.

شباب الثورة :ثورة مسروقة

أمــا شــبــاب الــســاحــات ،الــذيــن حــركــوا الــمــيــاه الــراكــدة في
السياسة اليمنية ونجحوا فــي اطــاق حركتهم االحتجاجية
بــعــيـ ًدا عــن األحــــزاب السياسية ،فأصبح صــوتــهــم ،بعد عام
ونصف العام تقري ًبا من انــدالع حركتهم االحتجاجية ،األكثر
خفوتًا وتــحــديـ ًدا منذ توقيع الــمــبــادرة الخليجية بين حزب
المؤتمر الشعبي وحلفائه واحـــزاب اللقاء المشترك .وفيما
تجري نقاشات جدية بين الحكومة اليمنية وممثلين عن
الشباب القناعهم بالمشاركة في الحوار الوطني ،فــإن نقاشً ا
مــواز ًيــا بين الشباب أنفسهم حــول جــدوى بقاء الساحات من
عدمه بعد التحوالت التي طــرأت على أدائــهــا طــوال األشهر
الماضية .وإلـــى جــانــب السيطرة الحزبية على الساحات

وتــحــدي ـ ًدا مــن قبل حــزب التجمع اليمني لــإصــاح الــذي
يمسك باللجان التنظيمية والتمويل ،فــإن الضغط الشعبي
الـــذي كــانــت تشكله الــســاحــات مــع انــطــاق االحــتــجــاجــات
تراجع بعد توقيع المبادرة الخليجية .ورغــم كل االنحرافات
التي أصابت المسار الــثــوري ،لم تثبت الساحات جدواها في
تصحيح مسارها بل اقتصر دورهــا منذ توقيع المبادرة على
التحول إلــى ورقــة ضغط تمسك بها المعارضة ،وهــو ما جعل
أنظار المؤمنين بــضــرورة استمرار الــثــورة تتجه إلــى محافظة
تعز ،ع ّلها تكون المنقذ من هذه الحالة.
بعدما غرقت ساحة التغيير فــي صنعاء تحت سيطرة
شــبــه كــامــلــة لــحــزب التجمع اليمني لــاصــاح والــفــرقــة
أولــى مـــدرع ،وتراجعت حماسة أبــنــاء المناطق الجنوبية
لــاســتــمـرار فــي الــمــشــاركــة فــي االحــتــجــاجــات على خلفية
توقيع المبادرة الخليجية وتهميشها للقضية الجنوبية ،رأى
البعض أن تعز قد تنجح في تغيير المعادلة ،نظ ًرا للدور
الذي أ ّدته المدينة في اندالع التحركات االحتجاجية.
فإلى جانب كونها أكبر المحافظات اليمنية من حيث
الــتــعــداد السكاني ،تشتهر تعز بمدنيتها وابتعادها عن
ً
فضل عــن استقاللية قرارها
السيطرة القبلية التقليدية،
عن العاصمة صنعاء ،بفعل تركيبتها االجتماعية المنفتحة
ونشاطها االقتصادي المتنوع .وهــو ما أمكن تلمسه خالل
االحتجاجات مــن خــال كــون غالبية الــمــبــادرات واألفــكــار
التي صيغت لمواجهة نظام صالح انطلقت من تعز ال من
صنعاء .األمــر الــذي أرق النظام منذ انـــدالع االحتجاجات
ودفعه خــال األشهر األولــى لممارسة مختلف أنــواع الحيل
عله يتمكن مــن جــر تعز إلــى الــحــرب وجعل الــســاح لغة
االحتجاج عــوضً ــا عــن الهتافات .لكن وعــي أبــنــاء المدينة
أفــشــل هــذه الــمــحــاوالت دون أن ينسحب نجاحهم على
القدرة على اجهاض المبادرة الخليجية أو تلبية التوقعات
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التي كانت تع ّول عليهم إلعــادة الزخم الثوري .وعلى األثر،
تحولت الــســاحــات عــمــو ًمــا إلــى مــجــرد أمكنة اعتصامات
وخيم يتجمع فيها الشباب لمناقشة األوضـــاع السياسية
دون امتالكهم الــقــدرة على اتخاذ اي مــبــادرات أو خطوات
قــادرة على فــرض تحقيق أي مطلب ،بما في ذلــك محاسبة
أفـــراد الــنــظــام .وهــو مــا جعل الشباب يــقــرون ضمن ًيا أن
ثورتهم قد سرقت وحــورت إلــى أزمــة ،وأنهم باتوا عاجزين
عن اعادتها إلــى مسارها الصحيح ،لينتظروا ،شأنهم شأن
العديد مــن الفاعلين السياسيين ،الــحــوار الوطني وليس
فقط امكانية نجاحه أو فشله ،بل النجاح في عقده.
فمنذ أشــهــر ،بــاتــت معضلة األوضــــاع األمــنــيــة المتردية
تــفــرض نفسها على اليمن ومستقبله نتيجة تــوســع نفوذ
الجماعات المسلحة المتشددة ســـواء «أنــصــار الشريعة»
أو «تنظيم الــقــاعــدة فــي جــزيــرة الــعــرب» .وشــكــل االنفجار
االنتحاري الــذي ه ـ ّز ميدان السبعين في الــواحــد والعشرين
مــن شهر أيـــار /مايو نقطة تحول فــي االرتــبــاك الــذي طالما
طبع عالقة االسالميين المسلحين بالنظام اليمني ،بعدما
استشعروا جدية السلطات اليمنية هذه المرة في محاربتهم.
وهــو توجه مرتبط بالضغوط الغربية ،وتــحــديـ ًدا األميركية،
بعدما بــات اليمن يمثّل مــن وجهة نظر واشنطن «تهدي ًدا
لألمن القومي للواليات المتحدة األميركية» على اعتبار أن
جميع الهجمات التي خطط لتنفيذها ضد الــواليــات المتحدة
تم االعداد لها من قبل «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب».
ويــهــدد نــجــاح الــجــمــاعــات اإلســامــيــة الــمــتــشــددة في
توسيع رقــعــة سيطرتها على المناطق اليمنية ،ونقل
الــمــعــارك مــن الــجــنــوب إل ــى الــعــاصــمــة اليمنية ،بجعل
مستقبل البالد ،وليس الحوار ،في مهب الريح فقط.

النفط وجتارة السالح:
مايكل كلري

خبير في الطاقة،
استاذ دراسات
السالم واألمن
العالمي في
جامعة هامبشاير
األميركية.

 1املرجع نفسه،
الجدول  ،12ص .45
 2املرجع نفسه ،الجدول
 ،11ص  43ــ .44
 3للمزيد من املعلومات
يرجى االطالع عىل
جريالد ستاينربغ

The Middle East and
the Persian Gulf: an
Israeli Perspective

وعبد املنعم سعيد

The Middle East and
The Persian Gulf: an
Arab Perspective

يف كتاب اندرو جي.
بيار Cascade of

Arms, Washington
DC, Brookings
University Press,

 ،1997ص  227ــ ،252
و 253ــ  ،283عىل
التوايل.

 44بدايات

حكاية حب خليجية ـ ـ غربية
أود أن اتــطــرق الــى الـــدور المحتمل للشفافية في
اإلضـــاءة على جانب من تجارة األسلحة ينبغي االنتباه
لــه :الــعــاقــة التفاعلية بين نقل األســلــحــة واستغالل
الــمــوارد الطبيعية .أعتقد أنّـــه يــوجــد عــاقــة حميمة
وتكافلية بين هاتين الظاهرتين ،مــع مساهمة كل
منهما فــي نمو األخـــرى ــــ بالترافق مــع نتائج خطيرة
وغير مرغوبة .ينطبق ذلــك على طرفي المعادلة :فمن
جهة يــؤدي السعي وراء الــمــواد الخام إلــى زيــادة بيع
األسلحة ،مــع تهديد إضــافــي للسلم واالمـــن الدوليين؛
وفــي الجهة األخـــرى ،يــؤدي السعي وراء الــســاح إلى
استنزاف متسارع للموارد ،مع ما يرافق ذلــك من ضرر
على البيئة ،واألهــــداف التنموية ،واألمـــن اإلنساني.
يتطلب هــذا الطرح وق ًتا لتطويره ،لكن دعــونــي ،على
األقل ،اتطرق الى بعض النقاط األساسية.

الدول العربية المنتجة للنفط
اكبر مشتر لالسلحة

بــدايــة ،دعــونــا نــبــدأ بما هــو واضـــح :خــال األربعين
ســنــة الــمــاضــيــة ،كــانــت الــــدول المنتجة للنفط في
الــشــرق األوســـط أبـــرز مشتري األســلــحــة التقليدية.
وفــق تقرير صــدر أخــيــ ًرا عــن «وحـــدة األبــحــاث في
الــكــونــغــرس» التابعة لمكتبة الــكــونــغــرس األمــيــركــي،
مثّلت دول الــشــرق األوســـط اكثر مــن نصف األفــرقــاء
( ٥١فــي المئة) الــذيــن تعاقدوا مــع العالم الصناعي
بــيــن  ٢٠٠٧و ٢٠١٠عــلــى شــــراء اســلــحــة .خــال
تلك الفترة ،كانت المملكة العربية السعودية ــ أكبر
مصدر للنفط فــي العالم ــــ اكبر مستورد لألسلحة
فــي الــعــالــم أيــضً ــا ،وقــد أنفقت  ٢٨.٩مليار دوالر

العدد  / ٢صيف 2012

أميركي على عقود أسلحة جــديــدة ،ما يشكل حوالي
 ١٦في المئة من إجمالي قيمة الصفقات مع العالم
الصناعي .اإلمـــارات العربية المتحدة والــع ـراق ،كانتا
من ضمن األكثر ش ـراء لألسلحة في الفترة نفسها ،مع
 ١٥.١مــلــيــا ًرا و ٧.٤مــلــيــارات على الــتــوالــي ،صرفت
على طلبات جــديــدة .1كذلك دخلت كل من الجزائر،
وايـــران ،والكويت ،وليبيا ،وعــمــان ،وقطر في اتفاقات
على مبالغ كبيرة ايــضً ــا لــش ـراء أسلحة جــديــدة في
السنوات القليلة الماضية.2
يقول خبراء تجارة األسلحة التقليدية تعلي ًقا على
حقيقة كــون دول النفط الشرق أوسطية السوق األبــرز
لألسلحة المستوردة ،إنّ الموضوع يتعلق بــثــروة تلك
الـــدول الكبيرة ،ورغــبــة الـــدول المستوردة للنفط في
كسب ود أكبر مزوديها بالطاقة .كذلك يمكن اعتبار
الــخــافــات واالنــقــســامــات الــمــوجــودة فــي المنطقة منذ

 4انظر ،اندرو جي .بيار
The Global

Politics of Arms
Sales, Princeton,
NJ, Princeton
University Press,

 ،1982ص .24
 5الكونغرس األمرييك،
مجلس النواب ،لجنة
العالقات الخارجية،
قانون التنمية والتعاون
املشرتك لعام ،1973
جلسات االستامع،
الكونغرس الثالث
والتسعني ،الجلسة
االوىل ،1073 ،ص .110
 6بيار ،املصدر ذاته،
ص .24
 7الكونغرس األمرييك،
مجلس النواب ،لجنة
العالقات الخارجية،
اللجنة الفرعية ،جلسات
استامع ،الكونغرس
الثالث والتسعني ،الجلسة
األوىل ،1973 ،ص .39
 8وزارة الدفاع األمريكية
Foreign Military
Sales, Foreign
Military Construction
Sales, and Military
Assistance Facts,

طبعة  ،1978واشنطن
دي .يس .االرقام كلها
يف الدوالر األمرييك.
 9للمزيد ميكن االطالع
عىل كتاب كلري
American Arms

Supermarket,

ص  127ــ .162
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زمـــن ،أحــد أســبــاب سعي الـــدول الــشــرق اوسطية وراء في المنطقة ــ إي ـران والسعودية ــ وبالتالي تسمح لهما
األسلحة الــحــديــثــة .3لكن البحث الدقيق يتوصل الى بــأن يكونا «الــشــرطــة اإلقليمية» التي ترعى المصالح
عالقة اقــرب واكثر حميمية بين تــداول األسلحة وانتاج األمــيــركــيــة النفطية .وكــمــا قـــال نــائــب مــســاعــد وزيــر
الــنــفــط ،يــت ـرابــط فيها االثــنــان مــبــاشــرة .تــطــورت تلك الــدفــاع جيمس إتــش .نويس آنـــذاك «االستنتاج األبــرز
العالقة بــدايــة فــي السبعينيات ،خــال واليـــة الرئيس (للمراجعة) كــان أنّ الــواليــات المتحدة لن تتولى دور
األميركي ريتشارد نيكسون .بعد زيـــادة اســعــار النفط الحامي الــذي كانت تتواله بريطانيا في منطقة الخليج،
الــخــام بــأربــعــة أضــعــاف،
إذ إنّ مــســؤولــيــة الــســام
ّ
ي
المتلق
هي
النفطية
األوسط
الرشق
دول
كما أعلنت منظمة الــدول
واالســــتــــقــــرار يــجــب أن
ألن الدول الكربى المستوردة تــتــوالهــا بــشــكــل أســاســي
الــمــصــدرة للنفط (أوبـــك) ،األول لألسلحة ّ
اصــبــح الــرئــيــس نيكسون
دول المنطقة .استنا ًدا إلى
المال
من
قسم
استعادة
يف
ترغب
للنفط
ومـــســـتـــشـــاروه قــلــقــيــن
«عقيدة نيكسون» ،نحن
الذي تنفقه عىل واردات النفط.
مـــن األثـــــر االقـــتـــصـــادي
مستعدون لمساعدة دول
المعاكس للزيادة الكبيرة
الخليج لكن ننتظر منها
في خــروج الـــدوالرات األميركية من البالد لشراء النفط تحمل المسؤولية الرئيسية فــي قضية الــدفــاع الخاص
الــمــســتــورد .لــذلــك ،أســس نيكسون لمجموعة عمل ما بها ،والــتــعــاون فــي مــا بينهم لتأمين الــســام واالستقرار
بين وكــاالت أميركية
عــدة ،يترأسها نائب وزيــر الدفاع اإلقليميين».7
ّ
الــعــرض الــقــاضــي بـــ«مــســاعــدة» دول الخليج ،عنى
وليم بــي .كليمنز جونيور ،لتحفيز الــصــادرات األميركية
ـوصــا األســلــحــة .4قـــال كليمينز وقتها تأمين أسلحة وخــدمــات عسكرية لها ،بنحو غير
لـــدول «أوبـــــك» ،وخــصـ ً
وقتها ،خــال شهادة له أمــام الكونغرس ،إنّ اي تباطؤ مــســبــوق .فــي األســــاس ،كــانــت إيـــران أبـــرز متلقّ لتلك
فــي تصدير األسلحة األميركية لتلك الـــدول «يقلل من المساعدة ،هي التي كــان يحكمها الــشــاه ،المدعوم من
احتمال مساهمة البيع ...في تعزيز أمــن العالم الحر الــغــرب .فيما كانت اتفاقات بيع األسلحة األميركية الى
ومــي ـزان المدفوعات األمــيــركــي» .5بسبب ذلــك ،أشــرف ايـــــران قـــد بــلــغــت بــيــن  ١٩٥٠و ١٩٧٠حـــوالـــي ٤٤
نيكسون على زيـــادة كبيرة فــي بيع األسلحة األميركية مليون دوالر ســنــو ًيــا ،ارتفعت إلــى  ١٩،٩مليار دوالر
إليـــران والــســعــوديــة .فــي ذلــك الــوقــت ،كانت الحكومة خــال السنوات الثماني التالية ،او ما يعادل  ٢،٥مليار
الفرنسية ايضً ا قلقة بنحو مماثل حيال تبعات مسألة دوالر سنو ًيا .8بعد سقوط الشاه ،وصعود النظام المعادي
مــيــزان الــمــدفــوعــات ،مــع تــزايــد اســتــي ـراد الــنــفــط ذي للغرب فــي طــهــران ،سعت الــواليــات المتحدة لتعزيز
وخصوصا
الكلفة العالية ،فسعت إلــى زيــادة بيع األسلحة إلي ـران الــقــدرة العسكرية لحلفائها فــي المنطقة،
ً
السعودية والكويت واإلمـــارات العربية المتحدة .9م ـ ّذاك،
والسعودية.6
أصبحت السعودية المتلقي األبـــرز للسالح األميركي،
التالزم بين النفط وأمنه وتجارة االسلحة
مما ساعدها على أن تكون اول زبون عالمي لألسلحة.
أ ّدت الواليات المتحدة ،مع الوقت ،دو ًرا عسكر ًيا اكثر
لكن لم يكن ذلــك الدافع الوحيد لزيادة مبيع األسلحة
ألهــم الـــدول المنتجة للنفط .كــان الــرئــيــس نيكسون مباشرة فــي الخليج ،لكنها ال تــزال تعتمد على صفقات
أيضً ا قل ًقا بشأن الخطر الــذي يتهدد أمــن النفط اثناء األسلحة لتعزيز الــقــدرات العسكرية لشركائها األمنيين
خصوصا بعد رحيل القوات فــي مواجهة إيــران والتأكد مــن امــن تدفق نفط الخليج.
نقله مــن منطقة الخليج،
ً
العسكرية البريطانية فــي  .١٩٧٢بــعــد المراجعة يبدو ذلــك جل ًيا ،مــثـ ًـا ،فــي الــق ـرار األميركي األخــيــر بمنح
المكثفة لــخــيــارات الــواليــات المتحدة االستراتيجية السعودية مــا يـــوازي الستين مليار دوالر مــن األسلحة
فــي الخليج ،اعتمد نيكسون استراتيجية عرفت باسم المتقدمة ــ وهــي اكبر صفقة تسليح لدولة واحــدة حتى
«االستراتيجية البديلة» او «عقيدة نيكسون» ،التي اآلن .حين أعــلــن عــن االتــفــاق ،فــي  ،٢٠١٠قــال مساعد
بموجبها ستسلح الــواليــات المتحدة حليفيها األبــرز وزيـــرة الــخــارجــيــة أنـــدرو جـــاي .شــابــيــرو إنّ (الصفقة)
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Planet, New York:
Metropolitan

 ،Books, 2008الفصول
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«ستكون رسالة شديدة اللهجة لــدول المنطقة تفيد بأننا المتوافرة ،من االعتراف الدبلوماسي ،والــزيــارات الرسمية،
ملتزمون بأمن شركائنا الرئيسيين فــي الخليج العربي والــتــعــاون التعليمي والعلمي ،والــمــســاعــدات والــقــروض
والــشــرق األوســـط .كذلك ،ستعزز الصفقة قــدرة السعودية التنموية ،وعقد صفقات األسلحة بنحو متزايد .مع وجود
يرحب قادة
على دحــر التهديدات على حــدودهــا والــدفــاع عن نفسها كل تلك المغريات ،ليس من المستغرب أن ّ
في وجه تلك التهديدات ،وتلك التي تستهدف بنية نفطها الــدول المنتجة للنفط باالنفتاح التنافسي ،وان يسعوا إلى
التحتية ،التي هي أساسية لمصالحنا».10
مضاعفة ارباحهم ،ومــن ضمن ذلــك تأمين حرية الوصول
بالتالي ،فإني اعتقد انّ
الى أسلحة متقدمة ومعدات
واخنفاض
النفط
عىل
الطلب
تزايد
مع
حقيقة كــون دول الشرق
عــســكــريــة فــي الــعــديــد من
11
إىل
المستوردة
الدول
سعت
منه
االحتياطي
األوســــــط الــنــفــطــيــة هي
الحاالت .
ان تـــنـــافـــس الـــــدول
المتلقي األول لألسلحة تثبيت عالقات محيمة مع قادة الدول المنتجة.
المستوردة للنفط فــي عقد
التقليدية تــعــود ،فــي جزء
كبير منها ،إلى رغبة الــدول الكبرى المستوردة للنفط في اتفاقات مماثلة ،يــؤدي ،من وجهة نظري ،إلــى وضــع يمنح
استعادة قسم من المال الــذي تنفقه على واردات النفط ،الـــدول الــمــصــدرة للنفط الــقــدرة على الــوصــول الــى اكثر
ومــن أجــل التأكد من أمــن نقل النفط عالم ًيا .كــان االمر األسلحة المتوفرة تــطــورا .مــع سعي الــواليــات المتحدة،
والصين والــدول األوروبــيــة إلــى كسب ود قــادة تلك الــدول،
كذلك لفترة طويلة ،ويستمر حتى اليوم على المنوال ذاته.
فــي الفترة األخــيــرة ،أضــيــف سبب جــديــد إلــى تلك ليس مفاجئًا قدرتهم على الحصول على اسلحة غالية
السابقة ،مــن اجــل الــدفــع قــد ًمــا بصفقات األسلحة الى الثمن وتقنيات اكثر تعقي ًدا على مر السنين .أعتقد أنّ
الشرق األوســط (وغيرها من المناطق المنتجة للنفط) :تلك الدينامية عامل اســاســي فــي ارتــفــاع مستويات نقل
هو الجهود المبذولة من ابــرز الــدول المستوردة للنفط األســلــحــة لــلــشــرق األوســــط وافــريــقــيــا .فــبــنــا ًء عــلــى ارق ــام
من لتثبيت عالقات مم ّيزة مع ابرز الــدول المنتجة للنفط «وحــــدة األبـــحـــاث فــي الــكــونــغــرس» ،ارتــفــعــت طلبات
وغيره من مــوارد الطاقة .مع تزايد الطلب على النفط األســلــحــة التقليدية مــن قبل دول الــشــرق األوســـط من
وغــيــره مــن مــصــادر الــطــاقــة بشكل كــبــيــر ،وانــخــفــاض  114.4مــلــيــار دوالر إلـــى  140.6مــلــيــار دوالر في
االحتياطي منه ،سعت ابــرز الـــدول المستوردة للنفط ،الــفــتــرة الــمــمــتــدة بــيــن  ٢٠٠٣و ،٢٠٠٦بــزيــادة قــدرهــا
وعلى رأســهــا الــواليــات المتحدة ،والصين ،واهــم القوى  ٢٣في المئة .كذلك ارتفعت قيمة الصفقات التي وقعتها
األوروبــيــة ،إلــى تثبيت عالقات حميمة مع قــادة الــدول الـــدول االفريقية خــال الــمــدة نفسها مــن ثالثة مليارات
المنتجة للنفط ــــ مــن أجــل تأمين عقود طويلة األجــل دوالر إلــى  ٤،٢مليارات ،أي بــزيــادة قدرها  ٤٠في المئة.
لتدفق النفط و /أو تأمين الفرص أمــام شركاتها النفطية خــال هــذه الفترة ،كانت ابــرز الــدول المصدرة للسالح هي
األكــثــر اســتــيـرا ًدا للنفط ،أي :الــواليــات المتحدة األميركية
الكبرى للمشاركة في انتاج النفط.
12
بالطبع ،حافظت الــواليــات المتحدة لفترة طويلة على والمملكة المتحدة وفرنسا والمانيا والصين .
عــاقــات عسكرية وثيقة مــع دول الخليج ،وأخــيــ ًرا ،خالل
إدارتــــي كلينتون وبـــوش االبـــن ،سعت إلــى تعزيز تلك افريقيا :االسلحة مقابل صفقات النفط
الــروابــط مــع دول بحر قــزويــن المستقلة حدي ًثا ،والــدول تثير الــزيــادة في مبيع األسلحة الــى افريقيا االنتباه .رغم
المنتجة للنفط فــي شــرق أفريقيا .الصين ،مــن جهتها ،انّ حجم األسلحة الــمــو ّردة الــى افريقيا اقــل بكثير من
سعت إلى مثل تلك العالقات مع أنغوال والــســودان وإي ـران تلك الخاصة بآسيا والشرق األوســط (فــي القيمة المالية)،
وك ـزاخــســتــان وفــنــزويــا ،واخـــذت تنافس واشــنــطــن على فــإ ّنــهــا تتضمن الــكــثــيــر مــن اســلــحــة الــمــشــاة ،الــســاح
الــنــفــوذ فــي دول الخليج األخــــرى .وتسعى دول أوروبـــا األفــضــل للحروب االهلية ــــ وهــي انـــواع الــحــروب األكثر
الــكــبــرى احــيــا ًنــا إلــى عــاقــات مماثلة مــع مستعمراتها انتشا ًرا في القارة.
وفيما يمكن اعتبار مسألة تجارة السالح مع افريقيا
ـوصــا فــي أفــريــقــيــا .خــال تطوير عالقات
الــســابــقــة ،خــصـ ً
مشابهة ،تستخدم الــدول المستوردة للنفط كل الوسائل ذات ابــعــاد معقدة ،يمكن مالحظة عــاقــة واضــحــة بين
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السعي وراء النفط (والــمــوارد الطبيعية األخ ــرى) وتسليم
األســلــحــة .فعلى سبيل الــمــثــال ،تلقت نيجيريا اسلحة
مــن الــواليــات المتحدة والــصــيــن ،وهما دولــتــان تسعيان
إلــى زيــادة وارداتــهــمــا النفطية إلــى هــذا البلد .وال يمكن
التغاضي عــن حقيقة زيـــادة تسليم األســلــحــة لنيجيريا
بعد اتــفــاق الرئيسين اولــوســغــون اوبــاســانــجــو النيجيري
ونــظــيــره الصيني هــو جينتاو على زيـــادة الــتــعــاون في
المجال النفطي .13بنحو مماثل ،زادت الــواليــات المتحدة
مساعداتها العسكرية لنيجيريا بعد تزايد اعتمادها على
النفط النيجيري .وبما أنّ «نيجيريا خامس اكبر مص ّدر
لــــواردات اميركا النفطية» ،وبسبب ان عــدم االستقرار
فــي دلــتــا النيجر يمثل خــط ـ ًرا على امــن منشآت النفط
النيجيرية ،أعلنت وزارة الخارجية األميركية عــن خطط
لتعزيز قـــدرات محاربة التمرد لــدى الجيش النيجيري،
خصوصا فــي «منطقة اســتــخـراج النفط فــي دلتا النيجر
ً
14
الــحــســاســة»  .كــذلــك عـــززت كــل مــن الــواليــات المتحدة
والصين مساعداتها العسكرية لــدول نفطية أخــرى في
المنطقة ،واحيانًا عبر التنافس بينهما على موقع الحظوة
لــدى الــدول الصديقة للطرفين (نيجيريا) ،او السعي الى
اتــفــاق احـــادي (كــمــا فــي عــاقــات الصين مــع النظام في
الــخــرطــوم) .15يمكن مالحظة نمط مماثل ،على ما اعتقد،
فــي حــوض بحر قــزويــن ،حيث تسعى كــل الــقــوى الكبرى
إلى السيطرة على انتاج الطاقة ونقلها.
ً
عامل
ا ًذا ،تشكل المنافسة بين أبــرز مستوردي النفط
آخر مه ًما في تجارة األسلحة التقليدية.

السالح البحري للتسابق على النفط

لقد تــحــدثــت ،حتى اآلن ،بشكل عــام عــن المحفزات
التي تدفع الـــدول الــمــصــدرة للسالح إلــى الــدخــول في
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صفقات لبيع االسلحة ،لكن من األهمية بمكان التوقف
عند محفزات الـــدول الــمــســتــوردة للسالح .كما هناك
عالقة جيدة بين السعي وراء النفط وســائــر الــمــوارد
الطبيعية األخـــرى مــن قبل الـــدول الــمــصــدرة للسالح،
ثمة عالقة مماثلة بين الموارد والسعي
كذلك اعتقد أنّ ّ
وراء األســلــحــة مــن قــبــل الــــدول الــمــصــدرة لــلــمــوارد.
العديد من متلقي األسلحة التقليدية هم دول منتجة
لــلــمــوارد الطبيعية تــواجــه مــخــاط ـ ًرا مــن دول مــجــاورة
او مــن مجموعات مــعــارضــة فــي الــداخــل ،بطريقة او
باخرى ،لتأمين حدودها و/او قمع التمردات والحركات
االنفصالية داخــل الــحــدود ،يسعى قــادة تلك الــدول إلى
الــحــصــول على اسلحة حديثة مــن كــل االنــــواع ،على
عكس قـــادة دول العالم الصناعي المعرضة للخطر.
لكن فــي البيئة الــتــي تناولتها ،بــاالضــافــة الــى تنافس
الــــدول الــمــســتــوردة لــلــمــوارد بعضها ضــد بــعــض على
النفوذ على الــدول المصدرة للموارد ،تعرض كل منها
على الزبائن أعـــدا ًدا كبيرة من االسلحة ويجري تطوير
أسلحة تــزيــد على تلك الــتــي تــعــرض على الـــدول غير
المنتجة للموارد األولية.
الــعــاقــة بــيــن االســتــحــواذ عــلــى األســلــحــة وانــتــاج
الـــمـــوارد األولــيــة واضـــح ايــضً ــا فــي الــجــهــود االخــيــرة
لبعض الــــدول الــنــامــيــة لــتــعــزيــز قــدراتــهــا الــبــحــريــة،
ـوصــا تلك الــتــي تــريــد اســتــغــال بحرها اإلقليمي
خــصـ ً
الغني بــالــمــوارد الطبيعية .العديد مــن تلك الـــدول،
مثل الصين وفييتنام وماليزيا وتــايــانــد واندونيسيا
والفيليبين متورطة في ص ـراع مستمر حــول ملكية نفط
بحري وحــقــول غــاز طبيعي فــي بحر الصين الجنوبي.
عـــدة إلــى اشتباكات بين
وهــو خــاف أدى فــي مـــرات ّ
الــبــوارج الحربية للدول المختلفة المتورطة في ذلك
الـــنـــزاع .16وقــد بــرز خــاف مماثل حــيــال حقل نفطي
تحت البحر مقابل بورنيو تـ ّـدعــي كــل مــن اندونيسيا
وماليزيا ملكيته .ونتيجة لتلك الــخــافــات البحرية،
حدثت العديد من
وغيرها المتعلقة بــمــوارد طبيعيةّ ،
تــلــك الــــدول قــواتــهــا الــبــحــريــة ،وبــشــكــل أســاســي من
خــال ش ـراء الــبــوارج البحرية المستوردة .تقول «وحــدة
األبــحــاث فــي الــكــونــغــرس» انـــه بــيــن االعــــوام ٢٠٠٣
و ،٢٠٠٧حــصــلــت دول شـــرق وجــنــوب شـــرق آسيا
مجتمعة على  ٢٦بــارجــة حربية كبيرة ١٣٣ ،سفينة
صغيرة ١٤ ،غــواصــة ،كلفت القسم الكبير مــن مبلغ
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 ٧٢مليار دوالر الـــذي انفقته تلك الـــدول فــي تلك الطبيعية ،مما قــد يلحق الــضــرر بالبيئة او بــقــدرة تلك
الفترة على استيراد األسلحة.17
الــدول المستقبلية على االنــتــاج ،او يوجب نقل األمــوال
من هــذه األمثلة وغيرها ،يبدو
واضحا بشكل ال لبس مــن ب ـرامــج التنمية االجتماعية واالقــتــصــاديــة ،مما قد
ً
18
فيه ،وجــود عالقة قوية وتكافلية بين السعي وراء الموارد يــزعــج الشعب ويسبب الــتــذمــر  .بــاالضــافــة الــى ذلــك،
من قبل اهم الــدول المستوردة للموارد الطبيعية ،والسعي فــإنّ األسلحة التي مــن المفترض ان تؤمن الــدفــاع ضد
الــعــدو الــخــارجــي غــالـ ًبــا ما
وراء األســلــحــة مـــن قبل
الواسئل
كل
للنفط
المستوردة
الدول
تستخدم
تستعمل فــي الــصــراعــات
أهــم الـــدول المنتجة لتلك
الـــمـــوارد .وكــمــا قــلــت في المتوفرة من االعرتاف الدبلومايس والتعاون الــداخــلــيــة ،ضـــد اقــلــيــات
عــرقــيــة او مــجــمــوعــات
بداية مداخلتي ،فــإنّ هذه
األسلحة.
صفقات
إىل
والعلمي
التعليمي
منشقة تسعى إلــى زيــادة
العالقة ينتج منها العديد
حقوقها الــســيــاســيــة .رأيــنــا
مـــن األمـــــور الــمــخــتــلــفــة،
فحين تؤمن االسلحة لــلــدول المنتجة للنفط ،لألسباب ذلــك في الفترة األخــيــرة في ليبيا وســوريــة حيث األسلحة
التي ذكرتها ،فــإنّ ابــرز بائعي األسلحة يصرون على أنّهم المتطورة ــ واغلبها مستورد ــ استخدمت ضد المدنيين
يسعون فقط إلــى الحفاظ على االستقرار االقليمي ،وأنّ غير المسلحين.
يـــؤدي ذلـــك الـــى االعــتــقــاد بــأنّــه يــجــب ان نخصص
اعمالهم لــن تــؤدي الــى العسكرة او تعزيز السباق الى
التسلح .لكن نتائج نقل األسلحة هي احيانًا غير متوقعة المزيد من االنتباه لتلك العالقات المعقدة والمهمة .قد
وخــطــرة .حــيــن كــانــت ايــــران المتلقي األبــــرز لألسلحة توجد اسباب قانونية في ميثاق األمــم المتحدة ،تتيح بيع
األمــيــركــيــة ،على سبيل الــمــثــال ،انــخــرطــت فــي عــدد من وشــراء األسلحة التقليدية .لكني اعتقد انّ تلك األهــداف
الــمــمــارســات العسكرية الــعــدائــيــة ،واســتــولــت على جزر تــم تشويهها بسبب السعي وراء الــمــوارد الطبيعية من
متنازع عليها فــي الخليج ،وأرســلــت جــنــو ًدا الــى سلطنة قبل الــدول المصدرة لألسلحة ،مع نتائج خطرة محتملة
عــمــان .كــذلــك ،عندما قــرر صـــدام حسين اجتياح ايــران قــد تــقـ ّوض ذلــك الميثاق .انّــه ألمــر اســاســي بالتالي ،ان
فــي الــعــام  ١٩٨٠والــكــويــت فــي الــعــام  ،١٩٩٠تأثر نفهم تلك التقاطعات بنحو افــضــل ،وافــضــل طريقة
بــرأيــي ،بكونه نجح فــي الحصول على ترسانة كبيرة من لتنمية ذلــك الفهم والترويج له هي زيــادة الشفافية في
األسلحة المستوردة لقواته المسلحة التي كانت تتزايد تجارة األسلحة.
عــديــ ًدا .كــذلــك اعتقد انّ تــوافــر األســلــحــة الحديثة في
السوق الدولية يساهم في الجو المتوتر في بحر الصين
الجنوبي ،وفي مناطق بحرية أخــرى غنية بالموارد ،حيث
يعتمد المتنافسون على اســتــع ـراض الــقــوة العسكرية
لتعزيز ادعاءاتهم.
كــذلــك يمكن أن يــكــون لنقل االســلــحــة تأثير على
الــتــطــورات االجتماعية واالقــتــصــاديــة داخــل تلك الــدول.
فرغم أنّ الــدول المنتجة للموارد الطبيعية ،بنحو عام،
هــي فــي وضــع افــضــل لــدفــع الــمــال لــقــاء شـــراء األسلحة
المستوردة مــن الـــدول االخـــرى ،فإنها تعاني احيانا من
اجــل تسديد كــل الدفعات المستحقة عليها مقابل تلك
االسلحة الثمينة .هذه مسألة تــزداد اهميتها حين تتراجع
اســعــار النفط او السلع االخــــرى ،كما يحصل دور ًيـــا.
فــي تلك االوقـــات قــد تضطر الـــدول التي طلبت أسلحة
مستوردة غالية الــى زيــادة انتاجها من النفط والــمــوارد
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رشا العزب

أسامء الغول
سحر مندور

من يصنع الثورة يف القطيف؟

اميان ناعس

باسل صالح

 69جولة بني أنقاض مملكة اخلوف:
		 سورية الثورة خبري

ارنست خوري

رشا العزب

هي دي الثورة!

صحاف ّية وناشطة
في اللجان
الشعب ّية ،مصر.

أنا إسمي رشا العزب ،أنا صحفيه وبشتغل في السياسه من سنة  ٢٠٠٠وعمري  ٢٩سنه.
في تمانيه وتسعين كنت أنــا في ثانويه عامه وكــان في حــرب أمريكا على العراق وأنــا كنت
طالبة ثــانــوي ،فقررنا نعمل مظاهره داخــل الــمــدرســه ووزعــنــا مــنــشــورات وعملنا علم أمريكا
وحــرقــنــاه .وبعد كــده أنــا تأبض عليا فــي المدرسه ودي تبأى أول مــره يتئبض عليا فــي حياتي،
ودخلوني الكنتين وكنت مبسوطه طب ًعا .وبعد كــده دخلت الجامعه وكانت بداية االنتفاضه
الفلسطينيه وطب ًعا كانت دي أول مظاهرات تحصل في مصر من التمانينات .في  ٢٠٠٣نزلت
من البيت ،أصحابي تجمعوا عندي ،ونزلنا مع بعض وركبنا المترو ،وبئينا بننزل في كل عربية
مترو نقول فيها إن إحنا رايحين التحرير .كــل محطه بنغير عربيه وبنقول نفس الــكــام وكل
محطه بنغير العربيه بنقول نفس الكالم لحد ما نزلنا التحرير .وكــان عشرين مــارس ودا كان أول
احتالل للتحرير من السبعينات.
كان في شوية حاجات بتتعمل حوالي ,التحضير لكيان موحد ،يضم كل الناس اللي طلعت من الشغل
بتاع االنتفاضه وضرب العراق ،فكان الكالم على فكرة «كفايه» .كان التعامل أول اجتماع «كفايه» كان
في «جمعية الصعيد» كان في رمضان اعتقد .أنا حضرتو ،ناس كتير كتير اتفقت على ان يبأى في كيان
موحد يضم الناس دي ويشتغل على األوضاع الداخليه ودي كانت أول مره الناس تتكلم على مصر .إبتدت
مظاهرات «كفايه» في  ٢٠٠٥بعد المظاهره االولى التي نشأت في  ،٢٠٠٤كانت بتتكلم بشكل واضح
خالل تظاهرة يف ميدان التحرير يف  30يناير ( 2011منى سيف ،فليكر).
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وصريح «ال للتمديد .ال للتوريث»  ...بشكل قاطع« .كفايه» كانت حركه فيها ميزه رئيسية ج ًدا ،انها كانت
حركه واسعه وفي نفس الوقت مفيهاش المركزيه وقويه عشان ما كانش في فالحقيقه قيادات.
وكــان كمان فــي حركه فــي المحافظات واســعــه حــوالــي ,مشاكل االصـــاح الــزراعــي ،ودي كانت
الفته جــ ًدا فــي الفتره دي .فــي الفتره دي كــان فــي تــات قــرى عملوا انتفاضات شبه كامله ضد
عـــودة االقــطــاع الــلــي تحالف مــره اخـــرى مــع الشرطه علشان يــســرق أرض الفالحين الــلــي داروا
المصلحه الزراعيه من الخمسينات« .الستوري» (القصه) الرئيسيه اللي كانت رمــز للمرحله دي
هي «سيرندو» في (محافظة) «البحيره»« .سيرندو» في «البحيره» كانت انتفاضه ضخمه جـ ًدا ج ًدا
ضــد االقــطــاع ونــزلــت الشرطه قبضت على كــل الــنــاس وبقية الرجاله هــربــوا .إحنا رحنا المدينه،
قصدي القريه ،بال رجــال ،كل الــي كــان باقي منا ستات .لما الشرطه جــات مــره تانيه علشان تقبض
رجاله فراحت قابضه على الستات ،وقبضت على عــدد كبير
على الناس اللي في القريه ما لئتش ّ
ّ
من الستات ومنهم «مركبي»« .مركبي» إتقال كتير عن تعذيبها في قسم الشرطه وانها علقت من
ضفايرها وماتت واتدفنت بالسر باليل كمان! فالحادثه دي كانت حادثه ضخمه جــ ًدا جــ ًدا ج ًدا
اشتغلنا عليها بكل ما نملك من قوى.

بعد السجن مش زي قبله

السجن كــان عالم مختلف تما ًما عن الحاجات الــي بنشوفها في األفــام والتلفزيون وفالحقيقه
السجن حاله خــاصــه ،حاله انسانيه خاصه جــ ًدا واعتقد اننا يمكن بـــأ ّرخ لتجربتي السياسيه
قبل وبــعــد الــســجــن ،ألن قبل السجن كــانــت االمـــور شــويــه فيها أحـــام وفيها تــجــاوز لفكرة
العقبات اللي ممكن تحصلك وانــت في السجن .أنــا ما كنتش خايفه من السجن ليه؟ كنت
قلقانه مــن الممكن يحصل فــي السجن ،بــس احنا تعاملنا معامله خاصه فــي الحقيقه ،مش
مــن ادارة السجن ،مــن الــســاجــنــات ...الساجنات كــانــوا مستقدعينا جـــ ًدا ،ففي واحـــده ضحت
لنا بالبكيه بتعتها ،فنيمتنا أنــا وأسماء على سرير ون ّيمت نــدى على سرير وظ ّبطنا الحال وكان
في حالة كده إحتضان من العنبر مش طبيعيه .الفكره انو في أول اسبوع كان في أول مح ّوله
لسجينه جنائيه لالعتصام ،طلعت فــوق مبنى المستشفى وقالت أنــا لو ما تعالجت كويس في
المستشفى ،ألن المستشفى ما كانت مستشفى ،كانت يعني ساخنه يعني زي القسم يعني،
كانت الدكتوره بتجري ورا المرضى والله العظيم.
انا حبدأ شويه من قبل  ٢٥يناير من  ٢٠يعني ،يوم  ١٤يناير ،يوم ما بن علي هرب ،كنت أنا في الشارع
حد من صحابي كلمني وقللي الخبر فمكنتش مسدئه
مشتريه حاجات انا وصحابي وأنا ماعرفتش الخبرّ .
وكنت ماشيه بقول للناس في الشارع «بن علي هرب! يعني أول رئيس عربي يهرب بعد ثوره شعبيه في
بلدو!» فالناس بت ُبص ّلي كده ،ببالهه شديده ج ًدا يعني .فواحد بسألني «مين بن علي؟» فأنا َب ُق ّلو ،فراح
قايل« :بس دا الي عندنا عمرو ما حيمشي يعني ».كان في خطاب مبارك التاني اللي هو [يوم] التالت إلهو
قسم الناس .وفي ناس شافت انو الراجل عمل اللي عليه وكده كويس أوي وبعد كده الزم يروح .وانا
إللي ّ
كنت شايفه انو لو ر ّوحنا حيدبحنا ،فالزم نكمل ...الزم نكمل لحد ما مبارك يمشي والنظام يسقط يعني
مش بس مبارك يمشي يعني .بالليل في ناس كتير مشيت من الميدان ،اللي هو [يوم] التالت .دا في ناس
من صحابنا كمان مشيوا .في بعض الكتاب المثقفين والمنظرين مشيوا .المجلس العسكري بيحارب الثوره
من أول يوم ،وفشل ...هي دي الفكره بس يعني ،الفكره انو كان بيحارب جاه ًدا ...جاه ًدا انو يقضي على
الثوره دي بأكتر من طريقه ،باالعتقاالت وانو ياخد ناس ويعذبها والتعذيب كان بشع ج ًدا على فكره
أثناء  18يوم كمان .فتره  ٩مارس اعتقد انوا عمل نقطة تحول في نشاط المجموعات السياسيه ثم كمان
عمل تحول في مواجهة الناس للحقيقه الصادمه انو المؤسسه العسكريه في مصر هي بتع ّبر عن مبارك

وهي استكمال واضح لحكم مبارك وانو تم التخلص من حكم مبارك بحكم هو كان عقبه لبقاء المؤسسه
العسكريه الفاسده ولبقاء العسكر في الحكم.

يعني إيه سلمية؟

الناس
وصلت
الميدان
ازاي؟ هو دا
السؤال اليل
المفروض
يتأسل.
الناس
وصلت
ميدان
التحرير بعد
معارك يف
الاشرع
إستمرت
متنيه واربعني
اسعه.

اللي حصلي اني اتخدت واتضربت وو ّدونا للمنطقه العسكريه وشفت بعيني التعزيب الي بيتعمل وانا نفسي
إتضربت وبنات اتضربوا وتم االعتداء عليا وانا داخله المتحف وتم ربطي ،بس ده كله تفاصيل ال تُذكر بالمقارنه
مع الذي حصل لبقية الشباب جوه .ولوال انو احنا بس اجتهدنا وعملنا الفِديوهات ونشرناها ون ّزلنا وحاجات
وأساسا كتير ناس جات وأسسنا ال
ومش عارفه ايه وعملنا اجتماع واسع لكل الناس المهتمه باللي حصل
ً
للمحاكمات العسكريه للمدنيين الي هي حركه المجموعه الي إشتغلت على انتهاكات العسكر طول فترة الثوره
وبصراحه المجموعه ساهمت بشكل ضخم ج ًدا وانضم اليها عدد كبير ج ًدا من المتطوعين ،ساهمت في تحريك
احداث السنه كلها في رأيي وساهمت كمان في كشف معلومات كانت الناس محتاجه تعرفها.
يعني ايه سلميه؟ يعني لما تتضرب بالرصاص وانت ترد بالطوب ،وبيقولو عليك ان انت بلطجي .وسلميه
يعني لما تتدهس بالمدرعات بالجيش وتطلع تضرب حد من اللي بيقتلوك وقتلوا اخواتك وبيتهموك إن انت الي
بتضرب؟ سلميه يعني لما تتصاوب بالرصاص في عينك فتضرب بالمولوتوف وبيقولوا عليك برضو انو انت بلطجي
وان دي مش اخالق الثوره؟ قللي ايه هي اخالق الثوره؟ اللي هي عامله ازاي دي؟ أخالق الثوره يعني ان الناس
وصلت ،الناس فاكره انو الثوره ميدان التحرير وده مش صحيح .كل الناس اللي بتتكلم انو اعتصام  ١٨يوم هو الي
ّوقع حسني مبارك مش صحيح على فكره .مش صحيح .الناس وصلت الميدان ازاي؟ هو دا السؤال اللي المفروض
يتسأل .الناس وصلت ميدان التحرير بعد معارك في الشارع إستمرت تمنيه واربعين ساعه متواصل والمظاهرات
دي بتيجي على الميدان ،الميدان ماكنش عمرو حيتفتح لو األحياء ما قررتش انها تعمل معركتها في الحي .الكالم
دا كلو ما طلعش اال مع مواجهتنا للعسكر ،بعد ما واجهنا العسكر وده في مسج [رسالة] مهمه :انو عايزك طول
الوقت تتضرب وتروح تنام زي ما كان بيحصل ايام مبارك .ما هو إحنا عشنا في تالتين سنه سلميه على فكره .انك
ترد على القتل والعنف بعنف حتى لو عنف أقل منو بكتير يعني حتى مش عنف بيساوي عنف الدوله ،عنف
الدوله المنظم إجرام.
ال أملك من المهارات اللي تخليني اعمل حاجه عنيفه ،يعني انا أكتر حاجه بعملها كنت بعملها في حياتي
هو انّنا كنت بضرب طوب في [موقعة] الجمل او [شارع] محمد محمود وال اي حاجه وأنا ده حقي وحفضل
متمسكه بيه لحد اخر لحظه وأي مؤسسه في الدوله ظالمه بتسحق الناس وبتهينهم وتذ ّلهم وتعذبهم هي
مؤسسه تستحق الحرق بال نقاش.
العيله مقسومه زي اي عيله في مصر ،أسره عاديه متوسطه ،أبويه راجل مش متعلم ما بيعرفش يقرا وال
يكتب وأمي كذلك .أنا أمي تقدر تميز شكل اسمي ألنها حافظه شكل اسمي من الجرايد .الوعي صراحه ملوش
عالقه خالص بأديه معاك شهاده عليا ،بدليل انو اللي خربوها هم كلهم معاهم شهادات عليا يعني .وفكره كمان
يوم ما جا [ابوي] السجن زارني هو وماما كان عظيم ج ًدا وكان أداؤه رائع ج ًدا .أمي كانت بتعيط [تبكي] طب ًعا
أساسا ،انّو انا اللي بعملوا
بس أبويا كان أداؤه رائع في الحقيقه ،ولما أنا ع ّيطت كان شايف انو ليه انا ع ّيطت ً
دا صح وانو اللي بعملوا ده حاجه مهمه ج ًدا والزم أبقى متماسكه .أبويه مع االسف ما شفش الثوره ،مالحقش
الثوره يعني ،أعتقد كان حيبقى فارق معاه جدا موضوع الثوره.

نموذج «سمبو»

انبهار العالم بثورة مصر انبهار مفتعل وليه أهداف سياسيه أخرى يعني .أحنا عملنا حاجه عظيمه
لكن المبالغه فيها ده ض ّرها ألن أقنع الناس وأدى لهم تص ّور انو خالص خلصت ،فالناس بأ
تروح البيت وده مش صحيح والعالم كلو تأملوا ده عشان المعنى ده يوصل .لكن أنا شايفه
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مفيش
ثوره قامت
علاشن
«تويرت»
أو علاشن
«فيس
بوك»
فاحلقيقه
يعين ،الثوره
بتقوم لما
الناس بتزنل
وتقاوم
ومتوت
وتضحي.
ّ
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انو العالم من مصلحتو انو ميكونش في ثوره جذريه .العالم من مصلحتو يكون في حاجات ظريفه كده شكلها
ثورات .والعالم من مصلحتو انو مايبقاش في حركه اجتماعيه واسعه بتطالب بالحقوق ،قلبها العداله االجتماعيه
مش الحريه ونقطه .يعني طول الوقت والناس بتقولك الناس دي خرجت علشان الحريه .أل الناس دي خرجت
علشان مش معاها تاكل! واألكل ما جا لحد دلوقتي ومش حييجي ألن النظام في مصر من مصلحتو إنو يبقى في
إفقار المهمشه أكتر بالدليل انو الـ ١٢الف معتقل اللي إحنا ما بنعرفش عنهم حاجه اللي في السجون دلوقتي
ِست» [لهم] دور مهم يعني انا انو الدور اللي لعبوه وأنا منهم ونحنا عملنا ما يسمى
كلها طبقات شعبيه« .االك ِتف ْ
ّ
بإعالم الثوره ،بنكتب ،بنقول ،بنص ّور ،بنوثق ،ولكن مش كلنا بنبقى واقفين في المعارك في اول صف .دي حقيقه
موضوعيه يعني ،ومش مطلوب انو كلنا نبقى واقفين في الصف األوالني ولكن ال َف ْرق الصوره النمطيه اللي عايزين
يصدروها للميديا ولالعالم وللتسويق الدولي يعني واالكتفست اللي بيحرك العالم وراء الـ«كي بورد» ،مفيش إعالم
أساسا يعني ،يعني مفيش ثوره قامت علشان «تويتر» أو علشان «فيس بوك» فالحقيقه
بيتحرك وراء «الكي بورد» ً
يعني ،الثوره بتقوم لما الناس بتنزل وتقاوم وتموت وتضحي بحاجات مهمه ج ًدا في حياتها ،النموذج اللي عايز
يصدرو الغرب ويصدرو الميديا العالميه انو النموذج بتاع [وائل] ُغنِيم على سبيل المثال هو النموذج للثوره في
مصر ،أل ...ده النموذج االصالحي في مصر .ده نموذج الشخص الي حيرضى بكل حلول وباي حلول طالما هي
أساسا .ألنو هو ً
أصل شايف انو الثوره آخرها بالنسبالو مظاهره .لكن الثوره مش مظاهره في
مش حلول جذريه ً
الحقيقه ،الثوره عمل جماهيريّ ،
منظم ،قاعدي ،الناس بتخرج بتجيب حقها بإديها وبترجع ..يا اما ما بترجعش،
وعلشان كده احنا شايفين انو نموذج «سمبو» يللي محبوس بقضية إنو شايل سالح انو هو خطف سالح ،الي كنا
بنأضرب بيه يوم  ٢٨يونيو ،يعني واحد خطف سالح من ايد قاتل بيتحاسب انو شال سالح من ايد قاتل« ،سمبو»
عشان من «الشرفيه» وسمبو علشان من بيئه فقيره ،مابقاش رمز للثوره دي رغم انو انا شايفه انو بلد اكتر من
نص سكانو تحت خط الفقر الزم يكون «الهِيرو» بتاعو واحد فقير زي «سامبو» ،في االخر...
خالد سعيد؟ االتنين اصحاب حــق ،االتنين أصحاب الــثــوره ،ولكن التع ّمد في انــو ده يبقى رمز
الــثــوره المصريه وانــو «سامبو» يبقى مجرم وبلطجي هو ده الموضوع .رمــز الــثــوره المصريه في
الحقيقه هو «سامبو» والي زيو كتير ج ًدا ج ًدا ج ًدا اللي احنا ما نعرفهمش.

أسامء الغول

هشادة من غزة :احتالالت

صحاف ّية وكاتبة.
غزة ،فلسطين.

شعرت اليوم كمن يمشي بحركة بطيئة عبر التاريخ وأنــا أشاهد سير موكب أكفان رفــات الشهداء
من خلف زجــاج المقهى البارد ،تسبقهم أسماؤهم المقدسة بعدما كانوا أرقا ًما في األرض الغريبة.
شعرت بأني اعيش لحظات تاريخية بانتصارها وحتى حزنها ،بعد اإلعــان في اليوم ذاتــه عن وفاة
أول أسير مضرب عن الطعام ،زهير لبادة ،إثر اصابته بالعمى والفشل الكلوي.
جيلنا كله يعيش ليشهد طزاجة اللحظة وانفجارها منذ أن ّ
خطت شــرارة الغضب في تونس
واق ًعا لم يحلم أجــدادنــا وآبــاؤنــا يو ًما بأنه ســوف يحدث .لست أدري هل هــذا من حسن حظنا أم
سوئه؟ رجعت إلــى كرسي المقهى وأنــا أفكر :هل ح ّركنا فعال التاريخ وكنا وقــود التغيير ،أم أن
األنظمة الحاسمة في ظلمها هي بطبيعة الحال خالقة ثورات حاسمة في موقفها؟

في إدمان االزمات

فتحت الحاسوب فطالعني بيان صحافي جديد لشركة الكهرباء فــي قطاع غــزة تعلن فيه أنها
ستقلص ســاعــات عملها .أصــا ال يأتي التيار الكهربائي ســوى ثماني ســاعــات يوميا ،وامتحانات
الثانوية العامة «التوجيهي» تدق األبواب!
غالبية الناس في الــشــارع ال تصدق أن هناك أزمــة بقدر ما انها صناعة لــأزمــة .أهالي القطاع
ال يثقون فــي الحكومة ويعتبرون أن الحصار ليس نقصا فــي الـــدواء أو الــغــذاء ،بــل غــاء معيشة
واحتكار التجار للسلع المتوفرة من كل األصــنــاف ،ســواء التي تــرد عبر األنــفــاق المحفورة تحت
الحدود بين القطاع ومصر أو عبر المنافذ المشتركة مع إسرائيل.
العائالت هنا اعتادت على األزمــات بل أدمنتها .ولم تعد أخبار مفرحة كالمصالحة تثير عندها
أكثر من رد فعل ساخر خاصة ما يتعلق بعمل لجنة االنتخابات من جديد في غــزة .فمن يصدق
أنه سيتخلص من حماس ــ «الزمــة غــزة» ــ وفتح ــ «الزمــة الضفة» ــ ومباريات الثأر بين الواحدة
واالخــــرى؟ ال يصدق الشعب أنــه سيرى خاتم َة مسلسل حلقاته أطــول مــن المسلسل األميركي
«الجريء والجميلة» بتفاصيله المملة والمكررة والمحزنة وخلود أبطاله الذين ال يموتون.
حين تسافر خـــارج غــزة تــرى الــنــاس يتحدثون عــن الــهــالــة المحيطة بحركة المقاومة
اإلسالمية «حــمــاس» كأنها ال تــزال تلك المقاومة المقدسة ،وال يعرفون مــاذا فعل الكرسي
بالبطون والهمم .وفي المقابل يبقى الرئيس الفلسطيني أبو مــازن «العميل األبــدي لألميركان».
إنــه «ستيريو تايب» غــزة والضفة في الــخــارج .لكننا في الداخل نعرف أن الحالة تجاوزته منذ
زمــن .فالمقاومة التي لم تعد كذلك تعيش على أمجاد الماضي ،وبحجة انها مستهدفة من
االحتالل تعتقل وتظلم كي تحافظ على هيبتها من كل جاسوس ،قد يكون في نظرها الليبرالي
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أو اليساري أو المنتمي لفتح أو الموالي للسلفية أو أحد شباب الفايس بوك المستقلين ،وهذا
بالضرورة يموله «الغرب» ليثور عليها!
هنا أتــذكــر كيف نزلت أخــبــار الربيع العربي كالكابوس على حكومة غــزة .فحين اعتقلوا شبانا
وفتيات مستقلين وكنت بينهم فــي  ٣١يناير/كانون الثاني  ٢٠١١خــال تواجدنا فــي اعتصام لدعم
ثــورة مصر قــال لنا الضابط« :افــرضــوا ان مــبــارك لــم يسقط والــثــورة فشلت ،فهل تــريــدون منه إغــاق
المنفذ الوحيد بين غــزة والــعــالــم؟» .وإعتقلنا مــجــددا وضربنا فــي  ١٥مــــارس/آذار  ٢٠١١حين رفعنا
شعارا ال يثير غضب أحد يقول «الشعب يريد إنهاء االنقسام» ،فلو كنا رفعنا «إسقاط النظام» لوجدنا
اتهامات التخوين والتساوق مع االحتالل الذي يسعى لتقويض حكومتي الضفة وغزة.
ً
غير أن هــذا الشعار المعتدل لم ينقذنا من التهم واالعــتــقــاالت والمالحقة والتشويه ،فضل عن
سعي حكومتي الضفة وغــزة إلــى ركــوب الموجة فــي بــادئ تصاعد االحتجاجات ليقولوا «نحن من
نريد إنهاء االنقسام» .فاحتلت حركة فتح منابر الشباب في الضفة باألعالم الصفراء والهتافات ،وفي
غــزة احتلت حركة حماس منابرنا ورفعت أعالمها الخضراء .وحين تعب الطرفان غــاد ٌر كل إلــى حال
سبيله ،وبقينا نحن في الميدان نقول« :سح ًقا لالحتالالت المركبة»! ولــم تمض إال بضع ساعات رفعنا
فيها علم فلسطين لنجدهم يهاجموننا بالهراوات الغليظة وأخــرى كهربائية ،عــدا أن عــددا منهم كان
يحمل السالح األبــيــض .وبعد أقــل من شهرين ذهبنا للمشاركة في اعتصام نساند فيه ثــورة سورية،
لكننا لــم نستطع حتى الــوصــول إلــى ساحة الجندي المجهول فــي غــزة ،وتخبطنا ونحن نركض في
األزقــة ،فكيف لنا نحن الشباب أن نصدق ابتسامات خالد مشعل ومحمود عباس .كنت أقــول إن غزة
المتمردة ال يستطيع دكتاتور حكمها أكثر من عشر سنوات .هكذا يقول التاريخ منذ َح َك َمتها الملكة
هيالنة .لكن مع اليأس الــذي نعانيه وقــد صرنا دمــى محشوة يعبث بها الساسة ،لم يعد للتغيير فارق
معنا ،إلى درجة أن انتخابات مصر أصبحت تعني لنا أكثر من مصالحة حماس وفتح.

رأسمالية وحصار وأزمات كهرباء ودواء

غــزة ليست قفراء وليست فقيرة أو مــدمــرة .انها على العكس جميلة رغــم محاولة تغيير شكلها
بعمليات غسل األمـــوال التي تأتي مــن تحت األرض مــن خــال بناء الــمــوالت الضخمة والمراكز
التجارية والمشاريع االستهالكية التي ال حاجة للمواطن اليها ــــ او المضاربة على العقارات
واألراضــــي التي رفــعــوا أســعــارهــا إلــى حــد صـــادم .فالشقة التي كانت بنحو  ٣٠ألــف دوالر قبل
أربعة أعــوام أصبحت اآلن بتسعين ألفا ،فكيف لحكومة رسالتها اإلعالمية الوحيدة تبيان أزمــات
الحصار والكهرباء والـــدواء للخارج أن تتزوج بالنظام الرأسمالي بكل وحشيته وتؤسس لطبقية
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في مجتمع ال يزيد أفراده على مليون  ٧٠٠ألف نسمة؟
هل هي طبقية األنفاق؟ ففي الوقت الــذي تختار فيه أوروبــا «الغنية» اليسار للتعبير عنها نرى
أن عالمنا العربي «الفقير» ال يــرى ســوى الحل باليمين الرأسمالي واالجتماعي والديني المتشدد.
فاليسار عندنا هو الطرف األضعف الــذي يركز في دأبــه على البحث عن فرصه الخاصة ،واليسار
في أوروبا ينمو ويبحث عن حلول لمشاكل مجتمع بأكمله.
كــل الــتــجــارب الديمقراطية واالنــتــخــابــات النزيهة الشفافة الــتــي بـــدأت فــي غــزة والضفة عام
 ٢٠٠٦واآلن فــي مصر الــعــام  ٢٠١٢وفــي تونس الــعــام الماضي تنتهي بحكم اإلسالميين .هــل هي
بالفعل قصة نجاح متفردة لإلخوان المسلمين كي يستحقوا الفوز بالسلطة؟ أم أن الشعوب العربية
تمارس الديمقراطية إجرائيا فقط واألغلبية هي أغلبية العاطفة والتفكير الديني ،التي ترى الحل مع
الشيخ الــذي يخ ّيرها بين جنة انتخابه ونــار انتخاب غيره؟ وبالطبع هــذا الشيخ يصل إلــى أفقر القرى
وأكثرها تهميشً ا بزيته ولحمه وطحينه والفتاته وخطابه اإلســامــوي ،فــي حين يبقى اليساري في
ً
محتفظا بأوهام أنه يمتلك قلوب الشعب ،وهو ال يفعل غير أن يروج لإلسالمي بانتقاده له.
نخبويته

بين غزة ومصر :هل من طريق ثالث؟

إذا كان الشعب يــدور في دائــرة مغلقة ويغادر بإرادته من فساد سلطة «فتح» إلى حضن «حماس»
وهــا هو اآلن يرجع إلــى لزوجة «فتح» ويهجر اإلسالميين كما فعل المصريون ،حين أبقوا أقوى
خياراتهم بين العسكري أحمد شفيق الــذي يمثل النظام الــذي ثــاروا عليه وبين محمد مرسي الذي
يمثل التيار الثائر ،ويصبح السؤال المطروح مــاذا يمكن أن يكون خيار الطريق الثالث :اليسار أم
الشباب المستقل أم الليبرالية اإلسالمية؟ أرى أنها كلها هي الخيارات األضعف في ظل الحزبية
وسلطتها التي تشتري الجماهير بأبخس االثــمــان .لذلك كــان وسيبقى صعود حمدين صباحي
المشتهى والمحلوم به ،ولن ُيرى أبـ ًدا ُهــداه في من
ومن قبله عبد المنعم أبو الفتوح الطريق الثالث ُ
يصدق وعود من يحمل ناصيتي المال والدين في يد واحدة.
ضجة أخــرى خــارج النافذة ،ذهبت ألستطلع ع ّلني ألتقط صــورة جديدة كي أنشرها على «تويتر»،
وأكــون شاهدة جديدة على التاريخ الــذي حضرت فيه االنتفاضات واالنقسامات بين الضفة وغزة
والــحــرب على القطاع ومــن ثم أس َل َم ْته وانـــدالع الــثــورات العربية وسقوط الزعماء وإضـــراب األســرى
عــن الطعام وعـــودة الــرفــات .لكني وجدتها ضجة «الــفــدعــوس» ،وهــي فرقة تــرتــدي الــزي الشعبي
وتمسك الطبول متقدمة سيارة مليئة بالزهور لعروس َين .تنفست الصعداء ألنــي أخــيـ ًرا رأيــت غزة
تعيش حد ًثا طبيع ًيا يتكرر في عشرات األماكن ،وعدت إلى طاولتي في المقهى البارد!
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بخطاب أول يشحنه عاطف ًيا لينهض
ـب انتخبه على مضض
ٍ
يــخــرج الرئيس اإلســامــي على شــعـ ٍ
بــرزخ من الفرح الوجداني يتج ّلى في
باللحظة المصرية ،من انقسامها الحاد حــول اسمين إلــى
ٍ
رئيس «قلبه كبير».
أفقه ٌ
اسم واحد ،يحمله ٌ
يخرج الرئيس اإلســامــي على شعبه الــذي انتخبه ،ال ح ًبا بالنهج اإلســامــي بل إمعانًا في رفض
الماضي وقهره العسكري ،لينهل من فن الخطابة ،الصيغة األشــ ّد عاطفية والقاضية بذكر اســم كل
محافظ ٍة مصرية ،وكــل مهن ٍة مصرية ،من دون النظر إلــى ورقــة الخطاب .كأنه بذلك يــوزّع «زيــت»
ح ّبه العميق و«طحينه» الــصــادق على الجميع ،وهــو بذلك ينشر أيضً ا سلطته على الجميع ..هذا
«الجميع» الذي استثنى منه ،بنحو الفت ،المثقفين والفنانين والصحافيين ،أي ص ّناع الرأي العام.
َمن يحتاج إلى ص ّناع للرأي العام ،يمتثلون ألفكارهم الخاصة ،عندما تكون الدولة بحاجة إلى
اتحاد تــام ،يلغي الــفــوارق ،يه ّمش النقد بغير أدوات المنع ،ويعلي من شــأن الحماسة؟ الحماسة..
تلك التي يتم ّيز بها المصري «طيب القلب» ،حسبما تقول األسطورة الشعبية.
يخرج الرئيس اإلســامــي على الــنــاس ،ليستبدل اســم «الــمــواطــن» باسم «األهـــل» و«العشيرة»،
ويلصق بهما مــزيـ ًدا من الــو ّد بملكية حــرف «الــيــاء» في ختامهما« ،أهــلــي» و«عشيرتي» ،فيضطر
المواطن إلى حشر نفسه بينهما ،وهو لم يكن بحاجة إلى المزيد من األهــل والــروابــط القبلية ،بل
إلى الكثير من الطمأنة إلى استعادة المواطنة.
ّ
معانٍ
خارجة عن
وبينما الرئيس يبالغ في إغــداق المعاني التملكية العاطفية على شعبه ،وهي
سياق الوظيفة الرئاسية ،بــادر بعض المعنيين بالرأي العام إلــى إشهار النفور من «الس ّكر الزائد»
على ريــق االنتخابات الحديثة الـــوالدة ..فكل ما يزيد عن ح ـ ّده يشي إمــا بعكسه ،أو بنوايا تتخ ّفى
التوجس من «الــم ـ ّر» الــذي يغ ّلفه ،لتهضمه
وراءه .وعندما يكون «الس ّكر» إسالم ًيا ،فال مفر من
ّ
معدة الشعب.
تح ّدث الرئيس وكأنه يغ ّني مع عبد الحليم حافظ« :يــا حبايبي يا أهلي يا جيراني ،أنــا عايز
آخدكو في أحضاني».
ابتسم وهو يذكر «س ّواقي التوك تــوك» ،ل ُيفهِم من لم يفهم بعد أنه «واحــد من الناس» .ابتسم
خطاب لرئيس،
وكأنه يذكر أفـــرا ًدا يمتلكون من البساطة ما ينفي عنهم أحقية اإلشــارة إليهم في
ٍ
إال هــو ..عل ًما أن السائقين في مصر يطحنون في عرباتهم كافة األفــكــار ،ويعيدون إنتاجها كال ًما
ـب إلى آخــر ،وربما يتغ ّير تب ًعا لشكل الراكب ،وهــواه ،فيضحون األش ّد
مح ّب ًبا ،تنتقل عــدواه من راكـ ٍ
اضطال ًعا على الــرأي العام في بل ٍد حــرص رئيسه على تجاهل مهن ص ّناع الــرأي فيه ،في خطابه
الغرامي األول.

لقد خرج الرئيس اإلسالمي على شعبه ،ولم يطمئنه إلى مدنية الدولة.
مفص ًل في لحظة «الوصال» الوجداني األولى؟!
واضحا أو
برنامجا ّ
ً
و َمن يريد أن يسمع كال ًما ً
اصبروا عليه ..فهو كان يمارس الحب ،ال السياسة ،في خطابه الرئاسي األول.
			

من موقع الضحية
ِ
المواطنة
الى موقع

يف األيام
القليلة اليت
سبقت
إعالن اسم
الرئيس،
انترشت
يف مرص
اإللكرتونية
راسلة
وجههتا
بالفيديو
ٌ
مواطنة

اشبة،
خترب فهيا
عن كيفية
تصدهيا
ّ
لمتحر ٍش يف
ّ
الاشرع.

انتشرت على مــواقــع التواصل االجتماعي ،صباح الــيــوم الــذي تلى أمسية الخطاب إيـــاه ،أخبا ٌر
تفيد بتع ّرض المحتفلين في الــشــوارع للناس المختلفين عنهم في الشكل ،بالعنف وبعبارات من
هيحجبك» .عبارات تتو ّعد بطمس الجميع في بوتقة الشكل الــواحــد ،أي الــرأي
نــوع« :بكرا ُمرسي
ّ
الــواحــد .فالرئيس «اللي بيشبهنا» ســوف يجعل الناس جمي ًعا «يشبهوننا» .كأنه االنتقام من الفقر
ً
تسجل حوادث
يوجه ضد األقــل فق ًرا
وجهل وتع ًبا .لكنه ليس كذلك تما ًما ،إذ لم ّ
والجهل والتعبّ ،
كثيرة من هذا النوع ،ولربما انتشر الخبر بفعل الخوف المسبق من مستقبلٍ يحكمه إسالمي.
الــحــال انــه وردت أخــبــا ٌر مــضــادة تفيد بــأن المتع ّرضين للناس هــم مــن عناصر «أمــن الــدولــة»
المدسوسين ،هدفهم تشويه صـــورة الرئيس الــجــديــد ،وإشــاعــة الــفــوضــى ،إلعــاقــة مسيرة االتــحــاد
صحيحا ،وقــد ال يكون .لكن الخشية تكمن في ما يشي به ذلك،
الوطني والنهضة .قد يكون ذلــك
ً
بغض النظر عن صدقيته ،فتلك افتراضات تشي بضعف القدرة على احتمال سهام النقد في أول أيام
شهر العسل الرئاسي ،ما أنتج رغبة بالدفاع عن اللحظة من أجــل حماية األمـــل ..عل ًما بــأن حمايته
طرحا ومعالجة.
قد تؤدي إلى نحره ،خاص ًة عندما تصبح التجاوزات مؤامرة ،ال مشكلة تتطلب ً
فــي األيـــام القليلة الــتــي سبقت إعـــان اســم الــرئــيــس ،انتشرت فــي مصر اإللكترونية رسالة
ٌ
مواطنة شابة ،عبر موقع جريدة «المصري الــيــوم» ،تخبر فيها عن كيفية تص ّديها
وجهتها بالفيديو
مسها بيده من فــوق دراجــتــه النارية ،فوجدت نفسها فجأة أمــام خيارين،
لمتح ّر ٍش في الــشــارعّ .
اخــتــارت ثانيهما بسرعة الــضــوء :إمــا أن تسكت وتكتم غضبها وتمضي مقهورة فــي طريقها كما
جــرت معها الــعــادة ،أو أن تبادر إلــى كسر العادة فتالحقه وتمسك به وتس ّلمه إلــى الشرطة ،حيث
يح ّرر الضابط المختص محض ًرا بحقه.
ّ
كــان الطقس يومها شديد الــحــرارة ،لــدرج ـ ٍة قــل معها األوكسيجين .والــحــادثــة لــم تكن أولــى
من نوعها ،ليأتي التم ّرد عليها ر ّد فعل انفعال ًّيا .ومــع ذلــك ،فقد استخدمت الفتاة مخزونها من
األوكسيجين ،وقــررت التم ّرد على السائد ،واالنتقال من موقع الضحية إلــى موقع المواطنة .تقول
بأن عينيها دمعتا في قسم الشرطة ،وهي ترى الشاب يدخله مك ّبل اليدين .تقول إنها رأت مواقع
القوة تتب ّدل ،بينها وبينه :رأسها مرفوع ،بينما انكسرت عيناه على األرض.
انتشر الفيديو على نطاق واســع ،على صفحات المواطنين اإللكترونيين ،المصريين والعرب،
حتى نشرت الصحيفة في اليوم التالي ً
مقال تتوقف فيه عند مــدى إيجابية استقبال هــذه الصورة
بين الناس .وهي صور ٌة ال تأتي من عشيرة بل من مواطنة .صور ٌة ال تحمي األمل ،بل تصنعه.

ٌ
فعل يرعى االمل

أن تموضع نفسك في المعارضة قبل إعــان اســم الرئيس ،هو ٌ
فعل يرعى األمــل .أن تموضع نفسك
فــي معارضة تيارين سياسيين شــديــدي الــتــجـ ّذر فــي الــوجــدان الــمــصــري ،ال ـدِيــن والــجــيــش ،األول
يصنع الهوية الفردية والثاني يصنع الهوية الوطنية ،هو ٌ
فعل يستلزم كامل الجهد ،ويؤسس األمل.
ٍ
لحظات سبقت إعالن اسم الرئيس.
وهو شعور عام ساد مصر ،حتى
ٍ
لحظات سبقت الخطاب األول ،والــقــرارات األولــى التي تلته.
وهــو شعو ٌر عــام ســاد مصر ،حتى
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ما يظهر من
جبل اجلليد
حىت الاسعة
هو انقاسم
أاسسه
األمل ،بني
َمن يرعاه
باحلب
ّ
ومن حيميه
بالنقد.
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تلك الــقــرارات الشعبوية دامــعــة العينين التي حصدت إطـــراء الكثيرين لكونها إذ تشي برئيس
ً
وضحل ال يرفع ظل ًما وال ينتج عــدالــة ،وال يسعى إال إلــى منح الخطاب
«يشبهنا» ،تشاب ًها مصنو ًعا
ٌ
أفعال .وفي ذلك ما يذ ّكر بشعار حملة
صدقي ًة ،انما تقول بأن الخطاب ليس كال ًما فحسب ،وإنما هو
غريمه الفريق أحمد شفيق االنتخابية« ،أفعال وليس أقوال» ،فن ّفذها بال إشهار الرئيس اإلسالمي.
وليس من الغريب أن يتفق شفيق ومرسي على تلك الناحية ،إذ إن الرئيس المصري يسعى
دائ ًما إلى بناء عالقة قائمة على المو ّدة الشخصية ،مع شعبه .مثال سريع على ذلك يق ّدمه حسني
مبارك الذي اختتم صفاته المتج ّددة بـ«أبو الشباب» .فقد جعلت أسطورة «الشعب الطيب القلب»،
شعب سيمنح
من خطاب الرئاسة ،إن أتــى باللين أو بالش ّدة ،ديباج ًة تشهر الحرص األبــوي على
ٍ
رئيسه الطاعة تما ًما كما يمنحها االبن ألبيه.
حصد الرئيس ،على م ـ ّر العهود العسكرية الثالثة ،تلك الطاعة من المصريين .ومــا أن تح ّول
حسني مــبــارك مــن عسكري ملتزم بالطاعة ويطلبها مــن الــنــاس ،إلــى أب يــريــد البــنــه أن يرث
عم التم ّرد عليه عموم البالد ،واندلعت
الحكم من بعده ،بتناقض تام مع المبادئ العسكرية ،حتى ّ
ثــورة يناير .وفــي ذكـراهــا األولـــى ،حــ ّول الشعب الــثــورة من «ضــد مــبــارك ،أب وابـــن» ،إلــى ثــورة ضد
العسكر ،لكون «مصر دولــة مش معسكر» .فقد برهن مبارك على إمكانية فساد السلطة العسكرية،
وخروجها عن مبدأ طاعة الوطن ،فلتسقط إ ًذا طاعتها ،ولتسقط معها السلطة العسكرية كلها.
الــيــوم ،يستع ّد اإلســـام السياسي لحصد تلك الطاعة ،بــالــو ّد طب ًعا ،وأيــضً ــا .وهــي أيديولوجيا
تـــر ّوج بــدورهــا لمبدأ الطاعة ،باسم اإللـــه ،ال باسم جيش الــوطــن .واإللـــه محبوب مــن المصريين،
كما من الجيش .وحتى يثبت فساد الحاكمين باسم الــديــن ،هل سيحصد اإلســام السياسي طاعة
المصريين اليوم؟
بالحب ،و َمن
ما يظهر من جبل الجليد حتى الساعة هو انقسام أساسه األمــل ،بين َمــن يرعاه
ّ
يحميه بالنقد .فترى الناس يلوم بعضهم بعضً ا على سرعة التفاعل مع قـــرارات ظاهرية ،وتجد
الناس يلومون أنفسهم على سرعة النقد قبل تفعيل الوعد باألفعال.
ولربما يحتاج الرئيس اليوم إلــى شحذ عواطف من حوله ،لتوحيد صفوف شعب انقسم جذر ًيا
حــولــه .لكن الــحــرص دائــمــا واجـــب ،عندما تتجاور السلطة مــع العاطفة .خــاصـ ًة فــي ظــل وصــول
رئيس بعقيدة دينية إلــى الحكم .وفــي المقابل ،فــإن وصــول شخص بعقيدة دينية إلــى س ـ ّدة الحكم
سيضع الناس في مواجهة صريحة مع نظرتهم إلــى الحريات العامة ،بعدما ه ّمشتها في ما مضى
درجة اإليمان الديني المرتفعة شعب ًيا.
أمــا الــيــوم فهي مسألة هوية دولـــة .فلم يكن عبث ًيا اإلعـــان عــن «مليونية ستيال إلــى القصر
الرئاسي» (ستيال هي البيرة المصرية) مباشر ًة بعد إعــان نتيجة االنتخابات ،فانقسم الصحافيون
والناس تجاهها إلــى فريقين :واحـ ٌـد يدين المطالبة بحرية شــرب البيرة في بلد ينوء بحمل مصائبه
الكثيرة ،وآخــ ٌر يخشى انحسار ما تبقى من الحريات الشخصية ،وهــو يستعد لدخول عصر جديد
يسكنه شبح اإلسالم السياسي.
لقد خــرج نقاش تلك الحريات فــي مصر ،فعل ًيا ،مــن الهامش المخنوق إلــى صلب الــصــورة،
بمج ّرد وصــول اإلســـام السياسي إلــى الحكم .وفــي سرعة طــرح المواضيع الشائكة على طاولة
البحث ،ما يبقي القلب مطمئ ًنا ،نسب ًيا ،إلــى اليوميات المصرية ،فمهما استفحل األمــر ،ومهما
احــتـ ّدت شمس الظهيرة ،ستجد فتا ًة تركض خلف رجــال «عشيرتي» في الــشــارع ،لتقودهم ،مر ًة
جديدة ،من أعناقهم إلى حريتها.

إميان ناعس

من يصنع الثورة يف القطيف؟

متخرجة في
علم االجتماع.
مع ّلمة وكاتبة
وناقدة .القطيف،
المملكة العربية
السعودية.
ينشر بالتعاون
مع موقع
«جدلية».

عندما تقترب مــن أحــد منافذ محافظة القطيف تشعر بشيء مختلف ،ليس ألن مالمح الواحة
الخضراء تلوح في األفــق ،بل ألن نقطة تفتيش من نــوع خــاص في استقبالك .طابور من سيارات
المواطنين ينتظر ،وســيــارات أمــن متنوعة األحــجــام واألشــكــال ،وســـاح مــن الــوزنــيــن المتوسط
والخفيف مشهور في وجــه القادمين .لن يخطئ إحساسك حين تم ّيز أن حالة المواطنين مستقرة
وال يشعرون بــأي قلق ،فقد اعــتــاد أهــالــي المنطقة الشرقية ،السيما فــي محافظة القطيف ،تلك
المشاهد وذلــك التعامل وتحدي ًدا بعد خــروج عــدد من المواطنين في تظاهرات تجوب الشوارع
وتطالب بشيء من الحرية والحقوق في مــــارس/آذار  .٢٠١١قد تنفذ من نقطة التفتيش بمجرد
ـزي
نظرة مرتابة مــن رجــل أمــن عــابــس ،ولكن لــن تكون تلك آخــر محطة تقف فيها أمــام رجــل بـ ّ
عسكري يس ّيرك بإيماءة مــن يــده فيها الكثير مــن االزدراء واالحــتــقــار .وقــد تنتاب أحــدهــم رغبة
مزاجية يطالبك فيها بــإبـراز هويتك أو يوقفك ويقوم بتفتيش كامل السيارة متذر ًعا بعبارة تعلو
أغلب سيارات األمن« :أمنكم هدفنا وتعاونكم مطلبنا».
حين تدخل محافظة القطيف تلفت نظرك كثرة ســيــارات األمــن وحركتها السريعة والمريبة
التي تبث الرعب والــخــوف ،وكــأن أمــ ًرا ما قد حــدث أو سيحدث .وعندما تتأمل ال تجد ما يستدعي
كــل ذلــك االستنفار ،فسرعان مــا تستنتج أن تلك الــحــركــات المثيرة ال تعدو كونها شكال أمنيا
ومحاولة إلثبات حضور في وسط شوارع وأزقة محافظة القطيف وقراها.

االستبداد يصنع الثورة والثوار

الشعوب ال تصنع الــثــورة إنما االســتــبــداد هــو الــذي ُيــخــرج الــثــوار كما يخرج الــمــارد مــن قمقمه.
الحرمان هو الــذي يؤسس للثورة والقهر هو الــذي يصنع الــثــوار .وبالنسبة إلــى النظام المستبد
فــإنّ القبضة الحديدية هي التي تعيد العبيد المارقين إلى أوكارهم .أما بالنسبة إلى الشعوب التي
تهمها كرامتها فــإنّ آلة الترهيب هي ما يكشف الحقيقة التي كانت تتوارى خلف مل ّمعات إرهاب
ومحسناته.
الدولة
ّ
قد تبدو لك القطيف هادئة ولكنها في الحقيقة تعيش الحراك الحقيقي .في دواخلها احتقان
وغضب خفي إزاء ردة الفعل الرسمية التي واجــه بها النظام أهــالــي المنطقة حين حــاولــوا أن
يستفيدوا من أجــواء الربيع العربي بــأن رفعوا أصواتهم في الــشــوارع ،وطالبوا بشيء من الحرية
وشــيء مــن الحقوق المنس ّية .رصــاص ودمـــاء وجــرحــى وشــهــداء وشــبــاب كالزهور خلف القضبان
بالعشرات .الجروح أل ّمت بالناس وخ ّلفت الحزن واألسى في قلوب الجميع.
اآلن ،الحياة بشكلها الطبيعي ،والناس يسيرون دون أن يعيروا لتظاهرة رجــال األمــن العسكرية
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في مركز المدينة وضواحيها أي اعتبار .وهــم في ما بينهم يتساءلون عن جــدوى ممارسات رجال
األمــن تلك في قتل إرادة الشعب وثني عزيمته عن مواصلة الــح ـراك .بــات الناس يشعرون اليوم
أكثر من أي وقــت مضى بــأن الكلمة قد تجرح السيف وتكسر شوكته ،وأنّ الموقف والصمود قد
يسلبان السلطان المستب ّد سلطانه ،وإن كان يملك ترسانة عسكرية ال ِق َبل لشعب أعزل بها.
تلك هــي صــورة الــشــارع والحالة األمنية القلقة التي يفتعلها النظام وتعايش معها أهالي
المنطقة .لكن تلك ليست هي الصورة كلها وفــي العمق أشياء أخــرى .فقد تغ ّيرت حــال الناس مع
الخوف من إسماع آذان الــجــدران إلــى البوح واإلعـــان ،وبــاتــوا يـــرددون مسائل حقوقية ويتحدثون
عن واجبات الدولة تجاه المواطنين وشرعية الحكم ،ويشعرون بــأنّ الكرامة هي أحــد أهــم أركــان
العيش بل هي أهم من الماء والخبز.
كثير مــن رجـــال المنبر وأربــــاب الفكر بــاتــوا يــقــارعــون صــوت الــرصــاص الــمــدوي فــي سماء
المحافظة الــوادعــة بقوة الكلمة وبحقيقة ما يجب أن تكون عليه الــدولــة المدنية ،وكيف يجب
أن تصان حقوق المواطنين .والكثير منهم بــات ين ّدد بشكل مباشر أو غير مباشر ،في الس ّر أو
فــي العلن ،بإهانة المواطنين ويــرفــض بــأن تــداس كـرامــة الــنــاس أو أن تمس إنسانيتهم بــاألذى.
ويتساءل كثير من المثقفيين والمفكرين عما حصدته المنطقة خالل الثمانين عا ًما الماضية ،كيف
كانت وكيف أصبحت .بــات الجميع يشعر بــأنّ الخيرات التي كانت تزخر بها هــذه المنطقة الغنية
قد سلبت من فوقهم ومــن تحت أرجلهم ،وال أرض لهم يطأونها تعود ملكيتها لهم بعدما كانوا
يعيشون في ثراها وتحت سمائها بكل كفاف وراحــة .بالد الخير التي كانت سلة الغذاء في جزيرة
العرب وأعانت بخيراتها القانع والمع ّتر مــرا ًرا عبر القرون الماضية ،تسلب وتج ّرد وتنتهك ،دون
أن يعود إلى أهلها شيء من خيراتها! ومــاذا بعد التظاهرات والمطالبات العلنية في الشارع؟ تتهم
وتهان وتحارب إعالم ًيا وعسكر ًيا س ًرا وجه ًرا.
لقد تنبه الناس كبيرهم وصغيرهم لكل حق مهدور من حقوقهم ،والــثــورة اليوم ليست كلها
في الــشــارع كما قد يظن من يحكم على األمــور بظواهرها .فأولئك الذين يرفعون أصواتهم في
التظاهرات أسبوع ًيا محافظين على ديمومة الحراك المطلبي ليسوا وحدهم .فلم يعد الشارع هو
محور الــح ـراك وساحته األخــيــرة ،ولــم تعد تلك الكتابات والــرســومــات الــجــداريــة المناهضة لرموز
الــدولــة وحــدهــا مؤشر الــح ـراك .لقد أثــار هتاف الــشــارع والــدمــاء التي سالت على أرض القطيف
حركة فكرية شاملة أيقظت كافة الشعب ورفعت من ثقته بنفسه وجـــ ّددت قوته ورغبته في أن
يكون كأي شعب يملك حرية الكلمة والمطلب.

في قصة الدم وشفرة السيف

جولة بسيطة في أزقــة االنترنت تكشف مــدى ما أحدثه حــراك شباب المنطقة الشرقية من آثــار.
لقد تــجــاوزت الــثــورة معناها التقليدي ومــداهــا الجغرافي لتؤثر على العقول وتحدث ثــورة فكرية
جديدة ،ينتشي بها قاطنُ شبه الجزيرة في أقصى الجنوب .وال نبالغ إن قلنا إن الحراك رفع سقف
المطالب لــدى كافة المفكرين والمنظرين في الشرقية وخارجها ،ولــم يقتصر تأثيره على ّ
منظري
التغيير بل شمل الك ّتاب ومنظري الجهات الرسمية والذين يعملون على تبرير ما تقوم به السلطة
على الدوام.
أهالي المنطقة الشرقية الذين عــرف عنهم على مــدى العصور واألزمـــان حبهم للعيش بأمان
و ُبعدهم عن االعــتــداء والتخريب وعيشهم كأسرة واحـــدة ،قد ثــاروا اليوم ضد خوفهم فأسقطوا
الرهبة من نفوسهم .لم يكن ينوي أهالي المنطقة أن يسيروا في درب الــثــورة ،أرادوا فقط أن
يجنوا شيئًا يسي ًرا من حقوقهم في ظل األجـــواء التي أتــت بها ريــاح التغيير القادمة من الشمال

يكفي أن
تقرتب مهنم
ً
قليل لتعلم

أهنم قد قبلوا
التحدي،
ولن ختطئ
أذنك حني
تسمعهم
هيمهمون
يف ما بيهنم
قائلني:
«نصف ثورة
هالك أمة».
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األفــريــقــي .لكن القتل والتنكيل واإلهــانــة حفزت فــي وجدانهم الــعــزة والــكـرامــة وعـــززت رغبتهم
الحقيقية فــي عــودة الحق كــامـ ًـا غير منقوص .ورجـــال األمــن الــذيــن تـراهــم يجوبون األزقـــة دون
سبب إنما يبحثون عن هذا الفكر ليقتنصوه ويجهزوا عليه.
لم نسمع قط في تاريخ البشرية أن فك ًرا قد اغتيل بالنار والحديد .لكننا سمعنا كثي ًرا أن
الــدم قد انتصر مـــرا ًرا على شفرة السيف التي ال تفصل إال األجــســاد .رجــال األمــن مستمرون في
تنكيلهم يخطفون تــارة ويهينون تــارة أخــرى .والشعب يهمس في داخله ً
قائل :ومــاذا بعد؟ بعضهم
يقول لــو أن النظام تــنــازل عــن شــيء مــن كبريائه واستجاب لبعض مطالب الــنــاس بشيء بسيط
كــإخ ـراج السجناء المنسيين ،والــذيــن ظلوا فــي السجون بــدون محاكمة ،النتهى كــل شــيء ولعال
شــأن الحاكم فــي نظرهم .ولكن يبدو أن ســوء ظــن الــدولــة فــي شعبها جعلها تسيء التصرف وال
تتعامل بالحكمة المناسبة.
عاشت القطيف ،حاضرة الساحل الشرقي في جزيرة الــعــرب ،المدنية آلالف السنين ،وأهلها
ُ
ككريات الــدم البيضاء تعمل بالفطرة على لملمة بعضها بــدون إيعاز أو توجيه من احــد .وعلى
الرغم من أنّ مواطنيها قد ُحـ ِرمــوا من أن ينشئوا األحــزاب والنقابات والجمعيات السياسية ،إال أن
وخصوصا في األزمــات.
ذلــك لم يغ ّير من طبيعتهم األصيلة وهــي توحيد الصفوف ولملمة الشتات
ً
وقــد وجــدوا أنفسهم فجأة في أزمــة إذ إن ســوء تصرف الجهات الرسمية مع الــحـراك وضعهم في
طريق ذات الشوكة بــدون ميعاد .ويكفي أن تقترب منهم ً
قليل لتعلم أنهم قد قبلوا التحدي ،ولن
تخطئ أذنك حين تسمعهم يهمهمون في ما بينهم قائلين« :نصف ثورة هالك أمة».

محلة «إسقاط النظام الطائفي يف لبنان»
باسل صالح

تقييم التجربة

أستاذ جامعي
وناشط سياسي.

تــداعــت فــي  27شباط  2011مجموعات شبابية إلــى لقاء فــي أحــد شـــوارع بــيــروت (الــشــيــاح ــ
عين الرمانة) ،حيث كــان خط التماس بين منطقتين شهدتا أشــد معارك الحرب األهلية ضـــراو ًة .لم
يكن اختيار الــشــارع عب ًثا ،بل جــاء ليع ّبر عن موقف رافــض للحرب األهلية التي كانت ،وال ت ـزال،
إحــدى النتائج المباشرة للمنظومة الطائفية القائمة في لبنان منذ ما قبل تشكيله الكيان الذي
يشبه الـ«دولة».

في تعريف النظام
وشعار الحراك

تتابع عــدد غفير من مثقفي لبنان في محاولة تحليل نظام هــذه «الــدولــة» تاريخ ًيا ،لكن كل تلك
ترتق إلــى قــدرة النظام على شرذمة التعدد الطائفي ورصــف بعضه في وجــه بعض،
المحاوالت لم ِ
يوحد
مباشر ًة ومــن دون سابق إنــذار ،بل بسهولة مبالغ فيها معظم األحــيــان .فالنظام استطاع أن ّ
«الشعوب» اللبنانية خلف زعماء لبنان الطائفيين ،واستطاع أن يضعهم بعضهم مقابل بعض ،من
دون هدف يسعون إليه إال تذكية الزعامة وتقويتها ،من أجل مواجهة خصم ما في مكان مقابل...
مكان يقال إنه ح ّيز وجود زعيم الطائفة األخرى.
غير أنــه ،وقبل التداعي ،كانت قد دارت بعض النقاشات «المتشنجة» التي حاولت تحليل
هذا النظام ،لتصل إلى الالمكان ...لتصل إلى تحديد شكل النظام من دون ماهيته االقتصادية
االجتماعية ،وتحديد قــواه الطائفية التي تمسك زمــام المبادرة ،قبل أن يفقه شعبها خريطة
الطريق.
ـوصــل المجتمعون إلــى تحديد الشكل الطائفي لممارسة النظام ،فارتقوا
وبعد أخــذ ور ّد ،تـ ّ
إلــى التوافق على جعله نقطة االرتــكــاز ،ومــا أن تُمس حتى يسقط دفعة واحــدة .إذ إنّ الممارسة
الطائفية للنظام هي التي تمنع لبنان من التح ُّول إلى دولة عادلة .دولة القانون ،دولة يتساوى فيها
الشعب بالحقوق والــواجــبــات من دون أيــة زيـــادات ،وتكون السلطة فيها ممثل ًة له ولمصالحه،
ويكون هو مصدرها.
تــنــادوا وص ـ ّوبــوا على النظام الطائفي ...ومــشــوا ،حـــددوا عــدوهــم ونــزلــوا إلــى الــشــارع لرجمه
بحجارة المواطنة .حــددوا عدوهم بوصفه عالقات متينة بين زعماء ال وجــود لهم ،فما كــان من
هــؤالء إال أن ركبوا الموجة ،وتــمــددوا على أكتافها ،وحــاولــوا استغاللها في حراكهم الطائفي عبر
تسجيل النقاط على خصومهم ،وتعويم أنفسهم بوصفهم طامحين إلــى البناء ال إلــى التحطيم .في
مقابل ذلــك ،أص ـ ّر البعض على إضافة مصطلح «الزعماء» إلــى الشعار بعد أيــام عــ ّدة ،فتحول من
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«اسقاط النظام الطائفي» إلى «اسقاط النظام الطائفي ورمــوزه» ،في سبيل حماية وصيانة المطلب
والــهــدف والــشــعــار ،ومــن أجــل تصويب المواجهة وأخــذهــا إلــى المكان الــم ـراد مــن دون السماح
بخطفها إلى موقعة طائفية جديدة.

الموقف من الدستور اللبناني

االختالف
الـ«علماين»
حول بعض
المعارك
الطائفية
اجللية،
والسكوت
عهنا ،اسهما
يف حتويل
صبغة
احلراك إىل ما
وجها
يشبه
ً
ّ
ملطفً ا لقوى
آذار ،بكل ما
للكلمة من
معىن.
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فــي سياق األخــذ والـــرد ،والنقاشات المستعصية أحــيــا ًنــا ،حــاولــت مجموعة ناشطين التصويب على
الدستور ،ألن من ع ّدله هم مجموعة أم ـراء الحرب أنفسهم .فهم من أعلن الحرب ،ومــن أحصى عدد
القتلى ،ومــن و ّقــع وانتصر وكسب من حــرب أهلية دامــت  16سنة قبل أن تلقي أوزارهـــا بعد اتفاق
على دستور يأخذ البالد من الحالة الطائفية إلــى ما يشبه دولــة المواطنة .هكذا انبثقت المادة 95
من الدستور ،لتعلن إلغاء الطائفية السياسية في زمــن أنهكت فيه قــوى النظام القائم عبر نفي أو
اغتيال أو استبعاد أو محاكمة زعمائه ،أو ما ُيجمع العديد على تسميته «اليمين المسيحي اللبناني».
بــدا اتــفــاق الطائف وثيقة إعـــان إنتصار «االســـام السياسي» (الــيــســاري) على «المارونية
السياسية» (اليمينية) ،ومــا كــان من مطلب «اسقاط الطائفية السياسية» إال تكريس هــذا االنتصار
ً
شكل،
على «الــدولــة» ،والتأكيد على صياغة طائفية جديدة ،تظهر كاصالح سياسي نحو المواطنة
تكريسا لمنظومة تــورث «الس ّنية السياسية» صالحيات رئيس الجمهورية «الــمــارونــي»،
لتتحول
ً
وتح ّول إعــادة التموضع الديمغرافي لصالح المسلمين إلــى نقطة ارتكاز تهدف إلــى السيطرة على
مقدرات البلد من خاللها ،أقله من ناحية التمثيل السياسي.
ازدادت المسألة تموي ًها عبر إصــاح تـــوازى مــع السابق ،فكانت مــادة إنــشــاء مجلس شيوخ
يمثّل الطوائف وينظر في القضايا المصيرية ،ومنها قانون األحـــوال الشخصية .ذلــك لم يكن إال
ضر ًبا للمساواة بين أفــراد الشعب ،إذ تنقسم تلك القوانين إلــى  18قانونًا ،يسير الفرد طائف ًيا
بنا ًء على واحــد منها ،مما يم ّيز بين حقوق المسلمين والمسيحيين .وكــأن توحيد أحكام الــزواج
مسا بــاألمــور المصيرية ،وبالدولة ،ال بل بلبنان على
واإلرث بين الطوائف المختلفة ،ال يعني إال ً
امتداد مساحته.
خصوصا الــحــرب األهلية بين عامي
وألن مــحــاوالت اإلصـــاح التي تأتت عــن مــعــارك طائفية،
ً
 1975و ،2008لــم تكن ســوى تسوية تستبدل هيمنة طائفية بهيمنة طائفية أخـــرى ،وألن
المس بمواد مختلفة من الدستور ،منها ما ُأق ـ ّر أو ُع ـ ّدل منذ الدستور
التغيير لم يكن ليتم من دون
ّ
ً
وصـــول إلــى اتــفــاق الــطــائــف ،بــدأت الحركة دعــوة إلــى اســقــاط الــنــظــام ،لكن االخــتــاف الـ
األول
«علماني» حــول بعض المعارك الطائفية الجلية ،والسكوت عنها ،ساهم في تحويل صبغة الحراك
إلى ما يشبه وج ًها ّ
ملط ًفا لقوى آذار ،بكل ما للكلمة من معنى ،منها أخي ًرا ،معركة السابع من أيار
وما تالها وسبقها ،والتي أعلنت االنتقال المذهبي للسلطة ،من «السنية السياسية» إلى «الشيعية
السياسية» من دون أية مواربة.

اإلصالح مقابل التغيير

لم يعجب البعض طــرح التغيير الــثــوري مقابل االصــاح التدريجي ،إذ كــان هــؤالء ،على ما يبدو،
يسعون إلى تحسين بعض شروطهم ،وهذا ما يمكن استنتاجه لدى توقفهم عند:
ً
أول :طــرح الــزواج المدني (االختياري) بما يعنيه من ضــرب لمبدأ المساواة نهائ ًيا ،وإبــراء ذمة
المقسمين .مع ما رافقه من محاولة استبعاد مصطلح «العلمانية» عن الحراك ،وما يهدف
الزعماء
ّ
إليه من خفض سقف الشعار ،وفتح الباب أمام معظم أط ـراف النظام للتلطي خلفه ،وما يعنيه أيضً ا،
من ضرب للمساواة على أساس جندري ،أو على مستوى األحوال الشخصية.

كم من
اللبنانيني
تفاءلوا حبزب
خريا،
ما ً
وما لبث
أن أصبح
هذا التفاؤل
مأاسة
واقعية
استحالت
إىل طرح
طائفي أو
مذهيب ،أو
إىل اللعب
السيايس
كما بقية
األطراف،
فانتقل
المرشوع
االصالحي
إىل مرشوع
هيمنة،
وحتول
ّ
المصلح إىل
فاسد؟
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ثان ًيا :إصــرار البعض على الدخول في معركة مطلبية ،واختزالها بقانون انتخابي جديد (نسبي
وخــارج القيد الطائفي) ،من دون أن يفقه أن ارتــبــاط األمــر بالمادة  95لم يكن يعني إال هيمنة
األكثرية المسلمة ،وفــي أقــل األحـــوال ،إعــادة توزيع السلطة القائمة ،مع امكانية الخرق بعدد ال
يتعدى أصابع اليد الــواحــدة على كل لبنان .أي أنــه أمــر يعدو أن يكون تشري ًعا للقائم على أعلى
المستويات ،ليؤ ِّمن تمثيل البعض من هنا وهناك ،فيدخلون إلــى السلطة ويتحولون إلــى عــدد غير
مؤ ِّثر في بازارات الطوائف وزعاماتها (مثل تجربة النائب نجاح واكيم).
انصب سعيه إلى المواطنية ،وأبرز شروطها هي:
إصالحا إال إذا
اإلصالح ال يكون
ّ
ً
ــ المساواة بين المواطنين ،عبر التساوي في الحقوق والــواجــبــات (منها األحـــوال الشخصية،
والتي يجب أن تكون موحدة تساوي بين الجميع ،وليست اختيارية ،فالقانون ال يكون اختيار ًيا
وإال لكانت نتائجه ضر ًبا للمساواة).
ــ التوافق على عقد اجتماعي جديد بين اللبنانيين.
لذلك ،كــان لـزا ًمــا ً
أول ،طــرح إعــادة تأسيس السلطة ،أو تقويض الــدولــة الطائفية من أجــل بناء
الــدولــة الحديثة بمؤسساتها وتشريعاتها .وثان ًيا ،كسر حلقة المجموعات الطائفية بغية إقامة
مجتمع واحد هو اللبناني ،ال مجتمعات طائفية بديلة.
من الناحية االقتصادية ،تبلورت المعركة على أهداف محددة هي:
ــ االنتقال من االقتصاد الريعي المتحالف مع االقــطــاع ،إلــى االقتصاد الــذي يح ّفز القطاعات
المنتجة ،وإن كانت صغيرة ،وحمايتها من الشركات الكبرى العابرة للقارات.
ــ الــشــروع في عملية بناء مصانع على امــتــداد األراضـــي اللبنانية ،تعالج أزمــة البطالة ،وتعيد
الــتــوازن إلــى االقتصاد الحقيقي فــي مقابل القطاعات الخدماتية الوهمية غير المنتجة ،والتي
ترتبط بالظروف السياسية واألمنية مباشر ًة .وهــذا التبديل تقويض الرتــبــاط الطوائف بالخارج،
وربطها بلبنان ومصالحه ومصالح شعبه على حساب كل آخر.
فكم مــن اللبنانيين تفاءلوا بحزب مــا خــي ـ ًرا ،ومــا لبث أن أصبح هــذا التفاؤل مــأســاة واقعية
استحالت إلى طرح طائفي أو مذهبي ،أو إلى اللعب السياسي كما بقية األطــراف ،فانتقل المشروع
االصالحي إلــى مشروع هيمنة ،وتح ّول المصلح إلــى فاسد؟ وكــم من مشروع كــان الشعب اللبناني
قد أمــل فيه خي ًرا ،فوجد أنــه حــقّ ي ـراد به باطل ،فتك ّرس االنقسام الطائفي وبقي؟ فضال عن ذلك،
ال تُخفى كمية المشاريع االصالحية والتغييرية التي تــم العمل عليها شــهــو ًرا وســنــوات ،وبقيت
قابعة في األدراج من دون أن تتحول إلــى مشروع سياسي أو مؤسسي فعلي في لبنان؟ فالذهنية
القائمة هي المشكلة التي يجب معالجتها عبر ممارسة جديدة تختلف بالضرورة عن الممارسة
السائدة ،وتقوم على المواجهة الشعبية ال النيابية.
أي
في كل هذا لم يكن للسير في عملية اسقاط الدستور أو تعديل عدد كبير من مــواده ّ
ـدى أو قــوة دافعة ،مع ما يمثله من تأسيس لمحاولة خلق حركة شعبية ضاغطة من أجل
صـ ً
القيام بتغيير كامل متكامل ال ترتبط أمــوره ببعض المطالب الجزئية فحسب ،بل تتعداها إلى
حركة اعــتـراض شاملة تنظر إلــى الفقر والسياسات الضريبية غير العادلة ،ومسألة العدالة
ّ
وفـــك االرتــبــاط بــالــخــارج ،ومحاسبة
االجتماعية ،والــقــوانــيــن المدنية لــأحــوال الشخصية،
ّ
تطل برأسها بين الحين واآلخـــر .فمن
المسؤولين عن كل ما وصلنا إليه من أزمــات ال تــزال
أجــل تعديل الدستور ،أو السير بهذا المطلب دفعة واحـــدة ،كــان من الــضــروري خلق حركة
مجلسا انتقال ًيا يضع دســتــو ًرا جــديـ ًدا يوافق
شعبية ضاغطة تسقط النظام بــداي ـ ًة ،وتؤسس
ً
عليه اللبنانيون .ويعود ذلــك لسبب رئيس هو أن مسألة تعديل مــادة من مــواد الدستور،
ّ
تشكل
تتط ّلب موافقة ثلثي المجلس النيابي ،وقـــرا ًرا حكوم ًيا ،وعــد ًدا كبي ًرا من األمــور التي

عائ ًقا فعل ًيا ال يمكن تخطيه ،فيبقى النظام القائم ،من دون تعديل دستوري وتغيير سياسي
إال عبر حــرب أهلية جــديــدة ،تنقل لبنان من ممارسة طائفية للنظام إلــى ممارسة طائفية
أخرى مشابهة.

تحويل خط سير التظاهرات

ارتــكــزت فــكــرة ضــرب مــشــروع بــنــاء حــركــة شعبية ضاغطة أو السعي فــي سبيلها ،وأكــثــر مــن أي
وقــت مضى فــي الحركة ،على محاولة تحوير خــط سير الــتــظــاهـرات .فبعد أن كانت األولـــى في
منطقة شعبية هي طريق صيدا القديمة «الشياح ــ عين الرمانة» ،والثانية في المنطقة الشعبية في
بــرج حمود تجاه «مؤسسة كهرباء لبنان» ،كانت الثالثة في منطقة األشرفية تجاه وزارة الداخلية،
وشارك فيها أكثر من  25ألف متظاهر.
ُأخــذ الــقـرار بضرب الــح ـراك ،عبر ايجاد كتلة بشرية «حزبية» تص ّوت على تحويل خط
سير التظاهر من مناطق شعبية تحاكي مطالب الناس في مناطقهم ،إلــى مجلس النواب
الذي ّ
يشكل:
ــ ً
أول :خط سير يعتمده الحزب الشيوعي اللبناني لتظاهراته منذ أكثر من عشر سنوات.
ــ ثان ًيا :خط سير يمر نصفه (على أقــل تقدير) بمناطق غير شعبية ،ليصل نهاي ًة ،وفــي يوم
األحــد ،إلــى وســط المدينة وأبنيتها الفارغة ،ألنها مكاتب ّ
تعطل في مثل هــذا اليوم ،فيتحول شعار
«يللي واقــف عالبلكون ن ـزال نحن شعبك هــون» إلى شعار فــارغ ،ألن أح ـ ًدا ال يقف على «البلكون».
ومــن هنا لن يسمع أحــد هــذا الشعار ،وغيره الكثير ،إال بعض األحــجــار المتراصة على شكل بناء.
يضاف إلى ذلك ان النواب والـــوزراء غير موجودين في مكاتبهم ،بل يتربعون في منازلهم الطائفية
بامتياز ،في مناطق متوزعة على  10452كلم مربع.
لذلك ،عندما بــدأت تثمر التظاهرات عبر خلق رأي عام متعاطف ،وحركة شعبية ضاغطة ،اتخذ
ق ـرار المواجهة بفرط الــحـراك ،وتفريغه من مضمونه .فالخطاب السياسي الضامن لم يكن متبلو ًرا،
وأســقــط بعد حــوالــي الشهرين مــن العمل اليومي مــن أجــل صياغة ورقــة مــبــادئ سياسية تحمي
الــحـراك وتطرح العلمانية ،وتسمي قــوى  14و 8آذار بــاالســم ،لتشغل حـ ّيـ ًزا حقيق ًيا مواج ًها لهم.
فتم تطيير الورقة على أيــدي البعض ،على الرغم من أنها صيغت بمشاركة الجميع ،وتــم ضــرب أية
امكانية لخطاب سياسي واضــح ومباشر ضد النظام وح ـ ّراســه .ومــن هنا تمت المساهمة في ضرب
الحراك وتفريغه من الحراك نفسه ،ال بل تجييره لصالح النظام عبر إظهاره قو ًيا متماس ًكا ،بعدما
منحته الحركة جرعة قوة إضافية بسبب تشتتها.
فرطت سبحة التظاهرات؛ فنزل العدد من  ٢٥ألــف مشارك إلــى بضعة آالف ،وتــحـ ّول الخطاب
ً
إسقاطا فيدعوهم إلى أماكن يعرفون تما ًما
الشعبي الجامع إلى خطاب مف ّرق ،يسقط على الناس
أنها لــن تــؤدي إلــى شــيء .تــحـ ّول الــح ـراك مــن أرض الــواقــع إلــى أرض المهاترات السياسية ،إلى
مجلس ال عمل لــه إال الشحن الطائفي والــكــام االســتــف ـزازي والتفريقي والطائفي والسباب
والشتم ،وتحديد ساعة الصفر في معارك طائفية فئوية جديدة.
بــدأ التشاحن حــول الموقف من القضايا األساسية ــ الوهمية التي ينقسم البلد بنا ًء عليها:
المحكمة والــســاح .وبــدأت القوى الــدائــرة في فلك  8آذار (القومي والشيوعي وحركة الشعب)،
وإن أنــكــرت ذلــك ،تفرض المعركة وكأنها مواجهة للسياسات الحريرية االقتصادية فقط ،وكــأن
الباقين ال حول لهم وال قــوة ،وكــأن من يعزز النظام الطائفي ليس طبقة سياسية كاملة متكاملة ،بل
«الحريري» في شخصه ،وكــأن ال عالقة لقوى  8آذار بكل ما يحدث ،ال بل النظر إلــى هــذه القوى
بوصفها تحمي المواطنين وكأنها تريد بناء الدولة.
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مسامير في نعش الحركة

من أجل
تعديل
الدستور كان
من الرضوري
خلق حركة
شعبية
ضاغطة
تسقط
النظام
بدايةً،
وتؤسس
جملس
ً
انتقاليا يضع
ً
دستورا
ً
جديدا
ً
يوافق عليه
اللبنانيون
وإال فاحلل
هو حرب
جديدة.

خصوصا تلك التي
في الجهة المقابلة ،دخلت القوى الطائفية أيــضً ــا ،في لعبة تقويض الــح ـراك،
ً
تدعو إلى «اإلصــاح والتغيير» .فبعد أن كان «التيار الوطني الحر» من الداعين إلى العلمنة ،تراجع
إلى خطاب فئوي يطالب بحقوق المسيحيين ،معتب ًرا أن المسلمين ينالون حقوقهم كاف ًة ،ناس ًيا أن
األزمات المتتالية تطال جميع الطوائف اللبنانية ،ال الطائفة المسيحية فقط.
ما زاد األزمــة ،أن التيار نفسه كــان قد حــارب التظاهرات بوصفها حركة مشبوهة تريد هيمنة
«اإلســام» على الدولة ،عل ًما أنه يتحالف مع أط ـراف هي األقــوى على الصعيد اللبناني ،وهي أطراف
إسالمية بامتياز (حــزب الله وحركة أمــل) ،يتخلى لها يوم ًيا عن حقوق المسيحيين ،ال بل يسير في
معركة سياسية تساهم في سيطرتها على لبنان بأكمله.
كــل هــذا الــكــام السياسي دخــل فــي صلب الــحــركــة الفتية ،الــحــركــة الــتــي ســاهــم اإلعــام
بـــدوره ،بضربها ،بـــد ًءا باستضافة االعــامــي «مارسيل غــانــم» مجموعة ناشطين يتحدثون عن
الحراك من خارجه ،والتزم ناشطة فقط من الئحة تضم حوالي  12اس ًما والمقدمة له رسم ًيا.
هكذا أتــى من جهة مقابلة ،بأناس يمارسون السياسة ويدخلون في صلب المنظومة الطائفية،
أنــاس يمارسون السلطة منذ مــا قبل الــحــرب األهلية ،ليحاسبوا الحركة وكأنها حــزب يمارس
السلطة منذ األزل .فطرح أمـــو ًرا وحــاســب الناشطين على مشاريع غير مطلوبة مــن الحراك
ـاســا ،واستلذ بإقامة السبق الصحافي على حساب أي تغيير ممكن ،وانسجم مع ممارسة
أسـ ً
اللعبة الطائفية المقيتة للسلطة التي يغذيها اإلعــام الطائفي اللبناني ،ومــارس دوره في تعرية
أية عملية تغييرية.
لم تقف األمــور عند هــذا الحد ،فإضافة إلــى الحلقة المسيئة من برنامج «كــام الــنــاس» ،حاول
ً
محول إياها من
«تلفزيون الجديد» أخــذ األمــور إلــى منحى آخــر ،فبدأ بتحوير شعار التظاهرات،
«اسقاط النظام الطائفي» إلى «إلغاء الطائفية السياسية» .والشعار األخير ،كما هو معروف ،طرح
للرئيس نبيه بــري ،مع ما يعنيه من محاولة تجيير التظاهرات إلــى مساومات وبـــازارات سياسية.
مموها كذلك ،فحاولت مقدمة برنامج «فكر مرتين»
وكــان دلــو شاشة تلفزيون «الوطني الحر»
ً
ً
شيرلي المر ،وعبر شتى الطرق ،تعويم التيار الــذي تقف على شاشته ،فاصلة بين النظام الطائفي
والفساد ،ومحاولة انــتـزاع صك بــراءة من أحــد المدعوين يتمثل بدعوة التيار إلــى الحركة .وكأن
المقدمة نسيت أن الفساد هو في غياب المحاسبة ،وأن محاسبة أي فــرد في لبنان ستتحول حت ًما
إلــى محاسبة للطائفة التي يمثلها في دولــة المحاصصة ،مع ما لذلك من تأثير نهائي على اإلدارة
والترهل واالرتكابات.
وتكريس للفساد
ُّ
إضافة إلــى كل ما سبق ،لم يكن لشاشة «ان بي ان» المحسوبة على الرئيس بــري إال الــدور
السابق إلــى ضــرب التحرك ،فمارست ما مارسه اآلخـــرونّ ،
وغطت الــح ـراك ببرنامج ُيدعى «الغاء
الطائفية السياسية» حــاول تشويه شعار «اســقــاط النظام الطائفي» .فاألخير هو أكثر من مجرد
الغاء الطائفية على المستوى السياسي التمثيلي ،بل هو الغاء للمنظومة الطائفية بأكملها؛ التربوية
واإلعالمية واإلدارية وأحوال النفوس ...الخ.
ساهم كــل هــذا فــي ضــرب التحرك ،عبر صبغه طائف ًيا ،كــل هــذا والــح ـراك يتح ّمل ضربة تلو
أخــرى .نحن نتح ّمل مسؤولية عــدم إقامة تنظيم متين وصلب ،ال تخرقه األجهزة األمنية والحزبية
الكثيرة ،إذ سعينا إلى اسقاط النظام من دون تنظيم متماسك ،ال بل كانت ثغرة عدم وجــود قيادة،
وعــدم وجــود مجموعة متحدثة باسم الحراك تراقب اإلعــام وتتدخل حينما يجب ،مزيل ًة االلتباس
الــذي يبنيه المتحدثون باسمنا من ناحية ،ونــاشــر ًة كافة التحركات وداعــيـ ًة إليها من ناحية أخــرى،
إال الضربة القاضية.

لذلك كله ،يمكن القول إن األسباب التي قضت على الحراك تتمحور حــول عــدم إظهار موقف
سياسي صريح بــداي ـ ًة ،وعــدم الــقــدرة على تنظيم األمـــور وفــق هيكلية متينة الح ـ ًقــا ،إضــافــة إلى
مجموعة النجوم التي حاولت التسلق على ظهر الحركة ،وعلى مجهود اآلخــريــن ،مما أدى إلى
إخــتــال الــتــوازن ،وســقــوط الحركة يــومـ ًيــا ،حتى وصــلــت إلــى تظاهرة تضم حــوالــي  ٥٠٠ناشط.
بالتالي ،وصلنا إلــى نقطة الــاعــودة التي ألزمت الناشطين االنفصال ،وتشكيل مجموعات صغيرة
تعمل وحدها ،تن ّفذ ما تـراه مناس ًبا ،وتدعو إلى تظاهرات وتحركات جزئية .فمنهم من تع ّلم الدرس
ولجأ إلــى خطاب سياسي متماسك وتنظيمي متين ،ويــحــاول يوم ًيا إقامة تحركات شعبية بسقف
مرتفع .ومنهم من اعتبر أن األزمــة ال يمكن معالجتها إال بالتوعية على بعض األمـــور ،وإن كانت
بطريقة فوقية ال تــرى إلــى الــواقــع وتنطلق منه ،معتبر ًة أن الناس ال تعرف حقوقها ،وأنها ما أن
تعلمها سوف تقوم للمطالبة بها .وبقيت أخي ًرا مجموعة حزبية صغيرة تجتمع باسم «حركة اسقاط
النظام الطائفي» من دون أي تحرك.
هــذه األحـــزاب ،وبعد أن انهزمت مشاريعها كافة ساب ًقا ،لم تقم بــأي نقد ذاتــي ،بل أعــادت
الــك ـ ّرة ،فهيمنت على الــحـراك بخطاب ملتبس يع ّوم أحــد األحـــزاب الطائفية باسم المقاومة،
تحت تبرير أنها على تناقض ثانوي آنــي معه ،متناسي ًة أن مواجهة الطرح الطائفي ال يكون
بمعايير مزدوجة ،وكــأن التحالف مع طرف طائفي ،وإن بالمواربة ،يخدم مصلحة مشروع بناء
الدولة الجامعة!
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إرنست خوري

جولة بني أنقاض مملكة اخلوف:
سورية الثورة خبري

صحافي وناشط.
ّ
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يبدو مشروع السفر من بيروت إلــى دمشق ب ـ ًّرا هــذه األيــام ،أشبه بضرب من الجنون بالنسبة إلى
اللبنانيين .تبقى النصائح متشابهة :ثمن االنــســان بــات أقـ ّ
تقصي
ـل من بخس في ســوريــة .محاولة ّ
الحقائق صحاف ًيا وعلى األرض مشوبة بمخاطر كبيرة .ال أحــد يمكنه تــو ُّقــع مــا قــد يحصل معك
عند أحــد الحواجز األمنية المنتشرة كالفطريات منذ أشهر حتى داخــل دمشق ،وبينها وبين مدن
ريف دمشق وباقي المحافظات طب ًعا.
كل شــيء يبدو هــاد ًئــا عند جديدة يــابــوس ،النقطة السورية من الــحــدود مع البقاع اللبناني.
الثورة لم تصل إلى هنا إ ًذا .تجتاز طريق المنطقة الفاصلة بين البلدين بقليل من الصعوبة بسبب
الثلوج المتراكمة فــي أواخـــر شهر شــبــاط ،لتبدأ الفــتــات شركة الهاتف المحمول «سيرياتيل»
(التي يملك معظم أسهمها الديناصور المالي رامــي مخلوف) بالظهور في كـ ّ
ـل مكان .الشركة التي
طاولتها عقوبات االتــحــاد األوروبـــي ،على اعتبار أنها أحــد المصادر المالية التي تم ّول الماكينة
األمنية للنظام الــســوري وأجــهــزتــه وميليشياته ،ضاعفت عــدد لوحاتها االعــانــيــة وكأنها تقول:
«سيرياتيل» تتح ّدى العالم .فجأ ًة ،تدخل إلــى سورية ــ األزمــة :حاجز أمني عند مدخل دمشق لم
ـزي زيتي وأذقــان مش ّذبة يد ّققون بالهويات
يكن موجو ًدا عند زيارتك األخيرة قبل عــام .مس ّلحون بـ ّ
والــوجــوه ،و ُيكثرون من األسئلة .تتذ ّكر حواجز ميليشيات الحرب األهلية اللبنانية .تتفادى إظهار

يف حي «باب
توما» ،ذي
االكرثية
المسيحية،
جتد دمشق
اليت تعرفها؛
الكهرباء ال
تنقطع هنا
أكرث من
اسعتني
يوميا.
ً
زمحة كبرية
يف السوق
رغم أهنا
العارشة ً
ليل.
المطاعم
مزدمحة...
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بطاقتك الصحافية ،إذ إن الكشف عن هويتك المهنية سيتسبب في طــرح الكثير من االستفسارات
واالتــصــاالت والتدقيق .تتذ ّكر أن جميع الجيوش العربية تفرض على جنودها حالقة أذقانهم
تضم
يوم ًيا ،فيأتيك الــجــواب مــن السائق الــســوري :إنــه حاجز ألحــد األجــهــزة األمنية الــــ ،١٧التي ّ
نحو مئة ألف من نخبة المقاتلين ورجــال األمــن واالستخبارات ،الذين يعتبرون الحاكمين الفعليين
للبالد المدعومين بـــاآلالف مــن المخبرين المدنيين ،بعكس الجيش النظامي بجنوده وضباطه
البالغ عددهم النصف مليون جندي .تصل إلــى قلب دمشق ،لتبدأ بمالحظة أن المظاهر الجديدة
عديدة :منطقة «ســوق الهال» في العاصمة مظلمة تما ًما .ال كهرباء في أحــد أفقر أحياء دمشق،
حالها كحال عــدد كبير من المدن السورية التي تصل فترة انقطاع الكهرباء فيها إلــى  15ساعة
يوم ًيا ،هــذا من دون الكالم عن المدن والمناطق التي تشهد مــعــارك ،حيث ال كهرباء وال مــاء وال
شبكة هاتف أرضــي أو محمول منذ أشهر أحيانًا .مع انقطاع الكهرباء ،تشعر بأنك لست بعي ًدا عن
لبنان ً
فعل .مهمة العثور على متجر لشراء خط هاتف ســوري صعب مساء يــوم الجمعة ،إال في
ـي القشلة ،أحــد األحياء ذات التواجد السكاني المسيحي الكثيف نسب ًيا .هناك ،يطول االنتظار
حـ ّ
عند صاحب المتجر لتفتح صفحة االنترنت بهدف تعبئة الــخــط .يبرر البائع المسيحي ،وفوقه
دزّيــنــة من صــور الرئيس األســد االبــن ،بــطء االنترنت بكوننا في يــوم الجمعة .ومــا العالقة؟ تسأله
بسذاجة ،فيأتيك الجواب بضحكة خبيثة :تعرف ،إنــه البرد! يحتاج األمــر إلــى مساعدة من صديق
ســوري لتفهم أن المقصود من هذه النكتة السمجة هو أنّ النظام السوري يلغي أيــام الجمعة خدمة
االنترنت السريع الـــ  G3للتخفيف مــن التواصل والتنسيق بين المعارضين والمتظاهرين على
شبكات التواصل االجتماعي والهواتف «الذكية».

في حمى «الرمرمة»

ت ّتجه إلــى عاصمة السهر والمطاعم في دمشق ،إلــى حي «بــاب تــومــا» ،ذي االكثرية المسيحية.
هناك ،تجد دمشق التي تعرفها؛ الكهرباء ال تنقطع هنا أكثر من ساعتين يوم ًيا .زحمة كبيرة في
السوق رغــم أنها العاشرة ً
ليل .المطاعم مزدحمة ...وكيفما تل ّف ّت ،تجد الشعارات الدينية وفوقها
وتحتها صــور آل األســد وشــعــارات «سورية بخير» .تستفسر من أصدقاء شيوعيين لتفهم أنّ األمــور
«ليست بخير» هنا منذ انطالق الــثــورة في  ١٥آذار  ،٢٠١١إذ إن الطائفة المسيحية في سورية،
التي تش ّكل نحو عشرة في المئة من السكان« ،محسوبة عمو ًما على النظام» ،شأنها شــأن باقي
األقليات الطائفية ،الــدرزيــة والعلوية واالسماعيلية .يشرحون لــك أن جـــز ًءا كبي ًرا مــن األقليات
قــرر تصديق روايــة النظام عن أن مصيره سيكون مشاب ًها لمصير مسيح ّيي الــعـراق بعد االحتالل
األميركي في حال سقط نظام «البعث» الذي ي ّدعي أنه يحميهم من خطر األصولية االسالمية.
الغالء أول ما يلفت انتباهك في السوق ،حيث الليرة السورية تدنّت قيمتها الشرائية بنسبة مئة
فــي المئة خــال أشــهــر :قبل عــام ،كــان الـــدوالر األميركي الــواحــد يــســاوي خمسين ليرة ســوريــة ،أما
اليوم فبات يصرف بمئة .أصـ ًـا ،لم تكن سورية تنتظر موجة الغالء الحالية لتخسر سمعتها بأنها «أ ّم
الفقير» ،ألنّ عهد «االنفتاح» االقتصادي النيوليبرالي الــذي افتتحه األســد االبــن منذ تس ّلم الحكم،
والخصخصة على طريقة «الــرمــرمــة» مثلما يس ّميها السوريون نسبة إلــى رامــي مخلوف ،لم تخ ّلفا
سوى المزيد من التهميش واإلفقار واالستغالل .عاشت «االشتراكية على الطريقة السورية»!
التجار هوايتهم المفضّ لة في االحتكار ،مستفيدين من غـ ّ
ـض نظر أجهزة الدولة
اليوم ،يمارس ّ
عن كل شــيء إال ما هو أمني ــ سياسي .من هنا ،تالحظ بسهولة ،عند تن ُّقلك بين مناطق «ريف
دمــشــق» ،موجة البناء غير القانوني المش َّيد من دون رخصة ،إضافة إلــى كثرة مخالفات السير
وانتشار الباعة الج ّوالين على عربات كانت ممنوعة قبل اندالع الثورة.

صباح في الصالحية
ودماء في كفرسوسا

عىل امتداد
الاشرع
اخلايل من
عنارص األمن
المسلحني،
مئات
األشخاص،
هم مزجي من
المتظاهرين
والمخربين
وعنارص
األمن
المدنيني.
المتظاهرون
ينتظرون
معلومات
من زمالهئم
حول
التوقيت
األنسب
لتنطلق
التظاهرة.
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ـي «الصالحية» ال ـراقــي .الجولة
ٌ
صباح أ ّول في وســط دمشق ،تبدو األوضـــاع أكثر من ج ّيدة في حـ ّ
االستكشافية ضرورية مع صديق معارِض وناشط في إطــار «تنسيقية دمشق» ،وهــي فــرع العاصمة
يضم ناشطي المعارضة السلمية في دمشق ،ويقومون ّ
بكل ما له عالقة بالثورة ،من
تجمع
ّ
من ٌّ
تظاهرات وتغطية إعالمية تصوي ًرا للتظاهرات وتوثي ًقا لالعتقاالت وعــدد قتالها ،وتأمين التواصل
وبــ ّ
ـث المعلومات على شبكة االنــتــرنــت ومــواقــع «فــايــســبــوك» و«يــوتــيــوب» و«تــويــتــر» ،وتحديد
أمكنة وتوقيت التظاهر بسرية مطلقة ،ونقل الصحافيين األجــانــب إلــى أمــاكــن الــحــدث ،وإقامة
المستشفيات الميدانية ،وجمع التبرعات ،وتأمين أكــيــاس الــدم لمدينة حمص .باختصار ،إنهم
الثورة .معظمهم من متخ ّرجي ومتخرجات الجامعات ومن ابناء وبنات الطبقات الوسطى والفقيرة
ـي الــم ـ ّزة ،أحــد أرقــى أحياء
وأحيانًا من البرجوازيات الحديثة .تنتقل مع رفيقك إلــى منزل في حـ ّ
يضم والــحــي المجاور لــه ،كفرسوسة ،معظم مقار الــســفــارات والــمـراكــز األمنية
العاصمة ،الــذي
ّ
ـي الــمـ ّزة قد
ومــنــازل كبار الض ّباط والـــوزراء .حتى أنّ البعض يس ّميه «غرفة نــوم النظام» .وكــان حـ ّ
شهد ،في  ١٨شباط الماضي ،أخطر تط ُّور للثورة السورية بالنسبة إلــى النظام ،عندما تظاهر نحو
 ٣٠ألف معارض فيه أثناء تشييع ثالثة شبان قتلوا في احتجاجات يوم الجمعة السابق.
وفيما كــان األصــدقــاء يشيرون إلــى المكان الــذي جــرت فيه تظاهرة المزة الشهيرة ،على بعد
أمــتــار مــن الــســفــارة االي ـرانــيــة ،يصل اتــصــال عــن سقوط خمسة شــهــداء فــي حــي كفرسوسة ،بينما
«المزة» ،المالصقة لكفرسوسة ،تعيش حيا ًة طبيعية ج ـ ًدا .هكذا ،فإنّ زائر دمشق هذه األيــام إذا أراد
البحث والتدقيق ،يجد مظه ًرا مختل ًفا تما ًما لهذه المدينة التي تشهد ،يوم ًيا ،تظاهرات واعتقاالت،
ـي الميدان ،أحــد أكبر األحــيــاء الشعبية فيها ،وفــي بــرزة وكفرسوسة والــم ـ ّزة .هذا
ً
خصوصا في حـ ّ
دون الحديث طبعا عن التظاهرات واالحتجاجات وأحيانًا المعارك العسكرية اليومية في العديد
من مناطق ريــف دمشق ،كدوما وحرستا والقابون وقدسيا وداريـــا والغوطة .لكن لماذا ال يعرف
كثر بما يحصل بعي ًدا عنهم مئات األمتار أحيانًا؟ يأتيك الجواب من الشباب الذين يتولون تنظيم
كل تفاصيل هــذه الــثــورة :إنّ أكبر «إنــجــاز» أمني نجح فيه النظام على صعيد حجب ما يحصل في
دمشق وريفها ،هــو أنــه تمكن مــن عــزل المناطق واألحــيــاء بعضها عــن بعض بمختلف الوسائل،
لكي ال يشعر أحــد بالحراك المعارض الــجــاري في المنطقة التي تجاور مكان سكنه أو عمله أو
تــواجــده ،بينما تكون المنطقة مشتعلة ً
قتل واعتقاالت ومالحقات .فــور رصــد أي تحرك معارض في
أي مكان ،يقوم عشرات بل مئات من عناصر األمــن بإقفال مداخل ومخارج الــشــوارع المؤدية إلى
المكان ،والقطع الفوري للتيار الكهربائي وخدمة االنترنت وتغطية الهاتف ،يحيث يصبح المكان
ً
معزول تما ًما .بهذه الطريقة ،ال يعرف المحيط ،حتى القريب ،بما حصل
المقصود من المتظاهرين
إال بعد ســاعــات مــن حصوله ،بعد أن يكون قــد هــرب َمــن هــرب ،وعـــادت االتــصــاالت إلــى الحي،
وعرف عدد المعتقلين والقتلى والجرحى.
ُ

تجربة في التظاهر

ُ
قـــررت ،يــوم الثالثاء  ٢٨شباط الماضي ،خــوض المغامرة مع عدد
ظل هــذا الكالم نظر ًيا إلــى حين
ـي الميدان ،بوسط دمشق ،لفهم كيف تجري
من الناشطين في محاولة الخروج في تظاهرة في حـ ّ
األمــور عمل ًيا ،تلك التي نعتبرها أحيانًا مهمة سهلة من وراء شاشة التلفزيون .مناسبة التظاهرة
تشييع أحــد القتلى الخمسة الذين سقطوا في كفرسوسة .كــان من المفترض أن ينطلق التشييع
من أمام مسجد كفرسوسة ،لكنه تع ّذر لعدة أسباب.

يبلغين
الناشطون
بأن ال مشكلة
يف وضعي
عىل احلواجز
األمنية كوين
«مسيحيا»،
ً
بالتايل
سيفرتض
رجال األمن
أنين موال
للنظام،
مثلما هي
حال اجلزء
األكرب من
مسيحي
ّ
سورية،
وقسم ليس
ً
قليل من
مسيحي
ّ
لبنان.
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ً
أول ،بما أنّ معظم التظاهرات المعارضة تخرج على شكل تشييع ،لتتح ّول إلى تظاهرة من بعد،
فــإنّ عناصر األمــن يفعلون كل شــيء لمنع حصول التشييع .يخطفون جثث الضحايا ويصطحبون
عــد ًدا مــحــدو ًدا من ذويهم إلــى المسجد بعي ًدا عن األض ــواء لتقام الصالة المقتضبة عليه ،وبعدها
يرغمونهم على دفنه سري ًعا .هكذا فــذوو الشهداء يحاولون فعل المستحيل للمحافظة على
الجثامين ليتمكنوا من تشييعها عل ًنا.
ثان ًيا ،تع ّذر تشييع أي جثة في ذلــك اليوم ،فلم يمكن إخــراج التشييع الرمزي ليتحول من ثم
إلــى تظاهرة معارضة تنطلق مــن كفرسوسة .أحكمت عناصر االمــن إقــفــال المنطقة منذ الفجر،
ـي الميدان ،أحــد «قــاع» المعارضة .إلــى الميدان إ ًذا .نركب أول
ّ
فتم نقل التظاهرة سري ًعا إلــى حـ ّ
ً
سيارة تاكسي ،فيخبرنا السائق السبعيني ،المؤيد جــ ًدا للنظام خوفا أو اقتنا ًعا ،كيف أنّ إي ـران
قــ ّررت دعــم حليفتها ســوريــة ...كهربائ ًيا .كيف ذلــك؟ نسأل الرجل ببراءة مصطنعة ،فيأتي الجواب
على شكل سيناريو جه ّنمي مضحك :قــررت إيــران تسليم سورية كميات من أصــابــع ...اليورانيوم.
«أصــابــع»؟ نسأل ،فيجزم مؤك ًدا أنها أصابع تو ّلد الطاقة الكهربائية .ال يعرف الرجل كيف يحصل
ذلــك« ،قــد يكون بوضع األصبع مع ز ّر الحائط لتكون كافية لتوليد الكهرباء  ٢٤ساعة من دون
انقطاع!» .كــام يذ ّكرك فجأة بمشهد رأيته في أحــد شــوارع أكبر مــدن محافظة ريــف دمشق ،دومــا،
وهــي مــن قــاع المعارضة ايــضــا .كتب مــعــارضــون على حائط «يسقط بائع الــجــوالن» ،و«يسقط
قاتل األطــفــال» ،فجاء الموالون وكتبوا قبل العبارة كلمة «لــن» ،لتصبح العبارة «لــن يسقط قاتل
األطفال» و«لن يسقط بائع الجوالن»!

كيف التمييز بين المخبر والمناضل؟

هكذاَ ،من ُيكثر في ركــوب سيارات التاكسي عليه أن يــدرك أنّ أحاديث بعضهم مليئة بالغرائب
والبساطة واألمــن ،لذلك على الراكب عــدم المجاهرة بسرعة بمواقفه وقناعاته ،والــتـزام جانب
الحيطة والــحــذر .أكثر من ذلــك ،فــإنّ الناشطين يضطرون أحيانًا إلــى تبديل ســيــارات التاكسي
أكثر مــن مــرة ،أو الــنــزول مــن السيارة قبل الــوصــول إلــى مقصدهم ،حين يش ّكون بــأن السائق
يتعاون مع األمن.
نصل إلــى أحــد المداخل الضيقة والقديمة جــ ًدا للشارع الكبير في الميدان ،فنفاجأ بعدد
من الباصات (سعة  ٢٤راكبا للواحدة) تابعة لألمن ،مماثلة لتلك التي تظهر في التسجيالت
المص ّورة التي يرسلها الناشطون السوريون للقنوات التلفزيونية .فيها يرمى المعتقلون لنقلهم
إلى المقار األمنية للتعذيب والتحقيق .الباصات مركونة في وسط مدخل الحي وبقربها عشرات
العناصر مــن األمنيين والجيش والمخبرين .ندخل الــشــارع مــن مدخل فرعي آخــر لــم يضبطه
األمــن بــعــد ،لنصل الــى قلب المنطقة التي يجدر أن تحصل فيها التظاهرة .ساعتها ،ينتابك
شعور ممزوج بجميع أنــواع المشاعر :ريبة وحــذر وتوتر وتــر ّقــب وخــوف وحماسة .على امتداد
الــشــارع الخالي مــن عناصر األمــن المسلحين ،مئات األشــخــاص ،أكثرهم رجــال وشــبــاب ،واقفين
عابسين ،في مجموعات من ثالثة أو اربعة افــراد .يتهامسون بصوت خافت جــ ًدا .ال أحــد تقري ًبا
يتحدث عبر هاتفه .هكذا هم ،واقفون فقط كأنهم ينتظرون شيئًا ما .أستسف ُر بصوت خافت من
أصدقائي الناشطين ،فيشرحون أن هــؤالء هم مزيج من المتظاهرين والمخبرين وعناصر األمن
المدنيين .كـ ّ
ـل طــرف ينتظر اآلخــر .المتظاهرون ينتظرون معلومات من زمالئهم حــول التوقيت
األنسب لتنطلق التظاهرة بواسطة شخص ما يقفز ويصرخ «الــلـ ُه أكبر» و«الشهيد حبيب الله»
و«لشعب يريد إسقط النظام» و«ســوريــة بدها حــريــة» .او يكيل الشتائم ضد الرئيسين األســد،
األب واالبـــن .لكن هــذا الـــ»أحــد» لن يصرخ إال عندما تصبح الــظــروف مناسبة ،أي عندما تصل

معلومات تؤكد عـ ّدة معطيات ضرورية ،ومنها اوال أن عدد المتظاهرين المحتملين بات أكبر من
المخبرين الــذيــن ينتظرون خــروج التظاهرة لحفظ الهيئات والــوجــوه وإلعــطــاء االشـــارة لدخول
رجــال األمــن لــيــؤ ّدوا «عملهم» .وثانيا ،أنّ مخارج الــشــارع الــذي يفترض أن يستضيف التظاهرة
آمنة ،بمعنى أنّ الهرب ممكن إذا تدخّ ل األمــن .نواصل الجري ببطء بانتظار اللحظة المناسبة.
الوجوه كلها قلق وتر ٌّقب.
كيف تم ّيزون المخبرين من المتظاهرين؟ تأتي االجابة المح ّيرة :بسبب من خبرتنا ،بتنا قادرين
على تمييزهم من خــال النظرات والملبس والنظرات .باختصار ،إنها لغة العيون والخوف التي ال
يعرفها ســوى َمــن بــات خبي ًرا في التظاهر والتعامل مع نظام أمني منذ اربعين عا ًما .خــال سيرنا،
يطمئن الزمالء إلــى أن المتف ّوه بهذه «الكلمة السرية» هو
أسمع همسات «الله مح ّيي الشباب».
ّ
متظاهر مثلهم ،وينتظر معهم اللحظة المناسبة .وخــال سيرنا أيضً ا ،يقترح أحــد األصــدقــاء التمويه
يطمئن
بالدخول إلى مطعم للفراريج إليهام المخبرين بأننا هنا لمجرد تناول الطعام .في الداخل،
ّ
صاحب المطعم فو ًرا إلى أنّنا «لسنا أمن».
نخرج ونجتاز الــشــارع ،لكن التظاهرة لن تنطلق ألن المعلومات الـــواردة ليست جيدة بعد ،ال
من حيث عــدد الناشطين وال من جهة وضــع مخارج الحي .عندها ،يتع ّدر إعــادة اجتياز الشارع،
ـي مـــوا ٍز مــن أحــيــاء «الــمــيــدان» أيــضً ــا ،فنجد
ألن األنــظــار ســوف تتر ّكز علينا حينها .ننتقل إلــى حـ ّ
وض ًعا مشاب ًها .الجميع ينتظر الجميع .أقــل من ثــاث ساعات على هــذه الحال من دون تغيير.
خصوصا مع وصول
حينها ،يصبح واجـ ًبــا علينا مــغــادرة المنطقة والتخلي عن مشروع التظاهر،
ً
دفعة جــديــدة مــن ســيــارات األمــن رباعية الــدفــع والــبــاصــات الكبيرة التي صادفناها عند مدخل
الحي الرئيسي .نغادر وفــي قلب األصــدقــاء حسرة ممزوجة باطمئنان إلــى أنّ التظاهرة ستخرج
ّ
في النهاية ،لكن أحــ ًدا ال يعرف متى .تنتهي المغامرة ونعود أدراجــنــا إلــى «معقل» الــثــوار في
المخصصة للعمل االعــامــي حيث إجـــراء المونتاج على التسجيالت المصورة
إحـــدى الشقق
َّ
للتظاهرات ورصــد االعــتــداءات عليها ووضــع تعليقات قصيرة على الشريط تمهي ًدا إلرســالــه إلى
القنوات التلفزيونية .بعد نحو خمس ساعات من مغادرتنا حي «الــمــيــدان» ،يصل الخبر السعيد
بالنسبة إلى الناشطين المتجمعين :خرجت التظاهرة بمئات المشاركين «الفدائيين» بعد ساعات
من المحاوالت ،اعتقل منهم من اعتقل وهــرب من هــرب ،لكن من دون سقوط شهداء هذه المرة.
جلسة تنتهي بإجماع الحاضرين على أنّ شع ًبا مستع ًّدا ألن يحاول خــال ثماني ساعات الخروج
بتظاهرة ،يستحيل أن يخسر.
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الى «الزبداني المحت ّلة»

وبيشء من
عزة النفس،
يستعيد أبو
حممد الروح
حني ّ
يدلك
من رشفة
مزنله كيف
«اصطاد»
رجال
«اجليش
احلر» دبابة
للجيش
النظامي هنا،
وفرقة من
أجهزة األمن
كانت حتاول
ُّ
التسلل
هناك.
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حين يكون أمــامـ َ
ـك خمسة أيــام فقط لتقضيها في سورية ــ الــثــورة ،تكون بحاجة إلــى أن تستفيد
ّ
التوجه إلى
المخططات للخروج من دمشق :إلى أين الذهاب في اليوم التالي؟
من كل لحظة .تبدأ
ُّ
«عاصمة الــثــورة» ،أي حمص قبل اقتحامها من الجيش النظامي (وهــي أكبر المحافظات السورية،
تبلغ مساحتها  ٤٢ألــف كيلومتر مربع ويزيد عــدد سكانها على مليوني نسمة) عبر االحتيال على
الحواجز األمنية هو الحلم بالنسبة إلــى أي صحافي .لكنه قد يتحول إلــى كارثة ،إذ إن مصيرك قد
َ
تمكنت
يح ّدده خطف أو اعتقال أو مجرد رصاصة طائشة أو هادفة ،ال فــرق ،هذا إذا افترضنا أنك
من الــوصــول إلــى هناك بمساعدة عناصر من «الجيش الــســوري الحر» وأصــدقــاء معارضين .ال يزال
يمكن الــوصــول إلــى أحياء بابا عمرو (قبل دخــول الجيش إليه في  ٢٠شباط الماضي) والب ّياضة
والخالدية والقصير .لكنك هــنــاك ،ستكون «مــشــروع شهيد» ،أو على األقــل مــشــروع معتقل لدى
األجهزة األمنية ،وما أهون الموت أحيانًا برصاصة أو قذيفة أمام االعتقال لدى هذه األجهزة!
إلــى أيــن إ ًذا؟ مــدن ريــف دمشق تبدو الخيار األفضل :الزبداني وحرستا ودومــا وداريــا جميعها
معاقل للثورة ،رغــم أن جميعها «سقطت» في يد الجيش واألمـــن ،بعضها بعد معارك شرسة ج ًدا
لكنها غير متكافئة ،مثلما حصل في الزبداني (المحاذية للحدود اللبنانية).
تبدأ التحضيرات للرحلة المفترض أن تحصل في اليوم التالي إلــى الــزبــدانــي ،أي السبت ٢٥
شباط .عليك أن تنسى أمر محاولة االستفادة من الدعوة الموجهة إليك من وزارة االعــام السورية
لتغطية االستفتاء الــمــقـ ّرر األحــد  ٢٦شباط على الــدســتــور الجديد فــي دمــشــق :ممنوع التج ّول
إال بمرافقة مــنــدوب مــن الــــوزارة ،حتى فــي محافظة ريــف دمــشــق .وترخيص تــجـ ّول الصحافيين
يبقى بيد هذا المندوب وحــده ،وهو الــذي يعني معظم األحيان ،أنّ ثمة رقي ًبا عليك وعلى حركتك.
َ
عليك أن تغامر على مسؤوليتك وأن تخفي صفتك الصحافية على الحواجز إذا
وصلت الرسالة:
َ
كنت تريد أن تعرف شيئًا فــي ســوريــة غير ذلــك الــذي يفيدك بــه اإلعـــام الرسمي المضحك في
انعدام مهنيته.
ت ّتجه برفقة صديق إلــى شقة سكنية فــي وســط دمشق يلتقي فيها ناشطون شـ ّبــان وشابات
يشاركون منذ اليوم االول للثورة في كل تفاصيل نشاطاتها ،السلمية منها واللوجستية اإلعالمية
والعسكرية .ستكون الرحلة مع خمسة أشخاص ،صحافية يونانية خبيرة في تغطية الــحــروب ،أربعة
ناشطين سوريين ،ثالثة منهم من الزبداني نفسها ،وقــد غــادروهــا منذ سيطر عليها الجيش النظامي
نهائ ًيا في  ١٠شباط الماضي بعد قصف مدفعي عنيف بكل أنــواع األسلحة الخفيفة والمتوسطة
والثقيلة ألكثر من أسبوع مع منش ّقين عن الجيش وسكان من الزبداني حملوا السالح.
وللزبداني حساسية كبيرة بالنسبة إلى النظام السوري ،فهيً :
أول مدينة (نحو  ٣٥ألف نسمة)
ً
مجال لتشريع الــحــدود أمــام السالح والعتاد من
حــدوديــة مع لبنان ،وعــدم السيطرة عليها يفتح
ـوصــا أن الــزبــدانــي تملك
الــجــار المنقسم بين مؤيد ومــعــارض لنظام الرئيس بشار األســـد ،وخــصـ ً
تاريخً ا ً
حافل من حيث إنها «تعيش على التهريب».
ثان ًيا ،كانت الــزبــدانــي مــن الــمــدن الس ّباقة الــى طــرد أجــهــزة األمــن وإعـــان العصيان المدني
الشامل ،كونها من المدن المعارضة للنظام بغالبية كبيرة من سكانها.
ثال ًثا ،إن تـ ْرك الزبداني بيد الثوار كان سيؤدي إلى تشجيع مدن أخــرى لالقتداء بها وإعــان نفسها
خصوصا أن الزبداني كانت من أولى المدن التي شهدت تظاهرات في سورية.
«مدنًا مح ّررة»،
ً
في الشقة الدمشقية الصغيرة ،تبدأ التحضيرات :بطاقة هوية سورية مــزورة للصحافية اليونانية
التي ُألبست منديال شرعيا للتمويه ،ذلــك أنّ دخولها كصحافية ممنوع طب ًعا ،وحجة أنها تنوي
التوجه إلــى المدينة كسائحة ستبدو أكثر من نكتة ،فال سياحة اليوم في «الزبداني المحتلة» ،بل

المهشد
العام يف
الزبداين
أقرب
إىل فيلم
سينمايئ.
نصف
المحال
التجارية
تفتح أبواهبا،
ويكاد مجيع
سكاهنا
يقفون يف
الشوارع
وعيوهنم
حمصورة
بعيون عنارص
اجليش
واألمن.
مقدار
التحدي
ّ
خميف.

ساحة حــرب انتهت قبل أيــام ،وجيش ينتشر فيها بدباباته وآالف الجنود في طرقاتها ،والمئات من
رجــال األمــن الذين ال يـزالــون ين ّفذون مداهمات واعتقاالت ً
ليل ونــهــا ًرا بح ًثا عن مطلوبين وعقا ًبا
للسكان .أمــا بالنسبة لــي ،فكان األمــر مفاجئًا :يبلغني الناشطون بــأن ال مشكلة في وضعي على
الحواجز األمنية كوني «مسيح ًيا» ،بالتالي سيفترض رجــال األمــن أنني مــوال للنظام ،مثلما هي حال
الجزء األكبر من مسيح ّيي سورية ،وقسم ليس ً
ُ
عــدت ،رغ ًما عني،
قليل من مسيح ّيي لبنان .هكذا،
إلى حضن الطائفة فتى مد َّلال لدى الحواجز األمنية بمجرد ما يوحيه االسم من هوية طائفية.
فجأة ،تتع ّقد الحكاية عندما تتل ّقى إحــدى السوريات في الشقة اتــصـ ً
ـال يؤكد لها أن اسمها
ورفيقتها مــوجــودان على حواجز الزبداني كمطلوب َتين على خلفية نشاطهما الميداني المعارض.
يتعرقل الــمــشــروع ،فنق ّرر ،صديقي الــســوري وأنــا االفــت ـراق عــن المجموعة األخـــرى والتوجه إلى
ً
أصــا ،قد يكون التواجد في الزبداني ،في
الزبداني في اليوم التالي وحدنا ،أي األحــد  ٢٦شباط.
يوم االستفتاء (الشكلي) على الدستور الجديد ،أم ـرا مثي ًرا بذاته ،وهي التي شهدت قبل أيــام فقط
إحدى أشرس المعارك العسكرية.
عند التاسعة من صباح األحــد ،كل شــيء جاهز للتوجه نحو السومرية (محطة نقل الركاب البرية
ً
ُ
فهمت مسب ًقا
أصــا،
األساسية في دمشق) إلــى الزبداني .الكاميرا الصغيرة مخ ّبأة جي ًدا في الثياب.
أنني لن أتم ّكن من استخدامها في الزبداني ،كــون الصورة هي أكثر ما يرعب النظام الــســوري .حتى
الدفتر والقلم مخ ّبآن ،ففي كل بــاص يحتمل أن يكون أحــد الــركــاب رجــل أمــن مدن ًيا متخ ٍّف ًيا .ينطلق
الباص بتعرفته الرمزية ( ٤٠ليرة سورية) لنقلك نحو خمسين كيلومت ًرا غربي دمشق إلى الزبداني.
على الطريق ،ظاهرة جديدة أيضً ا لم تكن مــوجــودة قبل عــام :مقار األجــهــزة األمنية ومساكن
ضباط الجيش واألمــن ومــنــازل المسؤولين والمقار الدبلوماسية الحليفة لدمشق ،محاطة بسور
إسمنتي يــذ ّكــرك بصور جــدار الفصل العنصري في األراضـــي الفلسطينية المحتلة .أيضً ا المربعات
األمنية تعيدك سري ًعا إلى صورة الوضع األمني في لبنان.
تتشابه المشاهد على الطريق .تد ّلك لوحات الطرقات إلــى الزبداني وبــلــودان وسرغايا ومضايا،
وهي جميعها بلدات جميلة معروفة بكونها مصي ًفا مفضَّ ًل للسياح العرب .تشعر بأن المغامرة تقترب
خصوصا عندما يطلب السائق هويات الــركــاب ،او بتعبيره« ،هــويــات النساء قبل الــرجــال» ،ليعطيها
ً
دفعة واحــدة لعناصر الحواجز األمنية .تحاول استباق الوضع الــذي ستجده في الزبداني .هل يشبه
الضاحية الشرقية لبيروت عندما دخلتها الــقــوات الــســوريــة فــي تشرين األول ١٩٩٠؟ ينعطف
الــبــاص يمي ًنا ،فتجد أول حاجز أمــنــي .العبوس على وجــوه الجميع يليق بالظرف .جميع الركاب
من الزبداني ،باستثناء صديقي الــســوري وأنــا .مقا َبلة أولــى وسريعة للهويات مع الــوجــوه واألسماء
قبل أن يتوقف الجندي عندي .جــواز سفر فلسطيني صــادر عن الجمهورية اللبنانية! يجد عنصر
األمــن في االســم ما يريحه .يصعد العنصر األمني إلــى الــبــاص .نظرة سريعة لكن قلقة ويدعنا نم ّر.
أربعة حواجز مماثلة يستغرق عبور كل واحــد منها نحو عشر دقائق على الطريق العام قبل دخول
المدينة .وعلى هــذه الطريق التي يبلغ طولها نحو ثالثة كيلومترات ،آثــار المعارك ال ت ـزال ظاهرة.
المحال التجارية على حا َّفتي الطريق مهجورة بعدما أصابها الــرصــاص والقذائف .النفايات مكومة
منذ فترة طويلة .تشعر بالفعل أن الحرب مرت من هنا في األمس ،وليس قبل أسبوعين.

ال ماء ،ال كهرباء ،ال مازوت،
ال غاز وال تغطية للهاتف المحمول

سجلت
دقائق ونصبح في ساحة الزبداني .تبدو أصغر بكثير م ّما تظهره عدسات الكاميرات التي ّ
تظاهرات واحتفاالت المعارضين للنظام قبل دخــول الجيش إليها و«تطهيرها» .ال مكان للتشدد
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الديني في الزبداني ،بدليل الشجرة العمالقة التي ز ّينها الثوار بمناسبة أعياد الميالد .هي شجرة
أول ما فعله الجيش عند دخــول الزبداني ،كــان قطعها .رغــم ذلــك ،ظـ ّ
ـل قسم كبير من أبناء الحارة
األرثــوذوكــســيــة مــعــاد ًيــا للثورة على اعتبار أنّ «االســـام سيقضي علينا» .أش ـ ُهــر عــديــدة عاشتها
الزبداني «مــحـ ّررة» قبل اجتياحها في شباط الماضي .طيلة أشهر وأسابيع ،عاشت احتفاالت مو ّثقة
بالصوت والصورةُ ،أعلن خاللها عن تشكيل ما يشبه اإلدارة الذاتية لتسيير شؤون أهل المدينة.
ننزل عند ساحة العارة لنفهم لماذا بات أهل المدينة يس ّمونها «الزبداني المحتلة» :آالف الجنود
منتشرون فــي الطرقات وبين األز ّقـــة .الــدبــابــات ونــاقــات الجند والشاحنات العسكرية السوفياتية
لكن
المتهالكة تمأل الــمــكــان .عشرة أمــتــار تفصل تج ّم ًعا للجنود ولعناصر األمــن عــن تج ّمع آخــرّ .
جولة طويلة في المدينة على األقــدام ال تكشف أث ـ ًرا لدمار مدينة أخبرك أهلها أنها تل ّقت تسعة آالف
قذيفة مدفعية في غضون ما يقارب األســبــوع .أكبر خطيئة قد يرتكبها «الغريب» في حق المدينة في
مثل تلك الــظــروف ،هي محاولة االستفسار عن منزل أحــد سكان البلدة أعطانا ابنه في دمشق عنوانه
لنقصده ،وال مجال للوصول إليه إال باالستفسار ،بما أنــه ال تغطية لشبكة الهاتف المحمول منذ شهر
ونصف .يصعب أن تلقى إجابة من أحــد ،سيظنون أنــك «مــن األمــن» .و«األمـــن» أيضً ا سيتوقع أنــك من
القسم بأنك
الثوار تسأل عن أحدهم اليصال رسالة أو مساعدة .لذلك ،عليك أن تبدأ سؤالك بما يشبه َ
َ
يحا» ينوي التسبب بــاألذى ألبــو محمد .بصعوبة ،يد ّلنا أحــد الشيوخ
لست رجــل استخبارات وال «ش ّب ً
إلــى منزل أبــو محمد .نصل أخي ًرا بعد إحصاء عشرات دبابات الجيش المنتشرة في كل أرجــاء البلدة،
وآثــار دبابتين محروقتين للجيش النظامي إحداهما على طريق سرغايا .وبعد تــر ُّدد قصير ،يثق أبو
محمد بأننا لسنا من «األمــن» بل مجرد صحافي وناشط نحاول رصــد أحــوال مدينته عن قــرب ،عل ًما أن
مضيفنا عــرف من أبناء البلدة أننا نسأل عن عنوان منزله قبل أن نصل .مالمح وجــه الرجل السبعيني
تشير إلى إرهاقه ،وهو الــذي لم يفارق بلدته لحظة منذ بــدأت الثورة ،ومنذ بدأ القصف على مدينته.
والــرجــل ،شأنه شــأن جميع سكان الزبداني ،يعيش منذ نحو شهرين بال مــاء وال كهرباء وال مــازوت وال
غاز وال تغطية لشبكة الهاتف المحمول ،في ظل ما يسميه أهل البلدة «نظام عقوبات بحق الزبداني
بسبب مقاومتها» .والــيــوم الــذي وصلنا فيه إلــى الــزبــدانــي فــي  ٢٦شــبــاط ،كــان الــيــوم األول لدخول
اللحوم إلى البلدة ،ليكون «االحتفال» على شكل طبخة ملوخ ّية في منزل أبو محمد.
فــي غرفة الجلوس ،كانت الــح ـرارة تدنو مــن درجــة الصفر ،كونه ال وجــود للكهرباء وال للمازوت
للتدفئة .ورغــم تعبه الظاهر ،ال ّ
يكل أبــو محمد ،ومعه زوجته ،عن ســرد كيف أمضيا أكثر من أسبوع ال
يفعالن ســوى إحصاء أصــوات القذائف التي تسقط من دبــابــات جيش بالدهما ،ومحاولة تأمين الطعام
للمستشفيات الميدانية لمعالجة المصابين .يشرح مضيفنا ،بشيء من التفصيل ،كيف أنّ الجميع حملوا
اعتقال ً
ً
وقتل حتى بات المئات من أبناء البلدة قابعين
السالح ضد النظام وأجهزته األمنية ،بعدما أمعن
فــي سجونه ،وبعدما سقط أكثر مــن مئة قتيل على أيــدي قــوات حفظ النظام .لكنه ،وبــشــيء مــن عزة
النفس ،يستعيد الــروح حين يد ّلك من شرفة منزله كيف «اصــطــاد» رجــال «الجيش الحر» دبابة للجيش
النظامي هنا ،وفرقة من أجهزة األمــن كانت تحاول التس ُّلل هناك .تشعر بالفخر في عيونه وهــو يخبرك
أنّ قتلى الجيش كانوا أكثر عــد ًدا من قتلى «الجيش الحر» .تسأل أبــو محمد فال تفاجأ حين يخبرك بأن
المدارس مقفلة في المدينة منذ ثالثة أشهر والموظفين ال يتجهون إلى أعمالهم .يــروي بحسرة كيف أنه
رافــق عناصر األمــن وهــم يدهمون المنازل الفارغة من أهلها بحجة البحث عن مطلوبين ،وكيف نُه َبت
تلك المنازل بالكامل على أيــدي رجــال األمــن .يز ّودنا أبو محمد بخريطة شفهية لنتمكن من رؤيــة الدمار
الحي الغربي المه َّدم
في الحي الغربي من المدينةّ .
نترجل ونسير نحو اربعة كيلومترات .ومع اقترابنا من ّ
الــذي يمنع الجيش االقــتـراب منه حتى ،نالحظ اربعة مبانٍ على األقــل وقــد أصابتها القذائف ،إضافة إلى
ألواح الزجاج المحطم في أرجاء منازل البلدة وآثار الرصاص على الجدران في كل مكان.

صبي ودبابة وسيجارة

ال جيرؤ اجلنود
عىل المبيت
ً
ليل يف المقار
األمنية
والمنازل
المهجورة
خوفًا من
هجوم
مباغت
علهيم،
فيقضون
ليلهم يف
صقيع
الطرقات.

المشهد العام في الزبداني أقــرب إلى فيلم سينمائي .نصف المحال التجارية تفتح أبوابها ،ويكاد
جميع سكانها يقفون فــي الــشــوارع وعيونهم محصورة بعيون عناصر الجيش واألمـــن .مقدار
التح ّدي مخيف .يو ًما ً
كامل قضيناه في الزبداني ،ولــم نلحظ مواط ًنا يتح ّدث إلــى جندي أو عنصر
أمـــن .الجنود وعناصر األمـــن ال ينظرون أيــضً ــا فــي عــيــون المواطنين المصط ّفين على جوانب
الطرقات .يس ّير الجيش بنحو مستمر ،دوريـــات عسكرية ،من ضمنها دبــابــات ،في أزقــة المدينة.
وفــي كــل مــرة تستع ّد الــدبــابــات لالنطالق فــي دوريــتــهــا االســتــعـراضــيــة ،تفاجأ بتجم ُهر األطــفــال
والنساء والشيوخ حــول المكان الــذي تنطلق منه .ين ّبهني صديقي الــى ضــرورة التوقف ألنّ «شيئًا
ً
أصــا أنــه في األيــام األولــى القتحام الجيش البلدة،
ما سيحصل اآلن» .كــان أبــو محمد قد أخبرنا
كانت تظاهرة عفوية َّ
تنظم ضد النظام في كل مرة تتحرك فيها الدبابات من مكانها لتسيير دوريــة.
ً
نقاطا عسكرية مكان الدبابات التي
وللحؤول دون مواصلة تظاهرات التح ّدي تلك ،ث ّبت الجيش
تنطلق في دوريتها .ونحن نتف ّرج على هــذا المشهد وغبار الدبابات يكاد يخنقنا ،ظهر طفل كأنه
خــارج مــن أحــد أفــام سينما واقــع الــحــروب؛ فتى ال تتجاوز سنه العشر ســنــوات ،وبــيــده سيجارة
المدجج بكل أنــواع السالح ع ّلها ته ّدئ
مشتعلة .ينتظر أول دبابة لتنطلق ببطء .يص ّفر للجندي
َّ
من توتره وخوفه على ظهر الدبابة .وما أن ينظر الجندي إلى الفتى ،حتى يرميه األخير بالسيجارة.
يبقى الطفل واق ًفا مكانه مح ِّد ًقا بعيني هدفه .تح ٍّد ورجولة مبكرة ج ًــدا من جهة ،ورعــب ينتاب
الجنود على ظهر الدبابة من جهة أخرى.
فــي الجولة الـراجــلــة ،تالحظ قلة وجــود فئة عمرية كاملة فــي المدينة ،وهــي فئة الشباب
والــرجــال الــذيــن هــرب كــل مــن حمل منهم الــســاح إلــى دمــشــق والــجــبــال البيضاء المحيطة
بالزبداني .الوضع النفسي والعصبي الصعب لعناصر الجيش النظامي وأفـــراد األمــن ،يكاد يثير
شفقة أهــل الزبداني حتى .وبحسب مضيفنا اآلخــر في البلدة ،الرجل الخمسيني أحمد ،ال يجرؤ
الجنود على المبيت ً
ليل في المقار األمنية والمنازل المهجورة خو ًفا من هجوم مباغت عليهم،
فيقضون ليلهم في صقيع الطرقات مع درجــات تدنو من الصفر ،وهــم يقطعون أشجار التفاح
واإلجاص إلشعالها للتدفئة.
ذاك األحــد كــان موعد االستفتاء على الدستور الجديد ــــ القديم .وألنــه يصعب على النظام
إن ـزال ناخبين ك ُثر في الزبداني للمشاركة في االستحقاق الفارغ من أي مضمون ،فقد أتى بناخبين
في باصات من المدينة المجاورة للزبداني ،بلودان ،التي ُي َ
نظر إليها على أنها موالية للنظام.
ينتهي اليوم الطويل في الزبداني مع هبوط الليل ،وهنا تبدأ معاناة االيــاب بالباص .سبعة
حواجز في طريق الــعــودة تتش ّدد اكثر من حواجز الــوصــول إلــى الــزبــدانــي .نفهم األســبــاب الح ًقا.
يرجح أن مقاتلين ال يـزالــون مختبئين في البلدة ،ويخشى هروبهم منها .نصل إلــى دمشق ً
ليل،
ونتجه مباشر ًة إلــى منزل أبــنــاء أبــو محمد فــي العاصمة ،بعدما خ ـ ّبــؤوا سالحهم «فــي مكان آمن
لــن يصل الجيش إليه أبـــ ًدا» .هناك تبدأ األخــبــار العسكرية التي ال تنتهي :هكذا ص ّنعنا ألغا ًما
بدائية بمواد أولية إلعاقة دخــول دبابات الجيش .هكذا كنا نشتري الذخيرة مــن ...عناصر الجيش
النظامي بمئة ليرة سورية (نحو دوالر وربــع الـــدوالر) للطلقة الــواحــدة من رصــاص الكالشنيكوف.
هكذا قاتلنا باللحم الحي والعالم يتف ّرج على عذاباتنا ...األهــم أنهم يختمون بـ«لن يتمكن الجيش
ً
طويل في الزبداني في بيئة معادية له .في النهاية سينسحب ،وسنعود مع الجيش الح ّر
من البقاء
لنحرر مدينتنا ...تمهي ًدا لتحرير سورية».
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يتحدى العولمة
اجلنوب
ّ
يكشف الوضع الحالي تـر ُاجــع المراكز القديمة المأزومة
(الــواليــات المتحدة وأوروبـــا واليابان) ،في مقابل االندفاع
الجارف للنمو في الــدول الصاعدة (الصين ودول أخــرى).
هناك ثالثة احتماالت:
 +أن تصل األزمـــة إلــى الـــدول الــصــاعــدة ،وأن يــؤدي
ذلك إلى إعاقة تط ُّور هذه الدول بنحو ج ّدي؛
 +ان تواصل هذه الــدول نم ّوها ،مما سيؤدي إلى إعادة
إحــيــاء الــرأســمــالــيــة ،بشكل متمحور حــول آســيــا وأميركا
الجنوبية بنحو خاص؛
 +أن تــؤدي التنمية فــي ال ــدول الصاعدة إلــى تفكيك
العولمة بصورتها الحالية ،وأن ينتج من ذلــك والدة عالم
متع ِّدد المراكز ح ًّقا ،تجتمع هذه الــدول في إطــاره وتواجه
وتــتــقـ ّدم مــن أجــل بــدائــل ديمقراطية وشعبية وعمليات
ارتدادات عنفية.
أنّ
رواجـــا على االنــتــصــارات
تــشـ ّدد أكثر األطــروحــات ً
الماضية للنضاالت الــمــعــاديــة لالمبريالية ،قــد م ّهدت
الطريق ليس لالشتراكية ،بل لصعود متج ِّدد للرأسمالية.
الحجة الرئيسية لنقدي لهذه النظرة تنبع مــن اكتشاف
ّ
أنّ الــنــمــوذج الرأسمالي التاريخي ،الــذي ُيع َت َبر حال ًيا
على أنّــه النموذج الحصري ،تــم إرســـاؤه منذ الــبــدء على
أســس إنــتــاج وإعــــادة إنــتــاج االســتــقــطــاب الــعــالــمــي .تلك
الميزة هي بنفسها ناتجة من الطرد المكثَّف للفالحين
التوسع الرأسمالي .كــان هذا
من أرضهم التي قــام عليها
ُّ
الــنــمــوذج مــســتــدا ًمــا فقط بفضل ص ـ ّمــام األمـــان للهجرة
المكثَّفة الــتــي أتاحتها األمــيــرك ـ ّيــتــان .إنّ إعـــادة إنتاج
النموذج نفسه اليوم أمــر مستحيل بشكل حــازم بالنسبة
إلـــى دول األطـــــراف ،حــيــث يعيش نــحــو  ٨٠فــي المئة
مــن سكان العالم ،نصفهم فــي األريـــاف .ثمة حاجة إلى
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خمس أو ست قــارات بحجم أميركا «للحاق بالركب عن
وهــم ،فالسير في هــذا االتجاه
طريق التقليد» .واللحاق
ٌ
سيؤدي حص ًرا إلــى حائط مــســدود .لهذا السبب أقــول إنّ
النضاالت المعادية لالمبريالية هي نضاالت محتملة ضد
َ
َ
عليك «القيام
كنت عاج ًزا عن «اللحاق»،
الرأسمالية ،فإن
بشيء آخـــر» .بالطبع ،إنّ التح ُّول بمعنى الـــرؤى بعيدة
الــمــدى لـ«التنمية» لــدى الـــدول الــصــاعــدة ،أمــر «حتمي»
فــي جميع الــحــاالت .إنّــه أمــر ضـــروري وممكن .والنجاح
الحالي للدول الصاعدة من حيث النمو المتصاعد داخل
النظام الرأسمالي المعولَم ،وبــوســائــل رأسمالية ،يع ّزز
الوهم الــذي يفيد بــأنّ اللحاق أمر ممكن .هو الوهم نفسه
الــذي رافــق تــجــارب الموجة األولـــى لـــ«صــحــوة الجنوب»
في القرن العشرين ،رغم أنّه تم التعاطي مع هذه التجارب
على أنّها «لحاق بركب الطريق االشتراكية».

الثالوث االمبريالي الجماعي

الــيــوم ،يستنفر الــثــالــوث االمبريالي الجماعي (الــواليــات
المتحدة وأوروبـــا والــيــابــان) أسلحته االقتصادية والمالية
والعسكرية إلدامـــة هيمنته على الــعــالــم .وال بــ ّد للدول
الصاعدة التي تضع استراتيجيات للقضاء على امتيازات
هــذا الــثــالــوث (الــســيــطــرة على التكنولوجيا والــوصــول
الــحــصــري إلــى الــمــوارد الطبيعية العالمية ،والسيطرة
العسكرية على الــكــرة األرضــيــة) أن تصل إلــى مرحلة
خــوض الــص ـراع ض ــده .ومــن شــأن هــذا الــص ـراع أن يساعد
«التقدم
على تبديد أي وهــم حــول قــدرة تلك الــدول على
ُّ
ضمن الــنــظــام» ،فيعطي الــقــوى الشعبية الديمقراطية
إمكانية التأثير على مسار األحـــداث للتقدم في الطريق
الطويل نحو االشــتـراكــيــة .حتى اللحظة ،وجـــدت الــدول

جمتمعات
اجلنوب
جمهزة اليوم
بواسئل
القضاء
عىل أدوات
سيطرة
المراكز
االمربيالية،
وهي قادرة
عىل التنمية
الذاتية دون
الوقوع يف
التبعية.
وميتلك
السكان
مهارات
تكنولوجية
تسمح لهم
باستخدام
التكنولوجيا
لفائدهتم.
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الصاعدة أنّ نم ّوها تسارع في إطــار العولمة الرأسمالية
عن طريق إجـــراءات رأسمالية .ولــو تـ ّـم توجيه هــذه الــدول
لــمــواصــلــة ه ــذا الــمــســار ،بــإعــطــاء األول ــوي ــة لــلــصــادرات،
ألصابت األزمــة االقتصادية التي ضربت المراكز القديمة
هذه الدول الصاعدة بأضرار جدية.
إنّ الــصـراع بين دول المركز وبــلــدان األطـــراف ُمعطى
مــن معطيات اول نظام فــي تــاريــخ االنتشار الرأسمالي.
لــهــذا الــســبــب ،عــلــى نــضــال شــعــوب الــجــنــوب مــن أجــل
تــح ـ ُّررهــا أن يسائل الــرأســمــالــيــة نفسها .بالنسبة إلى
االمبريالية ،الــريــع ،المرتبط بــهــدف تــوســع الرأسمالية
والــــذي يهيمن عليه الــثــالــوث االمــبــريــالــي تــاريــخـ ًيــا،
ـســا ألربــــاح االحــتــكــار المطلق
ال يشكل مـــصـــد ًرا رئــيـ ً
لــرأس الــمــال فحسب ،بــل إنّــه يــحـ ّدد أيــضً ــا إعـــادة إنتاج
المجتمع كــكـ ّ
ـل .لــذلــك ،ليس صــدفـ ًة أنّ الجنوب ال يـزال
«منطقة العواصف» وموطن االنتفاضات المتكررة التي
تحمل احــتــمــاالت الفاعلية .مــن الــواضــح أنّ الطبقات
الحاكمة لما ُيــسـ ّمــى الــجــنــوب «الــنــاشــئ» قــد اخــتــارت
استراتيجي ًة ،ليست سلبية وخاضعة للقوى المهيمنة
على النظام العالمي ،وال هي معارضة على نحو سافر،
إنّها استراتيجيا تدخالت نشطة تبني عليها هــذه الــدول
اآلمــال بتسريع تنميتها .أكثر من ذلــك ،باتت مجتمعات
الجنوب مجهزة الــيــوم بوسائل تسمح لها بالقضاء على
أدوات سيطرة الــمـراكــز االمــبــريــالــيــة .تلك المجتمعات
قــادرة على التط ُّور تلقائ ًيا ،من دون الوقوع في التبعية.
إنّ السكان يمتلكون مــهــارات تكنولوجية تسمح لهم
باستخدام التكنولوجيا لفائدتهم .ومــن خــال استعادة
السيطرة على مواردهم الطبيعية ،يمكنهم إرغــام الشمال
على اعتماد نمط ّ
أقــل ضـــر ًرا مــن االســتــهــاك .والــى هــذا،
فبمستطاعهم الــخــروج مــن العولمة المالية .وهــم أصـ ً
ـا
يــخــوضــون تــحــد ًيــا الحــتــكــار ســاح الــدمــار الــشــامــل الــذي
تــريــد الــواليــات المتحدة أن تحصره بنفسها .ثــم إ ّنــه
يمكنهم تنمية الــتــجــارة بين دول الــجــنــوب على صعد
السلع والــخــدمــات ورأس الــمــال والتكنولوجيا .أكثر من
أي وقــت مــضــى ،بــات ّ
فــك االرتــبــاط هــو األمـــر اليومي.
وإنّـــه ألمــر ممكن .هــل ستقوم هــذه المجتمعات بذلك؟
ومــن سيقوم بذلك؟ الطبقات الحاكمة حال ًيا أم الطبقات
الشعبية التي تتسلم السلطة؟
على األرجـــح ،سيتحقق فــك االرتــبــاط فــي البداية عن
طريق أنظمة انتقالية ذات طابع وطني/شعبي.
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بــيــن عــامــي  ١٥٠٠و ،١٩٠٠كـــان «الــغــربــيــون»
هم من و ّفـــروا بمفردهم ُبنى العالم الجديد للرأسمالية
التاريخية .بالطبع ،قاومت شعوب األطــراف التي تعرضت
للغزو ،لك ّنها بقيت مهزومة كل ًيا ،و ُمرغمة على التك ّيف مع
وضعها كشعوت خاضعة .لقد فتح القرن العشرون ــ مع
«صــحــوة شعوب األطـــراف» ــــ ً
فصل جــدي ـ ًدا مــن التاريخ:
الـــثـــورة االيــرانــيــة فــي  ،١٩٠٧والـــثـــورة المكسيكية
(١٩١٠ـــــــــــ )١٩٢٠وثـــــورة الــصــيــن ( ،)١٩١١وال ــث ــورة
الصينية الــرائــدة فــي ١٩٤٩؛ الــعــام  ١٩٠٥فــي «نصف
الــطــرف» لــأمــة الــروســيــة ،ثــورتــهــا الـــرائـــدة فــي ١٩١٧؛
النهضة الــعــربــيــة ــــ االســامــيــة؛ تــأســيــس «حــركــة تركيا
الــفــتــاة»؛ الــثــورة المصرية فــي  ١٩١٩وتــأســيــس «حــزب
المؤتمر الــهــنــدي» ،الـــخ .جميعها كــانــت ترجمة لهذا
الــتــاريــخ الــجــديــد .لقد احتشدت شــعــوب األطـــراف تحت
رايــة االشتراكية (روسيا والصين وفيتنام وكــوبــا) ،أو تحت
شــعــارات التحرر الوطني المترابط بــدرجــات متفاوتة عن
طريق تنفيذ إصالحات تقدمية اجتماعية.
أعلنت حكومات وشعوب آسيا وأفريقيا في باندونغ
فــي  ١٩٥٥عزمها على إعـــادة بناء النظام العالمي على
أســاس االعــت ـراف بحقوقها كأمم كانت ال تــزال مسحوقة
حتى تلك اللحظة .هــذا «الــحــق بالتنمية» كــان أســاس
عولمة ذلــك العصرُ ،فرضت خالله على االمبريالية بنية
متع ِّددة األقــطــاب متفا َوض حولها ،أرغمتها على التك ّيف
مع تلك المقتضيات الجديدة .والتط ّور الصناعي الــذي تم
إرســاؤه خــال حقبة باندونغ لم يتبع المنطق االمبريالي،
بل فرضته انتصارات شعوب الجنوب.
تــلــك الــصــحــوة األولــــى لــشــعــوب األطــــراف ُأنــهـ َكــت
ألسباب عديدة ومتشابكة تتع ّلق بحدودها وتناقضاتها
الــذاتــيــة ،وبنجاح االمبريالية التي تمكنت مــن ابتداع
طــرق جــديــدة للسيطرة على النظام العالمي وتعزيز
إحكامها على االخــت ـراعــات التكنولوجية والــقــدرة على
الــوصــول إلــى الــمــوارد العالمية والسيطرة على النظام
الــمــالــي الــعــالــمــي واالتـــصـــاالت والــمــعــلــومــات وأسلحة
لكن لحظة انتصار الثالوث االمبريالي
الــدمــار الشامل.
ّ
الجماعي لــلــواليــات المتحدة وأوروبــــا والــصــيــن كانت
قصيرة ،إذ ُفتحت حقبة جديدة من الفوضى والحروب
والـــثـــورات .فــي هــذا الــســيــاق ،كــانــت مــوجــة ثانية من
صــحــوات أمــم األطــــراف قــد بـــدأت بالفعل ،وهــي تمنع
الــيــوم الــثــالــوث االمبريالي الجماعي مــن إبــقــاء وضعية

سيطرتها ،إال مــن خــال وســائــل السيطرة العسكرية
على الكرة األرضية.

التوسع الرأسمالي ومسألة االرض

إنّ تاريخ التوسع العالمي للرأسمالية التاريخية هو ذلك
ـاســا عبر انــت ـزاع ممتلكات
المرتبط بالتراكم المم ّول أسـ ً
شعوب األطـــراف لصالح شعوب المراكز .بــدأ هــذا التاريخ
عبر غــزو األميركيتين ،أعقبته تجارة العبيد واالستعمار.
ـوب الــريــفــيــة وان ــتــزاع ملكياتها
ول ــم يــطــل ســلــب لــلــشــعـ َ
فحسب ــــ وكــانــت تشكل غالبية الــســكــان فــي الماضي
ــــ د ّمــر أيــضً ــا الــقــدرة على االنــتــاج الصناعي (الصناعات
التحويلية والحرف اليدوية) للمناطق بأكملها ،وهي التي
كانت يو ًما ما أكثر ازدهـــا ًرا من أوروبــا نفسها ،في الصين
والهند وغيرهما.

الطريق الرأسمالي المسدود يع ّبر عن نفسه
بوضوح في مسألة األرض

ترتكز أســس صــيــرورة التنمية الرأسمالية التاريخية على
الملكية الــخــاصــة لـــأرض الــزراعــيــة ،وإخــضــاع االنــتــاج
الــزراعــي لمتطلبات «الــســوق» .وانــطــا ًقــا مــن ذلــك ،تقوم
هــذه األســس على الطرد التدريجي والمتسارِع للفالحين
لصالح عــدد صغير مــن أصــحــاب الــمــزارع الرأسماليين
ممن لــم يــعــودوا مـزارعــيــن ،تــت ـراوح نسبتهم الــى السكان
بين  ٥و ١٠فــي المئة ،لك ّنهم رغــم ذلــك كــانــوا قادرين
على إنتاج ما يكفي إلطعام جميع شعوب الــدول المعنية،
بل استطاعوا تصدير جــزء مهم من فائض إنتاجهم .كان
ســلــوك طــريــق الرأسمالية ممك ًنا فقط ألنّ األوروبــيــيــن
يتجسد في خيار الهجرة إلى
تمتعوا بص ّمام أمــان هائل
ّ
األميرك ّيتين .الــيــوم ،لــم يعد صـ ّمــام األمـــان هــذا مــوجــو ًدا
ببساطة بالنسبة إلــى شعوب األطـــراف .إضافة إلــى ذلك،
سيكون التصنيع الــحــديــث قــــاد ًرا على امــتــصــاص أقلية
صغيرة فقط مــن الــســكــان الريفيين المعنيين ،ألنّــه،
بالمقارنة مع صناعات القرن التاسع عشر ،يــؤدي تط ّور
الصناعات التكنولوجية إلــى تــضــاؤل الــقــوة العاملة التي
تـ ّ
ـوظــفــهــا ،وهـــو شـــرط ضــــروري لفاعليتها .ال يستطيع
الــمــســار الــرأســمــالــي إنــتــاج شـــيء هــنــا ســـوى مــا ينتجه
«كوكب مــدن الصفيح» ،ويعيد إنتاجه بواسطة يد عاملة
شــديــدة الــرخــص .فــي أوروبـــا وأميركا الشمالية واليابان،
خلق طريق التطور الرأسمالي المترابط مع منفذ الهجرة
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تصب في خدمة االمبريالية في نهاية المطاف ــ
ــ التي
ّ
الــظــروف لقيام تسوية اجتماعية بين رأس المال والعمل
(وهــو ما يمكن مالحظته تحدي ًدا مع نشوء دولــة الرعاية
في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية) .ال يمكن العثور
اليوم على شــروط تسوية مماثلة في دول األطــراف .بإمكان
هــذا التطور الرأسمالي أن يلقى قاعدته االجتماعية فقط
بين أوســـاط الطبقات الوسطى الــجــديــدة ،التي أصبحت
المستفيد الحصري من هذا النمو.
ّ
شــك ،ال تسمح لنا الــصــورة المهيمِنة للواقع
من دون
بتخ ُّيل الــقــدرة على مساءلة النظام الرأسمالي العالمي
فــو ًرا .إنّ الطبقات الحاكمة في الجنوب وافقت بنحو كبير،
وهي مهزومة ،على لعب دورهــا كفئة كومبرادورية تا ِبعة.
وقــد انخرطت الشعوب الفاقدة ألي ملجأ في الصراع من

أجــل البقاء اليومي قيد الحياة ،وهــي غال ًبا ما تبدو كأنّها
راضية بمصيرها ،واألســـوأ أنّها تبدو قابلة بتغذية نفسها
باألوهام التي تغذيها بها الطبقات الحاكمة.

صعود الصين :هل يش ّكل تح ّد ًيا
للنظام االمبريالي؟

للصين مكانة مميزة جــ ًدا فــي قلب مــا ُيس ّمى «الــدول
أكرث من أي
الــصــاعــدة» ،لــيــس بسبب حجمها فــحــســب ،إنــمــا أيــضً ــا
وقت مىض ،بسبب نــجــاح عملية التصنيع العميقة فيها وأسلوبها
المميز والفعال في الــرد على المسألة الزراعية ،وكالهما
بات ّ
فك
تحقق بفضل الــثــورة االشتراكية والنظرية الــمــاويــة .إنّ
االرتباط هو
العالقة القائمة بين سلطة جهاز الــحــزب (الـــذي ال يـزال
األمر اليومي .يـ ّدعــي «الشيوعية») والقطاع الــخــاص الــذي يرتكز على
«الطبقات الوسطى» ،المستفيدة الرئيسية من التنمية،
وإنه ألمر
إضافة إلى الطبقات الرأسمالية ،من جهة ،وبين الطبقات
ممكن .هل
الشعبية (عــمــال وفــاحــون) مــن جهة ثانية ،لهي عالقة
ستقوم هذه فريدة من نوعها .إن تح ُّول تلك العالقة ،بمعناه السلبي
(أي ذلك التي يتعلق بإعادة البناء الرأسمالي) أو بمعناه
المجتمعات االيجابي (الــذي ُيــعـ ّرف كنوع من «التسوية االجتماعية»
بذلك؟
المناسبة للطبقات الشعبية) ال يــزال مـــاد ًة تــجــاذب بين
ومن سيقوم اتــجــاهــات متباينة محتملة .إنّ الخيار بين أشــكــال من
الديمقراطية المترابطة مع التقدم االجتماعي من جهة،
بذلك؟
أو بين األشكال «التقليدية» للتحويل الديمقراطي ،التي
الطبقات
قــد تأمل الطبقات الوسطى منها خــيـ ًرا (لكن حتى ذلك
ليس أكــي ـ ًدا) ،يقع في قلب التح ّدي الــذي تواجهه القوى
احلاكمة
االجتماعية اليمينية واليسارية م ًعا.
حاليا ،أم
ً
ي ّدعي الخطاب المهيمن أنّ إرث التخلف قد تف ّوقت
الطبقات
عليه قــارة آسيوية تــواصــل «لحاقها» مــن خــال االنــخـراط
فــي قلب النظام الرأسمالي ،ال عبر القطع معه .وتعزز
الشعبية
المظاهر تلك النظرة إلــى المستقبل .قد نكون هنا بصدد
اليت تتسلم
رأسمالية تخسر بهذه الطريقة طابعها االمبريالي ،على
السلطة؟
األقـــل فــي شـــرق آســيــا وأمــيــركــا الــجــنــوبــيــة .وقـــد تكون
النتيجة المستقبلية لهذا التطور عال ًما متع ِّدد األقطاب،
ّ
منظ ًما حــول اربــع مناطق على األقــل :الــواليــات المتحدة
وأوروبـــا واليابان والصين ،أو حــول سبع مناطق إذا أضفنا
روسيا والهند والبرازيل.
أجـــد أنّ التحليل الـــذي تستند الــيــه المحاججة
نــاقــصً .
أول ،ألنّ الــتــوقــعــات ال تــأخــذ بعين االعتبار
السياسات الــتــي تخطط واشنطن العتمادها مــن اجل
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إنـــزال الــخــســارة بالمشروع الصيني .فــي الحقيقة ،إنّ
الــوجــود العسكري الــدائــم للواليات المتحدة فــي غرب
أســاســا ضــد الصين.
ـوجــه
آســيــا هــو تهديد عسكري مـ َّ
ً
بــاالضــافــة إلــى ذلـــك ،ال تـــزال أوروبــــا تفشل فــي تص ُّور
نفسها في وضع قطيعة مع الحلف األطلسي ،وهو الذي
يضعها في مرتبة أدنــى من الــواليــات المتحدة .وللسبب
نفسه وأســبــاب خاصة أخـــرى ،ال تــزال اليابان فــي حالة
م ـراعــاة تجاه حاميها فــي الجهة المقابلة مــن المحيط
الـــهـــادئ .إضــافــة إلـــى ذلـــك ،ال تـــزال أمــجــاد الــثــالــوث
االمبريالي الجماعي بعيدة عن االنتهاء.
ثــانــ ًيــا ،إنّ قــيــاس نــســب الــنــمــو االقــتــصــادي على
مقياسا للنجاح االقــتــصــادي ،واستخدام
اعتبارها وحدها
ً
هــذه النسب لتعميمها على سنوات مقبلة ،أمــر مغلوط
صحته .إنّ االستمرار الممكن للنمو
ويحمل شكو ًكا في ّ
فــي آسيا يعتمد على عــوامــل داخلية وخارجية عديدة
تتفاعل بطرق مختلفة وتعتمد من جهة على التحديث
االجــتــمــاعــي لــلــنــمــاذج االســت ـراتــيــجــيــة الــتــي اخــتــارتــهــا
الطبقات الحاكمة المحلية ،وعلى ردود الفعل الخارجية
من جهة ثانية .فما يتعدى السعي وراء النمو المتواصل
مــن وجهة نظر الــتــوازن البيئي للكرة األرضــيــة ،يتبلور
الــصــراع مــع دول المثلث االمــبــريــالــي ،الــتــي ال تــزال
حتى اآلن المستفيد الحصري مــن جميع مـــوارد الكرة
األرضية ،بسبب هذا الواقع حص ًرا.
ينسب الــخــطــاب المهيمن نــجــاح الصين فــي حقبة
بعد الــمــاويــة ،إلــى فضائل الــســوق واالنــفــتــاح على العالم
حــص ـ ًرا .مــع ذلــك ،فالصين اختبرت خــال العقود الثالثة
لــلــمــاويــة ( ١٩٥٠ــــ  )١٩٨٠نــســب نــمــ ّو استثنائية
بحجم ضعف مــا عرفته الهند أو أي قــوة رئيسية أخــرى
في العالم الثالث .وفــي جميع األحـــوال ،كــان األداء خالل
العق َدين األخي َرين من القرن الماضي أروع من اي وقت
مضى .ولــم تكن تلك االنــجــازات لتتحقق من دون األسس
االقتصادية والسياسية واالجتماعية التي ُأرسـَـيــت خالل
الحقبة الماضية.
يتأسس على طــرق جديدة
ّ
لكن أنّ الثالوث االمبريالي ّ
مــذكــورة أعــاه ً
بــدل من احتكار الصناعة كما كانت الحال
ساب ًقا .وتُستخ َدم االمتيازات الجديدة للمراكز االمبريالية
لتعميق االستقطاب في العالم ،ال للتخفيف من ح ّدته .بهذا
المعنى ،فــإنّ توصيف تلك الــدول على أنّها «دول صاعدة»
مهزلة ايديولوجية؛ إنّها دول ،بعي ًدا عن «اللحاق بالركب»،

تبني الرأسمالية الطرفية المستقبلية .والصين ليست
اســتــثــنــا ًء؛ لقد أصبحت بالفعل مصنع مــقــاوالت فرعية
لمصلحة رأس مال المراكز االمبريالية واستهالكها.

كان سلوك
طريق
الرأسمالية
ممكنا
ً
فقط ألن
األوروبيني
متتعوا
ّ
بصمام
ّ
أمان هائل،
يتجسد
ّ
يف خيار
الهجرة إىل
األمريكيتني.
ّ
اليوم ،لم
صمام
يعد ّ
األمان هذا
موجودا
ً
بباسطة
بالنسبة
إىل شعوب
األطراف.

«السوق االشتراكية»:
خطوة نحو االنتقال االشتراكي أم طريق
مختصرة نحو الرأسمالية؟

اخــتــارت الطبقة الصينية الــحــاكــمــة مــســار الرأسمالية
و«الـــســـوق االشــتــراكــيــة» كــطــريــق مــخــتــصــرة لــإدخــال
الــتــدريــجــي للبنى والــمــؤســســات األســاســيــة للرأسمالية،
مــع التقليل مــن آالم ومط ّبات االنتقال نحو الرأسمالية.
فــأي احتماالت تــقـ ّدم هــذه الوجهة لحاضر الصين؟ انها
ّ
تــقـ ّدم التحالفات بين سلطات الــدولــة والطبقة الجديدة
لرأسمال ّيي القطاع الخاص العريض ،وتــقـ ّدم إثــراء مزارعي
االريــــاف مــن خ ــال الــفــرص الــتــي تــوفــرهــا لــهــم األســـواق
الــحــضَ ــريــة وتــقــ ّدم الــتــســوع الــمــطــرد الطبقات الوسطى.
لكن هــذه الكتلة المهيمنة تستثني الغالبية العظمى من
ّ
العمال والفالحين .أي أنّ مقارنة مع التحالفات التاريخية
الــتــي اقامتها بعض الــبــرجــوازيــات األوروبــيــة مــع الحركة
الفالحية (ضــد الطبقة العاملة) مقارنة مصط َنعة هنا،
واالمـــر ذاتــه ينسحب على التسوية التاريخية بين رأس
المال والعمل المرتبط بالحالة الديمقراطية االجتماعية.
مبني
إنّ نموذج التط ُّور الرأسمالي الساري المفعول،
ّ
على إعطاء األولــويــة للصادرات التي يقوم عليها تطعيم
نم ّو االستهالك لــدى الطبقات الوسطى .هــذا هو بامتياز
نــمــوذج التراكم الطرفي .إنّ تت ُّبع هــذا المسار يعني ما
ً
استغالل بربر ًيا للعمال ،يذ ّكر بأوضاع
نحن شهود عليه:
الــقــرن التاسع عشر ،وكــارثــة بيئية .وفــي مــا يشبه نقيض
ذلــك ،فــإنّ
نموذجا حقيق ًيا مــن التنمية يقوم بالضرورة
ً
على إعــطــاء األولــويــة لتوسيع الــســوق المحلية لمصلحة
الطبقات العاملة ،مد َّع ًما بتنمية إنتاج السلع الرأسمالية.
يــتــواجــه هـــذان الــمــســاران داخـــل الــص ـراعــات السياسية
واالجــتــمــاعــيــة فــي الــصــيــن .كــمــا يــسـ ّبــب ضــعــف الكتلة
المهيمنة الموالية للرأسمالية في ذلك البلد مشكلة صعبة
تتلخص باإلدارة السياسية للنظام.

حداثة صينية بال عقدة هوية

«الــصــيــن دولـــة فقيرة حيث يمكن رؤيـــة بعض الفقراء
فــحــســب»ُ .تــط ـ ِعــم الــصــيــن  ٢٢فــي الــمــئــة مــن سكان
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الــعــالــم ،رغــم أ ّنــهــا تمتلك فقط  ٦فــي المئة مــن أراضــي
الــكــرة األرضــيــة الصالحة لــلــزراعــة .هنا تكمن األعجوبة
الحقيقية .إنّ عــزو الــمــصــدر األســاســي لتلك األعــجــوبــة،
إلــى تاريخ الحضارة الصينية العريق أمــر غير سليم ،ألنّه
رغــم حقيقة امتالك الصين تــطــو ًرا تكنولوج ًيا أكثر تقد ًما
من كل باقي البقاع الشاسعة للعالم الى حين قيام الثورة
الصناعية في الصين ،إال أنّ وضعها تدهور لقرن ونصف
تجسد بمشهد الفقر على النطاق الواسع
القرن ،وهــو ما ّ
مقارن ًة مع نسبته في الــدول الطرفية المد َّمرة بفعل التوسع
االمــبــريــالــي ،كالهند وغــيــرهــا .تــديــن الــصــيــن بــاســتــرداد
عافيتها لثورتها .أو ّد أن أضــع البرازيل ،وهــي «دولــة ثر ّية
حيث ال تــرى إال فــق ـراء» ،فــي خانة السلسلة األخـــرى من
األوضاع التي يتسبب فيها التوسع الرأسمالي العالمي.
لقد أدخــلــت الــثــورة الصينية الــحــداثــة إلــى النظام
االجــتــمــاعــي لــلــبــاد .مجتمع الصين هــو بالفعل وح ًقا
مجتمع حــديــث ،وهــو مــا يمكن رؤيــتــه فــي جميع أشكال
ســلــوك مواطنيها .أقــصــد بمصطلح حــداثــة ،ذلــك الشرخ
ً
مسؤول
التاريخي والثقافي الــذي يعتبر الشعب بموجبه
عن تاريخه .تشرح هــذه الحداثة لماذا ال تجد في الصين
حــالــة العصبيات شبه الثقافية الــتــي ابتلي فيها الناس
فــي أمــاكــن أخـــرى ،كــالــدول االســامــيــة مــثـ ًـا ،والهندوسية
فــي الــهــنــد ،وفــي جــنــوب الــصــح ـراء الــكــبــرى فــي أفريقيا.
يعيش الصينيون حــاضــرهــم ،وال يــغ ـ ّذون أنفسهم بمثل
ـاض أســطــوري ُأعــيــد تركيبه
هــذا الــنــوع مــن الحنين لــمـ ٍ
ليم ّيز روح العصر الــخــاص بهم .ال يعاني الصينيون من
«عقدة هــويــة» .إنّ الحداثة التي تعيش الصين فيها هي
ثــروة أساسية لمستقبلها .الــثــورة والــغــوص فــي الحداثة
حــولــتــا الــشــعــب الصيني أكــثــر مــن ّأي شــعــب آخـــر من
شعوب العالم الثالث الــيــوم .إنّ الطبقات الشعبية في
الصين تتم ّيز بالثقة بالنفس؛ وهــم يدركون كيف يقاتلون
ويــعــرفــون أنّ لــلــنــضــاالت نتيجة فــي الــنــهــايــة .أصبحت
الــمــســاواة قيمة مركزية لاليديولوجيا المشتركة .قتال
الشعب الصيني فــي النضاالت االجتماعية ،مم ّيز ،وهو
مــا يــســري على قتال ّية العمال الصينيين فــي النضاالت
االجــتــمــاعــيــة .تـــدرك السلطات هــذا األمـــر ،وهــي تعمل
بشكل متزامن على القمع وتــفــادي بــلــورة جبهات نضال
تتخطى األفــق المحلية (مــن خــال منع التنظيم المستقل
فن
للطبقات العمالية) وتخفف من المخاطر من خــال ّ
ُّ
والتحكم.
«الحوار»

حركة التحرر
الوطين
ابتليت
بفشل
واحد فقط
هو رغبهتا
يف جعل
المسلمني
ينخرطون
يف تأسيس
األمة الهندية
اجلديدة.
هناّ ،
متكن
الربيطانيون
من هزمية
الربناجم
الهندي
الوطين
وفرض
خلق دولتني
اصطناعيتني
هما باكستان
وبنغالدش.
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ولكن ال يــزال مستقبل الصين غير مضمون .المعركة
من أجــل االشتراكية في هــذا الصدد لم تنتصر بعد ،لك ّنها
لم تخسر أيــضً ــا .بــرأيــي ،ومثلما حــاولـ ُ
ـت أن أوضحه أعــاه،
لن تنتهي هــذه المعركة بخسارة حتى يأتي اليوم الذي
يعلن فــيــه الــنــظــام الصيني رفــضــه حــق ملكية األرض
لجميع الــفــاحــيــن .إلــى ذلــك الــحــيــن ،يمكن للنضاالت
توجه
السياسية واالجتماعية أن تؤ ّثر على مسيرة التط ُّورِّ .
الطبقة السياسية الحاكمة جهودها للسيطرة على هذه
الــنــضــاالت مــن خــال تثبيت ديكتاتوريتها البيروقراطية
حــصــ ًرا .كما أنّ أجـــزاء مــن هــذه الطبقة تــرى ضــرورة
إنــهــاء صعود هــذه البرجوازية بالطرق نفسها .لــم تق ِّرر
ّ
ككل بعد أن تحارب من
البرجوازية والطبقات الوسطى
أجل ديمقراطية «على النمط األميركي» .باستثناء ق ّلة من
االيديولوج ّيين ،توافق هــذه الطبقات بسهولة على نمط
تس ُّلطي «على الطريقة اآلســيــويــة» ،على اعتبار أنّ ذلك
يتيح انــتــشــار شهواتهم االســتــهــاكــيــة .تــحــارب الطبقات
الشعبية على أرضــيــة الــدفــاع عــن حقوقها االقتصادية
واالجــتــمــاعــيــة .فــهــل ستتمكن مــن تــوحــيــد نــضــاالتــهــا،
وابتكار أشــكــال تنظيمية مناسبة ،وإنــتــاج مقاربة بديلة
ايجابية وتعريف مضامين ووسائل ديمقراطي ٍة قــادرة على
خدمة هذه المقاربة؟
الخيار البديل الوحيد الــقــادر على ضــمــان استقرار
تطور الــبــاد ،يقوم حــص ـ ًرا على إعــطــاء األولــويــة لتوسيع
الــســوق الــمــحــلــيــة ،عــلــى أســـس الــعــاقــات االجتماعية
الــمــقــررة بحيث تــخـ ّفــف مــن انــعــدام الــمــســاواة على
المستو َيين االجتماعي واالقــلــيــمــي ،وبالتالي العالقات
الخارجة عن تلك المنطقية منها ،من أجــل تحقيق هذه
األولوية المساواتية.

الهند ...قوة عظمى؟

تُص َّنف الهند في خانة الــدول األســرع صــعــو ًدا في القرن
الواحد والعشرين ،وهــي التي تجاوز عــدد سكانها المليار
نسمة ،مع نمو اقتصادي أفضل من المعدل العالمي.
تنبع أســبــاب شكوكي حيال هــذه الــدولــة مــن األهمية
الحاسمة لــواقــع أنّ استقالل الهند لــم يتناول التح ّديات
الرئيسية للتحويل الــجــذري للبنى الــمــوروثــة التي ك ّونها
االستعمار الــرأســمــالــي .لقد حـــ ّول االستعمار البريطاني
بنحو أســاســي الهند إلــى بلد زراع ــي رأسمالي تــا ِبــع .لهذه
الــغــايــة ،أنــشــأ البريطانيون ،بشكل منهجي ،أشــكـ ً
ـال من
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ـاصــة لــأراضــي الــزراعــيــة استبعدت غالبية
الملكية الــخـ ّ
تــم تحويلهم إلى
الفالحين .وجــد غالبية الفالحين أنــه ّ
فقراء محرومين عمل ًيا من أراضيهم .إنّ الثمن الــذي ُدفع
مقابل السير في هــذه «المقاربة الرأسمالية» في التنمية
الزراعية ،كــان عبارة عن ظــروف اإلفــقــار المدقع مستبعدة
التصديق التي تعيش فيها غالبية الشعب الــهــنــدي .كما
أنّ الهند المستقلة خفضت وعودها المقطوعة للفالحين،
بحيث أصبحت هــذه األخــيــرة أشــبــه بــإصــاح زراعـــي بال
تأثير حقيقي .لقد ترجم هــذا الخيار نفسه بنحو كامل من
خــال «الــثــورة الخضراء» التي عــززت من وضعية الطبقات
الحاكمة المهيمنة .ولــكــن فــي واليــتــي البنغال الغربية
وكــيــراال ،ذهــب الشيوعيون أبــعــد ً
قليل ــــ بــقــدر مــا كان
الدستور الهندي يسمح ــ في تحقيق نتائج ايجابية على
الصعد االجتماعية واالقــتــصــاديــة التي لــم تكن هامشية،
أضف أنّ الدعم الشعبي ألنصار االصالحات قد تع ّزز.
فــي الهند ،ازدادت الــعــوائــق الــمــوروثــة الــتــي ش ّكلها
االستعمار أمــام التط ُّور ســـو ًءا بسبب ثبات نظام النبذ.
تؤ ّلف «المراتب الدونية» (المعروفة اليوم بـ«الداليت»)
والسكان القبليون في الهند ربــع سكان البالد (نحو ٢٥٠
مليون شــخــص) .هـــؤالء مــحــرومــون مــن جميع الحقوق،
ـوصــا مــن حــق ملكية األرض ،وهـــم مجموعة من
خــصـ ً
«أنــصــاف العبيد» وعــبــارة عن ملكية جماعية «لآلخرين».
يــعـ ّزز استمرار هــذا الــوضــع األفــكــار والتصرفات الرجعية
لـــ«اآلخــريــن» ،ويفيد في ممارسة السلطة من قبل األقلية
التي تتمتع بــاالمــتــيــازات ،ولفائدتها الحصرية ،وهــو ما
يساهم فــي إبــطــال مفعول أي حركة احتجاجية مــن قبل
الغالبية المست َغ ّلة ،العالقة بين األقلية المست ِغ ّلة وشعوب
«الداليت» المقموعة.
في الهند المستقلة ،ط ّبقت الحكومات المتعاقبة لحزب
برنامجا وطن ًيا كــان نموذج ًيا فــي حينه ،بتأثير
المؤتمر
ً
انــتــصــارات حــركــات التحرر الوطنية فــي آسيا وأفريقيا في
مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية .ومنذ البداية ،نفذت
الــقــوة االستعمارية سياسة منهجية إلحــبــاط تحويل الهند
الــى قــوة صناعية ــ وكانت متقدمة فيه هــذا المجال آنــذاك
ــــ وذلــك لمصلحة بريطانيا التي كانت فــي طــور التصنيع.
أَعــطــت الهند المستق ّلة األولــويــة القصوى لتصنيع البالد.
هذا المسار ،المص َّمم بمنهجية عالية ،على األقــل في الفترة
األولــى لتنفيذ برامج نهرو ،ربــط العاصمة الهندية الصناعية
الــخــاصــة بــشــركــات الــقــطــاع الــعــام ،بــهــدف ســ ّد الــفــجــوة في

لقد أدخلت
الثورة
الصينية
احلداثة
إىل النظام
االجتماعي
للبالد.
جمتمع الصني
هو بالفعل
ً
وحقا جمتمع
حديث،
أقصد
مبصطلح
حداثة،
ذلك الرشخ
التارخيي
والثقايف
الذي يعترب
الشعب
مبوجبه
ً
مسؤول عن
تارخيه.
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النظام االنتاجي الــمــوروث عن االستعمار ،من خــال تسريع
النمو االقتصادي وتعزيز الصناعات الرئيسية.
هــذه االختالفات بين النموذج الهندي الوطني ،وذلك
الــذي اع ُتمد فــي الصين الشيوعية ،تظهر فــي الــفــوارق
الــواضــحــة مــن حيث النتائج بين البلدين .ظـ ّلــت نسب
نمو االنــتــاج الصناعي والــزراعــي فــي الهند بعيدة ج ـ ًدا
المسجلة فــي الصين .أكثر مــن ذلــك ،فيما كان
عــن تلك
َّ
النمو فــي الصين يترافق مــع تطور الفــت فــي مستويات
معيشة الطبقات الشعبية ،فــإنّ ذلــك لم يحصل في الهند
حيث أفــاد النمو الطبقات الوسطى حــصـ ًرا (الــتــي كانت
توسعها تسارع إلــى درجــة وصلت
أقلية ،ورغــم ذلــك فــإنّ ُّ
معه نسبتها الــى مجموع السكان خــال  ٣٠عا ًما الــى ما
بين  ٥و ١٥فــي المئة) .ظـ ّ
ـل فقر الطبقات الشعبية هو
المهيمن من دون تغيير ،بل إنّه ازداد سو ًءا ً
قليل.
بــخــاف الــصــيــن ،الــهــنــد بــلــد مــتــعــ ِّدد الــقــومــيــات،
واالستعمار البريطاني سعى إلــى فــرض قوته تحدي ًدا من
خــال اللعب على تن ُّوع الشعوب (والــواليــات) في الهند.
نجاحا ال
بالنسبة إلــى أصــول حركة التحرر الوطني نلقى
ً
نظير له في أي مكان آخر في العالم االستعماري .تم ّكنت
هــذه الــحــركــة حــالـ ًيــا مــن توحيد األمـــم العشر الرئيسية
جاعل ًة البلد «أمـــ ًة» واحـــدة .كــل ذلــك بغض النظر عن
صفات هــذه األمــة (واسمها «بــهــارات» في اللغة الهندية،
من هنا مفهوم الـ«بهاراتفا» الذي يمكن ترجمته «تهنيد»)،
«القابلة للمساءلة» من وجهة نظر «علمية» .كانت الهند
ح ًقا أمة منذ ذلك الحين ،وهو واقــع ملزم لجميع مكوناتها.
والــى يومنا هــذا ،ال ي ـزال الشعور باالنتماء م ًعا يسمو على
الخصائص المحلية (كاللغة مــن بين خصائص أخـــرى).
إنّ حركة التحرر الوطني ابتليت فــي هــذا الــشــأن بفشل
واحــد فقط ،هــو رغبتها بجعل المسلمين ينخرطون في
تأسيس األمــة الهندية الجديدة .هنا ،تم ّكن البريطانيون
من هزيمة البرنامج الهندي الوطني وفــرض خلق دولتين
اصطناعيتين هما باكستان وبــنــغــادش .وال يــزال الواقع
يذ ّكر بــأنّ المسلمين الذين ظ ّلوا في الهند ( ١٥في المئة
مــن مجمل ســكــان الــبــاد) حتى ولــو بـــدوا أحــيــا ًنــا كأنّهم
«يطرحون مشكلة» (مشكلة يستغلها الــطــرف الهندوسي
الــقــومــي الــثــقــافــي ،حتى عندما ال يــثــيــرون الــمــوضــوع)،
فــإ ّنــهــم فــي الــواقــع مندمجون بشكل صحيح فــي جميع
أشكال الحياة االجتماعية والسياسية .إنّ الــدولــة الهندية
العلمانية ،التي فشلت حتى الموجة الهندوسية القومية
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الثقافية في وضعها موضع شك ،هي مصدر هذا النجاح.
ال شك أنّــه يمكن للمرء أن يص ّنف هــذا التقييم بأنّه
ايــجــابــي على نــطــاق واســـع .إنّ قمع مطالب «السيخ»
(التي أودت بحياة إنــديـرا غــانــدي) باالضافة إلــى مستنقع
كشميرُ ،يــظــه ـران مــحــدوديــة قـــدرة الــنــظــام فــي إدارة
«الــمــســألــة الــوطــنــيــة» بشكل صحيح (حــتــى وإن كانوا
صحيحا أنّــه
يصنفونها بشكل مــخــتــلــف) .لــكــن يبقى
ً
بالنظر إلى جميع األمــم العظيمة للشمال «الهندو ــ آري»
والجنوب «الــدرافــيــدي» ،ظلت سلطات العاصمة نيودلهي
قـــادرة على إيــجــاد صيغ ووصــفــات إلدارة االزمـــات على
نحو صحيح ،ومــن ثـ ّـم إبقاء الــوحــدة الفدرالية (التي هي
في الــواقــع مركزية أكثر بكثير مما ينص عليه الدستور)
واق ًعا صل ًبا.
تكشف تجربة الهند الــحــديــث عــن الــســمـ ّو الــخــارج
عــن أي مــســاءلــة لــلــديــمــقـراطــيــة ،وعـــن عبثية الحجج
الداعمة لـــإدارة التسلطية التي غال ًبا مــا يـ ّدعــي البعض
صحيحا رغــم المحدوديات
أنّها أكثر فاعلية .يبقى ذلــك
ً
الجلية والــمــحــتــوى الطبقي للديمقراطية الــبــرجــوازيــة
حتسب
بشكل عـــام ،وواقــعــهــا فــي التجربة الهندية .و ُي َ
للرصيد االيجابي لحركة التحرر الوطني (حــزب المؤتمر
والشيوعيين) أنّ هــذا الخيار كــان على األرجــح الطريقة
الفعالة الوحيدة إلدارة المصالح االجتماعية واالقليمية
المتع ّددة (حتى وإن كانت محصورة بمصالح الطبقات
التي تتمتع باالمتيازات) وللظفر بالدعم الشعبي لجعل
برنامج األقلية كتلة مهيمنة.
إنّ تآ ُكل البرنامج الوطني الشعبوي كــان أمــ ًرا حتم ًيا
في الهند مثلما هو الوضع في أي مكان آخر بسبب قيوده
والتناقضات الكامنة فيه .وقــد أ ّدى هــذا الــعــا ِمــل ونــزع
الشرعية عــن السلطة المترافق معه ،إلــى إتــاحــة صعود
تجسدها حركة «الهندوتفا»،
هجمة القوى الظالمية التي
ّ
التي تعني إعطاء األولوية لالنتماء إلى الديانة الهندوسية
التي يتم تعريفها بما هي «الهوية الحقيقية» لشعوب الهند،
بشكل مناقض لمفهوم «الـبهارتفا» التي تحيل إلــى األمــة.
بالطبع ،ال تــطــرح الحركة الهندوسية (بشكلها القومي
المتطرف) الــتــحـ ّدي للشرعية االستعمارية الــتــي تتعلق
بملكية األرض أو الحــت ـرام هرمية نظام النبذ والتراتب
الطبقي بنحو خـــاص .فــي هــذا الــصــدد ،تــخــدم األوهـــام
الــظــامــيــة بنحو مــثــالــي مــصــالــح الــقــوى الــكــومــب ـرادوريــة
واالمــبــريــالــيــة .إنّ «الخصوصيات» الــتــي يتم فيها تعبئة
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خطابها شبه القومي وحتى شبه الــمــعــادي لالمبريالية،
تافهة كل ًيا .إنّها تغ ّذي التجديد لممارسة النزعة العصبية
الجمعية (وهـــي هنا موجهة ضــد االســـام والمسلمين)،
وهــي العصبية التي استخدمتها الــقــوة االستعمارية في
عهدها إلحــبــاط التطلعات التي كانت تعمل لبناء حركة
تحرر وطني علمانية وديمقراطية وحديثة.
بجميع األحــوال ،ترافق هذا التر ُاجع مع تجذير متج ِّدد
للنضاالت االجتماعية .ويمكن مالحظة أد ّلـــة على ذلك
في هجمات المجموعات الشيوعية الهندية ،وفي الدخول
المفاجئ لفئة «الــدالــيــت» في الحياة السياسية والنضال
االجــتــمــاعــي .كــذلــك يمكن الــعــثــور عــلــى أد ّلــــة إضافية
تتجسد بــااللــتـزام المع َلن مــن جميع الطبقات الوسطى
ويفسر ذلــك لــمــاذا لم
بالديمقراطية وحتى بالعلمانية.
ّ
يكن انهيار الــجــزء األكــبــر مــن الشرعية التي تكاد تكون
حصرية لحزب «الــمــؤتــمــر» ،كاف ًيا لتقديم «نصر ناجز»
تقدمي اجتماعي بالضرورة
لليمين .ويــفــرض بناء بديل ُّ
إعطاء أجوبة مناسبة ألربع مجموعات من التحديات.
التح ّدي األول :إيــجــاد حــل جــذري لمشكلة الفالحين
الهنود ،يكون مبن ًيا على االعــت ـراف بحق جميع الفالحين
بــالــوصــول إلــى أرضــهــم وامتالكها فــي ظــل أفــضــل شــروط
الــمــســاواة .وهــذا بـــدوره يعني إلــغــاء النظام الطبقي ــ
الطائفي وااليــديــولــوجــيــا الــتــي تضفي الشرعية عليه.
بــعــبــارات أخــــرى ،عــلــى الــهــنــد الــســيــر قــد ًمــا نــحــو ثــورة
راديكاليتها شبيهة براديكالية الثورة الصينية.
تضم فئات
موحدة
التح ّدي الثاني :خلق جبهة عمالية َّ
ّ
من الطبقات العمالية المستقرة نسب ًيا وتلك غير المستقرة.
هــذا الــتــح ـ ّدي مشترك لجميع بــلــدان الــعــالــم الحديث،
وتحدي ًدا دول أطــراف النظام التي تتم ّيز بــاآلثــار المد ِّمرة
لإلفقار الجديد (البطالة المكثفة وفقدان األمــان الوظيفي
وارتفاع منسوب الظروف البائسة «غير الرسمية»).
الــتــح ـ ّدي الــثــالــث :الــحــفــاظ على وحـــدة شبه الــقــارة
الهندية ،وتجديد أشكال التعاون بين مختلف الشعوب
يتم تأسيس األمــة الهندية على أســس ديمقراطية
بحيث ّ
محصنة .كــل ذلــك بهدف هــزم استراتيجيات االمبريالية
َّ
التي تسعى ،مثلما هي الحال دائـ ًمــا ،وأبعد من خياراتها
التكتيكية ،إلى تحقيق هدفها بفرط عقد «الــدول العظيمة»
الــقــادرة أكثر من الــدول متناهية الصغر على الصمود في
وجه االعتداءات االمبريالية.
التح ّدي ال ـرابــع :توجيه الــخــيــارات السياسية الدولية
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إلــى القضية المركزية التي تتجسد بــإعــادة بناء «جبهة
شعوب الجنوب» (تضامن شعوب آسيا وأفريقيا ً
أول وقبل
أي شيء آخــر) ،في ظل ظــروف لم تعد طب ًعا مشابهة لتلك
التي كانت سائدة عشية تأسيس حركة عــدم االنحياز في
«زمـــن بــانــدونــغ» ( ١٩٥٥ــــ  ،)١٩٧٩وإعــطــاء األولــويــة
الــقــصــوى لــهــدف عــرقــلــة الــبــرنــامــج األمــيــركــي بالسيطرة
العسكرية عــلــى الــكــرة األرضـــيـــة ،وإحــبــاط الــمــنــاورات
السياسية التي تقوم بها واشنطن الهادفة إلــى تفادي أي
تقا ُرب ج ّدي بين الهند والصين وروسيا.
إنّ القوى السياسية واالجتماعية التي تمنع الهند من
التح ُّرك باتجاه تحقيق األهــداف المذكورة أعــاه ،ال يمكن
االستهانة بها .تش ّكل هــذه القوى «كتلة مهيمنة» تمثّل
خِ مس السكان ــ تتعدى البرجوازيات الصناعية الكبرى
والــتــجــاريــة والــمــالــيــة ،وكــبــار ّ
مــاكــي األرض ،لتشمل
الــســواد األعــظــم مــن الفالحين الميسورين والطبقات
الــوســطــى ،والــم ـراتــب العليا مــن البيروقراطية والفئات
التكنوقراطية .هــؤالء الهنود البالغ عددهم  ٢٠٠مليون،
هم المستفيدون الحصريون من البرنامج الوطني المط َّبق
الــى يومنا هــذا .ال شـ ّ
ـك أنــه فــي الــزمــن الحالي لالنتصار
النيوليبرالي ،ســوف تنهار هــذه الكتلة تحت تأثير أسباب
عــديــدة ،منها نــهــايــة الــحــراك االجــتــمــاعــي التصاعدي
للطبقات الــوســطــى ــــ الــدنــيــا الــمــه ـ َّددة بــخــســارة أمانها
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الوظيفي وبــاإلفــقــار حتى إن لــم يكن بالفقر الصريح.
تتيح هــذه الوضعية لليسار فرصة تطوير تكتيكاته ،لكي
تماسك هذه القوى الرجعية عمو ًما،
يضعف ،إن استطاع،
ُ
ومقاربتها الكومبرادورية تحدي ًدا ،وهــي مح ِّرك الهيمنة
االمبريالية المعولَمة .ورغــم ذلــك ،تــو ّفــر هــذه الوضعية
أيــضً ــا الــفــرص لليمين الهندوسي فــي حــال فشل اليسار
في تحقيق المهمة.
ّ
بالتالي ،فــإنّ األقلية التي تؤلف هذه الكتلة ،باتت في
وضــع يستبعد إعــادة استنساخ الهند على قاعدة التسوية
التاريخية القائمة على رأس المال/العمل ،وهي التسوية
الــتــي نــشــأت عــلــى أســاســهــا االشــت ـراكــيــة الديمقراطية
التماسك مــا بين
لــلــدول الغربية الــمــتــطـ ّورة .إنّ إدارة
ُ
الكتلة المهيمنة من خــال الديمقراطية السياسية ،مثلما
هــو حاصل فــي الهند ،ال يق ّلل مــن شــأن ُبعدها الطبقي
الرجعي .على العكس من ذلــك ،فذلك هو الطريق األكثر
فاعلية مــن أجــل إرســـاء الديمقراطية السياسية .هذه
الكتلة المهيمنة «مندمجة» بشكل فعلي وحقيقي في
منطق العولمة الرأسمالية المسيطرة ،وحتى اآلن ،لم
تحاول أي من القوى السياسية العديدة أن تتح ّداها .من
هنا ،فــإنّ أسباب ذلــك واضحة بما أن «المشروع الوطني
الــهــنــدي» ال يـــزال ضعي ًفا وســريــع العطب وعــاجــ ًزا عن
إيــصــال هدفه الــخــاص المع َلن :تحويل الهند إلــى «قــوة
رأسمالية حديثة وكبيرة».
تـــؤ ّدي مكامن الضعف تلك إلــى السلوك االنتهازي
المتك ّرر للطبقة السياسية الهندية ،يتم تبريره غال ًبا
بشكل مختصر بحجج «الــواقــعــيــة الــســيــاســيــة» .وتظهر
الطبقة السياسية الهندية حتى اآلن عــاجــزة عــن مقاربة
وتطبيق الهجوم المضاد الــضــروري ،وذلــك بفعل مواجهتها
من قبل المشروع األميركي للسيطرة (العسكرية) الكلية
تماسك المثلث االمبريالي
على الكرة األرضــيــة ،وبسبب
ُ
الجماعي (الــواليــات المتحدة وأوروبــــا والــيــابــان) ،رغم
غضب بعض شــركــائــه .ويــتــرتــب على ذلــك إنــشــاء جبهة
تضم الهند وروســيــا والصين ،وجميع هــذه الــدول مه َّددة
بدرجات متساوية بمخاطر الكومبرادور الناتج من توسع
االمبريالية الجماعية الــجــديــدة .وال يــق ـ ّدر حكام الهند
هــذه المقاربة بالشكل الصحيح ،ويسري هــذا األمــر حتى
على هــؤالء المرتبطين بالبرامج الحكومية األكثر إصــرا ًرا
على تقويض اليمين الهندوسي الــكــومــب ـرادوري .يواصل
هــؤالء إعطاء األولوية لـ«نزاعاتهم» مع الصين ،التي ُي َ
نظر
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إليها على أ ّنــهــا خصم عسكري محت َمل ومنافس مالي
خطير في أســواق الرأسمالية المعولَمة .حتى أنّ هؤالء
يؤمنون بأنّهم قد يكونون قادرين على «استخدام» تقا ُرب
ممكن مع الواليات المتحدة من أجل التح ُّول إلى حليفها
األساسي في آسيا.

البديل :نحو موجة جديدة من مبادرات
الجنوب المستق ّلة

على المصطلحات الــتــي يجب أن ُيح َّلل الــتــحـ ّدي على
أســاســهــا ،أن تأخذ بعين االعــتــبــار ثــاث وجــهــات للواقع:
الشعوب واألمم والدول.
يمكن بناء جبهة قيادية مك َّونة من طبقات متعددة
مهي َمن عليها ومست َغ ّلة ،هي جبهة بديلة لتلك التي تسمح
بــإعــادة إنتاج نظام الهيمنة االمبريالية الرأسمالية ،الذي
يط َّبق عن طريق الجبهة الكومبرادورية المهيمنة والدولة
المك َّرسة لخدمتها.
نشير بمصطلح «األمـــــم» إلـــى واقـــع أنّ الهيمنة
االمــبــريــالــيــة تلغي ك ـرامــة «األمــــم» الــتــي ش ّكلها تاريخ
مجتمعات األطـــراف .إنها تد ّمر بنحو منهجي المك ّونات
الــتــي تعطي األمـــم أصالتها ،لصالح «تــغــريــب» مبت َذل.
هــكــذا يصبح تــحــريــر الــشــعــوب مــرتــبـ ً
ـطــا بــاألمــم التي
يك ّونونها .يجب أن ُيف َهم شعار «األمـــم تريد التحرير»
بمعنى مت ِّمم لنضال الشعوب وليس بمعنى مــواجِ ــه له.
التحرير المطروح ال يتع ّلق بــإعــادة ترميم الماضي ــ اي
وهــم العودة إلــى الجذور القومية الثقافية ــ بل باختراع
ْ
ً
المستقبل انطالقا من التح ُّول الــجــذري لــإرث التاريخي
بدال من استيراد مصط َنع لـ«حداثة» مز َّورة.
تقوم مرجعية الدولة على أسس الحاجة إلى االعتراف
باستقاللية ق ّوتها في عالقاتها مع الجبهة المهيمنة التي
تــؤســس عليها شرعيتها ،حتى ولــو كــانــت هــذه الجبهة
شعبية ووطنية .ليس ألنّــه يجب حماية التقدم الشعبي
والــوطــنــي مــن االعــتــداء الــدائــم لالمبريالية التي ال ت ـزال
مهيمنة على العالم فحسب ،لكن ايضً ا ــ وربما تحدي ًدا
ــ ألنّ «إنجاز التقدم في إطار المرحلة االنتقالية الطويلة»
يــفــرض «تطوير الــقــوى المنتجة» ،لالضطالع بما ُتــحـ َرم
دول األطـــراف مــن فعله على يــد االمبريالية :ان تشكل
مــحــو ًرا إلرث االســتــقــطــاب العالمي غير المنفصل عن
التوسع الكوني للرأسمالية التاريخية .ليس المشروع
مـراد ًفــا لـ«اللحاق» عبر تقليد نماذج المراكز الرأسمالية.
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اللحاق بركب الرأسمالية مستحيل ،إضافة إلــى أنّــه غير
مــرغــوب بــه .يحتاج هــذا المشروع إلــى مقاربة مختلفة
لثنائي «التحديث ــــ التصنيع» على أســـاس المشاركة
ُّ
للتمكن مــن تطبيقه،
الفعالة للطبقات الشعبية كشرط
ولتحقيق الفائدة الفورية لهذه الطبقات في كل مرحلة
التقدم.
من مراحل ُّ
«الـــدول تــريــد االســتــقــال» .يجب فهم هــذا الشعار
على أنّـــه يحمل هــدفــيــن :االســتــقــال (الــشــكــل األقصى
للحكم الــذاتــي) مع احترام الطبقات العاملة واالستقالل
عن ضغوط النظام الرأسمالي العالمي .البرجوازية (أو
على نطاق أوســع الطبقة الحاكمة في المناصب القيادية
للدولة ،التي يأخذها طموحها دائـ ًمــا الــى طريق التطور
الــبــرجــوازي) دائ ـ ًمــا مــا تكون قومية وكــومــب ـرادوريــة .إن
سمحت لــهــا الــظــروف بتوسيع درجـــة استقاللها إزاء
االمــبــريــالــيــة المهيمنة ،فهي تختار طــريــق «المصالح
القومية» .لكن إن لم تسمح لها الــظــروف بذلك ،فإنها
تختار طــريــق الــخــضــوع «الــكــومــبــرادوري» لما تمليه
االمــبــريــالــيــة .ال تـــزال «الــطــبــقــة الــجــديــدة الحاكمة»
(أو «المجموعة الــقــيــاديــة») فــي وضــع طموح فــي هذا
الــمــشــروع ،حتى حين تكون مدعومة مــن كتلة شعبية،
وذلـــك بسبب الميل «الــبــرجــوازي» الـــذي يح ّركها على
األقل جزئ ًيا.
إنّ الــربــط الصحيح لــهــذه الــحــاالت الــثــاث للواقع،
يــح ـ ِّدد نــجــاح الــتــطــور على الــطــريــق الــطــويــل للتحرير.
مــن الممكن تعزيز تــط ـ ُّور الشعب أكــثــر ،وتحرير األمــة
وإنــجــاز قــوة الــدولــة .وإذا ،بعكس هــذا السيناريوُ ،سمح
للتناقض الموجود بين االرادة الشعبية والــدولــة بالنمو،
فقد تُح َبط االنــجــازات المطروحة .ذلــك أنّ ال الشعب وال
األمــة وال دول األطــراف يملك مكان ًة مريحة داخــل النظام
االمــبــريــالــي ،بما أن «الــجــنــوب» هــو «منطقة العواصف»
لالنتفاضات والــثــورات الدائمة .كما أنّ التاريخ الحديث
أســاســا ذلـــك الـــذي صنعته الـــثـــورات والــمــبــادرات
هــو
ً
المستقلة لــشــعــوب الــجــنــوب وأمــمــه ودولــــه (بمعنى
استقاللها عــن االتــجــاهــات المهيمنة مــن خــال النظام
الرأسمالي االمبريالي الــقــائــم) .تلك الــمــبــادرات ــــ رغم
محدودياتها وتناقضاتها ــــ هــي التي صاغت التح ُّوالت
األكثر جذرية في العالم المعاصِ ر ،أكثر بكثير من تقدم
القوى المنتجة والتصحيحات االجتماعية السهلة نسب ًيا
التي رافقت مراكز النظام.
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إنّ االنــحــدار الطويل للرأسمالية/االمبريالية البالية،
واالنــتــقــال الــطــويــل نــحــو االشــت ـراكــيــة ،يــش ـ ّكــان قطبين
تقد ًما على
متناقضين للتح ّدي .االنــحــدار نفسه ال ينتج ُّ
الــطــريــق نحو االشــت ـراكــيــة؛ على العكس مــن ذلـــك ،فــإنّ
منطق األجــوبــة التي يق ّدمها رأس الــمــال لهذا التح ّدي،
يــؤدي إلــى االنـــزالق في منحدر البربرية ،أي نحو «نظام
تمييز عنصري على صعيد عالمي» .رغــم ذلــك ،يخلق هذا
االنــحــدار بنحو متزامن شــروط االلــتــزام بسلوك الطريق
نحو االنتقال الطويل إلى االشتراكية.
كيف يتشابك هــذان التاريخان المحتمالن؟ «العالم
اآلخـــر» الــجــاري بــنــاؤه ذو حـ ّديــن دائ ـ ًمــا؛ هــو يحمل في
داخــلــه األســـوأ واألفــضــل ،وكالهما ممكنان (ليس هناك
قوانين للتاريخ قبل أن تقع األحــــداث) .لقد ُوضـ َعــت
موضع التنفيذ موجة أولــى مــن مــبــادرات شعوب وأمــم
ودول األطـــراف فــي الــقــرن العشرين حتى عــام .١٩٨٠
ونــحــن نشهد حال ًيا مــوجــة ثانية مــن هــذه الــمــبــادرات.
بعض البلدان «الــصــاعــدة» وغيرها ،شأنها شــأن شعوبها،
تــحــارب ضــد التكتيكات الــتــي يستخدمها الــثــالــوث
االمبريالي الجماعي لتأبيد حكمه .لقد ُأحبط التدخل
الــعــســكــري لــواشــنــطــن وحلفائها التابعين فــي حلف
شمالي األطلسي .النظام المالي المعولَم ينهار ،والنظم
االقليمية المستقلة ذات ـ ًيــا تأخذ مكان النظام المالي
الــمــعــولَــم .كما أنّ االحــتــكــارات التكنولوجية ألقطاب
االحــتــكــار تــع ـ َّرضــت لــانــتــكــاس .واســتــعــادة السيطرة
على الــمــوارد الطبيعية موضوعة على جــدول األعــمــال.
التنظيمات الشعبية القاعدية وأحـــزاب اليسار الجذري
انــتــصــرت بالفعل فــي بعض الــحــاالت على المشاريع
النيوليبرالية ،أو أ ّنــهــا على الطريق المؤدية إلــى هذا
أساسا
االنتصار .هــذه الــمــبــادرات ،المعادية لالمبريالية
ً
وجوهر ًيا ،تحمل طاق ًة تسمح لها باالنطالق في الطريق
الطويل نحو االنتقال إلى االشتراكية.

دميا رشيف

قصة الرأسمالية الفاشلة يف اليونان:
اخلروج من اليورو هو احلل

صحافية وناشطة فــي كــتــابــه الـــصـــادر فــي  ،1858الــمــعــنــون «الــيــونــان
لبنانية .المعاصرة» ،يتحدث الــمــؤرخ الفرنسي ريموند أبــو ،في
ما يتناوله ،عن االقتصاد اليوناني والمالية العامة السيئة
ج ـ ًدا .يقول أبــو« :اليونان هي المثال الوحيد المعروف عن
بلد في حالة افــاس دائــم منذ يوم انشائه ...كل الموازنات
خــاســرة ...الحكومات أنفقت كــل الــمــوارد مــن دون اي
نتيجة تذكر للبالد.»...
ل ــم يــكــن أبـــو يــبــالــغ .إذ شــهــدت الــيــونــان أزمـــات
نــاتــجــة م ــن الـــقـــروض ف ــي  ،1826و ،1843و،1860
و .1893أربـــع أزمـــات مالية فــي اقــل مــن قـــرن ،وكــ ّرت
السبحة فــي الــقــرن الــتــالــي ،لكن األزمـــات السياسية لم
تترك ألحــد المجال للتفكير في الوضع االقــتــصــادي .وإذا
اردنــا أال نتناول القرن التاسع عشر ،يكفي ان نعرف انّ
الملكية ألغيت واعيدت في القرن العشرين ،اربــع مـرات،
في غضون خمسين سنة فقط .وبعد آخــر إلغاء للملكية،
فــي  ،1973حــصــل انــقــاب ديــمــيــتــريــوس ايــونــيــديــس
فــي اثــيــنــا ،الـــذي تــاه انــقــاب قــبــرص الــمــدعــوم يونان ًيا،
وتقسيمها ،وعودة الوضع المتوتر مع تركيا.
حين اتخذ قــرار االنضمام الــى االتــحــاد االوروبـــي في
( 1980او مــا كــان يعرف وقتها بالمجموعة األوروبــيــة)،
كــان مشروع االتــحــاد ال يــزال في بداياته ،من دون تص ّور
واضـــح ،وانشغل اليونانيون بــالــصـراع الــدائــم مــع تركيا،
واضيف اليه توتر مع مقدونيا المستقلة حدي ًثا في بداية
التسعينيات (الــتــوتــر ال يــزال قــائـ ًمــا ،وأ ّدى الــى تصويت
أثينا بــــ«ال» على دخـــول سكوبي االتــحــاد االوروبــــي في
 .2008ويعترض اليونانيون على اســم الــدولــة مقدونيا،
الــذي يــرون أ ّنــه يحيل الــى التاريخ اليوناني ويعني طم ًعا
في محافظة مقدونيا اليونانية).
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في نهاية التسعينيات ،اصبح االتحاد االوروبـــي واق ًعا
بالنسبة إلــى أثينا مــع اقــت ـراب الــعــد العكسي للدخول
فــي «منطقة الــيــورو» ،ومــا يعنيه ذلــك مــن التخلي عن
عمله وطنية عمرها حــوالــي  .170وبالفعل ،فــي األول
مــن كــانــون الــثــانــي  ،2001تــم التخلي عــن الــدراخــمــا
المعتمدة منذ  ،1832وبــات اليونانيون يستطيعون ان
يعيشوا نعيم العملة الموحدة.
كــان ذلــك الــتــاريــخ هــو بــدايــة المتاعب اليونانية،
الداخلية والخارجية المالية تحدي ًدا ،اذ على المستوى
الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي شــهــدت تــلــك الــفــتــرة تحس ًنا
خصوصا فــي العالقة مــع تركياُ ،وأنــهــي عــدد كبير
كبي ًرا
ً
من الملفات العالقة بين الطرفين ،ولــم يبقَ ســوى مسألة
الجزر المتنازع عليها في بحر ايجه ،وممتلكات الكنيسة
األرثوذكسية اليونانية في تركيا.
لم يكتشف اليونانيون أنّهم «ال يستحقون» الدخول في
منطقة اليورو ّإل بعد سنوات عدة على حصول ذلــك ،عندما
ظــهــرت الــى السطح كــل عمليات الــفــســاد والــكــذب التي
قامت بها الحكومات المتعاقبة منذ منتصف التسعينيات
القناع دول االتحاد أنّ معاييرهم تنطبق على اليونان.
لكن لنعد الــى بداية االنضمام للمجموعة االوروبــيــة.
مباشرة بعد توقيع المعاهدة فــي  ،1979نجح الحزب
االشــتـراكــي «بــاســوك» فــي االنتخابات التشريعية ليتسلم
السلطة ،وهــو الــذي كــان قد بنى حملته االنتخابية على
رفـــض االنــضــمــام الـــى الــمــجــمــوعــة ،وبــرنــامــج الــحــزب
االجــتــمــاعــي آنـــذاك لــم يكن يناسب «منظمة التعاون
االوروبــيــة» .لــم تبقَ األمـــور عند هــذا الــحــد ،كــان النقاش
في البالد يقوم على كيفية المواءمة بين الهوية السياسية
واالقتصادية والثقافية للدولة باعتبارها اوروبــيــة غربية،

الدخول
يف منطقة
اليورو
عىن بداية
المتاعب
المالية
الداخلية
واخلارجية
ألثينا ،مقابل
حتسن كبري
يف العالقات
الدبلوماسية
مع العدو
التارخيي
تركيا.
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وموقعها وتقاليدها كــدولــة اوروبــيــة شرقية .يحيل بعض
الباحثين اليونانيين السبب فــي ذلــك االنقسام إلــى أنّ
الــدوافــع وراء االنضمام الــى المجموعة كانت سياسية ال
اقتصادية ،فقد اعتبرت القيادة السياسة التي تسلمت
زمـــام الــبــاد بــعــد  1974أنّـــه ال يمكن الــحــفــاظ على
الديمقراطية البرلمانية الوليدة مــن دون دعــم اوروبــي
(يمكن مراجعة أبــحــاث االســتــاذ فــي جامعة أثينا مايكل
تسينيسيزيليس في هذا المجال).
حــيــن ورث االشــت ـراكــيــون الـــدولـــة ،بـــدأت المشاكل
مــع المجموعة االوروبـــيـــة ،لكن بحلول  ،1986اندمج
هؤالء في المجموعة وتـ ّوج ذلك بتوقيعهم على «المعاهدة
االوروبــيــة الــوحــيــدة»  ،SEAوهــي مراجعة التفاقية رومــا
المؤسسة لالتحاد ،ويع ّدها بعض االقتصاديين المشروع
ِّ
األكــثــر ليبرالية فــي تــاريــخ االتــحــاد األوروبــــي .وبحلول
 1989وانــهــيــار الــمــعــســكــر الــشــرقــي ،كـــان الــحــزب
االشتراكي قد عـ ّدل الكثير من القوانين الداخلية اليونانية
لتتناسب مع االتــحــاد االوروبـــي ،وتخ ّلى عن كل خطاباته
االشتراكية المعادية لالمبريالية التي لم تظهر ســوى مع
مقدونيا وتقسيم يوغوسالفيا وحــرب الخليج ،واختفت
تما ًما مــن اي نــقــاش اقــتــصــادي او اجتماعي .هــكــذا إ ًذا
ُدجــنــت السياسة اليونانية لتصبح بيد اليمين األوروبـــي
ويــســار الــوســط األوروبــــي الـــذي كــان يــريــد الــوصــول الى
االتــحــاد والعملة الموحدة بــأي طريق ممكنة ،ولــو على
حساب الخصوصيات الوطنية.
خــســر االشــت ـراكــيــون انــتــخــابــات  ،1990وعــــادوا الــى
الحكم فــي  ،1994وبــــدأوا ُيــعــ ّدون الــبــاد لــلــدخــول في
منطقة اليورو والعملة الموحدة.
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فــي األول مــن كــانــون الــثــانــي  ،2001حــيــن دخلت
الــيــونــان «منطقة الــيــورو» بعد سنتين على انشائها،
اعــتــبــرت الــحــكــومــة االشــتــراكــيــة الــحــدث «تــاريــخ ـ ًيــا»،
سينقل اليونان الــى قلب اوروبـــا ،وحــاولــت اقــنــاع الناس
انّ ذلــك ســيــؤدي الــى البحبوحة االقتصادية واالزدهــــار.
لــم يعرف اليونانيون مــا فعلته الحكومة االشتراكية من
غــش قــبــل عـــام  2000لــلــدخــول فــي الـــيـــورو ،اال بعد
خــروجــهــا مــن الــحــكــم فــي  .2004فبعد  8اشــهــر على
خــســارة جـــورج بــابــانــدريــو االنــتــخــابــات ،كــشــف النقاب
عــن فضيحة الــتــاعــب بــأرقــام الــمــوازنــات مــنــذ ،1998
وجعل عجز الــمــوازنــة تحت الثالثة فــي المئة المسموح
بها أوروبـــ ًيـــا .تــاعــب استمر حتى  ،2004مــوعــد اقامة
االلعاب االولمبية ،التي ساهمت في القضاء سري ًعا على
مالية الــدولــة .ومــع  7مــلــيــارات ديــون مــن هــذه االلعاب
وحــدهــا ،بــدأت حكومة «نيا ديموكراتيا» (حــزب اليمين)،
اليمينية الــتــي نــجــحــت فــي انــتــخــابــات ربــيــع 2004
التشريعية ،بتطبيق اجــــراءات تقشف فــي آذار ،2005
ف ُرف َعت الضرائب على التبغ والــكــحــول ،والضريبة على
القيمة المضافة الــى  19في المئة .اي ُرفعت الضرائب
التي تطال المواطنين الفقراء ومــن الطبقة المتوسطة
مــبــاشــرة ،وال تمس بــاالغــنــيــاء .لــم تــوافــق النقابات على
تــلــك االجـــــــراءات ،وبــــدأت االعــتــصــامــات واالضـــرابـــات
والتظاهرات التحذيرية بداية ،لدفع الحكومة إلى التراجع
عــن قــراراتــهــا .لــكــن الـــقـــرارات والــقــوانــيــن الــتــي تـراعــي
اوروبــــا ً
اول تــوالــت مــع البرلمان والحكومة واستمرت
معها التظاهرات المنددة بإنهاء التعاقد مــدى الحياة في
القطاع الــعــام .ولــم تهدأ التظاهرات منذ ذلــك الــوقــت ،اذ
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لم تتوقف الحكومات المتعاقبة عن جعل الحياة اصعب
على اليونانيين العاديين .نــزل اليونانيون الــى الشارع
بشكل متكرر ،واتــخــذت االمـــور منحى عنف ًيا فــي احيان
عــد ّة ،فاستطاع المتظاهرون الــوصــول الــى مبنى البرلمان
واشــعــال حــريــق صغير فــيــه ،الــعــام الــمــاضــي .وشــهــدت
المصارف والــشــركــات المالية تكسير واجهاتها ،مــن قبل
المتظاهرين المعارضين للرأسمالية.
وبالطبع ،تــأثــرت الــيــونــان كغيرها مــن دول اوروبـــا،
وربــمــا أكــثــر ،بــاألزمــة المالية العالمية (أيــلــول ،)2008
وكــان وقعها أشــد عليها ألنها كانت تعاني منذ سنوات
من صعوبات مالية داخلية وخارجية .مع عــودة «باسوك»
(االشتراكيين) الــى الحكم فــي  ،2009كــان الــديــن العام
قــد ارتــفــع مــن  168مــلــيــار يـــورو الـــى  262مــلــيــا ًرا في
اربــع سنوات فقط .وانتخب جــورج باباندريو على اساس
خفض الــديــن الــعــام .لكن الــوضــع اصــبــح اســـوأ ،وزادت
مديونية الــدولــة للقطاع الــخــاص الــيــونــانــي والــمــصــارف
االوروبـــيـــة ،ليضطر الـــى االســتــقــالــة فــي نــهــايــة ،2011
فــخــلــفــه نــائــب رئــيــس الــمــصــرف الـــمـــركـــزي لــوكــاس
بــابــاديــمــوس ،الـــذي اشــرفــت حكومته عــلــى انتخابات
تشريعية مرتين في شهرين ،في ايار وحزيران .2012

االنضمام الى اوروبا أساس المشكلة

خـــال ســنــواتــهــا الــثــاثــيــن بصفتها عــضــ ًوا فــي االتــحــاد
االوروبـــي ،عانت اليونان من األمـ ّريــن :معاملة باقي الدول
لها كــدولــة عالمثالثية ،واإلغـــداق عليها دو ًمـــا بالنصائح
األبوية التي ت ّدعي معرفة مصلحة البالد اكثر من سكانها؛
وت ـراجــع فــي مستوى النشاط االقــتــصــادي الــداخــلــي .فقد
فعلت السياسات النيوليبرالية لالتحاد فعلها وساهمت
بإيصال اليونان الى ما هي عليه اليوم ،إذ إن رفع الرسوم
الجمركية عــن بــضــائــع االتــحــاد داخــلــه ،وإلــغــاء بعض
السياسات الحمائية لقطاعات اقتصادية معينة ،ا ّديــا
الــى تـراجــع عــدد المصانع والمحترفات الصغيرة ،لصالح
البضائع المستوردة األرخـــص ثم ًنا ،مــن ألمانيا وفرنسا.
ورغــم المليارات التي اغدقت على اثينا في هــذه الفترة،
لتحسين الــوضــع االقــتــصــادي والــتــنــافــســيــة واالنــدمــاج
كل ًيا في االتــحــاد ،إال ان الوضع لم يتحسن .فقد عمدت
الحكومات اليونانية المتعاقبة ،واغلبها اشتراكية ،الى
تحويل هــذه المساعدات الــى القطاعات التي تخدمها
انتخاب ًيا ،عبر عقود باهظة الثمن مع شركات خاصة ،لبناء
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خصوصا في
مجمعات سكنية او حكومية (حــدث ذلــك
ً
الفترة قبل  2004خــال بناء المنشآت األولمبية) .وتم
توظيف عشرات اآلالف من المحازبين في تلك الفترة في
االدارات العامة او المؤسسات ذات المنفعة العامة ،من
دون اي حاجة لهم .وكلما اتــى استحقاق ديــن جديد (من
تلك الــمــســاعــدات) كــانــت الحكومات تلجأ الــى القطاع
الــخــاص لالستدانة على ســنــدات خزينة ،كــي تدفع فوائد
الــقــروض االوروبــيــة ،وهــكــذا دوالــيــك .ولــم يستفد فعل ًيا
مــن التقديمات الــتــي تمنحها العضوية فــي االتــحــاد اال
االغــنــيــاء الــذيــن يملكون االراضـــي الشاسعة ،إذ استغلوا
االعــفــاءات الضريبية لــش ـراء ســيــارات مسجلة على انّها
خاصة لــلــزراعــة .واستعملت الحكومات ايــضً ــا الكثير من
االمـــوال للتسليح للتماشي مــع متطلبات العضوية في
حلف شمالي االطلسي.

ح َزم اإلنقاذ عمقت األزمة

امــوال االتحاد المقدمة لم تكن كلها هبات ،بل مساعدات
فــي مــعــظــم االحـــيـــان عــلــى شــكــل قــــروض مــن مــصــارف
االتـــحـــاد ،اضــيــفــت الـــى الـــقـــروض الــتــي لــجــأت إليها
الــحــكــومــات منذ  2000داخــل ـ ًيــا ،لخفض عجز موازنتها
وتأمين ما يكفي لأللعاب األولمبية ،ودفــع رواتــب موظفي
القطاع الــعــام .ولــجــأت الحكومة االشتراكية فــي ،2002
بعد عــام على دخــولــهــا الــيــورو الــى مــصــرف «غــولــدمــان
ســاكــس» الـــذي مــولــهــا بقيمة مــلــيــار يــــورو ،مــقــابــل 10
مليارات يورو من القروض.
ولـــم تصبح األزمــــة واقــ ًعــا بنظر اوروبــــا والسلطة
اليونانية الحاكمة إال فــي  ،2009حين لــم يعد بإمكان
الحكومة في اثينا اخفاء عجز في الموازنة سيبلغ 12.9
في المئة (أربــع م ـرات العجز المسموح به اوروب ـ ًيــا ،اي 3
في المئة) .في العام التالي ،بدأ تطبيق اجــراءات التقشف،
وحــذرت الحكومة من امكانية تخلفها عن ســداد ديونها
التي تراكمت منذ الــدخــول الــى االتــحــاد ،فضخّ االتحاد
وصــنــدوق النقد الــدولــي  110مــلــيــارات يـــورو ،لكن لم
ينته الــعــام اال وكــانــت الــديــون قــد اصبحت تتخطى 583
مليار يـــورو 206 ،مــلــيــارات منها للقطاع الــخــاص ،من
مــصــارف ومــؤســســات مــالــيــة ،مما أدى الــى حــزمــة انقاذ
جــديــدة فــي آذار  ،2012ســيــكــون ثمنها ،حــيــن تصل،
الــمــزيــد مــن التقشف لتطبقه الحكومة الــجــديــدة (نيا
ديموكراتيا ،بــاســوك ،اليسار الديموقراطي) بكل امتنان،
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مــع مــا يعنيه ذلــك مــن خفض لالنفاق الحكومي وزيــادة
للضرائب وموجات الصرف الجماعي.
ويمكن الــقــول بـــأنّ «الــمــســاعــدات» المتكررة التي
يقدمها االتــحــاد ساهمت بتعميق األزمـــة ،إذ كانت نسبة
الــديــن الــعــام الــى الــنــاتــج المحلي فــي ( 2009مــع بدء
ض ــخ حـــزم الــمــســاعــدات)  129ف ــي الــمــئــة ،ووصــلــت
الــيــوم الــى  170فــي المئة ،ويتوقع ان تصبح  198في
المئة ،في نهاية العام الــجــاري .واذا راجعنا ارقــام مديرية
االحــصــاءات فــي االتــحــاد االوروبــــي« ،يــوروســتــات» ،نجد
انّ هــذه النسبة كانت  94في المئة منذ عشرة سنوات،
اي انــهــا تضاعفت تــقــريـ ًبــا ،فقد اقــرضــت الــيــونــان 110
مليارات يــورو فــي الحزمة األولـــى ،فــي ايــار  ،2010وفي
الثانية  100مليار يـــورو ،مــن جــانــب االتــحــاد االوروبـــي
وصــنــدوق النقد الــدولــي ،الــى جانب  37مليار يــورو من
قبل الــمــصــارف االوروبـــيـــة الــخــاصــة وشــركــات التأمين،
تدفع في .2014

األرقام تتكلم

كيف تُرجم ذلك في األرقــام؟ يمكننا ان نرى كيف تغ ّيرت
حياة اليونانيين والــوضــع االقتصادي منذ اعتماد العملة
الــمــوحــدة ،عبر متابعة التغيير الحاصل على مــؤشـرات
الفقر والبطالة .عشية الــدخــول الــى منطقة الــيــورو كانت
نسبة البطالة فــي اليونان  10.5فــي المئة ،وهــي نسبة
مقبولة نظ ًرا الى أنّ الدولة لم تكن يو ًما في مصاف الدول
الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى .فــي آذار  ،2012وصــلــت نسبة
البطالة الــى  21.9فــي المئة ،أي حــوالــي ضعف النسبة
قبل  11سنة .وهــي زادت  4فــي المئة فــي سنة واحــدة
فقط ،ومــن المتوقع ان تصل الــى  25في المئة قبل نهاية
الــعــام الــجــاري (يمكن مراجعة موقع يــوروســتــات للمزيد
من االرقــام )http://epp.eurostat.ec.europa.eu ،غير أن
بعض المحللين والباحثين يقولون إنّ الــرقــم الحقيقي
هــو مــا بين  25و 30فــي المئة ،لكن ال رغبة لــدى احد
باإلفصاح عنه ،وخلق بلبلة شعبية اضافية .ويعود ذلك
الــى اضــطـرار العديد من المصانع والمعامل لإلغالق بعد
رفــع الحماية عــن بعض الصناعات الوطنية ،والقطاعات
االقــتــصــاديــة ،فــقــد اجــبــرت الــقــوانــيــن االوروبـــيـــة ايــضً ــا
الــيــونــان ،وغيرها ،على شــراء مــواد اولــيــة معينة مــن دول
االتحاد دون غيرها ،واسعارها مرتفعة اكثر من المصادر
السابقة مثل الــدول العربية ،او دول جنوب شــرق آسيا،
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مما ادى الــى اغــاق بعض المصانع .االمــر نفسه ينطبق
على مستوى الفقر ،الــذي وصــل إلــى  20فــي المئة في
 .2009وتــشــيــر بــعــض مــراكــز األبــحــاث المستقلة إلــى
أنّ الــرقــم يتخطى ذلــك بكثير منذ بــدايــة  ،2012وأنّ
الدولة ال ترغب بنشر االرقــام الحقيقية .حتى أنّ مؤسسة
االحــصــاءات اليونانية الرسمية ،ال تنشر على موقعها
اإللكتروني اي نسب عــن الفقر ،بــل فقط عــن مداخيل
الــعــائــات .كذلك ارتفعت نسبة االنتحار بين العاطلين
من العمل أو المفلسين ،وهــي ظاهرة غير منتشرة عادة
بين اليونانيين .ويذكر متابعو الشأن اليوناني النقل الحي
لبعض القنوات لمحاولة انتحار ثنائي فقد عمله ،عبر
القفز من شرفة المكتب حيث كانا يعمالن ،قبل ان يقتنعا
بالعودة عن قرارهما .عمو ًما ،انكمش االقتصاد اليوناني
منذ بــدء اجـــراءات التقشف الــذي فرضته اوروبــا على اثينا
بنسبة  20في المئة ،وهي نسبة هائلة ال بل مخيفة.

هل العودة الى الدراخما تنقذ أثينا؟

منذ بداية التحركات الشعبية المعترضة على السياسات
التقشفية للحكومة ،والح ـ ًقــا على حــزم االنــقــاذ المتتالية
مــن قــبــل االتــحــاد االوروبـــــي وصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي،
بــدأنــا نسمع اصــوا ًتــا تــنــادي بالتخلي عــن منطقة اليورو
والــخــروج منها من غير رجعة ،للعودة الــى النظام النقدي
واالقــتــصــادي والمالي القديم .لكن االمــر لــم يعد يقتصر
عــلــى الــمــتــظــاهــريــن ،بــل اصــبــح عـــدد مــن االقتصاديين
يــتــحــدثــون عــل ـ ًنــا عــن أنّ ال حــل ســـوى بــالــخــروج من
الـــيـــورو ،وذلـــك رغـــم اإلرهــــاب الــفــكــري الـــذي تمارسه
م ـراكــز األبــحــاث الــمــشــهــورة والــصــحــف والــمــجــات التي
ال تتحدث ســوى عــن خـــراب اوروبـــا والــيــونــان إذا قــررت
هــذه االخــيــرة التخلي عــن عضويتها فــي االتــحــاد .وإلــى
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جانب االقتصاديين اليونانيين الــذيــن يطالبون بخروج
ً
مــثــا) ،ال
مــش ـ ِّرف قبل اإلفـــاس (كــوســتــاس البافيتساس،
يــتــر ّدد إدوارد بريسكوت (نــوبــل لالقتصاد فــي ،)2004
ونــوريــيــل روبــيــنــي (تــوقــع األزمــــة الــمــالــيــة فــي ،)2005
وهــــاورد فالدستيان (جــامــعــة هــارفــرد ،مستشار سابق
لرونالد ريغان) في طرح الموضوع نفسه.
الحل امــام اليونان قد يكون خفض قيمة عملتها كي
تعيد تنشيط االقتصاد ،وبما انها ال تستطيع ذلك ما دامت
تستخدم الــيــورو الــذي ال سلطة لها على قيمته ،المسألة
تكون بالعودة الــى الدراخما .حينها ،يمكن تحفيز النمو
والتوظيف في البالد بعد خفض قيمة العملة الوطنية.
ال حل غير ذلك إال المزيد من اجــراءات التقشف التي
قــد تشعل ثــورة شعبية حقيقية فيما يتجرأ البعض على
الكالم عن إعــان اإلفــاس أو التوقف عن دفــع الــديــون أو
جــزء منها .وقــد اقدمت اثينا على تجربة في هــذا الشأن
حين اعـــادت التفاوض حــول بعض الــديــون الداخلية مع
مصارف ومؤسسات مالية ،وقــررت عــدم دفعها كلها ،في
آذار الــمــاضــي ،فــأعــادت جــدولــة  172مليار يـــورو من
الــقــروض على ســنــدات خزينة يملكها الــقــطــاع الــخــاص.
ولــجــوءهــا الــى هــذا الحل سيكون ضربة موجعة لالئحة
كبيرة مــن الــمــصــارف اليونانية ،واالوروبـــيـــة واألميركية
الــخــاصــة ،الــتــي مــا انــكــفــأت تــقــدم االمــــوال مــنــذ 2000
ألثينا مع اغـــراءات هي اشبه بفخاخ ،كي تبقي اليونانيين
الذين يدفعون الثمن ،تحت رحمتها لعقود مقبلة.
وقــدم االقــتــصــادي اليوناني انــدريــاس كــوت ـراس (وهــو
من مؤيدي البقاء في منطقة اليورو) دراســة برهن فيها انّ
الخسارة المالية لالتحاد لن تكون كبيرة في حــال خروج
اليونان من اوروبــا الموحدة ،إذ ستتكلف الــدول مجتمعة
 400مليار يــورو ،وهــو مبلغ اقــل مما ستضطر لدفعه في
السنوات المقبلة اذا استمرت األزمـــة اليونانية .ويقول
كــوتـراس انّ الخوف هو من الــعــدوى التي قد تنتقل الى
اسبانيا والبرتغال ،والح ًقا ايطاليا ،مما سيؤدي حك ًما الى
ـوصــا على
انــفــراط عقد االتــحــاد ،الــكــارثــة الــكــبــرى ،خــصـ ً
المانيا التي تتزعم اوروبا على األقل مال ًيا.
لكن الــعــودة الــى الــدراخــمــا ليست الــحــل المعجزة
الـــذي سينقذ اثــيــنــا .الــحــل هــو بالتخلي عــن السياسات
النيوليبرالية االوروبـــيـــة ،والــلــجــوء الــى حــل مــاكــرو ــ
اقــتــصــادي ،ولــيــس نــقــد ًيــا فــقــط :اي تطبيق الحمائية،
وتشجيع الصناعة وتنشيطها ،والتوظيف الــذي سينشّ ط
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االن ــف ــاق ،وتشجيع االســتــثــمــار الــداخــلــي .كــل مــا سبق،
إلــى جــانــب تــوقــف الــيــونــان عــن دفــع ديــونــهــا ،الخارجية
والداخلية ،هو ما سينقذ اثينا من الضياع .لكن واقع ًيا لن
يجرؤ أو يريد الحزبان المسيطران على الحياة السياسية
منذ  40عا ًما ،اي «نيا ديموكراتيا» و«بــاســوك» ،السير في
هذه الطريق ،ويقع ذلك على عاتق اليسار لتحقيقه.

هل اليسار هو الحل؟

منذ إعـــان تحديد مــوعــد فــي  6أيـــار  2012لالنتخابات
التشريعية ،بــدأ نجم ألكسيس تسيبراس يلمع خــارج
اليونان ،بعد ان اصبح النجم داخلها منذ فترة .المهندس
الــشــاب يــتــرأس منذ « 2008ســيــري ـزا» أو ائــتــاف اليسار
ال ـراديــكــالــي ،واصــبــح الــيــوم رجــل المعارضة األبـــرز ،بعد
تشكيل الحكومة في نهاية حزيران .2012
تأسس ائــتــاف «ســيــريـزا» قبل االنتخابات التشريعية
فــي  ،2004مــن خــال لــقــاءات جمعت احــزا ًبــا يسارية
كانت تف ّرقها الخالفات قبل ذلــك التاريخ ،لكنها اتفقت
على الــوقــوف فــي وجــه الخصخصة الــمــتـزايــدة ،والتآكل
الــذي يصيب الحقوق االجتماعية والمدنية فــي البالد.
بعد االنتخابات ،اجتمعت احــزاب عــ ّدة لتشكل االئتالف،
وهـــي سيناسبيسموس (ائـــتـــاف الــحــركــات الــيــســاريــة
والــبــيــئــة) ،الـــذي كـــان حـــزب تــســيــب ـراس ،أكـــوا (الــيــســار
الشيوعي البيئي المتجدد) ،ديــا (يسار العمال الــدولــي)،
كيدا (حركة من اليسار الموحد) وهــو فصيل تــرك الحزب
الشيوعي اليوناني ،الــى جانب جماعات يسارية مستقلة.
مــر االئــتــاف بــأزمــات عـــ ّدة بعد االنــتــخــابــات التشريعية
ذلــك الــعــام ،وعانى بضعة انشقاقات .لم يكن أحــد يتوقع
بعد ذلــك ان يــكــون مفاجأة انتخابات  2007حين نال
 5.04في المئة من األصـــوات .وفــي اول انتخابات داخل
االئــتــاف بعد ذلــك ،انتخب تسيبراس الــذي كــان مستشا ًرا
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ـســا .كــان ذلــك ربــمــا نقطة التغيير
فــي بلدية اثينا ،رئــيـ ً
الكبيرة ،إذ استطاع تسيبراس أن يبني شعبية كبيرة له
بين الناخبين كونه لم يكن نائ ًبا حتى في ذلــك الوقت،
مما جعله نظي ًفا بنظر الــنــاس ،في زمــن الفضائح المالية
المتكررة .هكذا استطاع ان يصل بسهولة الــى البرلمان
فــي انــتــخــابــات  2009الــمــبــكــرة ،رغـــم تــراجــع حصة
االئــتــاف الــى  4.7في المئة من األصـــوات على المستوى
الوطني .في العام التالي ،انشقّ اربعة نــواب عن االئتالف
ليشكلوا كتلتهم المستقلة ،والــتــي اصبحت الحـ ًقــا حزب
«اليسار الديموقراطي» الــذي خــاص االنتخابات األخيرة
(فــي  6ايــار و 17حــزي ـران) منفر ًدا ،وانضم الــى الحكومة
التي تألفت بعد انتخابات  17حــزيـران مع حــزب اليمين
«نــيــا ديــمــوكـراتــيــا» والــحــزب االشــت ـراكــي «بــاســوك» .وكــان
ـحــا ان مكافأة اليسار «الديموقراطي» ستكون عالية
واضـ ً
بعد حضور بــابــادوبــولــوس مؤتمر الــحــزب األول فــي آذار
 ،2010وجلوسه في الصف األمامي للحضور.
«ســيــري ـزا» اصبح الــيــوم حــز ًبــا ،اكثر مــن كونه ائتالف
ً
فصيل شيوع ًيا مختل ًفا ،وتــقــدم الى
احـــزاب يضم 13
انتخابات ايــار وحــزيــران الماضيين وفــق هــذا التوصيف
(على امــل الحصول على «منحة» الخمسين نائ ًبا اضاف ًيا
التي يمنحها القانون للرابح األول في االنتخابات في حال
حصل على ثلث األصــــوات) .وهــو يعكس هــذه االحـــزاب
التي يتألف منها ،وتشمل اطياف اليسار كلها :من الخضر
وانــصــار البيئة ،إلــى الماويين ،والتروتسكيين ،واليسار
األوروبـــــي ،والــيــســار ال ـراديــكــالــي ،ويتكلم بــاســم اطياف
اليسار كلها تــلــك ...وتشير األرقـــام بــوضــوح إلــى التقدم
الكبير الــذي حققه «ســيــري ـزا» مــع  16.78فــي المئة في
انتخابات أيــار ،ثم  26.89في المئة في حــزي ـران ،محق ًقا
المركز الثاني فــي المرتين ،ومتفو ًقا على االشتراكيين،
والــحــزب الشيوعي الــرســمــي الـــذي يتخذ مــوقـ ًفــا عدائ ًيا
مــن تسيبراس وحــزبــه ،إذ رفضت االمينة العامة للحزب
الشيوعي اليكا باباريغا حتى اللقاء بتسيبراس حين كلفه
الرئيس اليوناني كــارولــوس بابولياس بمحاولة تشكيل
الحكومة فــي ايــار الماضي ،وفكر بجمع اليسار كله في
حكومة تناهض المساعدات االوروبية.
استطاع «ســيــريـزا» ان يتف ّوق على الــحــزب الشيوعي
الــيــونــانــي فــي مــعــركــة الــحــصــول عــلــى اصــــوات اليسار
خصوصا مــن بين الشباب والمترددين
(وغــيــر الــيــســار،
ً
والــمــتــضــرريــن مــن األزمــــة وحـــزم االنـــقـــاذ والــتــقــشــف)
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بسبب قــيــادتــه الــشــابــة وعـــدم انــحــصــار نظرته بالداخل
اليوناني فــقــط ،وذل ــك رغــم أنّ االثنين يــعــارضــان حزمة
التقشف والسياسات المفروضة اوروبــ ًيــا .وفيما يحافظ
الحزب الشيوعي على قاعدته االنتخابية نسب ًيا ،يخترق
«سيريزا» صفوف مجموعات سكانية وشعبية جديدة في
كل استحقاق انتخابي .وناخبو «سيريزا» هم من الشباب
ـحــا فــي انتخابات  17حــزيـران،
بأغلبهم ،وهــذا كــان واضـ ً
إذ اظــهــرت األرقـــام انّ نسبة المقترعين لــأح ـزاب التي
تؤيد خطة االنــقــاذ األوروبــيــة كانت مؤلفة بشكل ساحق
مــن الكبار فــي ســن ،والمتقاعدين ،واصــحــاب االعــمــال،
الذين يأملون ان تأتي حكومة تنفذ اإلمـــاءات األوروبــيــة
وتنقذهم ..فيما ص ّوتت أغلبية شبابية لـ«سيريزا».
هــذه النتائج واالحــصــاءات االنتخابية قد تكون مؤش ًرا
ً
ممثل للشيوعيين
على دور كبير قد يلعبه الحزب ،بوصفه
خصوصا
والــيــســار ال ـراديــكــالــي فــي مستقبل الــيــونــان،
ً
أنّ تسيبراس وحــزبــه اصبحا الــيــوم يتزعمان المعارضة
رســمــ ًيــا ،فـــاألزمـــات الــمــالــيــة الــمــتــاحــقــة والــســيــاســات
النيوليبرالية الــتــي تــريــد الــتــرويــكــا األوروبـــيـــة فرضها
على اثينا واجبارها على تطبيقها ،قد تدفع بالمزيد من
الناخبين الـــى حــضــن «ســيــريــزا» .لــكــن ذلـــك سيحصل
ـوصــا التي
عــلــى حــســاب احــــزاب الــيــســار األخــــرى ،وخــصـ ً
تصف نفسها بالراديكالية ،ويــرى الناخبون انها لم تعد
تلبي طموحاتهم ،في بلد تعتبر «الماركسية» فيه شر ًفا
ال تهمة ،للدور الــذي ّاطلع به الشيوعيون والماركسيون
فــي مــحــاربــة الفاشية (اليونانية واأللــمــانــيــة فــي نهاية
الثالثينيات وبداية األربعينيات) ،والجيش اليوناني خالل
الحرب األهلية ( 1946ــ .)1949
واذا كـــان يــمــكــن اســتــخــاص درس مــن الــســنــوات
العشر الماضية فــي الــيــونــان ،فهو أنّ ال حــزب محص ًنا
ضد النقمة الشعبية ،وتغيير الحكومات واجــراء انتخابات
برلمانية اصبح حـ ًـا يسهل اللجوء إليه كل بضعة أشهر،
فهل يكون يوم «سيريزا» اقرب من المتوقع؟

نوراي مريت

كاتبة وصحافية
تركية ،متخصصة
في شؤون
الشرق االوسط،
ومحاضرة
جامعية .طردت
من عملها في
إحدى المحطات
التلفزيونية
ومن صحيفة
«ملييت» أخي ًرا
بعد انتقادات
وجهها إليها
رئيس الوزراء
التركي رجب
طيب اردوغان.
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لماذا أقفل أردوغان ملف «االنفتاح الكردي»؟
ليس س ـ ًّرا أنّ المسألة الكردية في تركيا باتت على شفير
الــهــاويــة .لقد فشلت جميع حــكــومــات حــزب «الــعــدالــة
والتنمية» فــي سياساتها المتعلقة بالقضية الكردية
ألسباب عــديــدة .وحتى اللحظة ،ال يــزال أردوغـــان وحزبه
الم ّرة.
يرفضان مواجهة الحقيقة ُ
سبق لي أن ع ّو ُ
لت على قــدرة «العدالة والتنمية» على
اتخاذ خطوات إيجابية في طريق حل المشكلة الكردية.
ُ
كنت عــضـ ًوا فــي مجموعة مــن مثقفين يــــســــاريــــيــــن
الــتــقــوا رئــيــس الــحــكــومــة اردوغـــــان فــي  ،2005مــبــاشــر ًة
قبل زيــارتــه الشهيرة لدياربكر حيث نـــ ّدد بالسياسات
الرسمية السابقة ،ووعــد بفتح صفحة جــديــدةُ .
كنت من
بين المتفائلين ،لكنني لم أكــن من بين من تو ّقع حصول
معجزة .كــان ال بــ ّد لمسار ّ
حــل القضية الــكــرديــة مــن أن
ً
طويل ،وبحاجة إلــى الكثير من الجهود .إلــى جانب
يكون
ذلــك ،كانت القضية الكردية وال تــزال جـــز ًءا أساس ًيا من
التح ُّول العام نحو الديمقراطية في السياسة التركية.
رغــم ذلـــك ،بــدأ الــج ـ ّو السياسي فــي الــواليــة الثانية
لحكم «الــعــدالــة والتنمية» باالبتعاد عــن مسار التح ُّول
نحو الديمقراطية والــحــل السلمي للقضية الــكــرديــة .في
البداية ،لم يكن ممك ًنا تحميل «العدالة والتنمية» وحده
المسؤولية عن أشباح النظام القديم .لقد حــاول الجيش
التدخل في االنتخابات الرئاسية في نهاية الوالية األولــى،
وقــد واجــه الــحــزب الحاكم مل ًفا قضائ ًيا لحظره مــن قبل
المحكمة الدستورية في بداية واليته الثانية .كانت تلك
العالمات األخــيــرة النبعاث الهيمنة العلمانية ،ومحاولتها
األخــيــرة لعرقلة السلطة السياسية للمحافظين .لحسن
ّ
وتخطي
الــحــظ ،تمكن «الــعــدالــة والتنمية» مــن الكفاح
جسد انتصار
التدخالت غير الديمقراطية .لسوء الحظّ ،
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«العدالة والتنمية» فجر الديمقراطية ،لكن ذلــك تح ّول
في الــواقــع إلــى مسار مرير لالنتقام .تح ّول األمــر ليصبح
انتصا ًرا للسياسات المدنية ،ال للسياسات الديمقراطية.
يمكن للسياسات المدنية أن تجنح نحو االستبداد مثلما
يمكن أن تكون ديمقراطية ،وقد اختار «العدالة والتنمية»
الطريق السابق لتثبيت قوته ،وبعدها إحكام قبضته على
السلطة .مــع ذلــك ،اخــتــار معظم ديمقراطيي تركيا عدم
رؤيــة مــا يــجــري ،واســتــمــروا فــي محاولة إيــجــاد كــل أنــواع
األعـــذار لـ«العدالة والتنمية» لتبرير عجزه الديمقراطي.
لقد ت ّمت مسامحة «الــعــدالــة والتنمية» على فشله ما
ظن
دام يقاتل السيطرة العلمانية ــ العسكرية ،وهــو ما ّ
البعض أنّ من شأنه إحــال الديمقراطية أوتوماتيك ًيا .في
الــواقــع ،لقد حــارب «العدالة والتنمية» الهيمنة العلمانية
لالستيالء على السلطة المطلقة .إضافة إلى ذلــك ،لم يكن
نضال «العدالة والتنمية» ضد استبداد وعسكرة الهيمنة
العلمانية ،بل ضـ ّد علمانيتها (الصارمة) .االختبار الحاسم
تجسد بما يس ّمى «المشكلة الكردية».
للدمقرطة ّ
نقطة التح ُّول في السياسة الكردية لـ«العدالة والتنمية»
كانت مــبــادرة «االنــفــتــاح الــكــردي» فــي صيف  .2009كان
التوقيت مناس ًبا ،إذ كــان «العدالة والتنمية» قو ًيا لدرجة
كافية لكي يقوم بخطوة جدية في طريق حـ ّ
ـل «المشكلة»
آنــذاك .أطلق «العدالة والتنمية» «مــســا ًرا انفتاح ًيا» ،وبدأ
بشكل واضــح مسار مفاوضات مــع عبد الله أوجـــان ومع
الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني إلنــجــاز حـ ٍّ
ـل.
باختصار ،كانت هناك مساحة كافية للتفاؤل بالنسبة إلى
معظم األك ـراد والديمقراطيين .وقد بدا أنني ُ
كنت الوحيدة
(باستثناء القوميين األتــــراك) الــتــي عــجـ ُ
ـزت عــن مشاركة
ً
هــذا الــتــفــاؤل ،ولــأســف أضــحــت كوابيسي حقيقةُ .
كنت

متش ّككة منذ البداية فــي «االنــفــتــاح» ،ليس ألنني ُ
كنت السياسات الكردية لـ«العدالة والتنمية» ،هي أنها حاولت
أعتقد أنّ اردوغـــان شخص منافق .على العكس من ذلك ،الدمج بين مقاربة تتعلق بحقوق اإلنسان وهــذه العقلية
ُ
لطالما
ظننت أن اردوغـــان مص ِّمم للغاية وصــادق في ما المحافظة القديمة.
فــي الــواقــع ،حتى لــو كــان فهم «الــعــدالــة والتنمية»
يتعلق بحل «المسألة الكردية» .المشكلة كانت في فهم
اردوغـــان للمسألة الكردية ولح ِّلها .لقد تو ّقع اردوغـــان من فــي مــا يتعلق بحقوق االنــســان ال يخلو مــن عيب ،فهذه
ً
حظوظا متواضعة للنجاح .كــان األوان قد
السياسة تمتلك
األكراد واألتراك ببساطة أن يتك ّيفوا مع سياساته.
ف ــي الـــواقـــع ،ل ــم يكن
فــات بالنسبة إلــى األكـــراد
للمأسلة
وحزبه
اردوغان
فهم
يف
المشكلة
تكمن
اردوغــــــــان وحـــــده الـــذي
الذين كــان يتوقع «العدالة
ظن أنه إذا تم تعزيز األخوة والتنمية» منهم أن يحصروا
حـــ ّدد الــســيــاســات الــكــرديــة الكردية ِّ
وحللها .لقد ّ
ّ
ّ
لـــ«الــعــدالــة والتنمية» ،بل
مطالبهم بـ«ضمان حقوقهم
الثقايف،
التعدد
سيااست
مع
بالتوازي
الدينية
ح ّددتها الخلفية السياسية
في إطــار الحقوق الفردية».
فستختفي المشكلة بكل باسطة.
التي يتحدر منها اردوغـــان
لــقــد تــشــكــلــت الــمــعــارضــة
وحزبهُ .يع َرف عن «العدالة
الــــكــــرديــــة حـــــول فــكــرة
والتنمية» جـــذوره االسالمية السياسية ،عل ًما ان االســام االستقالل ،وتح ّولت إلــى مفاهيم الحقوق الجماعية ونوع
السياسي الــتــركــي كــان دائــ ًمــا قــومـ ًيــا بشكل استثنائي .مــن «الوضعية السياسية» عندما تـ ّـم التخلي عــن النضال
وحــتــى إن ّ
ظـــل االســــام الــســيــاســي الــتــركــي مــتــمــيـ ًزا عن من أجــل االستقالل .لهذه األســبــاب ،كــان المعروض عليهم
ً
القوميين المتط ّرفين مــن ناحية عــدم التمر ُكز العلني
ضئيل جــ ًدا .رغــم ذلــك ،لم يكن مسار االنفتاح قـــاد ًرا على
ّ
يتخطى حـــدود مناقشة واكــتــشــاف االخــتــافــات بين
حــول القومية التركية ،إال أن هــذه القومية أ ّدت دو ًرا أن
واضحا
مه ًما فــي تشكيل عقل االسالميين األتـــراك .بالنسبة إلى التوقعات الكردية والــعــروض الحكومية .لقد بــدا
ً
واضحا
برنامجا
االسالميين ،المرجعية كانت «االمــب ـراطــوريــة العثمانية» منذ البداية أن الحكومة لم تكن تمتلك
ً
ً
بـ ً
ـدل من «العرق التركي» المعتمدة بالنسبة إلى القوميين ما خال بضع خطوات استعراضية كافتتاح فــرع كــردي في
المتطرفين .مع ذلــك ،فــإنّ االمبراطورية العثمانية كانت «التلفزيون الرسمي» .TRT6
الخطوة األكثر جــرأ ًة كانت تنظيم مجيء مجموعة من
امــبـراطــوريــة تركية ،واالســامــيــون لــم يفكروا بشكل آخر
بتاتًا .إشارتهم إلى مرجعية التاريخ العثماني كج ّنة متعددة المقاتلين األكـــراد كـ«موفدي ســام» إلــى تركيا .مع ذلك،
االثنيات واألديــان لم تعنِ يو ًما إحالة إلى مرجعية تعايش تح ّول عبورهم الحدود إلى فضيحة ،وهو ما أنهى المسار
مــتــواضــع .على العكس مــن ذلـــك ،غــالـ ًبــا مــا يعني ذلك الــطــمــوح لـــ«االنــفــتــاح ال ــك ــردي» .لقد استقبل «مــوفــدي
إشـــارة إلــى كــرم أخـــاق وتــســا ُمــح الحكام األتـــراك الذين الــســام» ُ
آالف األشــخــاص على معبر «الــخــابــور» الــحــدودي،
لــم يكتفوا بـــ«إنــقــاذ االســـام وإعــطــائــه المجد» فحسب ،وذلـــك بــفــرح واحــتــفــاالت وحماسة استثنائية مــع موكب
بل أيضً ا حكموا بــا ًدا شاسعة بإتقان وبــعــدل .كــان أحفاد رافقهم فــي رحلتهم إلــى ديــاربــكــر .لــم تــفـ ّوت المعارضة
االسالميين حريصين دائ ًــمــا على تــكـرار التجربة (مثلما القومية فرصة اتهام «العدالة والتنمية» باللعب في أيدي
عـ ّبــرت عــن نفسها أيــضً ــا فــي السياسة الخارجية األخيرة هــؤالء الذين يــريــدون تقسيم تركيا .في الــواقــع ،لم تكن
ـن االسالميون المعارضة وحدها َمن قام بــردة فعل سلبية إزاء ما حصل،
لحكومة حــزب الــعــدالــة والتنمية) .لقد ظـ ّ
السابقون ،الديمقراطيون المحافظون الجدُ د ،أن المشكلة بل إنّ الكتلة الناخبة لـ«العدالة والتنمية» قامت بذلك
خصوصا حــول أوجـــه قــصــور النظام أيــضً ــا .باختصار ،بعد مــا ُيس ّمى «حــادثــة الــخــابــور» ،بدأ
مــع األكـــراد تتمحور
ً
الجمهوري .لقد اعتقدوا أنّ السياسات العلمانية للدولة اردوغـــان ووزيــر الداخلية بشير أتـــاالي ،الــذي كــان مك َّل ًفا
ــ األ ّمــة هي ما ه ّمشت األكـــراد المتد ّينين غال ًبا .لذلك ،مسؤولية «سياسة االنــفــتــاح» بتغيير الوجهة السياسية.
ً
أول ،ت ّمت إعــادة تعريف المسار على اعتبار أنــه «وحــدة
ظـ ّنــوا أنــه ،فــي حــال تـ ّـم تعزيز األخـــ ّوة الدينية بالتوازي
تم
مــع سياسات التعدد الثقافي ،فستختفي المشكلة بكل وطنية وأخــ ّوة» عوض أن يكون
ً
انفتاحا كرد ًيا .بعدهاّ ،
بساطة .في الواقع ،النقطة الوحيدة الجديدة التي حملتها تحميل المعارضة الــكــرديــة مسؤولية فشل المسار من
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خــال اتهامها باستفزاز «الـــرأي العام التركي» عم ًدا عن مجلس القضاء األعــلــى تجريد بعض الــنــواب المنتخبين
طريق االحتفال بالمقاتلين العائدين إلى ديارهم.
حــدي ـ ًثــا مــن نيابتهم .معظم هـــؤالء الــنــواب كــانــوا من
فــي الحقيقة ،الحكومة هــي مــن فشلت فــي تحضير المعارضة الكردية (حــزب الــســام والديمقراطية) .نُظر
الــــرأي الــعــام لــلــمــصــالــحــة .إضــافــة إلـــى ذلــــك ،مثّلت إلى هذا القرار على أنه قـرار سياسي أكثر مما هو قضائي،
ـرجــا إضاف ًيا بدليل أن الحكومة بدت سعيدة بالقرارُ .ت ِّو َجت األزمــة في
المحاكمات الــتــي ٌأنشئت على الــحــدود ،حـ ً
بما أنــه لــم يتم تحضير أي إطـــار مسبق للعملُ .طلب ما بعد بتصميم الحكومة في ما يتعلق باستبعاد التواصل
مــن المقاتلين العائدين
مـــع الــمــعــارضــة الــكــرديــة
وحزبه
بشعبيته
اللزوم
من
أكرث
اردوغان
وثق
االلــتــزام بــقــانــون «الــنــدم»
كــمــحــاوِر .وقــد تـ ّـم التعاطي
مبالغ به جعله يقلل من أهمية التأثري مع األحــداث التراجيدية في
حد َ
لمسامحتهم ،لــكــن هــؤالء إىل ّ
رفــضــوا ذلــك وأعــلــنــوا أنهم
«سيلفان» في ما بعد ،حيث
عىل
الكردية
للمأسلة
ل
المحتم
المستقبيل
َ
ُ
عــادوا بموجب أوامــر زعيم
قــتــل  24جند ًيا ترك ًيا على
السيااست الرتكية االقليمية.
حــزب العمال الكردستاني
يــد «الــعــمــال الكردستاني»
عبد الله أوجـــان بوصفهم
فــي «نقطة تــح ـ ُّول» لتفسير
مــوفــدي ســام،
وتــم حــل المشكلة ببيانات غامضة .على السياسات الحكومية المتشددة .إال أن كــل ذلــك سبقته
ّ
مــا يــبــدو ،ظنت الحكومة أن المسار يشكل عالمة حسن أحـــداث كــاألزمــة الــتــي تلت االنــتــخــابــات ،وقـــرار أوجــان
نية إلقــنــاع األكـــراد بترك باقي أجـــزاء المسار بين أيديها التخ ّلي عن دوره ً
وسيطا.
ون ّيتها الحسنة .هكذا انتهى مسار االنفتاح بنحو فجائي
م ـ ّر عــام تقري ًبا وكــل شــيء يسير مــن سيئ إلــى أســوأ
أو غ ّير مجرى التطورات بالنسبة إلى الحكومة.
يوم ًيا .لقد أظهرت الحكومة تصميمها على القضاء على
لم تعترف الحكومة بتا ًتًا بــأن الفشل كــان سببه سوء الــمــعــارضــة الــكــرديــة عند كــل جبهة .مــن جــهــةُ ،فــرضَ ــت
إدارتـــهـــا لــلــمــســار ،وألــقــت بــكــل لــومــهــا عــلــى المعارضة الــعــزلــة على أوجـــان ورفــضــت الــجــهــات الرسمية جميع
الكردية ،بينما كان الوضع بالنسبة إلى المعارضة الكردية طلبات محاميه للقائه ،كما أنّ وتيرة العمليات العسكرية
عبارة عن خيبة كبيرة .رغم واقــع أن الجميع َعلِم أو تو ّقع للجيش ارتــفــعــت داخـــل تركيا وفــي شــمــال الــعــراق .من
بأن المفاوضات مع أوجــان وحزبه «العمال الكردستاني» جــهــة أخــــرى ،بـــدأت مــوجــة اعــتــقــال اآلالف مــن ساسة
لــم ُتــلــغَ وأنــهــا اســتــمــرت بــعــيـ ًدا عــن األضــــواء ،بــدأ الجو حــزب «الــســام والديمقراطية» بتهم االرتــبــاط بـ«اتحاد
السياسي بالتدهور منذ انتهى مفعول «االنفتاح الكردي» ،المنظمات الكردية» ( )KCKالمحظور.
إلــى أن أتــت اللحظة المأساوية مــع «حــادثــة أولــو
وذلـــك بعد وقــت قصير مــن إطـــاق هــذه الــمــبــادرة .من
ُ
جهة ،بــدأت المعارضة الــكــرديــة بالتركيز على سياسات ديـــري» عندما قــتــل  34مــدنـ ًيــا كــرد ًيــا بقصف جوي
«الحكم الــذاتــي الديمقراطي» مثلما تس ّميها للتعريف على الــحــدود العراقية ــ التركية .كــان هــؤالء مه ِّربين
بهدفها السياسي .ومــن جهة أخـــرى ،لــم تعد الحكومة ُقتلوا بـ«حادث» نتج من معلومات خاطئة .في البداية،
مهت ّمة بمواصلة التفاوض مع المعارضة الكردية فحسب ،تـــــر ّددت وســائــل االعــــام الــتــركــيــة فــي ّ
بـــث األنــبــاء،
بــأي مسار تفاوضي لكنها لــم تتمكن مــن إخــفــاء مــا حصل .عندها ،فشلت
بــل أيــضً ــا فقدت اهتمامها بــااللــتـزام
ّ
حــــواري .كــانــت الحملة االنتخابية للحزب الــحــاكــم في الحكومة فــي إنــكــار مــا حـــدث ،وفــي نهاية المطاف،
تــم اإلعـــان عنه على أنّـــه حــادثــة مــع رفــض الحكومة
االنــتــخــابــات األخـــيـــرة ( 12حـــزيـــران  )2011شــديــدة
ّ
القومية ومعادية إزاء المعارضة الكردية .وحتى لو اعتقد االعتذار .ومنذ ذلك الحين ،أصبحت هذه الحادثة نقطة
معظم الديمقراطيين بــأنّ ذلــك كــان مج ّرد حملة انتخابية تح ُّول بالنسبة إلــى السياسات الحكومية ،ومــع الوقت،
شعبوية ،وأنّ حقبة جديدة من الحوار قد تُف َتح بعدها ،إال شعر األكـــراد بــاالســتــفـزاز مــن ســلــوك الحكومة ،وحتى
أنــه سرعان ما اتضح أن اردوغـــان وحزبه كانوا يعنون ما الــداعــمــون الديمقراطيون لها بـــدأوا يصبحون نقديين
ج ـ ًدا إزاءهـــا .وأخــي ـ ًرا ،أعلن وزيــر الداخلية س ّيئ الذكر،
يقولونه في اللقاءات االنتخابية.
طـــرأت األزمـــة مــبــاشــر ًة بعد االنــتــخــابــات ،عندما ق ـ ّرر إدريـــس نعيم شاهين ،أنــه ليس هناك شــيء لالعتذار
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عنه ،وأشـــار إلــى أن هــؤالء الــذيــن ُقتلوا هــم مجرمون
وكــان سيعتقلون لو لم ُيقتلوا .للحظة ،لم يكن متو َّق ًعا
أن يدعم اردوغــان وزيــره ،غير أنه خذل التوقعات ودعم
ما قاله شاهين .وقد ه ّنأ زعيم الحزب القومي (الحركة
القومية التركية) دولــت بهشلي الوزير شاهين ،وبــدأت
التوقعات تتحدث عن تحالف قومي ــ محافِظ محت َمل
لتمرير الدستور الجديد.
فــي الــواقــع ،وقبل وقــت طويل مــن السجال األخير،
ا ّتــبــع اردوغــــان و«الــعــدالــة والتنمية» سياسات قومية
وعسكرية لم تختلف عن تلك المتبعة في األيــام السوداء
ألعــــوام التسعينيات .إلـــى جــانــب ذلـــك ،كــانــت تركيا
تبتعد عن السياسات الديمقراطية كثي ًرا إلــى ح ـ ّد يؤثر
فــي النهاية على الــســيــاســات الــكــرديــة .قبل أي شيء
آخـــر ،كــان للنجاحات األولـــى ثــم لمسلسل الفشل في
السياسات الخارجية الحكومية ،تأثير على السياسات
الكردية ألنقرة.
في البداية ،كان اردوغــان وحزبه واثقين أكثر من اللزوم
بشعبيتهم وبدورهم المهم في السياسات االقليمية ،إلى ح ّد
مبالَغ به جعلهم
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يقللون من أهمية التأثير المستقبلي المحت َمل للمسألة الكردية
ظن البعض أن تركيا س ُتعطى
على السياسات التركية االقليميةّ .
حرية الحركة لسحق «أعدائها الداخليين» بما أنها حليف مهم
للواليات المتحدة ،ولكونها تتمتع بأصدقاء أقوياء في العالم
العربي.
عندها ،اعتقد البعض أن األزمــة في سورية هي فرصة
للسيطرة على أكراد سورية .في البداية ،لم تكن تركيا متح ّمسة
للتدخُّ ل في الشؤون السورية الداخلية ،لكن في ما بعد ،ولحظة
ق ّررت الحكومة االنخراط بعمق في سياسات تغيير النظام في
سورية ،أراد حزب «العدالة والتنمية» تشكيل المعارضة السورية
وفق مصالحه ،والتأكد من عرقلة أي مشروع للحكم الذاتي
لألكراد في سورية الجديدة .ال يزال اردوغان حتى اليوم يكره
االعتراف بمحدودية الدور التركي في المنطقة ،وبتعقيدات
القضية الكردية بالنسبة إلى السياسات االقليمية .يضغط
«العدالة والتنمية» على حلفائه للتأقلم مع الموقف التركي حيال
المسألة الكردية ،ويتو ّقع أن ينال دع ًما أميرك ًيا غير مشروط،
ويطالب الزعماء العراقيين في شمال البالد بأن يتصرفوا كخدم
لتركيا ،لكن كل ذلك ّ
ظل من دون جدوى .لهذه األسباب انتفض
اردوغان و«العدالة والتنمية» عمو ًما بعد
نشر التقارير االستخبارية األميركية المس ّربة
حول حادثة «أولو ديري» .وضع هذا التسريب
ً
سجال
اردوغان في وضع بالغ الصعوبة ،وأطلق
ور ًد ا
جدي ًدا محتد ًما حول «أولو ديري».
على ذلك ،أصبحت السياسات الحكومية
حيال األزمــة الكردية أكثر عدوانية بدل
أن تهدأ في ضوء ارتفاع حـ ّدة التوتر السياسي
والتطورات األخيرة في المنطقة.
في النهاية ،تبدو تركيا عاجزة عن التعامل مع «أزمتها
الكردية» ما دامت جميع حكوماتها مص ّرة على رفض
مواجهة الحقيقة .بدل ذلك ،يفضل حكام أنقرة أ ن
يوهموا أنفسهم بأن المشكلة هي «مشكلة
إرهــــاب» ،وأن مصدرها
حفنة من المتشددين،
وأن المعارضة الكردية
ال تمثّل جميع األك ـراد،
وأن األكـــراد سيكونون
سعيدين بالسياسات
الحكومية الخيرية .لقد
لــجــأت الــدولــة

التركية إلى جميع أصناف سياسات القضاء على المعارضة الكردية حزب «السالم والديمقراطية» لالبتعاد عن أوجالن وعن النضال
ثم حاولت جميع الحكومات التركية المس َّلح .سيخسر «السالم والديمقراطية» شرعيته إن فعل ذلك
منذ والدة النظام الجمهوريّ .
استعمال كل الوسائل والطرق ،من الترويج لـ«األكراد الجيدين في ما دام ناخبوه يدعمونه على اعتبار أنه الممثل الديمقراطي عن
ً
مواجهة األكراد السيئين»
وصول إلى تعزيز التعصب الديني ضد المعارضة الكردية .في النهاية ،ستحتاج تركيا إلى إيجاد طريقة
المعارضة الكردية العلمانية .فشلت كل هذه السياسات ،لكن لبدء مفاوضات مع جميع الفاعلين السياسيين في المعارضة
رغم ذلك ،ال شيء قــاد ًرا على
الكردية ،عاجال أو آجال ،وذلك
أنفهسم
يوهموا
أن
أنقرة
حكام
يفضل
إقناع الدولة التركية وحكوماتها
إلنقاذ حيوات الشباب من كال
الطرفين.
بالتفا ُوض مع األكراد بعدل .قد
بأن المشكلة هي «مشكلة إرهاب» ،وأن
يكون حكم «العدالة والتنمية»،
أو ما يسمى «تركيا الجديدة» ،المعارضة الكردية ال متثّ ل مجيع األكراد ،وأن
األكراد سيكونون سعيدين بالسيااست
مختل ًفا ج ًدا عن الوجه السابق
نواح ،لكنه ليس
لتركيا في عدة ٍ
احلكومية اخلريية.
كذلك في ما يتعلق بالمقاربة
العسكرية والقومية إزاء األكراد.
صحيح أنّ الــنــظــام الــجــمــهــوري نــجــح فــي استيعاب
أطــيــاف كــبــيــرة مــن األكـــــراد ،وأن الــمــعــارضــة الــكــرديــة
العلمانية لطالما تج ّنبها الطرف المحافظ من المجتمع
الــكــردي .إال أنّ شرائح واسعة من األكـــراد منجذبون حول
ً
طويل ،واألكــراد اليوم شديدو
الهوية الوطنية ،بعدما عانوا
التسييس .رغــم واقــع أن حــزب السالم والديمقراطية يأتي
من خلفية سياسية يسارية علمانية ،فإنّه يحصد المزيد
مــن أصـــوات األكـــراد فــي جنوب شــرق تركيا ،وأكــثــر بكثير
مما هــو متو َّقع مــن أنـــاس محافظين للغاية .فــضـ ًـا عن
ذلــك ،ال تنال أيــة حركة وطنية الدعم الكامل من المجتمع
الــذي تتكلم باسمه .حالة باكستان ع ّينة من بين حاالت
عــدة حيث المنظمة اإلســامــيــة لــم تمثل جميع الهنود
المسلمين ،لكن فكرة إنشاء باكستان تح ّققت ولم يتمكن
حتى زعيم عظيم كالمهاتما غاندي من إيقافها .أكثر من
ذلــك ،فــإن اردوغـــان ليس غــانــدي .إذا كانت تركيا تسعى
إلــى حــل سلمي ووسيلة للتعايش مــع مواطنيها األكـــراد،
فسيكون ذلــك ممك ًنا فقط عبر أخــذ المعارضة الكردية
باالعتبار جد ًيا ،بدل الطلب منها االستسالم.
في النهاية ،ليست األزمة الكردية مشكلة الحكومة الحالية ،بل
مشكلة جميع من يعيشون في تركيا .قد يكون صع ًبا على جميع
األحزاب التركية والرأي العام التركي أن يهضموا الحقائق الجل ّية
المتعلقة باألكراد ،لكن الكثير من األكراد ينظرون إلى أوجالن
كمخ ِّلص وطني ،ويرون في الكفاح المسلح («الع ّمال الكردستاني»)
ضمانة وحيدة لوجودهم وكرامتهم .في ظل هذه الظروف ،من
غير الواقعي ،وبالتالي من غير المجدي ،توجيه النداءات إلى
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في الجامعة
االميركية في
القاهرة.

آدم هنية ،الرأسمالية والتك ّون
الطبقي في دول الخليج العربي ،نيو

يورك ،پالغريف ماكميالن٢٠١١ ،

Adam Hanieh, Capitalism and
Class in the Gulf Arab States,
Palgrave Macmillan,
 New York, 2011.

آدم هنية

استاذ الدراسات التنموية في
مدرسة الدراسات الشرقية
واألفريقية في جامعة لندن.
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كتاب آدم هنية «الرأسمالية والتك ّون
الطبقي في دول الخليج العربي» ،أ ّول
بحث مــن نوعه يعالج مسألة تش ّكل
الطبقات في الــدول النفطية .انــه عمل
بــحــثــي جــــ ّدي والفـــــت ،يــــدرس دور
دول الخليج فــي االقــتــصــاد العالمي
كما في المنطقة العربية .ويحلل هذا
العمل ال ـرائــد العمليات الــتــي تدمج
دول الخليج فــي االقتصاد الرأسمالي
العالمي عبر تدويل رأس المال ودور
تــلــك الــــدول فــي الــنــظــام االقــتــصــادي
الــعــالــمــي .ويــتــابــع ادوار رأس المال
الــخــلــيــجــي الـــمـــد ّول الــمــتــر ّكــز حــول
المحور السعودي ــــ االمــاراتــي ورأس
المال المستتبع له .ويمثل هذا التدويل
طبقي وثيقة االرتــبــاط
عملية تش ّكل
ٍ
بالتطور السريع القتصاديات الخليج
والــتــحــوالت الــمــاديــة الــتــي تــطــرأ على
المدن الخليجية.
يــحــتــوي الـــكـــتـــاب عــلــى ستة
فــصــول تنقسم الـــى ثــاثــة أجــــزاء.
فــي الــمــقــدمــة المفصلة يــقــ ّدم آدم
ً
شــامــا لــتــاريــخ نــشــوء طبقة
عــرضً ــا
الــتــجــار فــي الــخــلــيــج ،والــــدور الــذي
أ ّداه االستعمار البريطاني في نشوء
كــيــانــاتــه ،حيث يــشــدد الــكــاتــب على
أنّ عــائــات الــتــجــار االوائـــــل التي
شــجــع االســتــعــمــار الــبــريــطــانــي على

يلزتم
المؤلف مهنج
«تدويل
رأس المال»
يشدد
إذ
ّ
أن غزو
عىل ّ
المكان عرب
رأس المال
او التدويل
المايل «امر
يتأصل
ّ
يف طبيعة
عملية
الرتاكم
بالذات،
أي انه
خيارا
ليس
ً
سياسيا او
ً
قرارا تتخذه
ً
القوى
المحركة
ّ
لبعض
الدول».
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نشوئها ،فــضـ ًـا عــن الكتل التجارية
الجديدة التي ظهرت مع بــدء الحقبة
النفطية ،كــانــت مــن قبيل «الطبقة
قيد التكوين» الــتــي تح ّولت الح ًقا
الــى رأس الــمــال الخليجي المعاصر.
وتضمنت الــمــقــدمــة ايــضً ــا مــقــاربـ ًة
منهجي ًة مبتكرة لعملية تــدويــر رأس
المال في المنطقة الخليجية.

ثالثة منطلقات نظرية

فــي الجانب الــنــظــري ،تــجــدر اإلش ــارة
الى ثالث نقاط أساسية.
ً
أول ،يــحــاجــج الــكــاتــب فــي أنّــه
لــم يعد مــن المناسب تحليل عملية
تشكل الطبقات في الخليج استنا ًدا
الـــى الــنــظــريــة الكالسيكية للدولة
الــريــعــيــة ،فــاألخــيــرة مــحــدودة ألنها
تعتبر الــدولــة جــوه ـ ًرا مــوجــو ًدا بح ّد
ذاتـــه ،فــي حين انــه يــرى الــى الدولة
عــلــى أنّــهــا تعبير مــحــدد للتش ّكل
الطبقي بما هــو مجموعة عالقات
اجتماعية في صيرورة دائمة.
ثــان ـ ًيــا ،يــرى الــبــاحــث أنّ عملية
تــدويــل رأس الــمــال ،عكس البداهة
تلغ الــدور الــذي تؤديه
السائدة ،لم ِ
الــدولــة فــي الــتــكـ ّون الطبقي أو في
اعـــادة انــتــاج الرأسمالية بحد ذاتها.
صحيح أنّ ت ـراكــم رأس الــمــال يجري
فــي ظـ ّ
ـل نظام عالمي أح ــادي الطابع
ً
إجــمــال بــفــوارق جغرافية
ويــتــمـ ّيــز
واجتماعية عميقة وبتراتبية حــادة،
اال انّ ذلــك ال يعني أنّ الـــدول بحد
ذاتها فقدت أهميتها .ال ي ـزال التراكم
يــجــري عــلــى الــصــعــيــد الــكــونــي ،اال
ان حــاجــة الــتــدويــل الــرأســمــالــي الى
قوانين هدفها إدامــة شــروط التراكم ــ
مــن مثل تعديل التشريعات ،وضبط
قوة العمل وغيرها ــ تزيد من أهمية
دور الدولة ال العكس.
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ثال ًثا ،قامت عملية التدويل في
الــدول الخليجية عبر عملية «أقلمة»
مطلعها نــشــوء الــمــحــور الــســعــودي
ــــ اإلمـــاراتـــي .وهـــذا مــا يم ّكننا من
فهم نمو دور دول الخليج في عالم
األســـــواق الــعــالــمــيــة ،فخلف تدفق
ـوســع في
األمـــوال أو السلع ،يقبع تـ ّ
الــعــاقــات االجــتــمــاعــيــة الــتــي تربط
الطبقات الرأسمالية في دول الخليج
بعضها ببعض.
وإذ ينتقل الــبــاحــث الــى تعيين
مطلع التكون الطبقي في دول الخليج،
يــتــك ـ ّلــم عــن خــاصــيــتــيــن مــمـ ّيــزتــيــن:
التمفصل المكاني والــت ـراكــم األولــي
لـــرأس الــمــال عــبــر دور الــدولــة في
توجيه العوائد النفطية ،ففي الفترة
التكوينية سمحت الدولة بنشوء نواة
متم ّيزة من الخليجيين تحلقت حولها
الح ًقا طبقة رأسمالية نمت في قلب
الدورتين السلعية والمالية في غياب
دورة إنتاجية .وتش ّكلت في الدورتين
المذكورتين مجموعة مــن العالقات
االجتماعية نشأ في طياتها رأس مال
محلي ضخم ،وثيق االرتــبــاط بالدول
ذاتــهــا وبالطبقات التجارية الناشئة.
وكانت الطريقة التي بها تط ّورت تلك
الـــــدورات منسجمة مــع االتــجــاهــات
الــســائــدة فــي االقــتــصــاد العالمي منذ
الــحــرب العالمية الثانية حتى أواخــر
السبعينيات ،حيث ازدادت أهمية
القطاع المالي على سائر القطاعات
وكــان للنفط دور متزايد األهمية في
التراكم الرأسمالي.

هيمنة المحور المالي
السعودي ــ اإلماراتي

يــتــوجــه الــقــســم الــثــانــي مــن الكتاب
نــحــو تــش ـ ّكــل الــرأســمــال الخليجي
بعد انــف ـراط عقد االتــحــاد السوفياتي

ودمــج الصين فــي الــســوق الرأسمالي
الــعــالــمــي .يــجــري هــنــا فــحــص الـــدور
الحاسم للتدويل الرأسمالي وتبعات
ذلـــك بالنسبة إلـــى منطقة الخليج
بأسرها من منظار االقتصاد العالمي
والــتــنــافــس بــيــن الــقــوى الرأسمالية
األهـــم
الــعــالــمــيــة .هــنــا الــمــســاهــمــة
ّ
آلدم هــنــيــة حــيــث يــعــرض جـــداول
مفصلة تشرح عملية التراكم وتع ّين
ّ
المسيطرين عليها وأمــاكــن تمركزها
في كـ ّ
ـل دولــة من دول الخليج .وهنا
ايضا يعاين المؤلف مختلف الــدورات
الــرأســمــالــيــة والــكــيــفــيــة الــتــي بها
يجري التراكم فــي كـ ّ
ـل منها .ويح ّلل
هنية االخــتــراق الــمــتــبــادل للعالقات
االجتماعية الرأسمالية كما تعكسها
مشاريع الملكية المشتركة (دولــة ــ
قــطــاع خـــاص) والــتــداخــل بين االدارة
الحكومية والــشــركــات الرأسمالية
فـــي حــالــة أكــثــر مـــن  ٥٠٠شــركــة
ومؤسسة مالية ومــشــروع فــي مجلس
التعاون الخليجي .ويخلص التحليل
أعـــاه الــى نتيجتين .االولــــى ،ارتــكــاز
رأس الــمــال الخليجي على المحور
السعودي ـ االمــاراتــي؛ والثانية ،تر ّكز
تــراكــم الــرأســمــال الــخــلــيــجــي حــول
مشاريع البناء وتصنيع السلع العالية
االستهالك للطاقة كاأللمينيوم .ويجد
تدويل دورة االنــتــاج الس ّلعية تعبيره
فــي الــــدور الــتــخــزيــنــي –الــتــوزيــعــي
الــذي تؤديه السعودية واالمـــارات في
الــمــســتــوردات العالمية وفــي تجارة
الــت ـرانــزيــت عــبــر الــفــضــاء االقليمي
ــــ أي دول مجلس الــتــعــاون .ولنظام
الـــوكـــاالت وحـــقـــوق الــتــوزيــع دور
السلعية .هنا
أساسي في هذه الــدورة ّ
يتمثل الشكل المؤسسي للرأسمال
توسع المخازن الكبرى
الخليجي في ّ
و«الموالت» واالسواق الحرة.

االندماج
السيايس بني
دول جملس
التعاون لم
يصل بعد
اىل مستوى
االندماج
االقتصادي،
ألن النخب
السياسية
ال تزال ذات
مصلحة
أاسسية يف
احلفاظ عىل
سيااست
مستقلة.
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ويسيطر الــتــكـ ّتــل الــســعــودي ــ
االمــاراتــي في دائــرة التوزيع السلعي
تــلــك عــلــى معظم حــقــوق الــوكــاالت
لعدة دول فــي مجلس الــتــعــاون ،مع
ـوجــهــه الــواضــح نــحــو قــطــاع البيع
تـ ّ
بالتجزئة على مستوى الخليج عامة.
ويشرح هــذا القسم من الكتاب كيف
يهيمن المحور السعودي ــاالماراتي
عــلــى الــــدورة الــمــالــيــة لـــرأس الــمــال
والــعــامــل األســـاســـي فــيــهــا هــو نمو
األســـواق العالمية الرأسمالية والــذي
ّ
يـــدل عــلــى مــزيــد مــن الــت ـرابــط بين
الــرأســمــال الخليجي وبــيــن هندسة
األسواق المالية العالمية.
تجمع االســــواق الــرأســمــالــيــة كل
الــمــوارد المالية التي تحتويها منطقة
مجلس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي ،وتـــؤدي
الــبــحــريــن دو ًرا اســاس ـ ًيــا فــي تــدويــل
الـــدورة المالية بالتعاون مــع أكثرية
الــبــنــوك حــيــث الـــجـــزء األكـــبـــر من
األســـــواق يملكها مستثمرو مجلس
الــتــعــاون مــن غير البحرينيين .وأهــم
مــا يبينه هـــذا الــفــصــل مــن الكتاب
هــو الصلة الحميمة بين رأس المال
الخليجي وبــيــن ال ــدول ــة والــشــركــات
الــتــجــاريــة فــي اقــطــار الــخــلــيــج ،حيث
المعنيون بعملية التراكم على عالقة
بــالــعــائــات الــحــاكــمــة كــمــا هــي حــال
شــركــات Kingdom GroupوNBK
 Groupو .Al-Qassimiويتضح هنا
ايــضــا أنّ لــــرأس الـــمـــال الخليجي
هــذا تــأثــي ـ ًرا مــت ـزاي ـ ًدا على السياسات
االقــتــصــاديــة والــمــالــيــة فــي كــل دول
مجلس الــتــعــاون الخليجي .غــيــر أنّ
الكاتب يحاجج أيضً ا في أنّ االندماج
السياسي بين دول مجلس التعاون
لــم يصل بعد الــى مستوى االنــدمــاج
االقــتــصــادي ،ألن الــنــخــب السياسية
ال تــــزال ذات مصلحة أســاســيــة في
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الحفاظ على سياسات مستقلة وعلى
االستحواذ على الريع ٌ
كل في دولته.

رؤوس االموال الخليجية
في المدى العربي

إذا كـــان نــمــو الــرأســمــال الخليجي
مؤش ًرا على نزعات التدويل والتمويل
الرأسمالية عبر فضاء مجلس التعاون
الــخــلــيــجــي ،فــــانّ تــلــك الــنــزعــات ال
تقتصر عــلــى دول مجلس الــتــعــاون
الخليجي بــل تشمل الــعــالــم العربي
الـــذي ترتبط اجــــزاؤه االخـــرى بشكل
ال فكاك منه بأنماط التراكم والتش ّكل
الطبقي لدول الخليج.
هــذا هــو مــوضــوع الــجــزء الثالث
واألخـــيـــر مــن الــكــتــاب حــيــث يب ّين
الــكــاتــب كــيــف أنّ رؤوس األمـــوال
الــعــامــة والــخــاصــة لمجلس التعاون
تــخــتــرق االقـــتـــصـــاديـــات الــوطــنــيــة
لمختلف الــدول العربية ،وكيف تعيد
الرأسمالية الخليجية صــوغ طبيعة
الــتــراكــم نــفــســه فــي تــلــك الــبــلــدان
مــن خ ــال اســتــحــواذهــا عــلــى ملكية
الــشــركــات الــمــالــيــة واالنــتــاجــيــة في
مــصــر واالردن ولــبــنــان وفلسطين
خـــصـــوصـــا .فــبــحــســب ت ــق ــديــرات
الــبــنــك الـــدولـــي فـــانّ دول الخليج
مــســؤولــة عـــن حـــوالـــي  ٪٣٦من
إجــمــالــي االســتــثــمــارات االجــنــبــيــة
فــي العالم العربي .وقــد تلقت دول
الــمــشــرق الــعــربــي أكــثــر م ــن ٪٦٠
مــن اســتــثــمــارات مــجــلــس الــتــعــاون
الــخــلــيــجــي .وبــلــغــت قيمة اجمالي
االمـــوال المستثمرة مــن دول مجلس
الــتــعــاون فــي بــلــدان المشرق حوالي
 66.2مــلــيــار يـــــورو خــــال فــتــرة
 ٢٠٠٣ـــــ  ٢٠٠٩بــالــمــقــارنــة مع
 22.9مــلــيــون ق ــادم ــة م ــن أوروبــــا
و 5.2من أميركا الشمالية.

إنّ اســـتـــثـــمـــارات رأس الــمــال
الــخــلــيــجــي مــتــمــركــزة فـــي دورت ــي ــن
رأســمــالــيــتــيــن تــتــمــحــور حــولــهــمــا
عملية الــت ـراكــم الــرأســمــالــي فــي دول
مجلس الــتــعــاون اصـــا هــمــا القطاع
الــمــصــرفــي مــن جــهــة وقــطــاعــا البناء
والبيع بالتجزئة مــن جهة اخـــرى .فقد
جـــاءت الــمــوجــة االســتــثــمــاريــة االولـــى
فــي الــعــراق مــن الــشــركــات األميركية
المستفيدة مــن الــعــقــود الممنوحة
مــن الحكومة االمــيــركــيــة .غير أنّـــه مع
انــشــاء «سلطة االحــتــال المؤقتة » في
حــزيــران  ٢٠٠٤تــخـ ّـطــت اســتــثــمــارات
دول مجلس الــتــعــاون الخليجي كمية
االســتــثــمــارات االمــيــركــيــة ،فبين عامي
 ٢٠٠٣و ،٢٠٠٩كــــــان مــصــدر
أكثر مــن نصف االســتــثــمــارات االجنبية
فــي الــع ـراق مجلس التعاون الخليجي.
وبــحــلــول عــام  ٢٠٠٩كــانــت اربــعــة من
أصــل ستة بنوك في العراق مملوكة من
بــنــوك تــأخــذ مــن دول مجلس التعاون
الخليجي مــق ـرا لــهــا .أ ّمـــا فــي قطاعي
الــعــقــارات واالســكــان فهناك مشروعان
هــائــان هما «الــمــعــبــر» و«الـــدامـــاك»
A
ِ DAMAC propertiesو l-MAABAR
مسجالن فــي دولـــة االمــــارات العربية
المتحدة وقــد عــادل حجم استثماراتهما
أكـــثـــر مـــن  ٪75.5مـــن مــجــمــوع
االستثمار العقاري في الــعـراق بأكمله.
كــذلــك تملك شــركــات وQatarQtel
 KuwaitiZeinو Agilityالحصة االكبر
في شركات للهواتف الخلوية.
وقــد ُجـ ّربــت االنــمــاط االستثمارية
الــخــلــيــجــيــة ذاتـــهـــا فـــي ســائــر دول
المشرق العربي .ويــحــاول آدم هن ّية
الــبــرهــنــة عــلــى أنّ عملية التدفق
الرأسمالي من بلدان مجلس التعاون
الــى بلدان المشرق ترتبط بــدور أكبر
لــلــرأســمــال فــي تــوجــيــه الــســيــاســات
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الدويل فإن
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العريب .وقد
ّ
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المرشق
العريب أكرث
من  ٪٦٠من
استثمارات
جملس
التعاون
اخلليجي.
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االقتصادية للدول المعنية .والمثال
الــمــعــروف عــلــى ذلـــك هــو مؤتمر
بــاريــس ،حــيــث لعبت دول الخليج
دو ًرا أســاس ـ ًيــا وتحملت أكــبــر قــدر
مــن االلــت ـزامــات المالية تجاه لبنان،
متخطية بذلك المبالغ التي وعــد بها
البنك الــدولــي والـــواليـــات المتحدة
والمجموعة االرووبـــيـــة مجتمعين.
أمــا الفصل الــذي يعالج فيه الكاتب
مــوضــوع فلسطين فــيــر ّكــز على دور
رجــــل االعــــمــــال مــنــيــب الــمــصــري
ـاســا مــن خالل
الـــذي جنى أمــوالــه أسـ ً
االستثمار في الخليج.
يتب ّين فيما بــعــد أنّ حفنة من
الــشــركــات الــمــرتــبــطــة بــــرأس الــمــال
الخليجي ــــ بش ّقيه الــعــام والــخــاص ــ
تهيمن على هذه الدفوق داخل االقليم.
تتر ّكز هــذه االستثمارات في نشاطات
عــدة مثل البناء واالنــشــطــة العقارية
واالطعمة والبيع بالتجزئة ،والمرافئ
والــخــدمــات ،والبنوك والقطاع المالي
واالعـــام .والــواضــح أنّ طبيعة التركيز
القطاعي تختلف حسب بلدان ،فعندما
تكون االستثمارات آتية مــن الــواليــات
المتحدة والمجموعة االوروبــيــة تجدها
تتر ّكز في قطاعي الصناعة والنفط.

خالصات وأسئلة

بالتبصر فــي كيفية
يسمح الكتاب
ّ
الــتــشــ ّكــل الــطــبــقــي فـــي الــخــلــيــج
وفـــي الــــدور الــــذي تــقــوم بــه دول
مجلس الــتــعــاون فــي الــمــشــرق عبر
االســتــثــمــارات الــمــبــاشــرة او عبر
تــك ـ ّون رأسماليين بـــدأوا مسيرتهم
فــي الخليج وعــــادوا الـــى بلدانهم
ليحتلوا مناصب مــؤ ّثــرة فيه امثال
رفــيــق الــحــريــري فــي لــبــنــان ومنيب
المصري فــي فلسطين .لكن الكتاب
يبدو بحاجة إلــى المزيد من التعمق
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في عــدة مفاصل .وأهــم النواقص فيه
هــي أنّـــه يعتبر رأس الــمــال المحور
األوحـــد لتحليالته .ذلــك ان الكمية
الهائلة من المعلومات التي يقدمها
وإبـــرازه أهمية تدفق الــرأســمــال في
تش ّكل الــرأســمــال الخليجي ،يثيران
عددا من األسئلة:
 +مــا عــاقــة الطبقة الرأسمالية
التي تكونت في السنوات التي تلت
تــدويــل الــمــال بــالــطــبــقــات األخـــرى
فــي دول الخليج؟ وكيف تــم تكوين
تلك الطبقات األخـــرى؟ كيف يمكن
لكتاب عــن تكوين الطبقات التركيز
على الطبقة الرأسمالية فقط وإغفال
أي تطرق للطبقات األخرى؟
 +لـــمـــاذا يـــتـــر ّكـــز الـــرأســـمـــال
الــخــلــيــجــي فـــي دورات الــتــوزيــع
ـســلــعــيــة والــــوكــــاالت الــحــصــريــة
الـ ّ
للشركات الــعــابــرة للجنسيات وفي
القطاع المالي والبيع بالتجزئة فقط؟
ولــمــاذا فــي منطقة يــقــوم اقتصادها
عــلــى الــنــفــط بشكل اســاســي يتركز
ال ــرأس ــم ــال الــخــلــيــجــي ف ــي دورات
لرأس المال ال وجود للنفط فيها؟
 +من يق ّرر على الصعيد العالمي
مــا الــــدورات الــتــي يحقق فيها رأس
الــمــال الخليجي عملية تراكمه؟ وما
دور الــواليــات المتحدة األميركية في
هذا القرار ،على وجه التحديد؟
 +مـــاذا عــن عملية اتــخــاذ الــقـرار
فــي الخليج ذاتـــه؟ هــل يملك مجلس
الــتــعــاون الخليجي والمتحكمون فيه
بالسلطة والــمــال الــقــدرة على توجيه
الــســيــاســات االقــتــصــاديــة فـــي دول
المشرق؟ وهــل ان االمــر هنا للقرارات
الــخــلــيــجــيــة حـــصـــ ًرا؟ أم انـــه يــحــدث
بالتعاون مع الالعب األكبر في المنطقة
أي الــواليــات المتحدة األميركية؟ وما
تأثير تمركز عملية تـراكــم رأس المال

حـــول قــطــاعــي الــتــجــزئــة والــمــال على
سيادة تلك الدول؟
لــعــل ســبــب عـــدم تــقــديــم أجــوبــة
عــن مــثــل هـــذه االســئــلــة هــو الــت ـزام
المؤلف بمنهج نظري أوحــد هو منهج
«تــدويــل رأس الــمــال» حيث يش ّدد
على أنّ غــزو المكان عبر رأس المال
يتأصل في
او التدويل المالي «امــر
ّ
طبيعة عملية التراكم بالذات ،أي انه
ليس خــيــا ًرا سياس ًيا او قـــرا ًرا تتخذه
الــقــوى الــمــحـ ّركــة لبعض الــــدول .إن
عملية تــدويــل رأس الــمــال عملية
تنافسية بــيــن الــقــوى الــرأســمــالــيــة
ذاتها»( .ص .)١٢١
إنّ اقــتــصــار الــكــاتــب على هذا
الــمــنــهــج لــشــرح الــتــكــويــن الطبقي
فــي الخليج وعــلــى تأثير الــرأســمــال
الــخــلــيــجــي عــلــى تــكــويــن الطبقات
فــي المشرق الــعــربــي ،يفقد الــقــارئ
الكثير مــن حيث التفصيل ومتعة
الــقــراءة ويحرمه مــن فهم دور رأس
الـــمـــال هـــذا فـــي ضــبــط الــطــبــقــات
الوسطى والــدنــيــا إن مــن خــال نشر
ثقافة تــتــوافــق مــع اقــتــصــاد السوق
عــبــر اإلعــــان واإلعــــام أو مــن خــال
تمويل مؤسسات المجتمع المدني
الــتــي تـــر ّوج لــهــذا االقــتــصــاد أو حتى
مـــن خـــال الــمــؤســســات الــخــيــريــة
وجمعيات البر واإلحــســان التي تعمل
في حقل محاربة الفقر.
بالرغم من هذه المالحظات يبقى
الكتاب بح ًثا رائـــ ًدا في مجاله ،وفيه
أيــمــا إفـــادة مــن أجــل فهم التحوالت
الطبقية في الخليج العربي.
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بسام حداد

نفسر جـــذور الــثــورة السورية
كيف ّ
وتعقيداتها؟ وكيف لنا أن نفهم تركيبة
النظام السوري والعوامل التي تحكم
عــاقــتــه بــالــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة
خــصــيــصــا الــقــطــاع
الــمــخــتــلــفــة،
ً
الــخــاص؟ وهــل تح ّولت تلك العالقة
في عهد بشار االســد ومــا هي طبيعة
التحول؟ أسئلة عديدة تُطرح مع
هذا ّ
بــدايــة الــثــورة وقبلها عــن االقتصاد
الــســيــاســي الــســوري لــم يــجــب عليها
بنحو ممنهج لع ّدة اسباب من أهمها
شحة الدراسات ال ّدقيقة عن سورية.
ّ

أستاذ في جامعة جورج مايسون،
الواليات المتحدة .محرر موقع «جدلية» .تطبيق سوري لنظرية

«الشبكات االقتصادية»

يــأتــي كــتــاب الــدكــتــور بــســام حــداد
الــجــديــد الــــذي صـــدر أخـــيـــ ًرا عن
دار نشر جامعة ســتــانــفــورد ليسد
هـــذه الــثــغــرة فــي دراســــات ســوريــة
المعاصرة على االقـــل فــي األوســـاط
االكاديمية الغربية .فقد طغت في
العقد الماضي من الزمن الــدراســات
ذات الــطــابــع «الــمــا بــعــد حــداثــي»
على االكاديميين اليساريين وبــات
مــن ُيــصــر على التحليل التقليدي
(االقــتــصــاد الــســيــاســي) ُيــنــظــر اليه
وكــأنــه عــالــق فــي ســن الــمـراهــقــة
الــفــكــريــة .وأفــضــل مــثــال عــلــى تلك
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الظاهرة هو مقارنة االهتمام الذي سورية المعاصرة وإلفة بها .أي انه االقـــتـــصـــادي ،أمـــا الــقــســم أالخــيــر
حظى به كتاب ليزا واديــن (السيطرة يــأخــذ فــي الــحــســاب الــوضــع القائم فـــيـــعـــرض تــــحــــ ّوالت الــشــبــكــات
الــغــامــضــة) بالمقارنة مــع االهــمــال الناتج تاريخ ًيا مــن العالقة الجدلية وأثــرهــا على االقــتــصــاد الــســوري في
شــبــه الــك ـ ّلــي لــكــتــاب ح ـ ّنــا بطاطو بين الشرائح االجتماعية المختلفة ،السنوات االخيرة.
هــــدف الــكــتــاب االســـاســـي هو
الــعــمــاق والــــذي صـــدر فــي الــعــام مــا يضيف معطيات مميزة لنظرية
مــحــاولــة نظرية ــــ تطبيقية لتفسير
نــفــســه ( .)١٩٩٩كــتــاب واديــــن الشبكات التجارية.
التدهور التنموي في سورية
قـــ ّيـــم .ومــنــهــج التحليل
حداد اىل عقد الستينيات حني تشكلت خـــــال فـــتـــرة  ١٩٩٠ــــ
الـــذي يعتمد على تحليل يعود ّ
 .٢٠٠٠يــعــتــمــد الــكــاتــب
الـــخـــطـــاب الــســيــاســي
المنتمني
اجلدد
السلطة
أصحاب
بني
العالقة
بشكل اســاســي على «نظرية
والــرمــوز لــه م ـزايــا عديدة.
يف
ة
السن
المال
وأصحاب
ريفية
أقليات
اىل
الــشــبــكــات االقــتــصــاديــة»
ّال انــه سرعان ما اندلعت
ّ
الــــثــــورات الــعــربــيــة من المدن الكربى .تأرجحت العالقة مع التغريات ()business network theory
والــتــي تركز على العالقات
الــمــحــيــط الــــى الــخــلــيــج,
عىل
ت
استقر
ان
اىل
حيهنا
واخلارجية
الداخلية
ّ
االقــتــصــاديــة بــيــن االفــــراد
فــوقــفــت تــلــك الـــدراســـات
عـــاجـــزة عـــن شـــرح واقـــع منط هجني أشبه بالتواطؤ بدال من التعاون .ولــيــس بين الطبقات .ومع
ان الــكــاتــب ال ينكر دور
االمـــور واتــضــح ان هنالك
وبــالــرغــم مــن ان الــفــصــول الس ّتة الـــصـــراع الـ ّ
ـطــبــقــي فـــي ســـوريـــة أال
حــاجــة مــاســة لــاقــتــصــاد السياسي
او للتحليل التاريخي الهيكلي .ومع نــشــرت بشكل او بــآخــر عــلــى شكل انــه يــرى أن ذلــك التحليل عير كـ ٍ
ـاف
ان كــتــاب حـــ ّداد ليس حــول الــثــورة مــقــاالت خــال السنين الــمــاضــيــة ،اال لفهم الــمــح ـ ّرك االســاســي للسياسة
السورية بذاتها اال انــه يحتوي على انها مجموعة هنا بشكل مترابط ومع واالقــتــصــاد فــي ســوريــة منذ أستيالء
تحليل ُي َم ِّكن القارئ من فهم عميق اضــافــات جــديــدة .ويــحــتــوي الكتاب حــافــظ االســــد عــلــى الــســلــطــة حتى
لتناقضات المجتمع الــســوري التي الـــى ذلـــك مــعــلــومــات واحــصــائــيــات اندالع الثورة في آذار .٢٠١١
عـــن االقـــتـــصـــاد الــكــ ّلــي والــجــزئــي
يعود حــ ّداد الــى عقد الستينيات
ساهمت في جعله قابال لالشتعال.
الــكــتــاب الــــذي يــعــالــج عــاقــة والقطاعات الصناعية والخدمية وعن حين تشكلت الــعــاقــة بين أصحاب
الــســلــطــة فـــي عــهــد الــبــعــث بـــرأس الــقــوانــيــن الــتــجــاريــة وواقــــع االعـــام السلطة الجدد المنتمين الــى أقليات
الــمــال الــخــاص ــــ أو بـ«الشبكات والمجتمع الــســوري بعامة .وكــل ذلك ريفية وأصــحــاب الــمــال الــس ـ ّنــة في
االقــتــصــاديــة» ،كما يس ّميها الكاتب يجعل من كتاب ح ـ ّداد من أهم الكتب المدن الكبرى .تأرجحت العالقة مع
ــــ ثــمــرة سنين طــويــلــة مــن دراســـة عــن ســوريــة الــمــعــاصــرة خصيصا عن التغيرات الداخلية والخارجية حينها
االقــتــصــاد السياسي الــســوري قــا َبـ َ
ـل ف ــت ــرة  1990ـــــ  ٢٠٠٥والــتــغ ـ ّيــر الــى ان اســتــق ـ ّرت على نمط هجين
خاللها الكاتب مجموعة كبيرة من الـــجـــذري الــــذي طـــرأ خــالــهــا على أشــبــه بــالــتــواطــؤ ب ــدال مــن الــتــعــاون.
الــتــجــار والــمــســؤولــيــن والمثقفين عالقة السلطة برأس المال.
وأهــم مميزات التواطؤ أنــه قائم على
ّ
الــســوريــيــن بــاالضــافــة الـــى البحث
ويــمــكــن تقسيم الــكــتــاب الــى انــعــدام الثقة ،ذلــك ان ابناء االقليات
الــمــيــدانــي وتــحــلــيــل االحــصــائــيــات ثــاثــة أقــســام .يــشــرح االول جــذور الريفية المضط َهدة تاريخيا لم يثقوا
االقــتــصــاديــة .ويتضمن الــكــتــاب ستة الشبكات االقــتــصــاديــة مــن الناحية بمضطهديهم السابقين (وقـــد باتوا
فصول تــت ـراوح بين مراجعة تاريخية النظرية ويعطي لمحة سريعة عن حلفاءهم الــجــدد) .و ّلــد أنعدام الثقة،
لــلــنــظــام الـــســـوري الــحــديــث
وشـــرح السياق التاريخي الــذي ولــدت فيها .بــرأي بسام حـــ ّداد ،نظا ًما أقتصاد ًيا
ٍ
لنظرية الــشــبــكــات الــتــجــاريــة التي ويــق ـ ّدم القسم الثاني بح ًثا مع ّم ًقا مــحــدود الــقــدرة على التنمية .ألنه
يط ّبقها الكاتب على الــواقــع السوري فــي طبيعة الــشــبــكــات ومكوناتها ح ـ ّول االفــق التنموي للدولة والقطاع
م ــع مـــراعـــاة تــاريــخــيــة لخصوصية وآلــيــة عملها وعالقتها بصنع القرار الــخــاص مــن المشاريع واالستثمارات
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الطويلة االمـــد الــى المشاريع ذات واالمــــن والــقــيــادة السياسية خــال بــدأت تلك الــــواردات بالتناقص من
الربح السريع.
الــفــتــرة االولــــى ،توسعت الشبكات جهة ومــن جهة أخــرى ازدادت قـ ّوة
مــع تعاقب المراحل الــثــاث لتشمل واستقاللية أصحاب الــمــال ،فلم يعد
ثالث مراحل في عالقة
عــددا أكبر مــن المنتفعين .وكانت هــذا الطرف عاج ًزا ولــم يبق اصحاب
السلطة برأس المال
كـــل مــرحــلــة تــتــرافــق مـــع عملية السلطة بالق ّوة التي كانوا يتمتعون
إ ًذا ،تكمن أصــول االنــحــدار
بها سابقا .وبــاشــر أصحاب
حداد دور الطائفية لكنه يرشح
الــتــنــمــوي ــــ او الخطيئة
الــمــال بــإعــادة صياغة هذا
ال ينكر ّ
االصلية ــ في ان الشبكات
التعاقد (غــيــر المكتوب)
أن مسبباهتا تارخيية هيكلية وأن الطائفية
تــشــكــلــت ألســـبـــاب أمنية
لصالحهم.
النظام
قبل
من
خدمت
است
سورية
يف
السياسية
ُ
ّ
ال ان التغيير التدريجي
ولـــيـــســـت اقـــتـــصـــاديـــة،
انعدام
وان
السلطة،
لضمان
وسيلة
السوري
فــي مــوازيــن الــقــوى لــم َينتج
واتـــخـــذت الحــقــا الــطــابــع
جديد .فابتدا ًء من
تعاقد
منه
ٌ
ٌ
الــتــجــاري .مـــ ّرت العالقات الثقة بني أصحاب السلطة وأصحاب المال
منتصف التسعينيات بــدأت
بــيــن الــدولــة ورأس الــمــال
المذهيب.
االنتماء
ال
التارخيية
العالقة
سببه
تــلــك الــشــبــكــات تتضعضع
بــثــاث مـــراحـــل فـــي عهد
أثـــر االنـــحـــدار الــتــدريــجــي
حـــافـــظ االســـــد ١٩٧٠ـــــــ
١٩٨٥؛ تــحــريــر ولــبــرلــة جزئيتين لالقتصاد لــمــعــدالت النمو االقــتــصــادي الــســوري
ـــــــ
١٩٧٨
١٩٧٧؛
 ١٩٨٦ـــــــ  .٢٠٠٠وكـــانـــت الــســوري يفتحان مــجــاالت اضافية وتــر ُاجــع المستوى المعيشي الــعــام.
الــعــاقــات تشتد وتــت ـراخــى بحسب لــاســتــثــمــار والـــربـــح .وهــنــا تكمن حينها وقـــف أصــحــاب السلطة أمــام
فــرص الــربــح الــتــي تــوفــرهــا الــظــروف بــرأيــي فــكــرة الــكــتــاب الــمــركــزيــة :مــفــتــرق طـــرق .إمـــا أن يــســتــمــروا في
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة او اولــويــات بما ان الشبكات الــتــجــاريــة قامت أعــطــاء اصــحــاب الــمــال مــا يــريــدون ،او
الــنــظــام .ولــكــل مرحلة خصوصيتها واســتــمــرت فــي غــيــاب الــثــقــة بين يــحــ ّرروا السلطة السياسية ويدخلوا
مــن حــيــث خلفية الــشــركــاء (تــجــار أصــحــاب السلطة وأصــحــاب الــمــال ،أطــرا ًفــا مهمشة مــن داخـــل البلد أو
ســابــقــون ثــم ضــبــاط الجيش واالمــن كــان الــهــدف االســاســي لــاولــيــن منذ خــارجــه .كــا الــخــيــاريــن كـــان يش ّكل
وشركاؤهم ثم اوالد المسؤولين في الــبــدايــة تــقــويــض هــامــش الــمــنــاورة خــط ـرا غــيــر مــقــبــول مــن وجــهــة نظر
التسعينيات) وطبيعة العالقة بين عند أصــحــاب الــمــال كــي ال يك ّونوا الــنــظــام عــلــى استقالليته وسلطته،
الــشــركــاء (تصالحية فــي الــبــدء تالها استقاللية عــن النظام قــد تستخدم ولذلك أختار طري ًقا ثال ًثا .ق ـ ّررت الق ّوة
تــعــاون حــذر الــى ان وصــلــت أخيرا فــي وقــت مــا لــفــرض رأيــهــم كشركاء الــصــاعــدة (بــشــار االســــد وحــلــفــاؤه)
الــى الشراكة العلنية فــي عهد بشار فــي الــقــرار الــســيــاســي واالقــتــصــادي تحطيم الشبكات الــتــي ُشـ ّكــلــت في
او حتى العمل على تغيير السلطة الــم ـراحــل الــســابــقــة وانــتــاج شبكات
االسد).
المرحلة االولـــى قــد تــكــون هي السياسية .لكن هــذه المعادلة بين جديدة أضيق من سابقاتها ومحصورة
االهــم النها انتجت نــمــوذج الشراكة الطرفين ليست جــامــدة إذ تحكمها ببشركائها .واســتــمــرت هــذه العملية
الـــذي تــكــرر الحــ ًقــا .بـــدأت الطبقة عـــدة عــوامــل مــن أهــمــهــا الــبــديــل وفـــق مــا رواه حــــ ّداد مــن  ١٩٩٥ــ
العليا مــن الــنــظــام «بــالـ ّتــحــاصــص» الــمــتــاح لــكــا الــطــرفــيــن .وقـــد كــان  ٢٠٠٥عــنــدمــا أحــكــم بــشــار قبضته
أو تــوزيــع قــطــاعــات االقــتــصــاد بين أصــحــاب السلطة الــطــرف االقـــوى في نهائ ًيا على السلطة وأقــصــى الحرس
اعــضــائــهــا .وتــشــكــ ّلــت الــتــرويــكــا المعادلة طالما اســتــمــرت عــائــدات الــقــديــم وشــركــاءه االقــتــصــاديــيــن وكل
الــشــهــيــرة الــمــكــ ّونــة مـــن صــائــب النفط والــمــســاعــدات الــخــارجــيــة او مــن لــم يخضع للمعادلة الــجــديــدة.
نـــحـــاس وعــثــمــان الــعــائــدي وعــبــد بشكل عــام الــــواردات المالية التي وبذلك خرج كل من عبد الحليم خدام
ّ
ّ
الــرحــمــن الــعــطــار .وفيما انحصرت تــو ّفــر لهم استقاللية عــن الرأسمال وحكمت الشهابي وكث ٌر من شركائهم
فـــرص االثـــــراء فـــي نــخــبــة الجيش الــمــح ـ ّلــي .لــكــن مــع مــــرور الــزمــن وتــجــار آخـــرون مــن امــثــال ريــاض سيف
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ومـــأمـــون الــحــمــصــي ،وصــعــد رامـــي
مخلوف وشاليش وشــركــاؤهــمــا الذين
احــكــمــوا قــبــضــتــهــم عــلــى االقــتــصــاد
الــســوري ومــصــادر االثـــــراء .وهــكــذا،
عندما كــان صانعو الــقــرار يخ ّيرون
بــيــن إحــكــام الــســيــطــرة عــلــى السلطة
وبين اتــخــاذ قـــرارات تنموية للنهوض
بــاالقــتــصــاد ،كــانــوا يــخــتــارون السلطة،
ويــســتــتــبــع ذلــــك اهـــتـــراء تــدريــجــي
للمؤسسات االقتصادية .الــى أن بات
ّ
الـــوالء السياسي فــي عهد بشار االســد
ّ
للموظف المعني
المعيار الــوحــيــد
بــالــشــأن االقــتــصــاديّ ،مــا أدى بــدوره
الــى استفحال الفساد مــن االعــلــى الى
االســفــل بشكل غير مسبوق ح ّتى في
عهد حافظ االسد.

الى اي مدى النخب الحاكمة
مستقلة عن الطبقات؟

مــنــهــاج الـ ّتــحــلــيــل الـــذي يــر ّكــز على
الشبكات االقتصادية لــه مـزايــا عـ ّدة
عــن مــنــاهــج التحليل الــســائــدة عن
التنمية في دول العالم الثالث عمو ًما
خصوصا.
وسورية
ً
ً
اول ،بعكس التحليل الليبرالي،
وال يــ ّدعــي بـــأن تــدخّ ــل الــدولــة في
االقــتــصــاد يشكل بــحــد ذاتـــه سبب
الــتــدهــور التنموي فــي ســوريــة ،بل
يع ّين الع ّلة في نمط التدخل.
ثــانــيــا ،ال يــحــاول حــــ ّداد إقــحــام
التحليل الطبقي الماركسي التقليدي
فــي ســوريــة فــي غــيــر مــح ـ ّلــه ،حيث
مــن الــواضــح ان شــبــكــات االقــتــصــاد
السياسي في سورية مكونة من أفراد
ينتمون الــى طبقات وشـرائــح مختلفة
من المجتمع السوري.
ثال ًثا ،ال ينكر ح ـ ّداد دور الطائفية
لكنه يــشــرح أن مسبباتها تاريخية
هيكلية (تواجد اقل ّيات دينية محرومة
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ومست َغ ّلة اقتصاديا مــن جهة ،ومن
جــهــة أخـــرى أكــثــريــة ديــنــيــة تمتلك
أدوات االنــتــاج مــن االرض الــى رأس
الــمــال) وأن الطائفية السياسية في
ســوريــة اس ُتخدمت مــن قبل النظام
الــســوري وسيلة لضمان السلطة ،وان
انــعــدام الثقة بين أصــحــاب السلطة
وأصـــحـــاب الـــمـــال ســبــبــه الــعــاقــة
التاريخية ال االنتماء المذهبي .وهو
بــذلــك يــتــفــادى التحليل الثقافوي
االســتــش ـراقــي للخالفات بين اقسام
المجتمع السوري.
ينجح الكاتب في فكرته االساسية
بـــأن هــامــش الــمــنــاورة لـــدى أصــحــاب
السلطة انحسر مع مــرور الــزمــن .لكن
ثمة اسئلة تــطــرح نفسها حــول قضية
مركزية اختلف حولها الباحثون في
مـــدى اســتــقــالــيــة الــنــخــب الحاكمة
فــي دول العالم الثالث وفــي سورية
على وجــه التحديد عــن الطبقات في
المجتمع .مــثــا ،رايــمــونــد هينبوش،
الـــــذي كــتــب كــثــيــرا عـــن االقــتــصــاد
السياسي الــســوري ،ادعــى أن التحليل
الماركسي التقليدي ال يصلح لتفسير
واقــع النظام السوري الــذي نجح جزئيا
فــي تشكيل مــؤســســات تعمل بشكل
«عــقــانــي ــــ قــانــونــي» مستق ّلة عن
الطبقات السائدة فــي المجتمع ,لكن
في الطرف اآلخــر تحليل دافيد والدنر
رســـخ سلطته
يــرســم صـــورة عــن نــظــام ّ
مــن خــال تحالفات طبقية استخدمها
للوصول الى السلطة لكنه وقع أسيرها
مــنــذ الــبــدايــة .عــالــج هـــذا الــمــوضــوع
حـــ ّداد بمرونة واســعــة ولكن حبذا لو
تــطـ ّرق الكاتب الــى مسألة التحالفات
الطبقية واستقاللية السلطة بشكل
أوســع وال سيما دور الع ّمال والفالحين
وطبقات القطاع الــخــاص التي نشطت
خـــارج الشبكات الــتــي تــح ـ ّدث عنها،

النــه قــد يخ ّيل للقارئ ان كــل مــا كان
يــجــري فـــي ســـوريـــة كـــان مــحــصــو ًرا
داخــل تلك الشبكات ،وأن بقية فئات
المجتمع كانت منفعلة دون أن تكون
فــاعــلــة .يكتسب ذلــك الــشــرح أهمية
الن مــحــور الــكــتــاب يتع ّلق بطبيعة
التغيير بالشبكات االقــتــصــاديــة في
عهد بشار االســـد .سبق أن ذكــرنــا دور
عامل "الثقة" ألتي أوكــل لها الكاتب
سبب تأطير الشبكات بطريقة أثــرت
سلبيا على التنمية االقــتــصــاديــة .فمن
الـــواضـــح ان االنـــدمـــاج الــــذي حصل
ع ــن طــريــق الــشــراكــة او الــعــاقــات
العائلية قد ساعد في بناء الثقة ما بين
أصــحــاب السلطة وأصــحــاب الــمــال ،او
ربما تذليل الــفــوارق بينهما ،لكن ذلك
لــم يــؤ ّد الــى التمنية البشرية بالطبع
بــل ســاهــم فــي زيــــادة وتــيــرة اللبرلة
االقــتــصــاديــة عــلــى حــســاب تحالفات
النظام السابقة.
قـــال مــاركــس ان االنــســان يصنع
تاريخه ،لكن تحت ظــروف ال يسيطر
عليها ،وكــتــاب حـــ ّداد دلــيــل على ان
تــلــك الــمــقــولــة تنطبق عــلــى الحاكم
والــمــحــكــوم .فــأصــحــاب السلطة في
ســوريــة حــاولــوا إحــكــام قبضتهم على
االقتصاد والسياسة طيلة نصف قرن
مــن الــزمــن حتى بــدا وكأنهم حصلوا
عــلــى وصــفــة ســحــريــة للسلطوية
السياسية تمكنهم مــن الحكم الى
االبــد .لكن كتاب حــداد دليل أن واقع
االمــور لم يكن كذلك .فكانت الظروف
الــتــي انتجتها تــلــك الــوصــفــة تض ّيق
شيئا فشيئًا هــامــش الــمــنــاورة على
أصحاب السلطة .وكتاب حــ ّداد ُيظهر
أيضً ا مأساة السلطوية السياسية التي
دفــع ثمنها الشعب الــســوري م ـرات
عــدة مــن الحرية والتنمية المفقودة
والكوارث البشرية.

ميسون سكرية

فلسلطني بني العولمة والدولة

تد ّرس
االنثروبولوجيا
في الجامعة
االميركية في
القاهرة.

خليل نخلة ،فلسطين المعولمة
والتخلي عن وطن,

لندن :دار Red Sea 1220, 2012.

Khalil Nakle, Globalized Palestine:
The National Sell-Out of a Homeland,
London, Red Sea 1220, 2012.

خليل نخلة

انثروبولوجي الجليل ،فلسطين.
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ينضم كــتــاب خليل نخلة «فلسطين
المعولمة» الــى سلسلة من االدبيات
الناشئة التي تحلل تأثير «العولمة»
فــي شكلها االقــتــصــادي النيوليبرالي
عــلــى صـــعـــود طــبــقــات رأســمــالــيــة
جديدة في مختلف االقــطــار العربية،
طــبــقــات تــرتــبــط مصالحها بــمـراكــز
السلطة العالمية التي تعمل بمؤازرة
الــمــؤســســات الـــدولـــيـــة ،والــنــخــبــة
السياسية المحلية ،وفــق سياسات
متماشية مــع مصالحها .بــنــا ًء عليه،
يحلل «فلسطين المعولمة» بايجاز
دور جــنــاح مــن الطبقة الرأسمالية
الــمــعــولــمــة فــي فلسطين الــمــك ـ ّون
مــن رأســمــالــيــي الــشــتــات ،ويكشف
تــواطــؤهــا مــع الــداعــمــيــن الدوليين
كما مــع المنظمات غير الحكومية
لتقويض مــا يــع ـ ّده الــمــؤلــف مشروع
تحرير فلسطين وإمــكــانــيــة تحقيق
دولة فلسطينية.
يتمتع نخلة بــخــبــرة مــديــدة في
تقاطعات التحالف المحوري المكون
من ثالثي «المنظمات غير الحكومية»
وال ــم ــس ــاع ــدات الــدولــيــة والــطــبــقــة
الــرأســمــالــيــة .فقد كــان شــاهــ ًدا عيانًا
على كيفية عمل تلك االطــــراف معاَ
مــن أجــل مصالح الداعمين الغربيين
و«لمصلحة اسرائيل ،الدولة المحتلة»

حسب تعبيره .ذلــك انّ الرأسماليين الفقر ال محاربة البنى والسياسات لــلــرأســمــال وتفاعلهم الــمــبــاشــر مع
الفلسطينيين ونــخــبــة اوســـلـــو في االقتصادية التي أدت اليه.
منظمة التحرير الفلسطينية بسبب
االقــتــصــاد الــســيــاســي كــمــا المنظمات
ثــان ـ ًيــا ،نقد خــطــاب المساعدات مساندتهم لمشاريعها السياسية».
غير الحكومية الفلسطينية الــبــارزة االنــســانــيــة الــــذي يــــؤدي الـــى نــزع ومـــن أجـــل الــتــمــثــيــل عــلــى الــــزواج
حــديــثــا ً،بــاالضــافــة الــى وكـــاالت الغوث الــصــفــة الــســيــاســيــة عـــن االحــتــال الـــحـــاصـــل مـــع مــنــظــمــة الــتــحــريــر
العابرة للحدود الوطنية تعمل جميعها والـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة ويــفــتــح الفلسطينية قــبــل اوســلــو وبــعــدهــا،
تحت االحــتــال مــن أجــل اعـــاء «رايــة الــطــريــق للتدخل االســتــعــمــاري في يفصل نخلة صعود رأسمال ّيين اثنين
التنمية االقــتــصــاديــة» .وطب ًقا لمقولة أكثر من منطقة في العالم.
هــمــا عــبــد الحميد شــومــان ،مؤسس
الكاتب ،فهذا التحالف ليس
«البنك الــعــربــي» ،وحسيب
ً
ً
كيف
لرشح
كامل
فصل
الكاتب
يفرد
واع ومسبق،
صـــ ّبـــاغ صـــاحـــب «شــركــة
مــرتـ ًبــا بشكل ٍ
CCC
(
المقاولين»
ـاد
ـ
ـح
ـ
ات
بــل إنّـــه «كلما طــال الوضع
)
حتول ثاليث «المنظمات غري احلكومية»
ّ
وأهــمــيــة ادوار الــوســاطــة
الراهن المنبني على فرضية
اىل
الرأسمالية
والطبقة
الدولية
والماسعدات
الــتــي لعباها بــيــن منظمة
يــتــم قــبــولــهــا واســتــيــعــابــهــا
نظام متكامل.
التحرير وبين أنظمة عربية
بــأنــه ال تناقض بين البقاء
في مناسبات مختلفة ،منها
تـــحـــت االحــــتــــال وبــيــن
ثــال ـ ًثــا ،الــمــقــارنــة بــيــن مجريات الــتــوســط لــخــروج منظمة التحرير
عملية التنمية االقتصادية ،فالتحالف
الــثــاثــي يــتــع ـ ّرف الـــى أهــدافــه بنحو االمــــور فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وبين الفلسطينية من االردن عقب مجازر
ايــلــول االســــود .امـــا التجسيد اآلخــر
أفضل واوعـــى( ».ص  .)xxiبتعبير آخر التجربة الجنوب أفريقية.
فــاطــراف التحالف الــثــاثــي يشكلون
امــا الجزء االهــم من الكتاب فهما للعالقة بين المغتربين الفلسطينيين
نظا ًما مغل ًقا يعمل وحــده مثب ًتا الناس الفصالن الثاني والثالث حيث يجادل ومنظمة التحرير الفلسطينية في
فــي بنية هــي السلطة الفلسطينية المؤلف فــي أن الطبقة الرأسمالية مــرحــلــة مــا قــبــل اوســلــو ،فــهــم رجــال
ويتأطر عملهم من خاللها.
الفلسطينية في مرحلة ما بعد أوسلو االعـــمـــال الفلسطينيون فــي مصر،
يــفــرد نخلة أطـــول فصلين في تمثلت فــي فرعين منفصلين .الفرع وخصوصا حالة سامي الــشــوا وامثاله
الكتاب لشرح كيفية تح ّول التحالف االول يتك ّون مــن «المغتربين» ممن مــن ابــنــاء قــطــاع غ ــزة الــذيــن درس ــوا
ـصــل في غـــادر فلسطين الــتــاريــخــيــة وراكـــم فــي اسـرائــيــل ثــم نقلوا مهاراتهم في
الــثــاثــي الـــى نـــظـــام .فــيــفـ ّ
عــوامــل تش ّكل الطبقة الفلسطينية رأس ماله فــي الشتات
وخصوصا في االعمال الى مصر.
ً
يــفــصــل الــكــتــاب فــي دور هــؤالء
الرأسمالية ومــن ثــم المنظمات غير الــدول الخليجية ،ليعود الــى فلسطين
الحكومية فــي عالقاتها مــع وكــاالت مــع اتــفــاقــيــة اوســلــو او بــعــدهــا .امــا الــرأســمــالــيــيــن الفلسطينيين في
الـــغـــوث .يليهما فــصــل حـــول رؤيــة الفرع الثاني فهو الطبقة الرأسمالية تــطــبــيــع الــعــاقــات االقــتــصــاديــة مع
الكاتب لما يسميه «التنمية التحررية المحلية التي يتشكل رأسمالها من اســرائــيــل حــيــت إن الــشــوا وصــ ّبــاغ
المتمركزة شعب ًيا» ،يتبعه باستنتاج االعــمــال الصغيرة لألسر الفلسطينية وبــاســل عــقــل ومــنــيــب الــمــصــري أ ّدوا
يــق ـ ّدم فيه الــكــاتــب إطـــاره النظري .فــي وحـــدات ال يــزيــد عــدد العاملين دورا مه ًما فــي الــتــوســط بين وزارة
فيها على عشرة عمال منها فــي  ٩٠الــخــارجــيــة االمــيــركــيــة ويــاســر عــرفــات
ويعتمد هذا اإلطار على ما يلي:
أوال ،اإلنــتــاج المعرفي النقدي بالمئلة من الحاالت ،وتعتمد بالدرجة خـــال صــيــاغــة مــســودة الـــقـــرار ٢٤٢
للمنظمات غير الحكومية ولعالقتها االولـــى على الــمــقــاوالت الفرعية مع مثلما أ ّدوا دورا في قبول هــذا االخير
بالنظام النيوليبرالي ودوره في اعادة ال ــش ــرك ــات االســرائــيــلــيــة .ويــوضــح لـــذاك الــقــرار .وبتعبير الــكــاتــب ،فقد
استعمار الــعــالــم الــثــالــث مــن خالل الكاتب ان السلطة الفلسطينية طالما حـــ ّول الــــزواج بــيــن منظمة التحرير
عملية نـــزع الــصــفــة السياسية عن انـــحـــازت الـــى رأســمــالــيــي الــشــتــات الفلسطينية ورأســمــالــيــي الــشــتــات
التنمية بحيث تعتمد على محاربة «لسيطرتهم عــلــى الــت ـراكــم الهائل المنظمة المذكورة من منظمة ثورية
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الـــى منظمة بــورجــوازيــة .خـــال كل الثانية على الــتــشــدق بالوطنية اذ والــتــي تعقد مؤتمراتها فــي اسرائيل
ً
تلك الــمــدة ،كــان عرفات
ممثل لنخبة يقدم هــؤالء انفسهم بأنهم يريدون او في االردن حيث يدعى فيها رجال
سياسية كــانــت تتهم رجـــال االعــمــال «بــنــاء وطـــن» عــن طــريــق التطبيع االعــمــال االسرائيليون الــى االستثمار
الفلسطينيين بأنهم «كومبرادوريون» ،االقــتــصــادي مــع اســرائــيــل .وتتجلى فــي اراضــــي السلطة الفلسطينية.
فـــــإذا بــهــا تــدعــمــهــم وتــشــجــعــهــم عملية البناء هــذه بأوضح ما تتج ّلى ولــقــد أصــبــح رأســمــالــيــو الــشــتــات من
وتــتــوســطــهــم بــيــنــهــا وبــيــن
الـــقـــوة بــحــيــث اســتــشــعــر
الفلسطينية
التحرير
منظمة
بني
الزواج
ل
حو
ّ
االنــظــمــة الــعــربــيــة واالدارة
يــاســر عــرفــات نفسه نفسه
من
المذكورة
المنظمة
الشتات
ورأسماليي
االمــيــركــيــة .ثــم مــا لــبــث أن
خــطــرهــم ،فــحــاول تقليب
تجدد عقد الـــزواج هــذا بعد منظمة ثورية اىل منظمة بورجوازية،وجتدد عقد الــرأســمــالــيــيــن مــن السكان
عــودة رأسماليي الشتات الى
األصليين عليهم لكنه لم
اىل
الشتات
رأسماليي
عودة
بعد
هذا
الزواج
اراضي السلطة الفلسطينية.
ينجح في مهمته ،ففي نهاية
ارايض السلطة الفلسطينية.
ان اعــتــمــاد اقــتــصــاد
المطاف كــان هــؤالء يحظون
الــــســــوق مــــن الــســلــطــة
بــدعــم اس ـرائــيــل والــواليــات
الفلسطينية ،وتــفــعــيــل الــقــوانــيــن فــي «الــمــنــاطــق االقــتــصــاديــة الــحــرة» المتحدة و«المجتمع الدولي».
تــظــهــر االســــمــــاء نــفــســهــا من
الــتــي تــر ّكــز على اســتــثــمــارات تح ّفز الــتــي ح ـ ّولــت الفلسطينيين الــى يد
االحـــتـــكـــارات وتــتــجــاهــل الـــزراعـــة عــامــلــة رخــيــصــة لــــدى الــشــركــات رأســمــالــيــي الشتات (صــبــاغ ،مصري،
والـــصـــنـــاعـــة لــصــالــح الـــعـــقـــارات االسرائيلية ،فبعد أوسلو أنشئت في عــقــل ،شــومــان) فــي الــفــصــل الــاحــق
والـــقـــطـــاع الــمــصــرفــي ،ادى الــى الضفة الغربية وقــطــاع غــزة خمس من الكتاب حــول الداعمين الدوليين
اســتــحــواذ رأســـمـــال الــشــتــات على مــنــاطــق حـــرة اقــتــصــاديــة فــي بيت مــن منظمات غير حكومية ووكــاالت
ـصــل الــكــتــاب في
االس ــت ــث ــم ــارات الــجــديــدة فـــي ظل حــانــون وطرقومية وجنين ،وأيريتز تنمية دولــيــة .يــفـ ّ
الــســلــطــة الفلسطينية .عــنــى ذلــك فــي غـــزة .وقــد أقفلت هــذه االخــيــرة ادوار «مؤسسة التعاون» التي انشأها
تــهــمــيــش الــرأســمــالــيــيــن الــصــغــار بعد حــصــار غــزة وبــعــد الفصل بين رأسماليو الشتات كممثل للمجتمع
والــمــتــوســطــيــن مــن الفلسطينيين الــضــفــة والــقــطــاع ووادي األردن .المدني الفلسطيني ،بما فيها دورهــا
الــذيــن بــقــوا فــي فلسطين والــذيــن والــجــديــر بــالــذكــر أن هــذه المناطق فـــي تــســيــيــس الـــمـــســـاعـــدات الــى
حـــاولـــوا جــلــب األنـــظـــار لمأساتهم الــصــنــاعــيــة الــحــرة كــانــت جـــزءا من السلطة الفلسطينية ،من جهة ،وفي
عبر العديد المؤتمرات من دون أية اتــفــاقــيــات الـــســـام ،بنيت بتمويل نــزع الصفة السياسية عــن التنمية،
نتيجة تــذكــر .فقد سيطر رأسماليو مـــن الــيــابــان واالتـــحـــاد األوروبـــــي مــن جهة اخـــرى ،كما لــو أن التنمية
الشتات على البنى التنظيمية وعلى والــــدول الــمــانــحــة عــلــى أســـاس انها تحصل في دولــة «طبيعية» ،مستقلة
السياسة االقتصادية العامة من أجل ســوف تسهم فــي توفير فــرص عمل وذات ســيــادة .ولقد أفضت سياسات
المحافظة عــلــى مصالحهم فــي ما للفلسطينيين ،فــكــان أن اعتمدت التنمية خــال اتفاقية اوسلو وبعدها،
يطلق عليه الكاتب تعبير «سايكس كليا على المصانع االسرائيلية التي مثل المساعدات الــدولــيــة ،الــى خلق
ــ بيكو اقتصادي».
استفادت مــن المساعدات الموجهة طبقة من الفلسطينيين المستفيدين
يــعــتــمــد رأســـمـــالـــيـــو الــشــتــات
أســاســا للسلطة ومــن الــيــد العاملة مــن وظــائــف فــي الــمــنــظــمــات غير
ً
على استراتيجيتين اثنتين .تقول الفلسطينية الرخيصة ومــن تسهيل الحكومية .لقد أسهمت «مؤسسة
االولـــى بــأن التحالف االقــتــصــادي مع تصدير السلع االسرائيلية الــى دول التعاون» عبر ادارتــهــا لألموال والمنح
وعبر دورهــا كوسيط مهم بين وكــاالت
االسرائيليين هو الطريق الــى السالم الخليج العربي بالدرجة االولى.
بين «الشعبين» ،عل ًما أن معظمهم
كــذلــك االمـــــر ،يــجــري التطبيع الــغــوث والمانحين والمنظمات غير
يمثل شــركــات اسرائيلية عاملة في فــي مختلف لــجــان رجـــال االعــمــال الحكومية المحلية في عملية تقييد
اراضـــي السلطة الفلسطينية .وتقوم االسرائيلية ــ الفلسطينية المشتركة الفلسطينيين بــالــقــروض البنكية
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وقـــــروض مـــن المنظمات يعتمد رأسماليو الشتات عىل اسرتاتيجيتني :الضفة الغربية ،وهــو قابل
غــيــر الــحــكــومــيــة عــلــى حد
ألن يتحول الــى دليل عمل
مع
االقتصادي
التحالف
إن
تقول
االوىل
ســـواء .ويبرهن هــذا الفصل
ف ـ ّعــال لكل المناضلين من
االرسائيليني هو الطريق اىل السالم
مــن الــكــتــاب على الطبيعة
أجــل العدالة في فلسطين.
الفائقة التسييس لعملية
لكن الــكــاتــب يستنتج فيه
بني «الشعبني» ،وتقوم الثانية
اعــطــاء الــمــســاعــدات ــــ بما
بــعــض الـــخـــاصـــات دون
بالوطنية.
التشدق
عىل
فيها مــســاعــدات «مؤسسة
إســـنـــاد مــبــاشــر بــالــحــجــج
الـــتـــعـــاون» ـــــ ومــــدى ما
والـــبـــراهـــيـــن الـــوافـــيـــة.
تــنــطــوي عــلــيــه مــن «نــفــاق
سبق أنّ العمل خــال عشرين عا ًما
فمثال يفتقر الــكــتــاب إلــى
ومـــراوغـــة وخـــــداع» .وتــظ ـ ِهــر حالة في قطاع التنمية ،يعوق اي امكانية االحــصــاءات واالستبيانات او االمثلة
«مؤسسة التعاون» بالضبط كيف أن تخ ّيل ّأي شــيء آخــر يقع خــارج ما قد التي تدعم مقولته عن الــثــروات التي
الطبقة الرأسمالية تعمل وثي ًقا مع جــرى تعويدنا عليه .ربما هو سلطان راكمها فلسطينيو الشتات من خالل
النخبة السياسية ومــع المؤسسات االيــديــولــوجــيــة النيوليبرالية التي عالقتهم بالسلطة الفلسطينية.
الــدولــيــة ،للسيطرة عــلــى المجتمع جففت قدرتنا على مجرد اللتفكير
ثال ًثا :ان لهجة الكاتب االخالقية
المدني الفلسطيني.
بوصفات تتعدى تلك الــتــي يقدمها تق ّلل من قيمته ووقعه بعض الشيء،
ومــن نافل الــقــول أنّ وجــود هذه الــنــظــام النيوليبرالي نفسه والــذي فعلى الــرغــم مــن تحليله الدقيق
الهيمنة خنق مخيلة الفلسطينيين ،يفترض بالكتاب أنّه ينتقده.
للنظام الفلسطيني الــقــائــم و ُبــنــاه
وط ّوعهم لقبول «الوضع ال ـراهــن» ،ال
الــطــبــقــيــة والــتــداخــل بــيــن مصالح
بل هو ث ّبتهم في بنية تبدو لنا صعبة ثالث مالحظات تقييمية
رجـــال االعــمــال والسلطة السياسية
ً
الكسر .أمــا من أجــل تفكيك التحالف
أول :إن الــتــركــيــز عــلــى التعليم ومــصــالــح م ـراكــز السلطة العالمية،
ً
حــلــول ال تنطلق من
الثالثي المذكور ،فــانّ المؤلف يقترح وعــلــى الــمــهــارات والــوعــي والتنمية فــانّــه يــعــرض
«الــتــنــمــيــة الــتــحــريــريــة المتمركزة المجتمعية والثقافة ،أو على الهوية مصالح االكــثــريــة الشعبية بــقــدر ما
شعب ًيا» في برنامج من خمس نقاط« :االصلية» او الهوية عمو ًما ــ والتي تقوم على قيم مع ّينة «يفترض» على
 )١تحقيق التحرر الــذاتــي ،والوعي تحتل مجتمعة موقع القلب من حلول افــراد النخبة االقتصادية ــ السياسية
«األصــلــي الحقيقي الــمــح ـ ّفــز» عبر «التنمية التحررية المتمركزة شعب ًيا» ،ان يتحلوا بها ــ بما هم فلسطينيون
تغيير النظام التعليمي؛  )٢المشاركة انما هــي تــك ـرار لالساسي مــن برامج ــ على اعتبار ان عــدم تق ّيدهم بتلك
الكاملة للجماعة فــي تحديد نوعية المؤسسات االقتصادية الدولية منذ القيم يعني أنهم «يبيعون وطنهم»
التعليم التي تــريــد؛  )٣خلق ظــروف التسعينيات ،اي انــهــا النيوليبرالية ويط ّبعون مع االحتالل.
مهيئة للتنمية التحررية المتمركزة بــلــبــاس انــســانــي .ولــعــل ابـــرز ســؤال
شعبيا عبر االستثمار فــي الرأسمال تثيره هــو :كيف يمكن لمعالجات
الـــبـــشـــري؛  )٤وضـــــع االنـــســـان تر ّكز على التنمية المجتمعية وعلى
المناسب فــي المكان المناسب؛  )٥تعميم التعليم وتنمية المهارات ،أن
تلبية الجامعات «لحاجات المجتمع» تــواجــه التحالف الــثــاثــي المتك ّون
مــن النخبة االقتصادية ــــ السياسية
(ص  ٣٢ــ .)٣٥
والمفارقة انّ كــل هــذه النقاط ،والــمــؤســســات الــدولــيــة والمنظمات
المقدمة بما هي حلول ،تنتمي إلى التنموية غير حكومية؟
ثـــانـــ ًيـــا :ان كــتــاب «فلسطين
الوصفات الجاهزة التي يدعو اليها
الــبــنــك الـــدولـــي اصـــا وســـــواه من المعولمة» جهد مميز ومبتكر في فهم
مؤسسات الدعم الدولية ،فيبدو مما الــوضــع االقــتــصــادي ــــ االجتماعي في
 110بدايات

العدد  / ٢صيف 2012

111

«القرامطة» سيناريو فيلم

130

حممد عمران :موت لكل احتماالت
الضوء

لعمر أمرياالي ومحمد ملص

131

حنيب جنائزي

135

هشوة المحو

		

رندا مداح

بسمة عبد العزيز

«القرامطة»

عمر امرياالي

(١٩٤٤ــ)٢٠١١
سينمائي ،سورية.
من افالمه« :سد
الفرات» ()١٩٧٣
الدجاج ()١٩٧٧
«الحياة اليومية
في قرية سورية»
()١٩٧٤
«سيدة شبام»
(« )١٩٨٨رائحة
الجنّة» ()١٩٩٣
آخرها «طوفان
في بالد البعث»
( )٢٠٠٣يحوي
نقده الالذع
لنظام البعث.
وله افالم
تسجيلية عن
سعدالله ونوس،
بنظيرعلي بوتو،
ميشال سورا،
رفيق الحريري
وغيرهم.

 111بدايات

سيناريو فيلم لعمر أمرياالي وحممد ملص
مشهدا من سيناريو «القرامطة» ( )١٩٨٠الذي عمل عليه عمر اميراالي،
ننشر في ما يلي ١٣
ً
وصمم له االزياء جان بيير ديليفير .لم يبصر السيناريو النور،
ومحمد ملص ،وصنع الله ابراهيم،
ّ
لكن قراءة هذه المختارات منه اليوم ،تضيء حقبة تبدو معاصرة من تاريخنا العربي االسالمي
بقدر ما تغني معرفتنا بإبداع الراحل عمر اميراالي وزميليه السينمائي محمد ملص والروائي
صنع الله ابراهيم.
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َ
أنقذتنا كتابة سيناريو «القرامطة»
من االحنياز للحركات االسالمية

محمد ملص

سينمائي سوري.
من اعماله
«أحالم المدينة»،
«المنام»
(« ،)١٩٨٨الليل»
(« ،)١٩٩٣باب
المقام» ()٢٠٠٥
حازت أفالمه
على جوائز عدّة
في مهرجانات
عربية ودولية.
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نريد أن نضع الــقــارئ العربي الــيــوم أمــام نـص سيناريو
فيلم روائـــي عــن «الــقـرامــطــة» ،كــان قــد كتب قبل حوالي
خمسة وثالثين عا ًما ولــم يصبح فيل ًما .تأخذني الذاكرة
إلــى التساؤل من جديد :ما الــذي جعلنا نفكر ،ونحن في
الثالثينيات من العمر ،في كتابة هذا المشروع؟
بــل مــا الـــذي جمعنا نحن الــثــاثــة ،عمر أمــيــراالي وصنع
الــلــه اب ـراهــيــم وأنـــا ،حــول مــشــروع كــهــذا؟ فننخرط في
قــراءة الوثائق والمراجع ودراســة اليوميات ،ثم نحاول أن
نستبصر التاريخ ،ونتخيل ونكتب ونعيد المحاولة مرات
عديدة ،على مدى ثالثة أعوام أو أكثر؟!
حين أفــتــح صفحات هــذا السيناريو ،وقــد فــارقــنــا عمر
أمــي ـراالي ،يعود إلــى داخلي التساؤل من جديد حــول كنـه
هــذه الشخصية السينمائية التي فقدناها .جــاء يــو ًمــا ما
إلــي ،وقــد اختمرت في رأســه فكرة كما هو معتاد ،وقال
كلمة واحــدة «القرامطة»! ففتح أمامي ،وربما أمــام صنع
الله ابراهيم أيضً ا ،ردهة بل ردهــات ،بل َم ْعب ًرا وربما معابر
عــديــدة مــن الــوعــي واالطـــاع والــحــوار والــنــقــاش والكتابة
والتغيير لسنوات عــ ّدة ،تبدو لي اليوم محطة راسخة في
التشارك الــخــاق ،ونـــــواة صلبة للتعاون اإلبــداعــي الــذي
امتد بيننا ألكثر من خمس وعشرين سنة من عمرنا.
ليس لــدي أي شــك أبـــ ًدا فــي أنّ عمر أمــيــراالي ،حين جاء
إلــي ّ في البداية ورمــى بكلمة «القرامطة» (فــي الحقيقة
لــم يكن عمر يــأتــي إلـــي ،بــل كنا مـ ًعــا دائــ ًمــا) كــان لديه
اإلحــســاس العميق بــأنّ ما يسمى في سورية «التصحيح»،
ليس هو في الحقيقة إال الــبــذور األولــى للثورة المضادة.
بالصدفة ،أو بعدمها ،ومــنــذ اللحظات األولـــى لقيامها،
انقضّ ت بشراسة على التجربة السينمائية التي كانت قد
بــدأت يومها ،وأجهضتها انتقا ًما مما قدمته تلك التجربة
مــن أفــكــار وأفـــام ،وعــقــا ًبــا على مــا حــاولــت تلك التجربة
أن تؤسسه على صعيد التعاضد السينمائي فــي البلدان
العربية لسينما بديلة وثقافة عضوية وح ّية.
ربما لــم يكن أمــام هــذا السينمائي الوثائقي يومها إال
اللجوء إلى الروائي وإال العودة إلى التاريخ.
يومها لم تكن الــم ـرارة قاتلة بعد! وكــان ثمة أمــل .لذلك
كــان عمر يحس بالرغبة في التماهي مع مــرارة التجربة

العدد  / ٢صيف 2012

القرمطية على أكثر من صعيد.
أتذكر ،ولن أنسى أب ـ ًدا ونحن نكتب ،كيف كان عمر يحدثني
عــن اللحظات األخــيــرة فــي حياة «الحسن األعــصــم» ،باني
دولــة القرامطة ،وكيف كنت أماهي بين لحظات البحث عن
الــهــواء واالخــتــنــاق ،بين الشخصيتين :المتحدِث والمتحدث
عنه .بينما كــان الفجر يل ّوح الستارة البيضاء ،لكنه لم يكن
ينشق يومها إال عن سواد أواخر السبعينيات السورية.
بعي ًدا عن مطبخ ومختبرات الكتابة المشتركة ،التي جمعتنا
نحن الــثــاثــة ,عمر وصــنــع الــلــه وأنـــا ،والــتــي جمعتني بعمر
عــديـ ًدا من الــمـرات بعدها ،أريــد أن أقــول للقارئ إن سيناريو
«الــقـرامــطــة» ليس عــن القرامطة فــقــط ،بــل عــن تجربة بناء
دولــة ومجتمع مختلف تسوده العدالة ،وعــن عسف السلطات
والخلفاء الذين حكموا الدولة اإلسالمية في العصر العباسي.
حدسا مسب ًقا ن ّدعي
وأعتقد أن في ثنايا هذا السيناريو ،ثمة
ً
استبصاره ،مــع مــا كــان يحدث فــي ســوريــة خــال فترة كتابة
السيناريو (  ١٩٧٦ــــ  )١٩٧٩ومــا كــان يسمى بالصحوة
اإلسالمية ،التي كدنا أن ننحاز إليها ،فأنقذتنا الكتابة منها.
لذلك لم يكن مستغر ًبا على اإلطــاق ،مع تعثر تنفيذ الفيلم
فيما بعد ،أن تتح ّول الفصول الكثيرة من السيناريو  ،إلى
حلقات مــن مــشــروع تاريخي آخــر للتلفزيون (أعلنه للمرة
األولــى) بالطموح ذاتــه ،بعنوان «الخلفاء» .حاولنا خالله م ًعا،
عمر وأنــا ،بمعزل عن التجربة القرمطية ،أن نتناول ثالثة عشر
خليفة حكموا خالل مختلف العصور االسالمية المتعددة.
لكن هذا شيء آخر وكان ال بد له من أن يتعثر أيضً ا.
أن ال يتحقق سيناريو كــهــذا ،وأن ال يصبح فيل ًما (وأن
ال يصبح الخلفاء ً
عمل درامـ ًـيــا) قــد ال يبدو لــي الــيــوم أم ـ ًرا
مستغر ًبا ،بعد هذه السنين الطويلة من المعاناة والمواجهات
مــع األوضـــاع الـراهــنــة ،ومــع األنظمة التي ســادت وسيطرت
على كل شــيء .ففي ُج َعبنا ،ونحن اليوم في الستينيات من
العمر ،ســواء كنا تحت التراب أو فوقه ،الكثير من المشاريع
المجهضة وال ــم ــوؤودة .لعـل لهذه اإلطــالــة على سيناريو
«القرامطة» أن تساهم في فهم وإحساس األسباب العميقة
وراء نــهــوض الــشــوارع بح ًثا عــن الــكـرامــة المنتهكة وعن
الحرية المفقودة ،وبح ًثا عن الــذات التي سلبت خالل هذه
األعوام الطويلة من االستبداد.

هيا إلى مجتمع اإللفة
هيا إلى الجنّة على هذه األرض
صنع الله ابراهيم

روائي ،مصر.
من اعماله« :تلك
الرائحة»،
«اللجنة»« ،ذات»،
«شرف»« ،وردة»،
«القانون الفرنسي»
وغيرها.

جان بيري دليفري

مصمم أزياء
فرنسي لبناني
ذو شهرة عالمية.
صمم االزياء
لمسرحيات
االخوين رحباني
وفيروز.
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مقدمة

في منتصف القرن الثامن الميالدي ،استولى العباس ّيون
على الخالفة اإلســامــيــة فــي بــغــداد وأقــامــوا فيها سلطة
قو ّية شديدة البأس بلغت ذروتها في عهد الخليفة هارون
الرشيد.
ّ
وفــي ظــل هــذه السلطة شهد المسلمون ابــتــعــا ًدا تا ًما
عــن الــمــبــادئ المثالية لــإســام الــتــي جــاء بها الــرســول
محمد ،راف ـ ًعــا شــعــارات الــمــســاواة بين البشر وإلــغــاء
ّ
ّ
الــــرق .وتــبــلــورت الــمــعــارضــة للسلطة المستب ّدة في
عــ ّدة اتجاهات اتّخذ أغلبها غطا ًء دين ًّيا ،وكــان أبرزها
وعــرف مؤ ّيدو
المطالبون بأحقية أهل البيت في الخالفةُ ،
هذا الحقّ بالشيعة.
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ومــن فــرط مــا تــع ـ ّرض لــه الشيعة مــن اضطهاد على يد
السلطة العباس ّية (واألمـــو ّيـــة مــن قبلها) تــطـ ّرفــوا إلى
عم الرسول ،أو واحد من
المناداة بعودة اإلمــام ،وهو ابن ّ
ـروجــا عن المبادئ األساسية لإلسالم
نسله ،م ّما يمثّل خـ ً
التي ختمت عملية النب ّوة بوفاة النبي مح ّمد .بل تمادى
أحــد فــروع هــذا الت ّيار ،وهــو الدعوة اإلسماعيلية ،فأ ّلهت
إمامها ،وأقــامــت فــي القاهرة خالفة مناوئة للعباسيين
وهــي الخالفة الفاطمية ،في حين اتّجه تيار آخــر وجهة
ـي صــريــح ،وبــأســاس
مــعــاكــســة ،إذ تــمـ ّيــز بــطــابــع عــقــانـ ّ
ـي قـــوي ،وهــو الـــذي ُعـــرف فــي الــتــاريــخ باسم
اجــتــمــاعـ ّ
الحركة القرمطية.

المشهد 1

بغداد ـ قصر الخليفة القاهر بالله

قبل ألف عام .قصر الخليفة الع ّباسي القاهر بالله.
إحـــدى ردهــــات الــقــصــر .صـــدى وقـــع أقــــدام .خــطــوات
سريعة وحازمة تقترب من بعيد .حفيف مالبس .ضربات
صــارمــة لكعب رمـــح عــلــى األرض الــرخــامــيــة تــواكــب
خطوات رجــل .تنعطف أقدامه إلى ردهــة أخــرى .يقترب
م ّنا الــرجــل أكــثــر .إنّــه الخليفة القاهر .رجــل ربــعــة .في
األربعينيات .أسمر معتدل الجسم .أصهب الشعر .طويل
األنــف وفــي مــقـ ّدم لحيته الــســوداء طــول .تعابير وجهه
وقاس.
تشي بطبع
عصبي ٍ
ّ
يدخل القاهر بحزم «قــاعــة الخالفة» المغلفة جدرانها
بستائر مــوشّ ــاة بالذهب وهــو يضرب األرض برمحه على
إيــقــاع خــطــواتــه .ي ّتجه إلــى صــدر الــقــاعــة حيث كرسي
الخليفة .يجلس عليه .يضع الــرمــح بين ساقيه ،و ُيرخي
نصله على كتفه اليمنى.
يلج القاعة رجــل كهل يــرتــدي بــردعــة المؤرخين التي
عرفوا بها وقد تأ ّبط كتا ًبا ضخ ًما .يتق ّدم بخطوات قصيرة
متسارعة حتى منتصف القاعة .يركع ويق ّبل األرض أمام
الخليفة القاهر.
ينقر الخليفة بكعب رمحه على األرض .يرفع المؤرخ
رأســه ً
قليل فيقع نظره على الرمح ً
أول ،ثم يد الخليفة،
ثم نقش خاتمه الذي كتب عليه «القاهر بالله المنتقم من
أعداء الله لدين الله».
الخليفة :ــ لتصدقني أو هذه!
وأشار إليه بالحربة.
المؤ ّرخ :ــ أصدق يا أمير المؤمنين.
الخليفة :ــ ع ّما أسألك عنه ،وال تغ ّيب ع ّني شيئًا ،وتُحسن
القصة ،وال تسجع فيها ،وال تُسقط منها شيئًا.
ّ
المؤ ّرخ :ــ نعم يا أمير المؤمنين.
الخليفة :ــــ أنــت عـ ّامــة بأخبار خلفاء بني الــعـ ّبــاس في
أخالقهم وشيمهم من أبي الع ّباس الس ّفاح ف َمن دونه.
المؤ ّرخ :ــ نعم يا أمير المؤمنين.
يق ّلب الــمــؤ ّرخ بضع صفحات مــن الكتاب الـــذي ُوضــع
اآلن على حامل مصحف .يصمت ً
قليل ،ثــم يرفع رأســه
ليخاطب الخليفة بته ّيب شديد.
المؤ ّرخ :ــ على أنّ األمان لي يا أمير المؤمنين.
الخليفة :ــ ذلك لك.
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يعود المؤ ّرخ إلى كتابه ويقرأ فيه.
ال ــم ــؤ ّرخ :ــــ أ ّمـــا أبــو الــعـ ّبــاس الــسـ ّفــاح فــكــان سري ًعا إلى
سفك الدماء ،واتّبعه ع ّماله في الشرق والغرب في فعله،
واست ّنوا بسيرته.
الخليفة :ــ أخبرني عن المنصور.
الصدق يا أمير المؤمنين.
المؤ ّرخ :ــ ّ
الصدق.
الخليفة :ــ ّ
الــمــؤ ّرخ :ــ كان والله أ ّول من أوقــع الفرقة بين ولد بني
الــعـ ّبــاس ابــن عبد ّ
المطلب وبين آل أبــي طــالــب ،وقد
كــان قبل ذلــك أمــرهــم واحـــ ًدا ،وكــان أ ّول خليفة قـ ّرب
المنجمين وعــمــل بأحكام الــنــجــوم ،وكـــان أ ّول خليفة
ّ
ترجمت له الكتب من اللغة األعجمية إلى العربية ،منها
«كليلة ودمــنــة» ،وكتب أرسطوطاليس مــن المنطقيات
وغيرها ،وترجم له كتاب المجسطي لبطليموس ،وكتاب
إقليدس ،وكــتــاب األرثماطيقي ،وســائــر الكتب القديمة
من اليونانية والرومية والفهلوية والفارسية والسريانية،
وأخرجت للناس فنظروا فيها وتعلقوا إلــى علمها ،وكان
أ ّول خليفة استعمل مواليه وغلمانه في أعماله وصرفهم
في مهماته وق ّدمهم على العرب ،فامتثلت ذلك الخلفاء
مــن بعده مــن ولـــده ،فسقطت قــيــادات الــعــرب ،وزالــت
رياستها ،وذهبت مراتبها.
الخليفة (مقاط ًعا) :ــ قد قلت فب ّينت كيف سقطت قيادات
العرب وزالت رياساتهم وذهبت مراتبها.
المؤ ّرخ مستدر ًكا.
الصدق يا أمير المؤمنين.
المؤ ّرخ :ــ ما قلت إال ّ
الخليفة مقاط ًعا بغضب.
ـصــدق تتطاولون هكذا على
ـ
ال
ة
بحج
الخليفة :ــــ وهــل
ّ
ّ
بني العباس وتسيئون إلــى الذين حملوا وزر األ ّمــة يا
ابن ال ّزانية؟
ثم يهوي بها نحو المؤ ّرخ
يتناول الخليفة الحربة ويه ّزها ّ
الذي يزيغ منها فتخطئه.
يقف المؤ ّرخ الذي يرتجف من الخوف وي ّتجه نحو الحربة
ثم
التي انتهى بها المطاف عند بــاب القاعة ،فيلتقطهاّ ،
يعود بها بسرعة إلى الخليفة ويسلمه إ ّياها.
يتناول الخليفة ال ّرمح منه بعصبية ً
قائل:
الخليفة :ــ ويلك ،أبغضت ما فيه عيناك ومللت الحياة؟
المؤ ّرخ :ــ ال يا أمير المؤمنين؟
الخليفة :ــ ح ّدثني عن ال ّرشيد إذن كيف كانت طريقته.
الــحــج ،مــتــابـ ًعــا للغزو،
الـــمـــؤ ّرخ :ــــ ك ــان مــواظ ـ ًبــا عــلــى
ّ

واتّــخــذ المصانع واآلبــــار والــبــرك والــقــصــور فــي طريق
فعم الــنــاس إحسانه مــع مــا ُقــرن بــه مــن عــدلــه ،ثم
مكةّ ،
وحــصــن فيها الــحــصــون،
بــنــى الــثــغــور ،ومــــ ّدن الــمــدن،
ّ
وأحــكــم بناء الــحــرب ،فقمع الباطل وأظــهــر الــحــقّ  ،وأنــار
اإلســــام ،وبـــ ّرز على ســائــر األمـــم ،وكـــان أحــســن الناس
فــي أيــامــه أ ّم جعفر ،وكـــان أ ّول مــن لعب بالشطرنج
مــن خلفاء بني الــعـ ّبــاس ،وبــال ـ ّنــرد ،فس ّمى الــنــاس أ ّيامه
لنضارتها وكــثــرة خــيــرهــا وخصبها «أ ّيــــام الــعــروس».
الخليفة :ــ أراك قد أقصرت من أفعال أم جعفر ،فلم ذلك؟
المؤ ّرخ :ــ يا أمير المؤمنينً ،
ميل في االختصار وطل ًبا لإليجاز.
الخليفة :ــ زدني منها!
الــمــؤ ّرخ :ــ نعم يا أمير المؤمنين ،كــان من فعلها وحسن
سيرتها في الج ّد والهزل ما بــرزت فيه على غيرها ،فهي
أ ّول من اتّخذ اآللــة من الذهب والفضّ ة المك ّللة بالجوهر،
ـوب ُوشــي اتّخذ
واصطنع لها الرفيع من الوشي حتى بلغ ثـ ٌ
لها خمسين ألــف ديــنــار ،وهــي أ ّول مــن اتخذ الشاكرية
والــخــدم والــجــواري يختلفون على الـــدواب فــي جهاتها،
ويذهبون فــي حوائجها برسائلها وكتبها ،وتش ّبه الناس
في أفعالهم بــأ ّم جعفر ،ول ّما أفضي األمــر إلــى ولــدهــا ،يا
أمير المؤمنين ،ق ـ ّدم الخدم وآثرهم ورفــع منازلهم ،فلما
رأت أ ّم جعفر شـ ّدة شغفه بالخدم واشتغاله بهم ،اتّخذت
رؤوسهن
الــجــواري المقدودات الحسان الوجوه وع ّممت
ّ
قدودهن
وألبستهن األقبية كالرجال والمناطق فماست
ّ
ّ
بهن إليه فاختلفن بين يديه
وبـــرزت
أردافــهــن وبعثت ّ
ّ
ـن للناس من
فاستحسنهن واجتذبن قلبه
إليهن وأبــرزهـ ّ
ّ
ّ
الخاصة والــعــامــة ،فاتّخذ الــنــاس الــجــواري المطمومات
وهن الغالم ّيات.
(ذوات الشعر القصير) وس ّم ّ
عند ســمــاع الخليفة ذلــك الــوصــف يــذهــب بــه الطرب
والــســرور والــفــرح فينادي بأعلى صوته :ــ يا غــام ،قدح
على وصف الغالميات!
مهن المرء غلمانًا ،فيسرع
يبادر إليه جــوار كثيرة
يتوه ّ
ّ
رؤيتهن ويقول :ــ هيه!
بشربه عند
ّ
الــمــؤ ّرخ :ــــ نعم يــا أمير المؤمنين ،ثـ ّـم أفضى األمــر إلى
المأمون الــذي اجتهد في قــراءة الكتب القديمة ،وأمعن
ـن فــي فهمها،
فــي درســهــا ،وأطــنــب على قــراءتــهــا ،فــافــتـ ّ
وبلغ درايتها ،وجالس المتكلمين ،وقــ ّرب إليه كثي ًرا من
الجدليين المب ّرزين والمناظرين وغير هــؤالء م ّما وافقهم
وخالفهم ،فرغب الناس في صنعة النظر ،وتعلموا البحث
والجدل ،حتى جاء عام .٢٠١
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المشهد 2

مشارف قرية في سواد العراق

عند مشارف قرية في ســواد الــعــراق يبدو حقل زراعــي
انتشرت فيه عائلة مك ّونة مــن أب وأ ّم وأطفالهما.
الجميع يعملون.
األب يعمل على تحويل مجرى الماء من ساقية آتية من
القرية ومتدفقة إلى ساقية صغيرة داخل حقله.
رأس بــشــري مــقــطــوع تحمله الــمــيــاه وتــصــدمــه بحاجز
الساقية الرئيسية ،ثم يندفع باتجاه ساقية الحقل.
ّ
الرجل المنحني فوق ساقية حقله يعمل على تسوية جوانبها.
يجرف الماء الرأس المقطوع الذي يصطدم بي َدي الرجل.
ينتفض الرجل واقـ ًفــا ،هل ًعا ،ينظر نحو القرية ،يصرخ ــ
الجباة !.جباة الخليفة!.

المشهد 3

الــقــريــة تــبــدو اآلن منهوبة ،خــاويــة ،بعض الــحــرائــق،
أبــواب مغلقة ،رجــال معلقون من أطرافهم إلى األشجار
أو مداخل البيوت ،حاجيات وأثــاث مرم ّية في األز ّقــة،
الـــدواب بين شــارد ومقتول ،أدوات
عــدد مــحــدود مــن
ّ
زراعية محطمة.

المشهد 4

ّ
الــدف ويـــروي :ــ ُيــروى عن مح ّمد
الـــراوي يضرب على
بن يزيد بن مركوب عن عبد الله الفراتي عن نصر بن
مــروان بن منذر بن باقر رضــي الله عنه ،قــال :ح ّدثني
معروف ابن السائب بن محمد بن شمس الدين أبو عبد
الله المهزار عن عمر بن عماد الدين بن ع ّمار بن أبي
أ ّمــه ،قــال :روى عكرمة بن عقبة بن فلقان أ ّنــه سمع من
أحــد المؤمنين األتقياء أنّ من بلغ لسانه أرنبة أنفه لم
يدخل النار.
نكتشف أنّ الـــراوي يــروي أمــام حلقة من أهالي القرية
الملت ّفين حوله في ساحة القرية.
حين ينهي الــــراوي روايـــة الــحــديــث يتلفت الناس
بمد ألسنتهم إلى
فيما بينهم ويبدأ البعض تدريج ًيا
ّ

أرنبات أنوفهم.
كـ ّ
ـل األهــالــي يــم ـ ّدون ألسنتهم مــا عــدا ثالثة مــن الرجال
ينظرون إلــى الـــراوي واألهــالــي باستغراب .أحــد هــؤالء
ـوي
الثالثة رجــل فــي الخامسة والثالثين مــن العمر ،قـ ّ
البنية ،يرتدي مالبس الفالحين ،هو (حمدان قرمط) يقف
ويمسك بيده رسن ثور.
ُجند الوالي يخترقون الساحة بجيادهم بسرعة ،فيتفرق
األهالي ويتناثرون .يرمي الراوي ال ّدف ويهرب.
يصدم الجند بعض األهــالــي .يف ّر اآلخـــرون .فــرس تدهس
ال ّدف .حمدان واإلثنان اآلخران يتنحون جان ًبا.
حمدان يسحب الثور خلفه وي ّتجه صوب سوق القرية.

المشهد 5

سوق القرية

نتع ّرف من خــال التح ّيات المتبادلة بين حمدان وبين
األهالي والباعة أنّ أهالي القرية يك ّنون له المو ّدة.
وصياحا
يبدو أمــام دكــان أحــد الباعة أنّ جمهرة وصخ ًبا
ً
قد نشأت بين بعض الناس.
يقترب حمدان من شيخ طويل القامة ،مهيب الطلعة،
يــرتــدي ج ّبة خــضــراء وعلى رأســه عمامة بيضاء كبيرة،
وله عينان واسعتان .توحي هيئته العا ّمة أنه كان ربيب
نعمة ماضية.
عـــدد مــن الــرجــال مــن أعــيــان الــقــريــة ومـــاك األراضـــي
يحيطون بالشيخ ويل ّوحون في وجهه.
ـص منافق .أخــذت أجــرك مرتين .لم يكفك أن تسرق
ــ لـ ّ
تمرنا فرحت تبيع نواه.
البقال يبذل الجهود لتهدئة السادة:
ولي من أولياء الله.
ــ لقد أخطأتم .دعوني أشرح لكم .هذا ّ
بينما يــحــاول البقال أن يــشــرح وهــو يــشــقّ طريقه بين
الــســادة والــنــاس لتهدئة الموقف يلمح حــمــدان أمامه،
ّ
فيهتف :ــ هذا هو حمدان قرمط ،دعونا نح ّكمه الرأي.
الشيخ األهـــوازي واقــف بثبات وعلى شفتيه ابتسامة
خفيفة .يفسحون الــطــريــق لــحــمــدان الـــذي يقترب،
فيهدأ الصياح.
ً
رجــا يحرس
البقال (يخاطب الجمع) :ــ لقد طلبتم مني
لكم نخلكم ،حقّ ؟
أحدهم :ــ حقّ .
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البقال :ــ ودللتكم على هــذا الشيخ الــذي وفــد علينا منذ
شهر وعاش بيننا زاه ًدا متعب ًدا ،حقّ ؟
البعض :ــ نعم نعرف ّ
كل هذا.
البقال :ــ إنّ الشيخ قــام بمه ّمته وأعطيتموه أجــره .ولقد
كان يشتري م ّني ّ
كل يوم رطـ ًـا من التمر إلفطاره ،وطلبت
منه أن يحفظ النوى ألشتريه .وما في اليوم هو نوى التمر
الذي اشتراه مني.
حمدان :ــ لقد ظلمتم الشيخ والله.
أحدهم :ــ لم نكن نعلم أنه يشتري التمر.
أحدهم :ــ ُج ّل من ال يخطئ.
حمدان :ــ وحقّ عليكم االعتذار له.
ثالث :ــ نستميحك عذ ًرا أ ّيها الشيخ ونرجو أن تقبل عذرنا.
البقال يقبل على الشيخ األهـــوازي فــي حماسة ويمسك
بيده ويق ّبلها.
البقال :ــ اغفر لهم يا موالنا ،فإنّهم ال يعلمون .واغفر لي
أيضً ا .فأنا السبب.
ينصرف المجموع.
يلتفت البقال ليق ّدم حــمــدان للشيخ فيجد حــمــدان قد
مضى إلى حيث ترك ثوره.
حمدان يجذب مقود الثور.
يمسح الشيخ على رأس البقال وهو ير ّدد :ــ ال بأس .ال بأس.
حــمــدان يــجــذب مــقــود الــثــور ،والــثــور يــحــرن عــن الحركة.
األهــــوازي ينظر بــاتــجــاه حــمــدان ثــم يتجه نــحــوه ببطء.
األهوازي يحاذي حمدان ويخاطبه :ــ دعه فإنّه لم يؤمر بعد.
حمدان (مدهو ًما) :ــ ومن يأمره؟
األهوازي :ــ الذي يأمرني ويأمرك!
حمدان في حيرة ،بينما األهـــوازي يمشي دون أن يلتفت
خلفه ،وبعد أن يمضي ً
قليل يتحرك حمدان نحو الشيخ
ويتبعه ً
قائل :ــ كأنك تعمل بأمر آمر لك.
يلتفت الشيخ نحو حــمــدان ،وبــوجــه بــشــوش يومئ
برأسه مواف ًقا .يقترب حمدان من الشيخ.
حمدان :ــ وهل أمرت بالمجيء إلى القرية؟
الشيخ :ــ أقول لك وتكتم األمر؟
حمدان :ــ أفعل.
إلــي أن أنقذ أهــل هــذه القرية وأملكهم
الشيخ :ــ ُعهد ّ
أمالك أصحابها.
الشيخ ينظر إلــى حمدان ،حمدان مفك ًرا .يصمت االثنان
ثم يتوقفان.

المشهد 6

الشيخ وحمدان في المسجد.

يلتفت ّ
كــل منهما نحو اآلخ ــر بعدما فــرغــا مــن الــصــاة،
تتعانق يداهما ،ويبدأ الشيخ بأخذ العهد على حمدان.
الشيخ :ــ جعلت على نفسك عهد الله وميثاقه.
حمدان :ــ نعم.
الشيخ :ــ وذ ّمــة رســول الله صلى الله عليه وسلم وأنبيائه
ومالئكته ورسله.
حمدان :ــ نعم.
الشيخ :ــ أنك تستر جميع ما تسمعه وسمعته من أمري.
حمدان :ــ نعم.
الــشــيــخ :ــــ وأمــر امامنا المستور الــذي سيتحقق العدل
الشامل بظهوره للبشر.
حمدان :ــ نعم.

المشهد 7

حقل زراعـــي كبير .الــوقــت أ ّيـــام الــحــصــاد .األعــمــال في
الحقل متروكة.
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ّ
كــل الفالحين العاملين فيه يقفون فــي الــصــاة خلف
حمدان قرمط.
ثم
الــفــاحــون ينتهون مــن الــصــاة ويــطــوون الحصيرة ّ
يتوزعون في الحقل للعمل.
يتجه حمدان أيضً ا إلى العمل.
المالحظ يراقب العمل عن بعد.
فجأة يتجه الفالحون إلى الصالة من جديد.
يهرع مالحظ نحو المالحظ األول.

المالحظ الثاني:

ــ لم يعد أوالد الكالب يعملون شيئًا .هــذه هي الم ّرة
الثالثون التي يصلون فيها اليوم.
الــمــاحــظ األول :ــــ إنّـــه ذلــك الشيخ الملعون األهـــوازي
خمسا.
الذي أقنعهم بأنّ ّ
الصالة خمسون م ّرة وليست ً
المالحظ األول ينادي على حمدان ً
قائل :ــ يا كلب .تعال
إلى هنا.
حــمــدان ينظر نحو الــمــاحــظ ،يتجاهل الــنــداء ويتجه
لينضم إلى الفالحين في العمل.
ّ
المالحظ
إلي!
تعال
كلب!
يا
ــ
بعصبية:
ّ
الــفــاحــون يتوقفون عــن العمل تدريج ًيا ويــظــلــون في
أماكنهم ،حمدان يتفاعل ببطء في عمله.
المالحظ مغتاظ ،والفالحون ينظرون وين ّقلون النظر بين

حمدان والمالحظ.
المالحظ األول يطلب من المالحظ الثاني مــنــاداة الوكيل
ويلتفت نحو حمدان ويقول وكأنّه يخاطب نفسه:
ــ الكلب لم يعد يستجيب.
يتوقف حمدان عن العمل .الفالحون في لحظة ترقب.
يظهر الوكيل مقتر ًبا بسرعة وانفعال وخلفه خــادم يحمل
له شمسية وهــو يثرثر كال ًما فيه شتائم للفالحين ،وحين
يقترب أكثر نسمع منه:
الوكيل :ــ عدتم إلى بدعكم يا أوالد الكالب.
حين يــمـ ّر الــوكــيــل أمـــام الــمــاحــظ يقطع ثــرثــرتــه هذه
ويتحدث مع المالحظ بصوت خافت .ينصرف المالحظ
جر ًيا.
يتابع الوكيل تق ّدمه ويستأنف شتائمه وكأنّه لم ينقطع
النبي
عنها :ــ عدتم إلى بدعكم يا أوالد الكلب .لقد أمرنا
ّ
صلى الله عليه وسلم بخمس صلوات .ال بخمسين.
حمدان يعود ببطء إلى التلهي بعمله ويجيب الوكيل
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خمسا إال أنتم حتى تشغّلونا.
حمدان :ــ والله ما جعلها ً
لــم يكد حــمــدان يتم جملته حتى نهض أحــد الفالحين
وقال :ــ إنّ لله علينا ح ًقا يجب أن نؤديه.
ويدعو الفالح الفالحين للصالة.
يتجه حــمــدان ويتبعه الــفــاحــون إلــى الــصــاة ،يحاول
الوكيل أن يف ّرقهم ويمنعهم مــن إقــامــة الــصــاة ،وحين
يفشل يحتار فــي أمـــره ويــتــحـ ّرك فــي مكانه بــا هــدف.
الصالة تقوم.
صوت خيول العساكر.
يــتــوجــه الــعــســاكــر مــبــاشــرة نــحــو الــفــاحــيــن ويــبــدأون
بتفريقهم بالسياط بينما يتجه قائد العسكر نحو الوكيل
وينزل عن جواده.
الوكيل :ــ الكالب يص ّلون طوال الوقت وال يعملون شيئًا.
قائد العسكر يأمر عساكره بسوقهم إلــى السجن ،فيصرخ
الوكيل :ــ ال .أرجوك ،نحن اآلن في وقت الحصاد.
يــتــوجــه الــقــائــد اآلن نــحــو الــعــســاكــر ويــأمــرهــم بسوق

الفالحين نحو الحقول.
يتبعه الوكيل ويقف إلى جواره.
العساكر تمكنوا اآلن مــن تفريق الفالحين وسوقهم
إلى الحقول.
ّ
الكل يعود إلى العمل ،بمن فيهم حمدان ،تحت ضربات
الــســيــاط والــشــتــائــم الــتــي تــنــهــال عليهم مــن العساكر
والقائد والوكيل.
الوكيل للقائد بعد أن يتبعه ويقف إلــى جــواره :ــ أساس
البالء هو ذلــك الشيخ الملقب بــاألهــوازي الــذي جــاء إلينا
منذ عام وجلب معه بالء هذه البدع.
لكن الوالي يرفض أن نتع ّرض له طالما
القائد :ــ صحيحّ ،
أنّه ال يفعل غير الصالة .وحتى ال تهيج العامة.
الوكيل :ــ ولكن ال ب ّد .ال ب ّد من إيجاد طريقة للخالص منه.

المشهد 8

بغداد.

حمام في سماء بغداد.
حمامة تطير وتحوم فوق سطح أحد المنازل.
السطح مغطى بأعمدة رفيعة وحبال تشكل مناصب لنشر
الصوف المصبوغ.
أطفال يعملون على نشر الصوف المصبوغ ونقله ومـ ّده
على األعمدة والحبال.
الحمامة تحوم فوق المكان وتقوم بعدة دورات.
أحــد األطــفــال ينتبه للحمامة ويــركــض ويـــدور معها وهو
يقول لزميله :ـ هذه الحمامة لعبدان.
الحمامة تلف ثم تهبط إلى حافة جدار فيه فتحات للحمام.
ّ
تــحــط الــحــمــامــة حــتــى يــركــض الــطــفــل نحوها
مــا أن
ويمسكها ،ثــم يكتشف رســالــة مــربــوطــة إلـــى رجلها،
فيتناول الرسالة.
يهرع الصبي فــي شــارع مــن شـــوارع بــغــداد ،يجتاز أزقــة
صغيرة ،ثم يقف عند باب إحدى الزوايا الدينية.
حلقة يتص ّدرها الــحــاج ،المتص ّوف الــمــعــروف ،وحوله
مجموعة مــن الــنــاس تستمع لــه يــقــول :ــــ إنّ هــؤالء
الصوف ّية يزعمون أنّ الطريق إلى معرفة الله هو أن ينظر
اإلنسان في أعماق نفسه ،ويدقق النظر ،فعندئذ سيشعر
بالسعادة ألنــه سيرى في قلبه أشــجــا ًرا وثــمــا ًرا ومالئكة
وأقــمــا ًرا .وأنــا أقــول أن هذه األشجار والثمار ال يراها بل
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وتجار
ويتمتع بها في الحقيقة ســوى منتهكي الحرماتّ ،
الــــ ّدم ،وجــبــاة الــضــرائــب ،ومــرابــي األســــواق ،ولصوص
عرق اآلخرين.
في طرف الحلقة نلمح شاب نحيف الجسم ،في الخامسة
والعشرين من العمر ،وهو عبدان ،يقف ويتفرج.
الولد حامل الرسالة يبحث بين الــوجــوه ويتوقف بنظره
عند عبدان.
ً
الولد يشير إلى عبدان محاول لفت نظره.
يلمحه عبدان الذي يعتذر ويغادر الحلقة باتجاه الولد.
عــبــدان يتسلم الــرســالــة ثــم يسير فــي ســوق مــن أســواق
بغداد المزدحمة ،ويبدو أنّه يمضي في اتجاه مكان معين.
عبدان يخرج من السوق وينطلق محاز ًيا شاطئ دجلة.
عند الشاطئ ث ّمة تجمهر حول شيء ما ال نراه بعد.
عبدان يقترب من التجمهر ،فنسمع صــوت أحــد العساكر
واقـ ًفــا على مكان عــالٍ يقول :ــ وهــذا عقاب من يهاجم
قوافل الحجاج.
ّ
يطل عبدان على التجمهر فيلمح ثالثة رجــال مربوطين
راكعين على الشاطئ ورؤوســهــم مشدودة قري ًبا ج ـ ًدا من
الماء ولكن ال تطاله.
وجــوه الــرجــال الثالثة تتصبب عــر ًقــا ،متقشرة ،شعرهم
منكوش ،شفاههم جافة متشققة وعيونهم جاحظة نحو
الماء .تبدو عليهم عالمات االنهيار.
يحرس الــرجــال الثالثة ثلة مــن العسكر ،والــرجــل الرابع
الواقف على مكان عال يتابع ترديد :ــ أطعموا الملح حتى
يموتوا عطشً ا ،وهذا عقاب من يهاجم قوافل الحجاج.
يدخل أناس إلى الجمهرة ويغادرها أناس.
عبدان يتابع سيره وينعطف فنجد أنفسنا في سوق النخّ اسين.
أحــد النخّ اسين يــنــادي وقــد رصــف بضاعته مــن النساء
الــجــواري على منصة خشبية ،ووقـــف يعرضهم ماس ًكا
أثــداء واحــدة تــارة أو يقرص مؤخرة أخــرى أو يتقدم من
زنج ّية فيكشف شفتيها وينادي:
ــ إقترب وتوكل .لن تجد أجلد منها على الخدمة!
يتجه النخّ اس نحو الجارية الشقراء وينادي:
ــ إقترب .عندي الرومية الشقراء.
يتابع نحو الثالثة ويقول :ــ والهند ّية الولود.
ثم يتوقف عند الجارية التالية :ــ ليس هناك ّ
أرق من الحبشيات.
بالقرب ،وقف بائع ج ـراد ،يحمل ميزانًا بيد وباليد األخرى
يــخــرج حفنة جـــراد مــن شـــوال لــيــسـ ّوي بها الكيل وهو
ينادي بفرح ،دون النظر إلــى الشارين الذين يبدو عليهم

ـجــراد هذا
الفقر الشديد :ــ الحمد لله الــذي كثر فيه الـ ّ
الــعــام ،فصاده الناس وانتفع الضعفاء بأكله ،وكــان نعمة
من نعم الله ع ّز وجل.
ودوي الــطــرق على
يــدخــل عــبــدان ســـوق الــنــحــاســيــن
ّ
يضج به المكان.
النحاس ّ
صبي
نــرى عبدان متج ًها إلــى أحــد الدكاكين حيث يجلس
ّ
عند مق ّدمة الــدكــان يطرق على النحاس ،يتوقف الصبي
عن العمل عند توقف عبدان أمامه.
عبدان :ــ قل ألبيك إنّ عبدان يريد أن يراك.
ينهض الصبي ويختفي داخل الدكان.
يتناول عبدان مقع ًدا صغي ًرا ويجلس على عتبة الدكان،
يتأمل السوق.
مقابل عــبــدان دكـــان نــحــاس يجلس عند مدخله شابان
منهمكين في العمل ،بينما م ـ ّد رجــل ثالث حصيرة أمام
الدكان يصلي عليها.
يدخل رجــل وســط السوق وقــد ارتــدى ثو ًبا أبيضً ا مم ّزق
نبي
األطـــراف ذو شعر ولحية مسترسلين يــصــرخ «أن ــا ّ
نبي الــلــه ».وهــو يـ ّ
ـدق على طبل صغير ويصرخ
الله .أنــا ّ
بصوت منغّم.
النحاسين يخاطبه من دكانه وقد توقف عن العمل:
أحد ّ
ــ وما هي حجتك؟
الرجل :ــ من كان منكم له زوجــة حسناء أو بنت جميلة
إلـــي ،أجعلها لــه بابن في
أو أخــت صبيحة فليحضرها
ّ
ساعة واحدة!
النحاس :ــ نساء ما عندنا ،عندي عنز حسناء فاجعلها لي.
ّ
الرجل يسير ،الناس يش ّدونه ويقولون له :ـ إلى أين؟
أنّ
الــرجــل :ــــ دعــونــي أمضي إلــى جبريل ألعلمه هــؤالء
نبي!
القوم يريدون ً
تيسا وال حاجة بهم إلى ّ
الناس يتركونه ضاحكين.
النحاس يعود إلى العمل وهو يضحك.
ّ
يخرج الصبي مــن داخــل الــدكــان ويــقــول لعبدان :ــــ أبي
يدعوك إليه.
ثم يجتازان الباب
يدلف عبدان إلى ال ّدكان خلف
الصبيّ ،
ّ
الخلفي للدكان.
دهليز طويل.
الصبي.
عبدان يسير خلف
ّ
ينتهي الدهليز إلى ردهة واسعة فيها أوتــاد ،وإلى ّ
كل وتد
ُع ّلق إزار ومئزر.
يتناول الصبي مــئــز ًرا وإزا ًرا من أحــد األوتـــاد ،فيرتديهما
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بسرعة وهو يشير لعبدان أن يفعل الشيء ذاته.
يتناول عبدان إزا ًرا ومــئــز ًرا ويرتديهما فــوق مالبسه وهو
ً
محاول تقليده.
الصبي
ينظر إلى
ّ
الصبي ويتبعه عبدان.
يتق ّدم
ّ
يتوسطه رجــال بمالبس مماثلة
قبو مضاء بمصباح زيتي
ّ
وقــد التفوا حــول أكـــوام مــن أشــيــاء متباينة ومج ّمعة بال
ترتيب :خناجر ،وسيوف ،وسالسل ،وث ّمة إبريق كبير من
النبيذ وعدد من األقداح.
الصبي القبو عــائ ـ ًدا بعدما أوصـــل عــبــدان حيث
يــغــادر
ّ
مرح ًبا به باسمه.
ينهض أحد الجالسين ليستقبله ّ
الرجل يدعو عبدان إلــى الجلوس وهــو يق ّدمه لآلخرين .ــ
هذا هو عبدان .صهر حمدان قرمط.
يتطلع عبدان حوله ويتأ ّمل الموجودات.
ـأســا لعبدان،
أحــد الــرجــال الجالسين ينهض ويــقــدم كـ ً
الجميع يشربون نخب الضّ يف.
عــبــدان يضع الــكــأس ،أحــد الجالسين ،ويــبــدو أنّــه زعيم
هؤالء ،يضع كأسه أيضً ا ويقول :ــ ما وراءك؟
عبدان :ــ الوالي يستع ّد لقمع حركة حمدان ،ولهذا فهو
بحاجة إلى السالح.
أحد الرجال :ــ وهل ينوي حمدان مهاجمة الوالي؟
عبدان :ــ يريد أن يكون قاد ًرا على الدفاع عن حركته.
أحد الرجال :ــ أنت تعرف يا عبدان أنّ الحرفيين صــاروا اليوم
مه ّددين باللصوص واألوباش وجند الخليفة واألتراك.
عبدان :ــ الخطر مشترك كما ترون.
لكن أسلحتنا بالكاد تكفي عملياتنا.
أحد الرجال :ــ ّ
رجــل آخــر :ــ إذا خــرج أحــد مثل حمدان على السلطان فال
ب ّد لنا من أن نساعده.
يتوقف عــبــدان عند هــذه النقطة التي وصــل إليها الحوار
ويقول :ــ سندفع ما تطلبونه.
يتشاور الزعيم مع أحد الجالسين ثم يلتفت نحو عبدان.
الزعيم :ــ حس ًنا يا عبدان .أخبره باألمر.

المشهد 9

مجتمع األلفة

[شخصيات هــذا المشهد هــم قـــادة الحركة القرمطية.
شخصيات تركت بصماتها على تــاريــخ الحركة بالمصير
المأسوي الذي انتهى إليه ّ
كل منها].

نتع ّرف هنا إلــى زكــرويــه ،االنفعالي المندفع الــذي يفتقر
الصبر،
إلى ّ
وعلى أبــو سعيد الجنابي ،الــهــادئ الصبور المتقد الذكاء
الذي ّ
عطل الفالج جانبه األيسر،
ـصــلــب الـــذي يتم ّيز بــاإلخــاص
وعــلــى أبــو الــفــوارس الـ ّ
والــصــابــة واإلقــــدام أكــثــر مما يتم ّيز بــالــقــدرة على
التفكير الخالق.
خيمة واســعــة ،مفروشة ببساطة ،الوسائد مصفوفة في
جنباتها .يتص ّدر المكان حمدان وعبدان.
إلى الجانبين يجلس القادة وعددهم نحوا العشرة.
حمدان (وكأنّه يواصل حديثه) :ــ لقد وافــق اإلمــام على
أن يذهب أبي سعيد (يشير إلى الجنابي) إلى البحرين،
وأن يذهب زكــرويــه إلــى الكوفة ،وأبــي الــفــوارس إلى
ريــف الــعــراق ،وإبــن فضل وإبــن حوشب (يشير إليهما)
إلى اليمن.
تلح
يتوقف حــمــدان لحظة ثــم يــواصــل :ــــ والــضــرورة ّ
علي أن أكـــ ّرر :نحن ال نريد محاربة السلطان إال إذا
ّ
بدأنا هو بالعدوان.
يتبادل حمدان وعبدان النظر إلى وجــوه الحاضرين وعند
الجملة األخيرة من حديث حمدان يبدو زكرويه ممتعضً ا
راض ،بينما يبدي أبو سعيد التف ّهم للموقف.
وغير ٍ
ً
ننضم إليه
حمدان (مــواصــا) :ــ لقد رفض زعيم ال ّزنج أن
ّ
حين اقترح عليه ذلــك الشيخ األهـــوازي قبل اختفائه .لو
قبل لر ّبما لــم تستطع جيوش الخالفة سحقه بالوحشية
التي فعلتها بــه .ولربما أمكننا أيــضً ــا أن نخطو بدعوتنا
خطوة أكبر.
عــبــدان :ــ على كـ ّ
ـل حــال ما زلنا في البداية ،ودعوتنا
التمسك بأصول
بــد لنا مــن
لكي تنتشر وتــقــوى ال ّ
ّ
الــدعــوة والمعرفة لطبيعة النفس البشر ّية .علينا أال
نهجم على المستجيبين بأشياء تــهـ ّز عقولهم حتى
حــال فــحـ ً
ً
ـال ونــد ّرجــهــم درجــة
نرقيهم إلــى الــمــراتــب
ـد للداعية من أن يظهر التقشف والعفاف
درجــة .ال بـ ّ
ـد للداعية مــن أن يكون
عــن الــدرهــم والــديــنــار ،وال بـ ّ
حــسـ ًنــا فــي ســلــوكــه فــا يــشــرب الــخــمــرة أو يرتكب
بد للداعية من أن يكون خبي ًرا بالسحر
المعاصي ،وال ّ
وخـ ّفــة الــيــد ،علي ًما بأخبار األ ّولــيــن واآلخــريــن ،قــاد ًرا
أي مسألة.
على شرح ّ
حمدان (باس ًما) :ــ وال يكون مثل صاحب األ ّمــة المنكوبة
حين سألوه عن الــ ّروح وعجز عن اإلجــابــة فقال :هي من
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أمر ر ّبي!
يضحك الجميع.
ً
محمل بالرسائل وينطلق
الحمام الــزاجــل يمأل الشاشة
باتجاهات مختلفة في سماء واسعة.
وجه ابن الفضل الزعيم القرمطي في اليمن يتح ّدث إلينا
بمباشرة وإيجاز فيقول :ــ ولهذا ال ب ّد لنا في بداية تق ّربنا
من الناس من أن نظهر التش ّيع.
وجوه مجموعة من الناس تنظر إلينا وتتابع االستماع.
علي بن أبــي طالب
صــوت ابــن الفضل :ــ والــقــول بإقامة ّ
وأحق ّية أهل بيته من بعده بالخالفة.
وجــه أبــو سعيد الجنابي ،الزعيم القرمطي فــي البحرين،
يتح ّدث إلينا بمباشرة وإيجاز فيقول:
ّ
الشك في عقل
ــ وعند هــذه الــدرجــة تقبلون على زرع
الشخص وتدريبه على التفكير.
وجوه مجموعة من المستجيبين تنظر إلينا وتتابع االستماع.
صوت أبو سعيد :ــ وإخراجه من سيطرة األوهام السائدة.

وجــه زكــرويــه ،الزعيم القرمطي فــي بــاد الــشــام ،يتح ّدث
إلينا بمباشرة وإيجاز ،فيقول :ــ وبعد ذلك نشرح له كيف
أننا ال نؤمن إال بإمامنا المهدي.
وجوه مجموعة من المستجيبين تنظر إلينا وتتابع االستماع.
صــوت زكــرويــه :ــــ إنّــه فــي منزلة األنــبــيــاء ،وكــامــه يلغي
شــرائــع مــا قبله مــن األنــبــيــاء ،وبــظــهــوره يــكــون قــد زهق
الباطل وتحقق العدل.
وجــه أبــو الــفــوارس ،الزعيم القرمطي في الــعــراق ،يتح ّدث
إلينا بمباشرة وإيجاز ،فيقول :ــ عندئذ نقنعه بعبث الكتب
المنزلة ،ويلي ذلك إنكار البعث والقيامة.
وجــوه مجموعة من المستجيبين ،بينهم نساء ،ينظرون
إلينا ويستمعون.
صـــوت أبـــو الـــفـــوارس :ــــ فــمــن مـــات ال يحيا مــن جديد
والجن في األرض.
وإنكار المالئكة في السماء
ّ
ينطلق الحمام الــزاجــل ويــمــأ الشاشة ثــم ينطلق في
سماء واسعة.
المشاهد التالية يختفي منها قادة الحركة.
الــوجــوه المتكلمة الــتــي تظهر اآلن هــي منتقاة من
الوجوه التي شاهدناها مستمعة في المشاهد السابقة
وهــي تــتــحـ ّـدث بالطريقة واألســلــوب نفسه وكذلك
بالحجم نفسه.
وجه داعية :ــ وإذا دخلت عليه بهذا المدخل.
وجوه دعاة مستج ّدين أكبر مما ظهر ساب ًقا.
صوت ال ّداعية يكمل حديثه :ــ د ّرجته إلى ما تريده ومكنته.
وجه داعية آخر :ــ وإذا ظفرت بيهودي.
دعاة يستمعون :ــ فادخل عليه من جهة المسيح.
وجه امــرأة سبق أن رأيناها تقول وهي تح ّرك شيئًا ال نراه:
ــ بئس من تخلى عن دين عيسى ،هــؤالء الذين ظ ّنوا أنّهم
إذا اسلموا.
يطحن على ال ّرحى وتتدلى الصلبان على
مجموعة نساء
ّ
وهن يعملن.
صدورهن يستمعن ّ
ّ
لكن
تــتــابــع الـــمـــرأة :ــــ سيتخلصون مــن دف ــع الــجــزيــةّ .
المسلمين الخبثاء لم يرفعوا عنهم الجزية بعد إسالمهم.
وجــه داعية :ــ إنّ كـ ّ
علي بن أبي
ـل الناس يــرون أنّ اإلمــام ّ
طالب كان أحقّ بالخالفة.
الدعاة يستمعون في حقل من الحقول ويبدو أنّهم لت ّوهم
قد تركوا أعمالهم وجاؤوا يستمعون.
عم
الداعية يتابع :ــ لما اتصف به من شمائل وألنــه ابــن ّ
النبي أيضً ا.
ّ
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عامل صباغة داعــيــة يــقــول :ـ لله د ّر أبــا بكر وعمر رضي
الله عنهما كانا ال يقبالن فــي الــحــقّ لومة الئــم ،كانا ال
ينامان وفي المدينة جائع.
مــجــمــوعــة مـــن عـــ ّمـــال الــصــبــاغــة يــســتــريــحــون فــي حــوض
المصانع المحيطة ويستمعون :ـ ولوالهما آلل مآل األ ّمة
علي بن أبي طالب ولما علم
النبي إلى ّ
اإلسالم ّية بعد وفاة ّ
الله ما كان قد ّ
حل بنا.
علي بن أبي
وجــه صـ ّيــاد يقول :ــ لقد ظلمت هــذه األ ّمــة ّ
طالب وقتلوا أبناءه وسبوا بناته وهذه الشرور.
مجموعة مــن الصيادين وقفوا على الشاطئ وقــد استعدوا
لــلــصــاة يستمعون :ــــ لــم يــكــن أســاســهــا إال الشيخين
البائسين أبــا بكر وعــمــر الــلــذيــن اغتصبا الــخــافــة بعد
وعلي أحقّ بها.
مح ّمد ّ
وجه داعية فارسي يقول:
ــــ لقد سلبكم هـــؤالء الــعــرب ّ
كــل شــيء ومنعوكم عن
دينكم.
سوق من األســواق ،مجموعة من الناس يقفون ويستمعون
إلــى الـ ّداعــيــة :ــ وأكــلــوا رزقكم وسبوا نساءكم ومــا أنتم
بعاجزين عن حكم أنفسكم.
وجه داعية يسأل :ــ لماذا خلق الله العالم في سبعة أ ّيــام؟
هل عجز عن خلقها في ساعة؟
عدد من الدعاة يستمعون.
ال ـ ّداعــيــة يــســأل :ــــ لــمــاذا جعلت قامة اإلنــســان منتصبة
دون الحيوان؟
ّ
داعــيــة زنــجــي :ــــ لــن ننسى مــا حــل بنا فــي البصرة حين
غطت رؤوس الزنج.
مــكــان يشبه أمكنة السباخ على الــشــواطــئ وقــد توقف
الــعــمــال الــزنــوج عــن أعــمــالــهــم وأخــــذوا يستمعون :ــ
المقطوعة صفحة دجلة .ليس لنا خيار إال االنتقام والثأر.
ومحمد
وجــه داعية يقول :ــ إبراهيم وموسى وعيسى
ّ
ّ
كــل هـــؤالء األنــبــيــاء هــم أنبياء سياسات وشــرائــع .أما
أنبياء الحكمة.
عند مدخل جامع وقف عدد من المستمعين .ــ كأفالطون
وأرسطوطاليس وأمثالهم مــن الفالسفة ،فــإنّ أولــئــك قد
أخذوا عنهم شرائعهم ليصلوا بها إلى العا ّمة.
وجــه داعــيــة :ــــ وإذا وافقتني على أنّ العالم قديم قدم
الــزمــان وال مــد ّبــر لــه .تجلس مجموعة مــن الــرجــال في
غرفة مليئة بالكتب .ــ لم يعد هناك خالف على اإلطالق
بين ما نؤمن به وما ندعو إليه.

المشهد 10

[مجموعة مــن المشاهد التي تع ّبر عــن استجابة ال ّناس
للدعوة القرمطية في مرحلتها الجديدة وهي مرحلة بناء
دار الهجرة].
الحمام الزاجل يمأل الشاشة ثم ينطلق في سماء واسعة.
شمس ّية صغيرة مــن أوراق النخيل .امـــرأة عجوز مليئة
بالحيوية تجلس تحت الشجرة .حــول الــمــرأة أكـــوام من
األشياء كالغالل والتمر والغزل والنقود.
ّ
وكـــل واحـــدة تحمل قـــد ًرا مــن الصوف
نــســوة قــادمــات
المغزول على ساعديها.
وتسجل بمسمار على شجرة
النسوة
العجوز تتناول من
ّ
بالقرب منها.
يهم بإفراغ ص ّرة نقود أمام العجوز.
رجل ّ
امرأة تطالبه بانتظار دوره.
العجوز تحسم الخالف بنبرة حاسمة وتدعوه إلى الوقوف
في ال ّدور.
الــرجــل يص ّر وينحني أمــام الــمــرأة العجوزّ ،
يفك ص ّرته،
يخرج جــز ًءا مما تحتويه ويعطيه للعجوز ،يبدأ بإعادة ربط
صـ ّرتــه لك ّنه يتوقف لحظة ،يفتحها مــن جــديــد ،ويخرج
قطعتين نقديتين ويضعهما في يد العجوز.
حقل زراعي.
ـدهــاق (جابي الضرائب)
مجموعة من الفالحين يج ّرون الـ ّ
الذي شاهدناه ساب ًقا.
الفالحون يعلقون ال ّدهاق من أحد ساقيه إلى شجرة.
تلة منعزلة ً
قليل.
عدد من الرجال والنساء على التلة يقومون بالبناء ،حركة
بناء سريعة ،جِ مال تحمل التبن والخشب ،حمير مح ّملة
بالحصى والــرمــال ،العاملون في البناء مرحون ومندفعون
بالعمل بحركات فرحة ،رقص وغناء في أرجاء العمل.
الفالحون يهاجمون بيوت السادة األثرياء ويقودونهم من
حجراتهم خارج بيوتهم.
الفالحون يــقــودون اثنين مــن رجــال الشرطة ويستولون
على جيادهم.
البناء على التلة الصغيرة مستم ّر وقد ظهرت جــدران بيوت
بيضاء واكتست أطراف التالل بالحشائش الخضراء.
الحمام يطير فوق المدينة الجديدة مهيماباز (دار الهجرة).
وســط شـــوارع المدينة البيضاء ،السكان متوجهون نحو
دار كبيرة ويــج ـ ّرون خلفهم جواميس وبــق ـ ًرا ومحاريب
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ودجاجا وأنوال النسيج.
وأدوات زراعية
ً
في فناء الــدار الكبيرة في المدينة البيضاء ،رجــال يقومون
باستالم العطايا التي يتق ّدم بها المستجيبون للدعوة.
االستالم والعطاء يجريان بنظام وبج ّو من المرح واالندفاع.
بعضهن يحمل
عند مدخل الـــدار مجموعة مــن الــنــســاء،
ّ
ً
أنـــــوال صــغــيــرة لــلــنــســيــج ،بينما تجمعت األخــريــات
ضــاحــكــات مــازحــات حـــول فــتــاة تــحــاول نـــزع األســـاور
مــن يــدهــا .تساعدها النسوة وتــحــاول هــي بصعوبة لكن
األساور مستعصية.
مجموعة أخرى قادمة نحو الدار.
رجــل يخلع أقـــراط زوجــتــه مــن أنفها ،ال تــبــدو الــمــرأة
سعيدة لذلك.
فــتــاة ســمــراء ذات حيوية تــركــض وهــي تحمل صندو ًقا
صغي ًرا وامرأة عجوز تطاردها وتقذفها ويبدو أنّها أ ّمها.

المشهد 11
المشهد األعظم

غروب
التلة المكس ّوة السفوح بالعشب األخــضــر والــتــي تقوم
عليها اآلن مدينة «مهماباز» ببيوتها البيضاء.
نيران تشتعل في أماكن متناثرة.
تعج بحركة مرحة رشيقة واألهالي
شــوارع المدينة وحاراتها ّ
نساء ورجال يتبادلون الكلمات وهم يأتون ويروحون.
الــدار الكبيرة التي شاهدناها مكانًا لدفع العطايا تبدو
مرحا
ـاصــة وتبعث فــي النفس
مــضــاءة إض ــاءة خـ ّ
إحساسا ً
ً
وراحة داخلية والجميع يرتدون الجالبيب البيضاء.
أصـــوات غــنــاء ودفـــوف تنبعث حــول الـــدار والحركة
فــي داخـــل الــحــوش بــاديــة وكــأ ّنــمــا تــجــري اســتــعــدادات
الحتفال ما.
مجموعات جديدة من الرجال والنساء يتوافدون.
الوافدون ينخرطون في هذه األجواء بسرعة.
ّ
الكل يشارك بحيث ال نرى متفرجين.
النساء متدفقات يمازحن والرجال يتح ّرشن بخفة بالنساء.
يقف القصاص عند بــاب الـــدار يــروي ويــشــارك اآلخرين
المزاح والتحرش.
بعض النساء يقومون بتزيين الحسان والصبايا .نساء
مسنات يكحلن العيون .أخــريــات يجدلن شعور الفتيات
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بخيوط الياسمين والورود الصفراء والحمراء.
يكحلن الرجال ويط ّوقنهم بالورود المل ّونة.
بالقرب نساء ّ
فتيات يحملن قــواريــر مــاء الـــورد والمباخر ويتج ّولن
ويرششن العطور.
نــســاء ورجـــال يــمــأون األقــــداح بالنبيذ .يــتــسـ ّرب الليل
وتتوهج مواقد النيران وأضواء الشموع والمصابيح.
ّ
فتبرز ألـــوان الــزهــور والـــورود وتتب ّدى األلـــوان البيضاء
للمالبس كهالة متحركة من الحياة والتدفق.
تغمر الج ّو هالة من الشفافية المل ّونة المتحركة.
رجــل يرفع كأسه ضاح ًكا وهــو يــنــادي :ــــ قــدح للمعتمد
بالله .الخليفة الجديد!
ضربات دفوف هادئة تتصاعد وأصوات غناء وضحك.
شــاب ينزع العصابة عــن عينيه ومجموعة مــن الفتيات
والش ّبان يحيطون به بحركات راقصة مرحة.
الــشــاب يمسك بيده تفاحة مقضومة مــن طرفها ويبدأ
بــالــدوران وقــيــاس أســنــان الفتيات بقضمة التفاحةّ .
كل
هــذا يجري فــي حــركــات نشطة متراقصة ومــرحــة تتح ّول
بــالــتــدريــج إلـــى غــمــز ودالل يتخللها بــعــض الــحــركــات
الجسدية الموحية.
ضربات دفوف ورقص.
فتاة جميلة (الفتاة التي شاهدناها تحمل صندو ًقا صغي ًرا
مــن الــمــجــوهــرات) وهــي الــيــوم فــي أتــم زينتها ،تنفصل
بحركة سريعة وغاضبة عن حلقة وتقف حانقة وتقول :ــ
قلت لك أكثر من م ّرة ال .أال تفهم!
الضجة ،تتوقف الحركة ً
ّ
قليل.
تخف ّ
الجميع يتوجهون بأنظارهم نحو الفتاة والحلقة التي
انفصلت عنها.
امــرأة تقترب من الفتاة وتتساءل بلهفة عما حدث للفتاة،
فتقول هذه بصوت غاضب وهي تشير نحو شاب يافع.
يظن أنّ بوسعه إخضاعي
الفتاة :ــ هــذا الفحل المقدام
ّ
لرغباته بمحض قوته!
تتناثر ضحكات متفرقة ويتحرك البعض نحو الفتاة.
امـــرأة عــجــوز متصابية تقف فــي مكانها وتــقــول بصوت
صارخ وباستخفاف :ـ ولماذا ترفضينه؟
تتوقد الــفــتــاة الجميلة وتــــزداد غض ًبا وتــضــع يــدهــا في
وسطها وتنحني إلــى األمــام وتصرخ في وجــه العجوز :ــ
ألنّي ال أريد .ألنّي ح ّرة بروحي وجسدي .مفهوم!
تلتفت الفتاة نحو الشاب المرتبك وتتابع :ــ هل تعرف
سبب مجيئي إلــى هنا؟ ألنّ قبيلتي لــم يكن لها رجــال
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كــال ـ ّرجــال .أل ّنــنــي لــم أجــد نفسي إال وأهــلــي يسلمونني
ليلة زواجــي لشيخ القبيلة .اعترضت ،بكيت ،بكى أبي
يومها كالنساء وقــال لي إنّ هــذا حــقّ لشيخ القبيلة منذ
القدم .ز ّينوني ،زفوني إليه بال ّدفوف .بعدها حملوني إلى
زوجـــي .فــي الــصــبــاح ذهــبــت إلــى الــســاحــة الــتــي يجتمع
فيها الــرجــال .كانوا كلهم مجتمعين هناك ،أخوتي وأبي
ّ
وكــل ذوي اللحى والــشــوارب .هل تعرف ماذا
وأعمامي
فعلت؟ وقفت أمامهم ورفعت ثوبي هكذا (ترفع ثوبها
كاشفة عن فخذيها) .وأريتهم ما غــدروا بــه .لقد نكسوا
رؤوسهم كالنساء.
يسود المكان صمت.
تتحرك الفتاة ببطء من مكانها.
الساحة
يتدخل الــقـ ّـصــاص ليكسر جــ ّو االنــقــبــاض فيجتاز ّ
ـصــا وداعــ ًيــا اآلخــريــن إلــى ال ـ ّرقــص وهــو يــضــرب على
راقـ ً
ال ّدف وينشد:
ــ خذي ال ّدف يا هذه واضربي
وغ ّني هزاريك ثم اضربي
نبي بني هاشم
تولى ّ
نبي بني يعرب
وهذا ّ
ّ
نبي مضى شرعه
لكل ّ
وهانا شريعة هذا ال ّنبي
فقد ّ
حط ع ّنا فروض الصالة
الصيام ولم يتعب
وحط ّ
القصاص يستثير ضاربي المزاهر وال ّدفوف.
ّ
تبدأ المجموعات بالتح ّرك تدريج ًيا ،تستأنف الحركة،
ثم يرتفع.
واإليقاع يعود بطيئًا ّ
تتمايل فتاة وتش ّد شا ًبا نحوها.
شـــاب يــركــض نــحــو فــتــاة بــحــركــات راقــصــة وهـــو يغ ّني
وتهرج الفتاة نحوه.
رقص يتصاعد.
وجـــوه ،أيــد ،صــدور الــنــســاء ،وجـــوهّ ،
دف ،حــركــة ،تعرق
الوجوه ،أيد ّ
تلتف ،أقدام ،ال ّرقص يعلو ويتصاعد.
تتناثر أطواق الزهور.
تموج أطراف المالبس البيضاء.
تموج وتعرق تدريج ًّيا أجساد النساء والــرجــال وتلتفت
وتلتصق المالبس حول األجساد.
رقص.
تموج الحركات وتتكشف أطراف األجساد.
حسي جميل مفعم باللون والحركة.
يسود المكان ج ّو ذو مذاق ّ
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تــدريــج ـ ًيــا وبــنــفــس اإليــقــاع تنقسم حلقة الــرقــص إلــى
حلقات ،مــا تلبث هــي نفسها أن تتكاثر وتنقسم إلى
حــلــقــات أخــــرى ،حــتــى بـــات ّ
كـــل فــتــاة وشـــاب يشكالن
حلقة منفصلة تتباعد وتــتــوارى (نـــرى فــتــاة الصندوق
مرحة وسعيدة مع شــاب آخــر) الحركات تتباطأ تدريج ًيا
زوجـــا إلى
زوجـــا ً
واإلعــيــاء يجعل الراقصين يتساقطون ً
األرض واألنوار تخفت.
أزواج ال ّراقصين تتابع ال ّرقص على األرض.
اإلعياء يزداد واألصوات تخفت والحركات تتوارى.
بالتدريج يفرغ الغناء وتــنــوس األضـــواء باستثناء نيران
بعيدة ج ًدا مشتعلة.

المشهد 12

الخليفة المعتضد بالله ،رجــل ا ّتــصــف
الس ّفاح الثاني بين الخلفاء العباسيين.
السابعة والثالثين
ّ
متوسط القامة ،فــي ّ
لحية ســوداء حسنة ،يتمتع بحيوية عالية
باستمرار ،خجول.
بعد ظهر حا ّر ج ًدا .إنّه وقت القيلولة.
وجه المعتضد نائ ًما ،الوجه مسترخ على فخذ سمراء.
ٌيد سمراء تقترب بهدوء ثم ترفع الــ ّرأس ال ّنائم برفق عن
الفخذ العارية وتسنده برفق أيضً ا إلى وسادة طر ّية.
تتح ّرك الفخذ العارية وتبتعد الجارية بهدوء لتهبط
عن السرير.
ـوســد بالحرير وخلفه ستائر
ـ
ـم
ـ
ال
الملكي
السرير
يــبــدو
ّ
حرير وديباج مل ّونة ووجه المعتضد ينضح عر ًقا.
يتح ّرك ً
قليل.
الفم ينفرج ،يفتح الخليفة عينيه ً
قليل ،ثم ما يلبث أن
يرفع رأســه فجأة ،ينظر حوله ،وحين يــدرك أين هو يتخذ
هيئته ومالمحه التي سنعتادها كلما رأيناه.
يلتفت حوله غاض ًبا ،فنلمح قري ًبا منه الجارية السمراء
وقد وقفت تمشط شعرها.
المكان قاعة كبيرة مــن قــاعــات قصر الخليفة مفروشة
باألرائك والستائر المل ّونة.
الخليفة بحزم وغضب :ــ لماذا نهضت؟
ِمت و ُد َ
تهرع الجارية نحوه مضطربة وهي تقول :ــ سل َ
مت
يا موالي!
بالقسوة ،وكــان
نحيف الجسم،
مــن العمر ،ذو
ودائــمــة ،متحفز

العظمي الــحــا ّد
معالم الغضب لــم تــتــبـ ّدل عــن الــوجــه
ّ
التقاطيع للمعتضد الــذي ما يلبث أن يتح ّرك في استلقائه
ً
قليل ويقول بنبرة جافة :ــ أسلمت إليك رأســي فتركتني
وحي ًدا .ال أدري ما يقع لي وأنا نائم!
تقترب الــجــاريــة منه ثــم تــركــع إلــى جــانــب السرير عند
قدميه وهــي تقول بلهجة مــن الــدلــع :ــــ لقد تعلمت أال
أجلس مع ال ّنيام وال أنــام مع الجلوس والله خير حافظٍ
ألمير المؤمنين.
يضطجع المعتضد ويتكئ على الوسائد وتترامى قدماه
قري ًبا من وجه الجارية التي تبدأ بمداعبة قدميه وتمسح
على ساقيه.
المعتضد يــبــدو شـــار ًدا وغــار ًقــا فــي عــالــم مــا لك ّنه فجأة
ودون أن تتغ ّير مالمح وجهه يبعث صوتًا وكأنّه يخاطب
نفسه :ــ لقد كان حل ًما غري ًبا!
الجارية :ــ خي ٌر إن شاء الله يا أمير المؤمنين.
يلتفت نحوها.
المعتضد :ــــ رأيـــت قــصــري خـــا ٍو ًيـــا وال أحـــد فــيــه وأنــا
أركــض في دهاليز القصر وخلفي حيوان غريب لم أر له
ً
مثيل من قبل .كــان يطاردني بينما كنت أركــض .بــرز بدر
رئيس الشرطة أمــامــي ،ناديته ،استنجدت بــه ،لك ّنه ّ
ظل
واق ًفا في مكانه يضحك .وكلما ناديته عال ضحكه واتسع
فمه وجحظت عيناه.
الجارية مهدئة وكأنّها لم تفهم شيئًا من هذا الحلم :ــ إنّما
هي أحالم يا أمير المؤمنين وتفسيرها عند ر ّبي.
يعتدل المعتضد في جلسته ،يبدو مهمو ًما.
حين تقبل عليه الجارية محاولة التخفيف عنه يدفعها
جان ًبا وينهض واق ًفا.
الجارية تسرع بالخِ ّف إليه والعباءة وتضعها على كتفيه،
يسير المعتضد متم ّه ًل ويخرج.
المعتضد يمشي في دهاليز القصر.
في نهاية ال ّدهليز بــاب مغطى بستائر يقف على جانبيه
اثنان من الخصيان.
يقترب المعتضد من الستائر ،تسمع همهمة.
يهم الخصيان بــاإلعــان عــن مقدمه ،وفتح الستائر
حين ّ
ّ
بالكف عن ذلك.
أمامه ،يشير إليهما بحركة هادئة
المعتضد يمسك طــرف الــســتــارة ويــزيــح جانبها ً
قليل
وينظر من خالل الشقّ الموجود.
قاعة كبيرة في صدرها سرير.
األبنوسي
شغب ،زوجــة المعتضد ،المتكئة على السرير
ّ
 127بدايات

العدد  / ٢صيف 2012

المغطى بالوسائد الحريرية ،تتشاغل بجام من العاج.
نراها تلتقط ح ّبات المسك عن الوسادة وتضعها في الجام.
حــول الــســريــر جـــوار وخــصــيــان يقفون على استعداد
لتقديم الخدمة.
وســط الــقــاعــة حلقة مــن الغلمان يتص ّدرهم طفل في
الخامسة من عمره (وهو الخليفة المقتدر بالله في ما بعد)
يرتدي ثيا ًبا ّ
تدل على عظمة شأنه.
الطفل يمسك بــيــده عنقود عــنــب ،يــأكــل ح ـ ّبــة ،ثــم يبدأ
بتقديم ح ّبة ّ
لكل غــام فــي الحلقة حسب الـــ ّدور ،حتى
يصل الــ ّدور إليه فيأكل ح ّبة واحــدة كاآلخرين ثم يواصل
الك ّرة وهكذا.
المعتضد ينتفض مــن الغضب ،يدير وجــهــه ،ثــم يلتفت
ويعود إلى المم ّر الذي يفضي إلى الحديقة.
المعتضد يتجه نــحــو ســريــر فــي الــحــديــقــة يتبعه أحــد
الوزراء ،يجلس على السرير والوزير يقول له:
ــ ما لي أراك مهمو ًما يا موالي؟
المعتضد :ــ والله يا صافي لــوال ال ّنار والعار لقتلت هذا
الصبي اليوم.
ّ
الــوزيــر :ــ حاشا الله يا مــوالي ،مــاذا فعل؟ أعيذك بالله يا
موالي من ش ّر اللعين إبليس!
المعتضد :ــــ ويحك يــا هــذا ،أنــا أبصر بما أقـــول ،هــا أنا
ٌ
رجــل يسوس األمـــور ،ويصلح الـ ّدنــيــا بعد فساد شديد،
وال ب ّد من موتي ،واعلم أنّ ال ّناس بعدي لن يختاروا غير
السخاء ما رأيــت منه
صبي له من الطبع في ّ
ولــدي ،وهــو ّ
اليوم ،إذ أطعم الغلمان مثلما أكل.
الوزير :ــ أدام الله ع ّزك وع ّزه يا أمير المؤمنين.
الصبي بينه
ـاوى
ـ
المعتضد (حان ًقا) :ــ أنت ال تفهم! لقد س
ّ
وبينهم ،إ ّنــه سيف ّرط باألموال مثلما ف ـ ّرط بالعنب ويودي
بالبالد إلى الخراب وزوال ملك بني العباس.
الــوزيــر :ــ ليبقك الله حتى ينشأ في حياتك ويصير ً
كهل
في أ ّيامك ويتحلى بخلقك.
المعتضد ينهض فجأة ويـــر ّدد وكــأ ّنــه يقول لنفسه :ــ بل
سيحدث ما قلت.

المشهد 13

خيمة مكشوفة مــن جهاتها األربـــع تقع على مشارف
مدينة القرامطة الجديدة.
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على مبعدة تتح ّرك قوافل جمال وقطعان غنم.
داخــل الخيمة اجتمع كـ ّ
ـل من حمدان وعــبــدان وزكرويه
وأبــي الــفــوارس وأبــي سعيد ،وكذلك بقية الذين حضروا
االجتماع السابق عند بداية الــدعــوة ،عــدا ممث َلي اليمن
وهما أبي الفضل وأبي حوشب.
زكــرويــه :ــ إنّ ما نجمعه من أمــوال إنّما نجمعه باسم
اإلمـــام ،فــا ب ـ ّد إذن مــن أن يذهب إليه كله أو الجزء
األكبر منه.
لكن كـ ّ
ـل درهــم نجمعه ينفق في بناء مجتمع
حمدان :ــ ّ
األلفة وشراء األسلحة لل ّدفاع عن الدعوة.
عــبــدان :ــــ ال يمكن أن نــرى الــنــاس تعاني مــن المظالم
وتشكو الــجــوع والــعــري والــمــرض ونــقــول لهم انتظروا
حتى يظهر اإلمام ليحقق لكم العدل.
أحــد األعــضــاء :ــــ مهمتنا ليست تحقيق الــعــدل بــل نشر
الدعوة تمهي ًدا لظهور اإلمام.
شخص آخــر :ــ لقد طــال انتظارنا لهذا الظهور وال ندري

متى يقع.
زكــرويــه :ــــ مــا دامـــت الــ ّدعــوة لــم يتحقق لها االنتشار
الشامل بعد فإنّ سر ّية اإلمام واجبة وطاعته الزمة.
أبــو سعيد :ــ لقد صــارت الـ ّدعــوة شبه علن ّية ،وهــي تنتشر
بسرعة في البحرين وفــارس واليمن ،حتى لم يعد ث ّمة
معنى ألن نــدعــو إلمـــام مجهول يعيش فــي الــخــفــاء وال
يعرفه أحد ،بل ال نعرف نحن عنه شيئًا.
زكــرويــه :ــــ مــا تتح ّدث عنه ليس انــتــشــا ًرا ،إنّــه طريق لن
يــؤ ّدي إلــى شــيء .فالطريق الوحيد لنشر ال ـ ّدعــوة هو أن
نسقط السلطان في عقر داره.
حــمــدان :ــ لك ّننا ال نملك اليوم الــقـ ّوة لمجابهة السلطان
مجابهة مباشرة ،ويجب أن نقتصر على األماكن البعيدة
عن عاصمة الخالفة.
زكرويه :ــ إنّ ال ّناس ال تستطيع االنتظار.
عبدان :ــ ولذلك نحن أقمنا مجتمع األلفة.
لكن الفرصة اآلن مناسبة لدحر الخالفة بعدما
زكرويه :ــ ّ
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دب فيها الوهن وأصبحت تحتضر بالتدريج.
ّ
عــبــدان :ــ على العكس ،فهي منذ تولي المعتضد الحكم
د ّبت فيها الحياة من جديد ،لذلك ال ب ّد من االنتظار.
شخص يــســأل :ــــ أنــا ال أعــرف ح ًقا لــمــاذا يعترض اإلمــام
على مجتمع األلفة.
عبدان :ــ إنّه يريدنا أن نعود إليه في ّ
كل شأن من شؤوننا.
زكرويه :ــ لمن ندعو الناس إذا خالفنا طاعة اإلمام؟
رئيسا
أحــد األعــضــاء :ــ لست أفهم كيف يصبح إنسان ما
ً
الصدفة جعلته اب ًنا لإلمام السابق.
لدعوة لمجرد أن ّ
أبــو الــفــوارس :ــ ما شأن الناس بإمام ال يعرفونه ويزعم
ـي بــن أبــي طــالــب! الــنــاس تــريــد أن
أنّـــه مــن نسل عــلـ ّ
تعيش في أمــان من الجوع والحاجة وال يعنيها لمن
تصير الخالفة.
حمدان :ــ إنّ من يريد التخلي ع ّما حققناه فهذا شأنه ،أ ّما
من يعتقد أنّنا سنتخلى نحن فهو واهم.
عــبــدان :ـ بــل ينبغي علينا مــن اآلن فــصــاعـ ًدا أن نشكل
مجلسا يختاره األعــضــاء مــن بين أفــضــل الــرجــال يتولى
ً
أمور الدعوة مكان اإلمام.
زكرويه يتطلع في وجوه الموجودين ويلمح األكثرية المؤيدة.
ينهض فــي حـــ ّدة ويــقــول :ــــ أنـــا ال أضـــع يـــدي فــي يد
الخارجين على اإلمام.
ينهض شخص آخر معه .يغادر االثنان الخيمة.
لكن حمدان يمسك بيده ويه ّز
يهم عبدان بمالحقتهماّ ،
ّ
رأسه كأنما يشير إلى عدم جدوى ذلك.
يبدو زكــرويــه ورفيقه يمتطيان جواديهما وينطلقان
ـوســط المشهد مــن األمـــام سيف معلق على
بينما يــتـ ّ
حامل الخيمة.

محمد عمران

فنان سوري ،مواليد
 .١٩٧٩مجاز من كلية
الفنون الجميلة في دمشق
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حممد عمران

موت لكل احتماالت الضوء

رندا مداح

حنيب جنائزي

فنانة سورية،
مجدل شمس،
الجوالن المحتل.
درست الفن
بجامعة دمشق.
عرضت أعمالها
في دمشق وبيت
لحم ورام الله
ومجدل شمس.

جسد مسجى على طاولة ســوداء تل ّفه خيوط كما الشرنقة
فــي فــتــرة تــحــولــهــا .يـــدا الــجــســد مفتوحتان الحــتــمــاالت
الموت التي هي ،في سورية ،نفق نهايته مش ّرعة على كل
احتماالت الضوء .القاتل هناك ال تسعفه فطنته في إنهاك
ُس ُبل الخلود.

جسد

حـــول الــجــســد ســـت شــخــصــيــات لــكــل مــنــهــا هاجسها
والــســؤال .شخصية واحـــدة تعبر عــن الفاجعة .لــن يعبر
محمد عــن حزنه أكــثــر .فهنالك دائ ـ ًمــا مساحة لكوميديا
وقعها أشد إيال ًما من االسترسال بعرض عناصر الفاجعة.
تــقــدم الشخصيات نفسها تــارك ـ ًة النحيب للمتلقي.
لــن تلمس جسد الشهيد .ستبقي االيـــدي تحت الطاولة
ولكنها ستتنشق الغبار عــن جسده المنت َهك والمص ّفى.
بعض الشخصيات يقف في خلفية المشهد يلقي نظرة ال
مبالية تنقصها خبرة من ذاق الهوان.

الهوان

هــذا هــو الشعور الــذي سيتحول فــي عمل «ربــطــة خبز»
إلى فعل مقاومة .العمل يشبه مشهدا اخي ًرا من مسرحية
يــمــوت بطلها بشكل اســتــع ـراضــي .االســتــع ـراض هنا هو
حــالــة رفــض بحتة للتسليم بــواقــع الــمــوت المنحدر من
البحث عن ابسط سبل الحياة.
اليد ما ت ـزال مرفوعة إلــى األعلى حاملة ربطة الخبز،
وحولها هالة من د ٍم على مساحة بيضاء .الخبز مختلط
بالدم (باللون) ضمن مساحة محايدة ُيش ّكل قصتها سيخ
الحديد والضحية وتأكيد الخبز والـــدم .لــن نحمل وزر
مشاهدة القاتل او لوعة المخ ّلص من المساحة ،كما اننا
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لن نبقى محايدين .سنتورط في المشهد من خــال عين
عين ثالثة ثــرثــارة ترتب أسئلتنا
الضحية المفتوحة .هي ٌ
عن جدوى الفعل كيفما كان.
عينا الضحية مغمضتان وعين ثالثة مفتوحة بإصرا ٍر
مقاوم :لن يخذلنا الموت.
هــو المشهد األخــيــر مــن مسرحية واقــعــيــة يــحــارب
ـق بحجم رغيف خبز .لرؤية وطــنٍ أكبر
ضحاياها لرؤية حـ ٍ
من رغيف خبز« ،وطن يتسع للجميع».

وطن

تضيق المساحة فــي عمل «إبـــن الــعــم» الـــذي يحاول
جسد حيواني ذئبي المالمح
بعضُ ُه اغتيال البعض منه.
ٌ
بنصفه المسيطر وعلى الــرأس أذنــان متطاولتان صغيرتان
المخبرين مشوهي
تعلوهما نــظــارة س ــوداء تشبه نــظــارة ُ
الهوية التائهين بين خوفهم وممارستهم للعنف.
ال يخلو هذا الجزء من الجسد من ثقة وقحة يعززهما
حضور ال إنساني قــاد ٌر على االستباحة .إبــن العم بيدين
رأســـا آخــر للجسد
رجوليتين يكسوهما الشعر ،يمسك ً
نفسه في استعراض لعنف سريالي تجاه الــذات واآلخــر.
والجسد المتناحر ،الــذي يحاول اغتيال جزئه االنساني،
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ينذر بتعفن الجزء اآلخــر وانتهائه .هي نزعة تدمير ذاتي
عبر قتل الض ّد في الــذات بــد ًءا من ذاتها ،وإسكات الجزء
االدمــي فيها .النهاية مفتوحة في هذا العمل .هل سيموت
ابن العم؟ هل سيبقى قيد االغتيال؟

مخيلة

تتبعثر الــخــطــوط فــي االعــمــال لكن خـ ً
ـطــا واحــــ ًدا يرسم
تخومها ،تــار ًكــا فــوضــى أجـــزاء بشر وحــيــوانــات واآلالت
داخــلــهــا .يرتبك المشاهد مــن شــ ّدة العنف .لكن شعو ًرا
بــالــتــحــدي يــحــضــر داخــــل تــلــك الــمــســاحــة بــيــن الــرؤيــة
واإلدراك.
فــي أعــمــال أخـــرى لمحمد عــم ـران كــائــنــات هجينة،
أج ـزاؤهــا بــنــادق ودبــابــات ،كائنات ملتصقة بعناصر غير
عــضــويــة تــتــرك لــنــا ســؤالــهــا عــن الـــزائـــل .الــكــرســي من
مــفــردات أعماله االثــيــرة .فــي مجموعته النحتية يرتبط
الجسد بالكرسي فيصير هــو الكرسي بعضالته وعظامه
الممتدة الــى قــوائــم .ويضيف محمد العجالت إليها ،ثم
يختصر الجسد فيصير نصف جسد على قاعدة ُم َد ْولبة.
يتق ّلص الجسد في حضرة الكرسي.
 134بدايات

العدد  / ٢صيف 2012

ليست أعــمــال محمد عــمـران طــارئــة على الــثــورة .في
اســتــعـراض مجموعته النحتية والتخطيطية والتصويرية
السابقة نلتقي األجساد اياها منزوعة اإلرادة يشرخها في
غالب االحيان فـ ٌّـج من الصدر إلــى أسفل البطن او نلتقيها
ّ
مقطعة األوصـــال .سنشاهد الغبن ذاتــه ولكن بصمت أقل.
فهذا الصمت الــذي تح ّول بعد الخامس عشر من مــارس/
آذار الى صراخ زادت من ح ّدته أسئلة الثورة والغُ ربة.

بسمة عبد العزيز

هشوة المحو

صحافية منذ بــدايــات الــثــورة المصرية فــي أوائـــل  ،٢٠١١اندفعت
وفنانة ،مصر .مختلف الفنون لدعمها ومساندتها ونقلها للجميع ،داخل
الميادين المنتفضة وخــارجــهــا .هكذا ظهرت الشعارات
والــرســوم الملونة كمرآة معبرة عن كل موقعة تجري وعن
كل حــدث يقع .وفــي أحيان أخــرى جــاءت مستشرفة لآلتي
أو محرضة عليه .لــم تقتصر فــي وجــودهــا على العاصمة
التي انطلقت منها الــشـرارة األولــى ،بل انتشرت في جميع
أرجـــاء الــوطــن وربــوعــه ،على جـــدران المباني واألســـوار
واألبــــواب وأكــشــاك الكهرباء وحــتــى األشــجــار .كــل سطح
أمكن الرسم أو الكتابة عليه قد امتأل عن آخــره ،وخالل
فترة زمنية قصيرة ،استعاد المصريون موهبتهم األولــى
الفائقة فــي تــدويــن األحــــداث ،وتوثيقها حــرو ًفــا ورمـــوزًا
وأشــكـ ً
ـال .الموهبة التي لوالها لما احتفظوا بتاريخ اآلف
األعوام على الجدران واألحجار.
غـزا الغرافيتي الــشــوارع ،ليوصل رسائله للجميع ،لمن
يقرأ ولمن ال يــقــرأ ،لمن يريد ولمن ال يــريــد ،حتى صار
بمثابة ذاكـــرة حية دقيقة تــرصــد كــل نبضة مــن نبضات
الثورة وتحتفظ لها بكل خبر طــازج .لكن في الوقت ذاته،
ومع صعود هذا الفن إلى ذروة الحماسة والتألق واإلبــداع،
ومـــع ســخــونــة الــلــوحــات وجــرأتــهــا ومــواجــهــتــهــا للسلطة
الخائفة دون مــواربــة ،ووصولها إلــى الهدف مباشرة دون
كثير مــن التفاصيل ،بــدأت عمليات طمس مــوازيــة :صار
هناك من يصنع الرسوم وهناك من يطاردها بــدأب ليزيلها
بعد ساعات أو أيام.

الشعب يكتب والسلطة تمحو

اتــخــذت عمليات الطمس أو المحو واإلزالــــة مجراها في
وقــت باكر جــ ًدا .لكنها لم تكن منظمة وســافــرة الوجه كما
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أصبحت في الفترة التي أحاطت بالعملية االنتخابية .إذ بعد
تنحي الرئيس السابق كانت هناك مــحــاوالت للتخلص من
ّ
بعض الــشــعــارات والــعــبــارات ،لكنها تمت على استحياء،
وفــي ما بعد تطور األمــر ليتخذ ً
ووضوحا،
شكل أكثر فجاجة
ً
ولتقوم الدولة ممثلة في أجهزتها وهيئاتها بإعالن نيتها في
التخلص مــن كــل مــا قــد يـــؤرخ ألحـــداث الــثــورة الجسام.
أحـــداث قــد يصبح االحتفاظ بها وتخليدها ،م ـراد ًفــا إلدانــة
السلطة القائمة ،وداف ًعا محرضً ا على محاسبتها.
يــوم  ٢٤شــبــاط /فــبـرايــر  ٢٠١٢على وجــه التحديد،
كتب أحــد النشطاء على الفايس بــوك إعــا ًنــا يفيد بأن
الجيش قــد قــام بمحو كــل رســـوم الغرافيتي مــن شــارع
محمد محمود .وفي اليوم التالي ،قام عمال «الهيئة العامة
لنظافة وتجميل الــقــاهــرة» ،بطلي ســور مــدرســة القلب
المقدس بغمره بلون أصفر كئيب للتغطية على العبارات
الــتــي ُك ـ ِت ـ َبــت عــلــيــه ،والــتــي صــاغــت اتــهــامــات صريحة

لـ«العسكر» تـــارة ،ولـ«المجلس العسكري» تــارة أخــرى.
وفــي مطلع أبريل/نيسان ــــ أي بعد شهر واحــد ال اكثر
ــــ أخــذ عمال «الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة»
ّ
يلطخون أســوار نــادي الشمس في مصر الجديدة باللون
األصــفــر المعتاد ،ليطمسوا معالم الكتابة والــشــعــارات
الثورية التي غطته .وفــي شهر مــايــو/ايــار ،رصــدت غالبية
الصحف اليومية وبعض الــدوريــات األسبوعية قيام «هيئة
النظافة بمحافظة القاهرة» بــإزالــة رســوم الغرافيتي من
ســور الجامعة األميركية فــي شــارع محمد محمود ،الــذي
شهد أشهر المعارك بين الــثــوار وقــوات الشرطة والجيش.
بعض تلك الــرســوم كــانــت لــوجــوه شــهــداء قــضــوا نحبهم
على يــد قــوات األمــن أثــنــاء الــثــورة ،وبعضها كــان يسخر
بخفة الــدم المصرية المعهودة من رمــوز النظام المتهاوي،
وهي في مجملها توثيق شديد األهمية للثورة المصرية.
عاد اللون االصفر الكئيب ليغمر الجدران ك ّلها دون ان يميز
ّ
وليدل على المحو المنظم المقصود لكل ما
بين رسوم وكلمات،
يمت للثورة بصلة ،لكن فناني الشوارع لم يصابوا باإلحباط ،بل
قاموا بتجهيز أدواتهم وعادوا مرة أخرى ليبتكروا رسو ًما جديدة أكثر
سخونة .هكذا ر ّدوا على قرار المحو بالتوجه إلى الشارع مباشرة،
ومألوا جدرانه بوجوه الشهداء الملونة .لقد أتت االستغاثات التي
انطلقت من مواقع التواصل االجتماعي إلنقاذ شارع محمد محمود
ثمارها ،فهو ذاك الشارع الذي ُأط ِلقَ عليه اسم «عيون الحرية»،
حيث فقد العشرات أبصارهم برصاص الشرطة خالل المواجهات
الدامية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ،والذي صار
هواؤه يحمل عب ًقا من الرهبة .وأضافت إليه الجداريات عم ًقا
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وشموخً ا ،وحالة شديدة الخصوصية يعيد فيها المرء تمثل األحداث
بتفاصيلها ،رائحة أدخنة القنابل والدماء المختلطة بالتراب.

أحاجي ومبررات
ّ

بالقرب من ميدان العباسية ،راح بعض سائقي السيارات المتوقفة
بسبب ازحام المرور ،ينادون على العمال الذين يحملون مماسحهم
ودهاناتهم للسؤال عما هم بصدد فعله .التفت أحدهم مبتس ًما،
وقد بدا أنه الرئيس المسؤول« :بنخ ّبي الكالم القبيح» ..وفي شارع
محمد محمود ،أجاب أحد العاملين عن السؤال ذاته« :المحافظ
بعتنا نمسح الصور دي وقال لنا عشان الرئيس الجديد لما ييجي
يالقي البلد نضيفة» .وقال آخر أمام أحد األسوار التي بدأت فرشاته
تكسوها بلون كالح :إن المحافظة كلفته وعد ًدا من زمالئه ،القيام
بأعمال تجميل في الشارع ،عن طريق إزالة «التشوهات» التي
لحقت به من فوق الجدران كلها ،ودهانها باللون المناسب.
لقد ذكر رئيس «الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة» حين
ُسئ َِل ،أنه إلى جانب الرسومات الجميلة ،قد توجد عبارات خادشة
وغير الئقة ،األمر الذي يوجب إزالة شاملة .وهو رد ال يسمن وال
يغني من جوع .لكن األكثر مدعاة للتعجب والدهشة هو تصريح
رئيس الهيئة بأن عملية المحو «تأتي في إطار إعادة المظهر
الجمالي لقلب العاصمة» .تلك العاصمة التي تعج بمختلف أنواع
القبح المعماري ،لن تجد طريقها للجمال البصري سوى بإزالة
الرسوم الفنية والتوثيقية من على جدرانها الشائهة .على الجانب
اآلخر أكد رئيس جهاز التنسيق الحضاري اهتمامه بتصوير هذه
الرسومات تمهيدا لتدريسها ،وأشار إلى أنه قام بتشكيل لجنة فنية
لبحث ما يجب تركه ،وما يجب محوه ،أيا كانت قيمته التاريخية،

وأن المعيار األول واألخير هو القيمة التاريخية للمبنى المرسوم وحبس على ذمة التحقيقات بتهمة إتالف منشأة عامة تخص
على جدرانه وليس للعمل .هي رؤية ربما تحتاج إلى مراجعة ،القوات المسلحة .وأثناء نظر تجديد الحبس تم توقيع الغرامة التي
ففي تلك الحالة سوف نقف أمام قيمتين تاريخيتين ،تملك قدرت بـ ١٨٠٠جنيه عليه ،ثم أفرجت عنه النيابة العسكرية بعد
إحداهما إصدار الحكم بإعدام األخرى بغض النظر عن أهميتها .دفع المبلغ .كذلك ،ألقي القبض على الناشطين أحمد عبد الله
يبدو أن السلطة تقدم في حقيقة األمر مبررات واهية ،يصعب وجالل البحيري بعد رسمهما غرافيتي على سور جامعة «بنها» ،ثم
االتكاء عليها ،من أجل إضفاء
أطلق سراحهما.
ً
عت َب الرسم عىل اجلدران ً
ا
مستحدث
فعل
ي
ال
َ
ُ
مشروعية على عملية المحو،
بسبب اإلدانــة التي تلحق
ً
احلال
نتصور
أن
ولنا
المرصيني،
عىل
دخيل
وال
وإكسابها قــد ًرا من تعاطف
برسامي الغرافيتي وفناني
الناس.
لو كان حلكام مرص القدمية اليت قامت حضارهتا الــشــوارع ،جــرت الــعــادة أن
ينجزوا رسومهم في غفلة من
آلالف األعوام وانتقلت إلينا عرب النقوش
«ليس هذا بغرافيتي!»
اآلخرين ،وهو ما يستدعي في
احلجرية ،أن يعتربوا رسوم اجلدران مبثابة
صحيح أن الــغـرافــيــتــي فن
أحيان كثيرة أن يبدأ العمل بعد
ممنوع ،وأنه يعتبر في معظم
منتصف الليل أو فج ًرا .وبينما
تشويه ،يستدعي حترك الدولة إلزالته.
دول العالم تقري ًبا بمثابة
هم مضطرون إلى االختباء عن
تخريب للملكية العامة ،لكن بل ًدا تقوم فيه ثورة كي تُسق ُِط نظا ًما ،العيون إليصال رسائلهم للسلطة من جانب ،وللجمهور من جانب
وتضع دستو ًرا وتسترد حريتها ،ال يمكن أن يكون أول عمل تقوم به آخر ،فإن عملية محو تلك الرسائل تجري على مسمع ومرأى
هو محو كل ما يدل على ثورتها ،وشهدائها ومعاركها مع السلطة من الجميع ،وفي أغلب االحوال تبدأ وقت الظهيرة ،حين يكون
القمعية .إن تجريم فن الشارع وريشته وصوته يرتبط ً
ارتباطا وثي ًقا العمال والطلبة والموظفون عائدين من أشغالهم .والمقصد واضح،
بقوة تأثيره على الناس ،وما يشحذ فيهم من طاقة وقدرة على فالسلطة تستطيع أن تفعل ما تشاء وقت أن تشاء وال يملك أحد
الفعل والصمود ،هو محاولة لمحو ذاكرة ما كان وما يجب أن أن يوقفها ،سواء ثار الناس أو لم يثوروا.
يكون.
في شهر أكتوبر/تشرين األول الماضي ،أقيم معرض آراء أخرى
لمجموعة من فناني الغرافيتي تحت عنوان « :ليس هذا فيما قــرر مــســؤولــو الــدولــة أنّ رســـوم الغرافيتي تمثل
بغرافيتي» .وهو عنوان يحمل دالالت متعددة ،فربما هدف تشويها وتخري ًبا للمرافق والــمــبــانــي ،وأنــهــا غير الئقة
اختياره للسخرية من عمليات المحو ،ومن غباء القائمين جمال ًيا ،فقد كــان لبعض أصحاب الشأن رأي مخالف .في
عليها الذين يطمسون كل شــيء دون تمييز ،بينما هم ال إحــدى الــوقــائــع ،أكــد أفـــراد مــن حــرس الجامعة األميركية
يستدعون بفعلهم ســوى المزيد من الــرســوم والمزيد من أن الخدمة التي تمر لالطمئنان إلــى األمــن ،فوجئت بعدد
اإلصـــرار .وربــمــا يكون العنوان محاولة استباقية لطيفة ،من العمال أمــام الباب الرئيسي للجامعة الــذي يقع بشارع
لوقاية المعرض مــن أي هجمات تستهدف محتوياته ،محمد محمود ،يقومون بــإزالــة صــور الــشــهــداء مــن على
باعتبارها ً
الــجــدران .وقــالــوا إنهم قاموا بمنعهم من ذلــكُ ،موضحين
عمل إجرام ًيا يعاقب عليه القانون.
ألن الغرافيتي فن يخيف المستبدين والطغاة ،يجابه أصحابه أن صـــور الــشــهــداء ال تــســيء للجامعة فــي شـــيء ،بل
دو ًما أنوا ًعا من القمع والتهديد .فقد تع ّرض بعض فناني الغرافيتي بالعكس فــإن الجامعة ترحب بالصور ،وتمجد الشهداء.
لالعتقال في ليبيا إبان فترة حكم القذافي ،منهم صادق جشوط من ناحية أخــرى أصــدرت اللجنة الفنية في كلية الهندسة
وع ِّذ َبت ابنته الطفلة .وفي بجامعة االسكندرية بيانًا للرد على محاوالت إزالــة رسوم
وهو أحد الرسامين المعروفينُ ،
السعودية ،أصدرت وزارة الداخلية قرا ًرا بتغريم كل من يلقى الغرافيتي عــن أحــد مبانيها ،أكــدت فيه رفضها القاطع
متلبسا بالرسم على الجدران ،مبلغًا يراوح ما بين الفين لسياسة «تكميم األفـــواه المتبعة مــن قبل إدارة الكلية
القبض عليه ً
وخمسة آالف ريال ،وذلك بعد اعتقال مجموعة من الشباب ،كتبوا المخلوعة ،ومــن بعض أعــضــاء اإلتـــحـــاد» ،وأشــــارت إلى
عبارات ُوصِ َفت بأنها سياسية ومخلة .وفي مصر ،اعتقل الناشط أن رســومــات الغرافيتي بوجه عــام قابلة لــإزالــة بعد فترة
علي الحلبي ،لقيامه بالرسم على سور «جمعية الوفاء واألمل» بطريقة معينة ،وذكـــرت أنها رغــم لومها الــطــاب الذين
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نــفــذوا الــرســومــات على مبنى اإلعــــدادي األثــــري ،فإنها
لــن تتخذ أي إجـــراء قانوني ضــدهــم النــهــم حصلوا على
موافقات من المسؤولين ،لكنها ســوف تتقدم بمذكرة ضد
العمال وضــد طــاب االتحاد الذين قاموا بإزالة الغرافيتي
بوسائل غير مناسبة ،ودون الــرجــوع الــى اللجنة الفنية
المتخصصة في هــذه األمـــور ،ما أدى إلــى تشويه المبنى.
الطريف في األمــر أنّ البيان لفت النظر إلى أن المشاركين
في إزالــة الغرافيتي قاموا بــإزالــة الــرأي المكتوب (يسقط
حكم العسكر) ،و(يــســقــط قــانــون الــطــوارئ) دون محو
الغرافيتي بالكامل ،فاستنتجت منه اللجنة الفنية أن
الهدف ليس إزالــة التشويه بل إزالــة الــرأي الــثــوري الحر،
وعليه وجهت تحذي ًرا شدي ًدا للمعتدين.
لم تقتصر عمليات اإلزالــة االنتقائية على مباني كلية
الهندسة فــي االســكــنــدريــة ،بــل كانت ملحوظة ثابتة في
أغلب المناطق ،حيث أصابت مــحــاوالت الطمس والمحو
تلك العبارات التي تدين العسكر وتمجد الشهداء .وفي
الوقت ذاتــه تركت باقي العبارات والــصــور التي ال عالقة
لها بالعسكر على حالها ،حتى ثــار اللغط فقام الطامسون
بدهان الجدران كاملة.
عــلــى كــل حـــال ،تمثل أغــلــب رســـوم الــغـرافــيــتــي في
حــد ذاتــهــا قيمة فنية خالصة ،وقــد ازدانـــت اآلف وربما
ماليين الــجــدران عبر السنين بــرســوم متنوعة ،ن ّفذها
أشــهــر الــرســامــيــن وأعــظــمــهــم ،منها مــا تضمه كثير من
الكنائس واألديــــرة .وال ُيع َت َبر الــرســم على الــجــدران ً
فعل
مستحد ًثا وال دخــيـ ًـا على المصريين ،ولــنــا أن نتصور
الحال لو كــان لحكام مصر القديمة التي قامت حضارتها
آلالف األعـــوام وانتقلت إلينا عبر النقوش الحجرية ،أن
يعتبروا رســوم الــجــدران بمثابة تشويه يستدعي تحرك
الــدولــة إلزالــتــه .ال يسع المتابع لتلك المبررات والحجج
الــتــي يسوقها الــمــســؤولــون للدفاع عــن مسلكهم ،والتي
تتنكر خلف فــكــرة التشوية واإلســــاءة للقيم الجمالية
والــحــضــاريــة ،إال أن يــتــســاءل عــن هــذا الــكــم مــن الطرز
المعمارية المتنافرة التي تزخر بها العاصمة المصرية،
وتلك األلـــوان القبيحة التي يستخدمها أصــحــاب المحال
التجارية فــي الفتاتهم ،واالرتــفــاعــات المتباينة للبنايات
السكنية الــتــي ال يحكمها ضــابــط أو رابـــط ،والــواجــهــات
الــزجــاجــيــة العاكسة الــتــي ال تناسب الــمــنــاخ وال الطرز
العتيقة فــي أحــيــاء لها عراقتها المعمارية ،والسيراميك
الــذي يغطي بعض أرصفة وســط المدينة ويجعلها مدعاة
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لسخرية السائحين .تــرى أال تمثل تلك األشــيــاء جمي ًعا
أي دافــع أو محرض على اإلصـــاح ،أم أن ُبع َدها عــن أي
مواجهة مباشرة مع السلطة يكفل لها البقاء ،مهما كان
مقدار التشويه الذي تتسبب فيه؟

بأيدينا نمحو

ربما كــان من الطبيعي أن تعادي السلطة الغرافيتي أو
«فــن الــشــارع» ،وأن تبذل ما في وسعها إلزالــتــه ،فهو في
ـوجــه ضدها وضــد كــل وجــه مــن وجــوه االستبداد
أغلبه مـ ّ
والــقــمــع .لكن الغريب أن تــشــارك فــي عملية المعاداة
واإلزالـــة مجموعات مــن الشباب ،ربما انتمت بشكل أو
بآخر للفعل الــثــوري ،وشــاركــت فــي صناعته ،أمــر يحتاج
إلى شيء من التأمل والدراسة.
فــي شهر فــب ـرايــر/شــبــاط  ،٢٠١٢قــام مــا يــقــرب من
ثالثين شا ًبا وصفتهم الجرائد والصحف بكونهم «شباب
الــثــورة» فــي محافظة بني ســويــف ،بالدعوة إلــى تنظيف
النصب التذكاري الموجود في ميدان الشهداء من رسوم
الغرافيتي والــشــعــارات المكتوبة عليه ،مستخدمين مواد
حــارقــة مثل البنزين ومــاء الــنــار ،بــاإلضــافــة إلــى السنفرة
والم َل ِّم َعات .ويتخذ النصب شكل هــرم ميدوم،
واألســـاك ُ
وهــو أحــد المعالم الــبــارزة فــي المحافظة ،أقيم لتخليد
الــشــهــداء خــال الــحــروب مــن  ١٩٤٨الــى «حــرب أكتوبر»
 .١٩٧٣أطــلــق الــشــبــاب على حملتهم اســم «حــركــة بني
ـصــب كان
ســويــف الــحــرة» ،وذكـــر أحــد مؤسسيها أن ال ـ ًنـ ُ
ـوهــا» بــعــبــارات مــن قبيل «يسقط مــبــارك» ،و«تحيا
«مــشـ ً
ثــورة  25يناير» وأن الحركة قــررت إزالـــة هــذه العبارات
والرسوم احترا ًما للشهداء!
فــي الــشــهــر الــتــالــي (مــــــــارس/آذار) ،وبينما يستمر
المعتصمون المطالبون برحيل المجلس العسكري في
اعتصامهم فــي مــيــدان التحرير ،تشكلت حــركــة أطلقت
على نفسها اســم «أنــصــار التحرير» قيل إنها تضم شبابا
مستقلين وعــد ًدا من مصا ِبي الثورة ،وضعت لنفسها هدف
إعــادة تنظيف الميدان وتزيينه ،وأحضر أعضاؤها أدوات
التنظيف الــازمــة والــدهــانــات لتلوين األرصــفــة .وذكــر
أحــد أعــضــاء الــحــركــة فــي حـــوار صــحــافــي ،أن المجموعة
أرادت أن تثبت للمجلس العسكري والحكومة أن الثوار
والمصابين ليسوا بلطجية أو مأجورين يسعون إلــى هدم
الــدولــة ،وإنــمــا هــم يعملون مــن أجــل بناء مصر جديدة،
وأنهم سوف يغادرون الميدان بمجرد االنتهاء من تنظيفه.

قامت حركة «أنــصــار التحرير» بعملها ،وحققت الهدف
الــذي تطلعت إلــيــه ،والـــذي لــم يكن يتعلق مــن قريب أو
بعيد بــأهــداف هــؤالء المعتصمين ،الذين واصــلــوا المبيت
في الميدان متمسكين بقضيتهم دون أن تمثل لهم عملية
التنظيف والدهان أهمية كبرى .على المنوال ذاتــه ،تكونت
رابــطــة على مــوقــع الــتــواصــل االجتماعي (الــفــايــس بــوك)
تحمل عنوان «بأيدينا» تضم في عضويتها عــد ًدا كبي ًرا من
األطباء والمهندسين والطيارين الذين اتفقوا على النزول
إلــى الــشــوارع والميادين الرئيسية «الــمــشـ ّوهــة» كــل يوم
جمعة لتنظيفها .وذكــر مؤسس الرابطة ــ وهو طبيب ــ أن
األعضاء قسموا العمل في ما بينهم حيث تولت مجموعة
تنظيف أســ َدي قصر النيل ،وتولت أخــرى تنظيف الجدران
والكوبري ،وأن بعض السياح شاركهم في المحو.
ال يقتصر األمـــر على تلك المجموعات الــتــي تنشأ
بــدافــع مــثــالــي ،والــتــي تــرفــع بــشــيء مــن الــســذاجــة رايــة
المسؤولية واالنــتــمــاء .فهناك الــخــافــات اإليديولوجية
التي تدفع بــأفـراد أو جماعات ،إلــى محو اآلخــر المخالف
في الـــرأي .ذكــر شهود العيان أنهم تابعوا أحــد األشخاص
الملتحين وهـــو يــحــاول طــمــس جـــزء مــن مــامــح صــورة
شخصا ملتح ًيا يــرتــدي ســتــرة طبع عليها شعار
تظهر
ً
اإلخـــوان المسلمين ،وكتب فوقها «يس ّرنا أن نقدم مرشح
الجماعة» ،بــاإلضــافــة لــصــورة أخــرى تتضمن إطــار سيارة
مكتوب عليه «االســتــبــن» ،لكنه فشل في تلك المحاولة ،
وقــام آخــرون من أنصار الشيخ حــازم صــاح أبــو إسماعيل
بطمس غرافيتي يصور الشيخ عماد عفت ،واستبدلوا به
آخر للشيخ حازم.
مهما أثـــار فعل المحو مــن استنكار وضــيــق ،تبقى
قواعد اللعبة واحــدة :الرسم ثم الطمس ،وإعــادة الرسم مرة
أخــرى .انه العناد أمــام الخوف وصمود الفن أمــام االستبداد.
لم تعد األيــدي التي تزيل خفية ،ولــم تعد بالضرورة أيدي
السلطة المعروفة للجميع ،هي أحيانًا أيــا ٍد صديقة .ورغم
كثرتها ال تفتأ الــرســوم تنبت على كل حائط ،وتكبر يو ًما
بعد يوم ،دون أن يملك أحد السيطرة عليها.

شهوة المحو لدى االصدقاء:
الثورة لم تنته بعد!

يمكن اعتبار مشاهدة عمليات محو الغرافيتي ،ســواء تلك
التي تمت عن طريق الدولة أو التي دعت إليها مجموعات
الــشــبــاب المستقلة ،فــي ض ــوء مــا سبقها مــن أحـــداث،
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امــتــدا ًدا طبيع ًيا ومتوق ًعا لمرحلة الكنس والتنظيف التي
تنحي الرئيس السابق .للحقيقة
اتــخــذت مجراها صباح ّ
كــان المشهد غري ًبا ،حتى أن غالبية صحف العالم أبرزته
وع ّلقت عليه .أمسك الشباب بالمكانس إلزاحـــة األتربة
والمخ ّلفات ،وارتـــدت مجموعات من الفتيات والسيدات
ــ بعضهن لم تــزرن الميدان ولــو لمرة واحــدة منذ بدأت
الثورة ــ قفازات طبية لجمع القمامة في أكياس سوداء.
ال تكمن الغرابة في عملية التنظيف نفسها ،إنما في
سرعة االنتقال مــن الـــروح الثورية التي تخوض المعارك
وتبذل الدماء واألبــصــار ،إلــى تلك الــروح الخفيفة اللطيفة
المر ّفهة ،التي ترغب في إعــادة الميادين والــشــوارع إلى
مــا كــانــت عليه ،وتــضــع على رأس أولــويــاتــهــا ّ
رش المياه
ومسح األرصــفــة ،وتطمح إلــى إزالــة آثــار اإلقــامــة ونفايات
المعيشة ،وآثــار الــثــورة التي قــام بها الشعب .هكذا بدأ
المحو في عجلة شــديــدة ،وبمنتهى الفرحة والــجــزل ،كما
لــو كــان رحــيــل مــبــارك قــد أنــهــى كــل شـــيء ،وكــمــا لــو أنه
تنبغي العودة سري ًعا للمشهد المعتاد.
تفرز الشرائح االجتماعية المتباينة سلوكيات متباينة بالسليقة،
الفقراء الذين يتكومون في غرف ضيقة ويشتركون في دورات
المياه ويلتقطون من قمامة اآلخرين بعض األشياء التي ال يملكون
ترف شرائها ،ربما ال يهتمون كثي ًرا بقيمة كالنظافة وال يعبأون بإزالة
مخلفات األيام التي قضوها على األرض .في المقابل هناك الطبقة
المتوسطة التي يحمل أفرادها قي ًما قد ال تحظى باألهمية ذاتها لدى
طبقات أخرى ،بل قد ال تتوافر لديها من األصل ،رفاهية الخصوصية
واألناقة والنظافة الفائقة ،هي قيم ربما دفعت البعض إلى
اإلمساك بالمماسح فو ًرا والشروع في تنظيف ومحو كل أثر للثورة،
وهي التي جعلت آخرين يقفون أول ما وقفوا ،لتلوين األرصفة،
بمنتهى الجدية والفخر ،مقتنعين بأن ذاك هو سبيلهم للتقدم
بالوطن خطوات إلى األمام .يؤكد هذا األمر أن كثيرا من أعضاء
المجموعات التي تكونت بغرض القيام بعمليات المحو والتنظيف،
هم من األطباء والمهندسين والصيادلة الذين ينتمون بوضوح
إلى الطبقة الوسطى .وتقودني هذه المالحظة إلى حديث أحد
الصحافيين النشطاء في ندوة أقامها منتدى علم االجتماع النقدي،
حين طلب الكلمة ليصرخ بأن الشباب الذين كانوا في الصفوف
األولى ،والذين ضحوا وخاضوا معارك الكر والفر مع القوات األمنية،
وقتلوا دون أن يحظوا بأي تكريم ،هم شباب الطبقات الدنيا ،وأن
هؤالء الذين يسكنون العشوائيات وال يجدون القوت ،هم الذين
كانوا يبيتون أسفل الدبابات والمدرعات ،وأنهم في حقيقة األمر ال
يهتمون كثي ًرا بعمليات التنظيف الحماسية التي جرت في ميدان

التحرير عن طريق شباب وشابات «مرفهين» ،مع ان وسائل اإلعالم
إهتمت بها ،ونقلتها باحتفاء ،وأسبغت على الذين قاموا بها صفة
الثوار الحقيقيين.
ال يمثل محو السلطة للغرافيتي سوى حلقة في سلسلة طويلة
من الحلقات ،جرت وتجري منذ قيام الحركة الثورية المصرية ،وإلى
جانب مشاركتها الشباب في تنظيف الميادين والشوارع من آثار
المعيشة ومخلفاتها ،وكأن بش ًرا لم يقضوا ليالي فيها .وإلى جانب
محو الرسوم والعبارات التي رسمها الثائرون على كل جدار ،فقد تم
أيضً ا محو أدلة ال حصر لها ترتبط بعمليات القتل واالغتيال التي
راح ضحيتها المئات .طاردت السلطة آثار الرصاص والدماء والدهس
في كثير من المعارك التي ال يزال الجناة فيها طلقاء ،ومحتها تما ًما.
وقد أصبح اليوم التالي ألحداث ماسبيرو والطرقات مغسولة بالمياه،
والشوارع نظيفة المعة ،ال أثر فيها لعمليات القتل التي قامت بها
السلطة .أتى الصباح وكأن أح ًدا لم يكن هناك .بالمثل تم «محو»
الوثائق الموجودة في مقار جهاز أمن الدولة ورآها الناس ممزقة
مفرومة ال طائل منها .كذلك تم محو األشرطة الخاصة بكاميرات
المتابعة في المتحف المصري ،والتي كانت ضمن أحراز قضية
قتل المتظاهرين ،إذ صدرت بشأنها مذكرة منسوبة إلى جهاز
االستخبارات وموجهة إلى النيابة العامة ،تفيد بعدم صالحيتها ،وبأنه
قد تم تسجيل مواد أخرى عليها في الفترة من  ٢٥إلى  ٣١يناير/
كانون الثاني ،وهي الفترة التي شهدت ً
قتل مكث ًفا ومقصو ًدا.
هكذا ال تقف عملية المحو واإلزالـــة عند
الرسوم .المحو ّ
المنظم يطاول الثورة وآثارها.
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ف ّواز طرابليس

إريك رولو

إريك رولو

صحايف كبري يف العرص الذهيب للتحرر العريب

صحافي مصري ولد في  ١تموز  ١٩٢٦في القاهرة ،ومارس الصحافة باكرا في القاهرة ثم في باريس التي انتقل
ودبلوماسي اليها على اثر االجواء التي سادت في مصر تجاه اليهود والشيوعيين بعيد نكبة فلسطين.
فرنسي.
تس ّلم قسم الشرق االوسط في «لوموند» اليومية من  ١٩٥٥الى  ١٩٨٥ووصف خاللها بأنه
عبر حينها عن عميق معرفته بأوضاع المنطقة وتعاطفه
«صحافي كبير في صحيفة كبيرة» ّ
الكبير مع قضاياها وحركاتها التحررية .ربطته عالقة مميزة بالرئيس جمال عبد الناصر وبياسر
عينه فرانسوا ميتران اول سفير لفرنسا لدى
عرفات والقادة الفلسطينيين واإلمام الخمينيّ .
منظمة التحرير الفلسطينية في تونس خالل االعوام  ١٩٦٥الى  .١٩٨٦وشغل بعدها منصب
سفير فرنسا في انقره الى حين تقاعده العام  .١٩٩١عرف بمعارضته الشديدة للغزو االميركي
للعراق .واظب على الكتابة في «لو موند دبلوماتيك» بعد تقاعده عن العمل الصحافي .تدور
مؤلفاته الرئيسية حول قضية فلسطين والمقاومة الفلسطينية والحروب العربية االسرائيلي.
حائز على وسام جوقة الشرف الفرنسي وعضو في محكمة راسل عن فلسطين.
ننشر في ما يلي المقدمة والجزء االكبر من الفصل االول من كتاب الصحافي والدبلوماسي
بعيدا عن األساطير»
إريك رولو بعنوان «مدخل إلى فصول الربيع العربي :الشرق األوسط
ً
خصنا المؤلف بحق
الذي يصدر قريبا عن دار فايار في باريس .اقتطفنا من المخطوطة التي
ّ
ترجمة اجزاء منها التقديم عن حياة المؤلف والقسم المتع ّلق بأول لقاء له بالرئيس جمال عبد
الناصر ،مطلع الثورة المصرية.
ُ
نـــشـــأت فـــي فــرنــســا ،وتــلــقــيــت تعليمي فـــي مـــدارس
الجمهورية ،ومن بينها تلك التابعة لـ«الرابطة اإلسرائيلية
العالمية» .وكــان أبــي ،بطبيعة الــحــال ،مناص ًرا لعلمانية
الــدولــة ،ويــؤيــد الــدمــج الــكــامــل للمواطنين الــيــهــود في
دولتهم ،ما جعله عص ًّيا على تق ّبل ّأي شكل من أشكال
الفكر القومي اليهودي .ورغــم كونه ملح ًدا أو الدينيا ــ
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مخلصا
لم أتمكن يو ًما من تمييز ذلك بد ّقة ــ إال أنه بقي
ً
لتقاليد اليهودية .فكان يحيي األعــيــاد الكبرى ــ الفصح
اليهودي ،رأس السنة اليهودية ،ويــوم كيبور ــ غــار ًفــا من
كـــؤوس الخمر الــتــي ُتــغــدق خــال الــصــلــوات الطقسية.
وباستثناء الته ّكم اللطيف ،لم يجد ما يقوله لــي ،عندما
قـــررت ،خــال إحـــدى نــوبــات الــمـراهــقــة ،متابعة صفوف

مسائية فــي ِكـ ِنــيــس ،بــهــدف دراســـة النصوص المق ّدسة
(ومــن ضمنها التلمود) ،وقــد كانت تلك التجربة ،على
ما أظــن ،مق ّدم ًة لفقداني اإليمان ــ ومعها مسيرة مهنية
حاخامية .كما أنــه لم يتص ّد لقراري باالنتساب إلــى نادي
حركة «هشومير هتساعير» («الــحــارس الــشــاب») ،وهي
حركة صهيونية ذات ميول ماركسية .وأظــن أن أبــي ،مثلي،
كــان يجهل تما ًما ،تقري ًبا ،كل ما يمت بصلة للصهيونية
والــمــاركــســيــة ،وهــمــا أيديولوجيتان خــا منهما بوضوح
عالمه الفكري .انسحبت من ذاك الــنــادي بعد عــا ٍم على
انتسابي إليه ،بعد خيبة أملي من Hدعائه التوفيق ما بين
القومية اليهودية واألممية الماركسية.

الوالد العلماني
والصيف في لبنان

وكـــان أبــي ي ـ ّدخــر الــمــال الكافي ليضمن لــنــا ،كــل خمس
ســنــوات ،إجـــازة فــي لبنان حيث غـــزارة الــمــيــاه ،ووفــرة
النبات ،وسخاء البساتين ،تش ّكل عوامل تسلخُ نا بسعادة
مضعضع من زمــنٍ آخر
عن مص ٍر القاحلة والجافة .قطا ٌر
ٌ
يصم اآلذان،
يشقّ طريقه بــبــطء ،وســط صخب حــديـ ّ
ـدي ّ
يعبر بنا سيناء .ومنها يق ّلنا أوتوبيس إلى تل أبيب ،لنزور
حب
أخــي الــذي هاجر إلــى فلسطين قبل الــحــرب ،يح ّركه ٌّ
للمغامرة أكثر بكثير من االلــتـزام بالمثل الدينية .ال شيء
ســواه ربطنا بـــاألرض المقدسة ،حيث كنا نقضي يومين
أو ثــاثــة ال أكــثــر ،قبل أن نمضي باتجاه أشــهــر اإلجـــازة
الثالثة في لبنان.
ـاج تــام فــي المجتمع الــمــصــري ،الــذي
عشنا بــانــدمـ ٍ
حفظ لليهود فيه موق ًعا محظ ًيا .في وسط القاهرة ،كانت
األحــيــاء الــتــجــاريــة تــغـ ّ
ـط فــي ســبــات عميق خــال «يــوم
ٌ
مجموعة
كيبور» ،أو رأس السنة اليهودية ,فتقفل أبوابها
مــن أكبر المتاجر ،والــحــوانــيــت ،والــمــصــارف ،والشركات
التجارية ،كما البورصة .أمــا المقاهي ،والمطاعم ،ودور
السينما ،فتعيش خالله يو ًما متباطئًا .وكــان يكفي التن ّزه
في شرايين العاصمة الرئيسية لتقفز إلــى العيون أسماء
الــمــحــال الــكــبــرى الرفيعة الــمــســتــوى ،مــن «شــيــكــوريــل»،
و«شــمــلــة» ،و«غاتينيو» ،و«أوروزدي بـــاك» ،و«أديـــس»،
و«أوريــكــو» ،و«الــصــالــون األخــضــر» ،و«الملكة الصغيرة»،
كاشف ًة عن ثراء عائالت السفارديم.
واحـــد فقط ،وهو
كــان يقارعها فــي المستوى متج ٌر
ٌ
«صــيــدنــاوي» ،المملوك مــن عائلة مسيحية مهاجرة من
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سورية ،تحمل االسم ذاته.
حاييم ناهوم أفندي ،كبير حاخامات مصر (منذ العام
 ١٩٢٥حــتــى الـــعـــام  ،)١٩٦٠والــســاهــر عــلــى شـــؤون
الرعية الدينية ،كان في آن م ًعا عض ًوا في مجلس الشيوخ
فــي األكــاديــمــيــة الملكية ،لِسعة علمه الــنــادرة .متع ّدد
األلــســن ،يتقن العربية الفصحى بقدر مــا يتقن العبرية
والتركية والفرنسية واإلنكليزية .وقــد أتاحت له البعثات
الدبلوماسية التي أشــركــه فيها السلطان العثماني حتى
الــعــام  ،١٩٢٠حين كــان يشغل منصب كبير حاخامات
السلطنة ،أن يحافظ على عالقاته في األوســـاط السياسية
األوروبـــيـــة ،وهـــي مــيــزة وضــعــهــا فــي خــدمــة السلطات
المصرية والجماعة اليهودية الح ـ ًقــا .فهو مــن متخ ّرجي
«الـرابــطــة اإلسرائيلية العالمية» فــي فرنسا ،حيث قضى
ســنــوات شبابه ،وأتــى ليتشارك مــع معظم الــقــادة اليهود
المصريين قناعات «اندماجية» أو استيعابية ،وبالتالي،
تح ّفظات تجاه الهجرة (بالعبرية «عليا» ،أي الصعود) إلى
فلسطين .إال أن خلط اليهود المصريين ما بين مفهو َمي
الصهيونية واإلحــســان (ظ ـ ًّنــا منهم أن تب ّرعاتهم تسخّ ر
لخدمة اليهود الهاربين مــن االضــطــهــاد األوروبــــي) أســاء
إلى قادة الحركة الصهيونية.
في المقابل ،وتدريج ًيا ،وعــى وجهاء الجماعة ،وعلى
رأســهــم الحاخام الكبير ،لما يمكن للصراع فــي فلسطين
أن يخ ّلفه من عواقب مؤسفة على اليهود في بل ٍد ال يمكن
ألكثريته إال أن تــكــون مــعــاديــة للمشروع الصهيوني.
لــذلــك ،بـــات هــاجــس مــتــواصــل اإلشــهــار بــصــوت مرتفع
قــوي النبرة« :يــهــود ومــواطــنــون مصريون ،فــي آن» .وهو
فعل قناعة عــاد عليهم بدعم القصر والحكومة الحاميين،
كما بحفظ العالقات الطيبة مع النخبة المسلمة ،قبل أن
تتصاعد حــ ّدة الــص ـراع اليهودي ــــ الفلسطيني .بطبيعة
الــحــال ،أبــدى المصريون تعاط ًفا شديد الخصوصية تجاه
الفلسطينيين ،الجيران الــذيــن رأوهـــم يــج ـ ّردون مــن جزء
من أرضهم ،على أيدي أقل ّية من المستوطنين الغرباء.

مقابلة صحافية مع حسن الب ّنا

إثــر انـــدالع الــصــراع ،وقــبــل اغــتــيــال حسن البنا فــي ١٢
شــبــاط/فــب ـرايــر  ،١٩٤٩سنحت لــي فــرصــة إجــــراء حــوار
معه ،نشرته «الــغــازيــت المصرية» ،وهــي يومية ناطقة
باإلنكليزية منحتني وظيفة الصحافي .وكــان البنا حينها
الــمــرشــد الــعــام لجماعة «األخــــوان المسلمين» ،وقائد

فــي لقاؤه
الحملة ضــد إنــشــاء دولـــة يــهــوديــة .وقــد أثـــار ّ
انزعاجا مبه ًما.
ً
قصير القامة ،ممتلئ الجسم ،استبدل بذلته األوروبية
واســـع أحمر الــلــون ،تحيط بوجهه لحية ســوداء
بجلباب
ٍ
ٍ
غير مش ّذبة ،يستقبل ضيفه بعذوبة لسان رجــال الدين،
تتفحصه بنظر ٍة ثاقب ٍة ذات طبيعة خاصة.
بينما عيناه
ّ
سعى البنا بوضوح إلــى إغــواء مــحــاوره ،باستخدام المكر
الــمــرح ،والــكــام االســتــعــاري ،والتحليل المبني بحنكة،
م ّدع ًما خطابه بباقة ال تنضب من االقتباسات والطرائف.
وقد أبدى ال مباالة ب ّينة تجاه كوني يهود ًيا.
خطيب المــع ينضح شــغـ ًفــا ،تستنهض ديماغوجيته
ٌ
الــرســولــيــة النكهة حماسة الــحــشــود ،ليبرهن أن اإلســام
وحــده يمتلك القدرة على معالجة كافة العلل التي يعاني
منها الــشــعــب .إلــى الصهيونية ،اســتــهــدف نــقــده ،بشكل
أســاســي ،االســتــعــمــار الــبــريــطــانــي ،و«الــفــحــش األخــاقــي»
فــي الــغــرب ،و«الــك ـ ّفــار» المتحكمين باالقتصاد ،والــمـ ّـاك
الـ ُـمــدانــيــن بــاألنــانــيــة والــجــشــع .كـــان يــديــن بشكل تــام
االشتراكية والشيوعية ،معتب ًرا انهما عقيدتان غريبتان
تــتــضــاربــان مــع تعاليم الــرســول .كــان يجتذب معجبين
ومريدين بفضل شبكاته المتعددة التي تحاصر البلد ،كما
بفضل المؤسسات االجتماعية ،والــريــاضــيــة ،والخيرية،
والــطــبــيــة ،والــعــيــادات والـــمـــدارس المجانية الــتــي أوعــز
ببنائها ،بحيث مأل الفراغ الثقيل الــذي خ ّلفه غياب الدولة،
بمنشآت يمكن استخدامها ســتــا ًٍرا للمؤامرات والعمليات
اإلرهابية التي أع ّدها .بعد مــرور عامين على لقائي به ،في
شــبــاط  /فــب ـرايــر  ،١٩٤٩اغتيل حسن البنا على أيــدي
عمالء السلطة ،انتقا ًما لرئيس الـــوزراء محمود النقراشي
باشا الــذي قتله عضو فــي جماعة «األخـــوان المسلمين».
وكـــان رئــيــس الـــــوزراء الــمــصــري بــذلــك يــدفــع ثــمــن قـــرا ٍر
فــرضــه عليه اإلنــكــلــيــز ،عــنــدمــا حــاصــروا قــصــره الملكي
بدباباتهم فــي شباط/فبراير الــعــام  ،١٩٤٢إلجــبــاره على
إعالن الحرب ــ متأخ ًرا ،بالفعل ــ ضد قوى «المحور».
خــال الــســنــوات التي تلت الــحــرب العالمية الثانية،
لم تكن أولــويــة الحركة الوطنية الكفاح ضد الصهيونية،
وإنما مقاومة االحــتــال البريطاني ،وقــد ّ
نظم الوفد ّيون
الــمــنــاصــرون لــحــزب «الــوفــد» الــيــســاري ،والشيوعيون،
ُ
شاركت في واحــدة منها في
اعتصامات وتظاهرات ضــده.
ّ
شــبــاط/فــبـرايــر  ،١٩٤٦وكــانــت أضــخــم تــظــاهــرة نظمتها
آنــذاك «اللجنة الوطنية للطلبة والعمال» ..وانتهت بحمام
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دم .أمـــام األمــــواج البشرية الــمــتـراصــة والــعــاصــفــة التي
تد ّفقت إلــى «مــيــدان اإلسماعيلية» الشاسع (أصبح اسمه
«مــيــدان التحرير» إثــر الــثــورة الناصرية) ،حيث تمركزت
الثكن البريطانية ،فتحت الــقــوات النظامية الــنــار على
ً
قتيل ومئات
الحشد ،متسببة بسقوط حــوالــي عشرين
الــجــرحــى .إحـــدى الــرصــاصــات قتلت طــال ـ ًبــا يــاف ـ ًعــا كــان
يسير بــجــواريُ .حفر مشهد المجزرة في ذاكــرتــي .ثم أمر
رئيس الــــوزراء إسماعيل صدقي بــاشــا ،وهــو فــي آن أحد
كبار رجــال األعمال ،بتوقيف عشرات القيادات «الوفدية»
والــشــيــوعــيــة ،كــمــا حــظــر الـــنـــوادي الــتــي ينشطون فيها
والــمــنــشــورات الــتــي يــصــدرونــهــا .إال أن تلك اإلجــــراءات
منحت زخ ـ ًمــا كبي ًرا للحركة الوطنية ،أفــضــى بعد ست
ســنــوات إلـــى إســقــاط الــنــظــام الــمــلــكــي ،تــمــهــيـ ًدا إلجــاء
القواعد البريطانية من منطقة قناة السويس.

قرار التقسيم ذريعة لحملة
على الشيوعيين المصريين

إال أن المناخ السياسي بــدأ يــتــر ّدى منذ تشرين الثاني/
نوفمبر  ،١٩٤٧عندما أصـــدرت الجمعية العامة لألمم
المتحدة مرسو ًما يقضي بتقسيم فلسطين إلــى دولتين،
واحــدة يهودية والثانية عربية فلسطينية .تس ّبب القرار
بتفجر غضب عـــارم ،وطبع بــدايــة مرحلة رهــاب اليهود.
ّ
الصحافة التي كانت قــد برهنت حتى تلك اللحظة عن
اعتدالها ،ش ّنت هجو ًما على اليهود ،متهم ًة إياهم بأنهم،
فــي آن م ـ ًعــا« ،صهاينة» و«شــيــوعــيــون» .وهــكــذا ،أرســى
إنــشــاء دولــة إسـرائــيــل الــطــاق مــا بين اليهود وشركائهم
في المواطنة ،في مختلف أنحاء العالم العربي .القادة
الصهاينة وج ــدوا فــي ذلــك تأكي ًدا لنظريتهم القائلة بأن
ً
مستقبل فــي البالد
األقــلــيــات غير المسلمة ال تمتلك
اإلســامــيــة ،والنتيجة :دفـــقٌ جــديــد مــن المهاجرين إلى
إسرائيل .ولكن ،مع ذلــك ،قــررت عائلتي ،كعائالت كثيرة
غيرها ،أال تترك البلد إذ لم تفقد كل أملٍ بالتسوية.
مــن جهتها ،اســتــفــادت حــكــومــة الــمــلــك فــــاروق من
الــمــوقــف لــتــجـ ّرد الماركسيين مــن صدقيتهم ،وتصفهم
بـ«الصهاينة المق ّنعين» .فــإلــى األصـــول اليهودية التي
ينحدر منها قــادة شيوعيون كثر ،أتى قرارهم بدعم تقسيم
فلسطين إلــى دولتين ليجعلهم مشبوهين بــارزيــن ،فقد
دعــمــوا صــراحــ ًة الــمــشــروع الصهيوني ،بعد ســنــوات من
حكمهم عليه بـ«الرجعية» و«العنصرية» .وهم في الواقع

تب ّنوا قــرار االتــحــاد السوفياتي بالتصويت فــي الجمعية
العامة لألمم المتحدة لصالح إنــشــاء دولــة يهودية .وقد
ك ّلفتهم تلك التبعية غال ًيا لسنوات عديدة الحقة ،رغم
بقائهم على الــعــداء العميق لإليديولوجيا الصهيونية،
ّ
كحل
فــاتــخــذت السلطات المصرية إجــــراءات بح ّقهم،
«الرابطة اليهودية المعادية للصهيونية» ،وتوقيف قادتها
ومــصــادرة منشوراتها ،عل ًما أنها رابــطـ ٌـة منبثقة عــن أحد
التنظيمات الشيوعية ،تدافع بــدورهــا عن الــق ـرار بإنشاء
دولة يهودية.
ً
اشــتــ ّدت الــســلــطــات قــســوة ،عــنــد احــتــال الجيوش
الــعــربــيــة إلســـرائـــيـــل .فــفــي  ١٥أيــــار  /مــايــو ،١٩٤٨
اعتقل مئات «الشيوعيين» و«الصهاينة» ،أو المفترضين
كذلك ،وسجنوا في مخ ّيمين يقعان بالقرب من القاهرة،
ويقومان على مبدأ الزنازين اإلف ـراديــة .كما ُطــرد عــدد من
القيادات الشيوعية ،مصريين وغير مصريين ،إلــى خارج
الــبــاد .وقــد كــان ّ
حظهم بذلك أفضل مــن المصير الــذي
القــاه نظراؤهم العراقيون ،إذ أعــدم ثالثة منهم شن ًقا خالل
المرحلة ذاتها في بــغــداد ،بذريعة أنهم يــؤيــدون تقسيم
حصتي آنـــذاك االعــتــقــال ،والخضوع
فلسطين .وكــانــت ّ
حسن البنا ،مؤسس «جامعة اإلخوان املسلمني»

لالستجواب المكثّف حــول آرائـــي السياسية ،ألمنح بعد
شهر حــريــة مؤقتة ،يتابع خاللها االدعـــاء بــنــاء القضية،
عل ًما أنــه في ظل األحــكــام العرفية ،كــان يمكن العتقالي
أن يستمر إلى أجلٍ غير مس ّمى.
تحت تهديد اإلدانــة بالتهمة المزدوجة« ،الصهيونية»
و«الشيوعية» ،وكــونــي عــاطـ ًـا مــن العمل مــج ـ ّر ًدا مــن أي
مــادي ،قــررت أن أغــادر مصر .لم تعترض الشرطة
مدخول
ّ
رحيلي ،إال أنها لم تمنحني إال تأشيرة «خــروج بال عــودة».
بت من غير المرغوب بهم في مسقط رأســي .محرو ًما من
ّ
ً
عائلتي ،وأصــدقــائــي ،ومــعــارفــي .ســافــرت مح ّمل بعاطفة
مــزدوجــة ،الــحــزن الناتج مــن النفي وســعــادة التواجد في
باريس ــ الوطن الــذي يميل إليه أبــي ،وتنتظرني فيه حيا ٌة
ثانية ،اتــضــح الح ـ ًقــا أنــهــا ستكون مذهلة على أكــثــر من
صعيد .بعد أشهر قليلة ،وفــي  ٢٣تموز  /يوليو ١٩٥٢
تحدي ًدا ،سيستولي «الض ّباط األحـــرار» بقيادة جمال عبد
الناصر ،على السلطة ،ويعلنوا بعد عــام من هــذا التاريخ
نشوء الجمهورية.
والــيــوم ،بعد مـــرور حــوالــي  ٦٠عــا ًمــا ،أجــدنــي أقف
شاه ًدا عن ُبعد على الربيع الــذي يجتاح العالم العربي.
أحــد على أن تلك المنطقة ستهتز على
لم يكن ليراهن
ٌ
ُ
ٍ
أحد
وقــع
ـن أنها تجهلها .ولــم يتوقع ٌ
انتفاضات شعبية ظـ ّ
أيــضً ــا أن الـــرؤوس ستسقط ،وأن الرئيس التونسي زين
العابدين بــن علي سيهرب ،وأن رئيس الــدولــة المصرية
حسني مــبــارك سيحاكم بتهمة الخيانة العظمى ،وأن
الرئيس اليمني علي عبد الله صالح س ُيجبر على التنازل
عن كرسيه ،وأن بشّ ار األســد سيتس ّبب بحمام دم ليبقي
سلطته على ســوريــة .األعــيــن تشهد على بــدايــة مرحلة
جــديــدة ،ال يمكن تك ّهن مــا ستفضي إلــيــه ،فاالنتخابات
الــحــ ّرة فــي تــونــس ومــصــر تصل بــــ«األخـــوان المسلمين»
إل ــى الــســلــطــة ،وه ــم يــتــعـ ّهــدون بــاحــتــرا ٍم ورع لمبادئ
لــم ال ،مــا دامـــوا يمتلكون األكــثــريــة في
الديمقراطيةَ .
المجالس المنتخبة؟
وإن كــان النص الـــوارد أدنـــاه ال يعلن بــوضــوح بــزوغ
فجر «الربيع العربي» ،فهو يش ّكل ،في آن م ًعا ،توطئ ًة له،
وعرضً ا لمس ّوغاته.

دعوة مفاجئة لزيارة القاهرة

تــحــت تــهــديــد الــمــاحــقــة بتهمة مــمــارســة الــنــشــاطــات
«الصهيونية» و«الشيوعية» ،بت مطرو ًدا من مصر ،وبقيت
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منف ًيا الثني عشر عــا ًمــا .من هنا ،يأتي الطابع السريالي
لــاســتــقــبــال الـــذي خــصــص لــي عــنــد هــبــوطــي فــي مطار
القاهرة .فيه ،استقبلنا ،أنــا وزوجــتــي المصورة الصحافية
ٌ
ممثل رفيع المستوى عن وزارة اإلعـــام ،باحترام
روزي،
غير مسبوق ،وتــم اقتيادنا بسيارة ليموزين رسمية إلى
جناح .وكانت بانتظارنا
فندق قاهري ضخمُ ،حجز لنا فيه
ٌ
باقة ورد ضخمة ،مرفقة ببطاقة تشير إلــى أن «رئاسة
ٍ
كــاف لكي
ـرحــب بنا .كـ ّـم مــن التشريفات
الجمهورية» تـ ّ
يذهل منف ًيا قدي ًما.
حدثت مق ّدمات الــروايــة التي كنت بصدد عيشها في
بــاريــس وتــعــود ألشــهــر قليلة خــلــت إلـــى صــيــف ١٩٦٣
تــحــديــ ًدا .كــنــت حينها رئــيــس تــحــريــر بـــاب الشرقين
األوســط واألدنــى في جريدة «لــو موند» ،وهــو منصب ٌمنح
لي بما يخالف كل منطق في التفكير ،نظ ًرا لرفض معظم
البالد العربية ،إن لم يكن جميعها ،منح تأشيرة دخــولٍ
ليهودي ،آنذاك.
ّ
لكن إدارة تحرير الــجــريــدة استمدت ثقتها بــي من
تحقيقات ميدانية كنت قــد أجريتها ساب ًقا فــي أفريقيا
الــســوداء ،خــال مرحل ٍة صعب العمل فيها هناك ،لكونها
شــهــدت ذروة نــشــاط الــحــركــات المناهضة لالستعمار.
وبالتأكيد ،ساهم تم ّكني من اللغتين العربية واإلنكليزية
في تبرير القرار الغريب الــذي اتخذته إدارة التحرير ،وإن
لم يكن كاف ًيا لفتح أغلب أبــواب المنطقة أمــامــي .أضف
إلــى ذلــك التحقيقات التي أجريتها فــي كــل مــن إسرائيل
وإيــران وتركيا ،إذ توحي بقدرتي على اختراق كافة أسوار
«القلعة العربية» .أما أنا فلم أكن أتوهم ذلــك ،خاصة عند
النظر إلــى العدائية العالية التي تستفزها إسرائيل في
إلـــي ،ألكــ ّرس
المنطقة .وكـــدت أرفـــض المنصب الموكل
ّ
نفسي لمنطقة أخــرى مــن العالم ،ال جــذور لــي فيها ،وال
تبعات لتلك الجذور.
وبــقــيــت الــصــورة عــلــى ضبابيتها إلـــى أن اخترقها
بــصــيــص أمــــلٍ  ،بــعــد ثـــاث ســـنـــوات ،عــنــدمــا اتــصــل بي
صــحــافــي مــصــري عــابــر سبيل فــي بــاريــس ،وطــلــب مني
مــوعــ ًدا لــلــقــاء .كنت أعـــرف اســمــه ،لطفي الــخــولــي ،من
حسن سمعته ككاتب عمود يومي في جريدة «األهـــرام»،
وكاتب مقاالت طويلة ،ومؤلف مسرحي ،ووجــه يساري.
خــال الــغــذاء الــذي دعــوتــه إلــيــه ،قــ ّدم لــي عــرضً ــا سيمثّل
منعط ًفا أساس ًيا في حياتي المهنية .فقد أتــى ،حسبما قال
لــي ،بتكليف من محمد حسنين هيكل ،مدير «األهـــرام»
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والــصــديــق الــمــق ـ ّرب مــن الــرئــيــس جــمــال عــبــد الــنــاصــر،
ً
حامل دعــوة لــزيــارة مصر .وأ ّكــد لي أنــي سأحظى بجميع
الــتــســهــيــات ألجـــري تحقي ًقا صــحــاف ـ ًيــا ،وســـأكـــون حــ ًّرا
فــي حــركــتــي واتــصــاالتــي ،ولـــو مــع أقــطــاب الــمــعــارضــة،
وحـــ ًّرا أيــضً ــا فــي نشر كتاباتي مــن دون إخضاعها ألي
رقــابــة مسبقة .وعــنــد وصــولــي ،ســأمــنــح تــأشــيــرة دخــول
كم
تتيح لي البقاء في مصر للمدة التي تناسبني .وهــذا ٌّ
مــن االمــتــيــازات لــم تكن مصر الناصرية تمنحه آنــذاك
لصحافي أجنبي ،أ ًّيــا كــان .أطلعت إدارة التحرير على
ّ
ّ
الــعــرض ،فأمرتني بقبول الــدعــوة ،بشرط واحــد :أن تتكفل
الــجــريــدة بتغطية كافة تكاليف السفر واإلقــامــة ،وليس
الصحيفة المصرية.
ـود عــديــدة انقضت قبل أن أتمكن مــن ّ
فــك لغز
عــقـ ٌ
إلــي مدير «األهـــرام».
تلك الــدعــوة الغريبة ،التي وجهها ّ
فقد اتــضــح لــي مــن الــحــوارات الــتــي أجريتها بعد وفــاة
عبد الــنــاصــر مــع أشــخــاص مق ّربين مــنــه ،وبشكل خاص
حــــواري مــع مــديــر مكتبه ســامــي شـــرف ،أن حسابات
سياسية واعية ح ّفزت اتخاذ قــرا ٍر بفتح أبــواب مصر أمام
المبعوث الخاص لجريدة «لــو موند» .فق ْبلها بعا ٍم ،كانت
الــج ـزائــر قــد حصلت على استقاللها ،واســتــعــادت مصر
وفــرنــســا عالقاتهما الــدبــلــومــاســيــة ،فــرغــب نــاصــر بإنهاء
مــاضــي الخصومة والــمــواجــهــة ،وبــنــاء الثقة مــع حكومة
يكن له إعجا ًبا كبي ًرا ،كــان من
الجنرال ديغول ،الــذي كــان ّ
ً
متبادل .وبالقدر ذاتــه ،كــان يعتقد
المطلوب أن يضحي
ــ وليس اعتباط ًّيا ــ بــأن باريس ستتيح أمــام البالد التي
ً
سبيل ثال ًثا يسمح بالتف ّلت
استعادت حدي ًثا سيادتها،
من ثنائية االتحاد السوفياتي ــ الــواليــات المتحدة ،فكان
مــن الــواجــب إ ًذا تبديد العدائية السائدة بين البلدين،
قــدر المستطاع ،ويمكن لــإعــام الفرنسي أن يكون احد
السبل المتاحة لذلك .ويمكن اعتبار «لــو موند» الجريدة
الوحيدة الــقــادرة آنــذاك على المساهمة في التقريب بين
ثالثي ،كما أن
البلدين ،كونها ُعرفت بميلٍ ديغولي وعالم
ّ
قوة تأثيرها تفيض بشكل واسع عن حدودها الوطنية.

صحافي في خضم
حركات التحرر الوطني

ـوصــا مدير
لــذلــك ،ارتـــأى مستشارو عبد الــنــاصــر ،وخــصـ ً
«األهــــرام» بإيحاء أكيد مــن لطفي الــخــولــي ،أن الخطوة
األولـــى فــي هــذا االتــجــاه تكون بــإرســاء عالقة مــع مسؤول

قسم الــشــرق األوســـط فــي «لــو مــونــد» .ولــم يكن الرهان
ـي في األوســاط السياسية
خاس ًرا تما ًما .فقد كــان ُينظر إلـ ّ
كشخص «تــق ـ ّدمــي» مــن الممكن أن يتفاعل إيــجــا ًبــا مع
بعض إنجازات النظام الناصري.
تــوجــه مــقــاالتــي لــفــت أنــظــار
أضـــف إلـــى ذلـــك أن ّ
المسؤولين المصريين .ففي خــال األزمـــة البلجيكية ــ
صريحا من
الكونغولية في العام  ،١٩٦٠اتخذت موق ًفا
ً
المواجهة مــا بين بروكسل وليوبولفيل (االســـم السابق
لعاصمة الكونغو ــــ زائــيــر) ،ينتصر للحركة االستقاللية
ورئــيــســهــا بــاتــريــس لــومــومــبــا ،الـــذي استهدفته مــؤامــرة
عالمية (لــم تكن الــواليــات المتحدة غريبة عنها) ،كــان من
المفترض أن تــؤدي إلــى اغتياله واستبداله بموبوتو .كنت
واحـــ ًدا من ق ّلة قليلة في الصحافة الفرنسية بــادرت إلى
كشف خلفيات انفصال مقاطعة كاتانغا ،الــذي قادته عن
بعد «لونيون مينيار» ،وهــي شركة قابضة بلجيكية تن ّقب
مناجم النحاس الغن ّية فيها ،إذ كانت ،كجميع الشركات
الــكــبــرى األخـــرى فــي المرحلة االســتــعــمــاريــة ،تخشى أن
ينتقص االستقالل من امتيازاتها الهائلة.
وبــعــد مـــرور سنتين ،فــي الــعــام  ،١٩٦٢كنت أدافــع
عــن الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة ،الــتــي ولـــدت إثـــر االنــقــاب
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الملكي .وأتــت انتقاداتي المستمرة
الــذي أطــاح النظام
ّ
لديكتاتورية شــاه إيـــران (الـــذي يعتبره الــغــرب «إصالح ًيا
عظي ًما») ،والنتهاكاته لحقوق اإلنــســان ،وخضوعه لــإرادة
األميركية ،لتش ّد انتباه األوســـاط السياسية المصرية التي
التوجه العام آلرائي السياسية.
كانت تشاركني ّ
النسبي مــع مصر الناصرية عن
وقــد تم ّيز تعاطفي
ّ
العدائية التي أبداها السواد األعظم من الصحف الغربية
تجاه «ديكتاتور» القاهرة .ولم تكن جريدتي آخر الصحف
التي ش ّنت هجو ًما على الرئيس المصري ،وش ّبهته بهتلر أو
ستالين ،واتهمته ،تبا ًعا أو في آن م ًعا ،بالفاشية والشيوعية،
كما بالعمالة للكرملن .أمــا أنــا فلم أكــن ألجت ّر التوصيفات
المألوفة في الغرب ،والهادفة إلى أبلسة قادة العالم الثالث
الذين يتح ّدون النظام القائم .فقائد الــثــورة المصرية لم
يقم فحسب بإسقاط الملكية ،وتجريد كبار اإلقطاعيين
مــن أراضــيــهــم ،وتفكيك األوليغارشيات الصناعية والمالية
المحلية والبريطانية والفرنسية وســواهــا ،وتأميم شركة
قناة الــســويــس ،رمــز السيطرة األجنبية على وادي النيل
ومــصــدر فــخــرهــا ،ولكنه أيــضً ــا أرســـى عــاقــات ود ّيـــة مع
االتــحــاد السوفياتي وأقــمــاره الصناعية ،لــيــوازن ثقل النفوذ
الغربي ،وبشكل خاص األميركي.

من جهتها ،أخــذت جمهورية فرنسا الرابعة على عبد
الــنــاصــر ،بشكل خـــاص ،دعــمــه لــثــورة الشعب الــجـزائــري،
ناسب ًة إليه األبــوة المفترضة للحركة القومية .ومثلما تملي
الــحــرب الصالحة فــي حــاالت شبيهة ،حملت الحملة ضد
عبد الناصر نبر ًة أخالقية ،لتم ّوه جي ًدا المصالح التي ال
تجاهر بها القوى العظمى.
حينها ،رأيـــت أنـــه يــحــق تــمــا ًمــا للرئيس المصري
أن يــدعــم الــثــورة الــج ـزائــريــة ،وأن يسعى إلـــى تشييد
ـري وترشيده فــي بلد
الــسـ ّد العالي فــي أس ــوان لتوسيع ال ـ ّ
صــح ـراوي ،وأن يــقـ ّوي مــصــادر الطاقة ،وتــالـ ًيــا ،اإلمكانات
الصناعية لمصر .ووجــدت وضــاع ـ ًة في قــرار واشنطن في
الــعــام  ،١٩٥٦القاضي بحرمان الــمــشــروع مــن المشاركة
فــي المنافسة على التمويل والــدعــم التكنولوجي ،في
مــعــرض «عــقــاب» عبد الــنــاصــر على عــقــده صفقة سالح
مع موسكو ،وهــي صفقة يب ّررها رفــض الــواليــات المتحدة
م ّده بالوسائل الدفاعية.
ولــم أتــر ّدد في مشاركة حماسة المصريين ،كما مجمل
شعوب العالم الثالث ،عند تأميم شركة قناة السويس في
 ٢٣تــمــوز/يــولــيــو  ،١٩٥٦بــجــرأ ٍة لــم ُيــعــرف لــهــا ٌ
مثيل
في تلك الحقبة ،وهــو ٌ
فعل ثــوري يأتي ثان ًيا في الترتيب
الزمني فــي المنطقة ،إذ كــان القومي المعتدل محمد
مص ّدق قد أعلن قبل أربــع سنوات ،تأمي ًما للنفط اإليراني
تم إجهاضه .وقد عاد عليه هذا التح ّدي بالتشهير واالتهام
بالعمالة لموسكو ،قبل إطاحته فــي الــعــام  ،١٩٥٣إثر
ـاب ح ـ ّرضــت عليه «وكــالــة االســتــخــبــارات المركزية»
انــقـ ٍ
األميركية .مع ذلــك ،فــإن إعــادة استمالك الــمــوارد الوطنية،
فــي كلتا الحالتين ،أتــت موافقة لحقوق الــســيــادة ،ولم
يسجل اعــتــدا ٌء على مصالح المساهمين ،إذ جـــ ّردوا من
ّ
ملكيتهم بشكل قانوني ،وع ّوض عليهم بنزاهة.
أتــى الــرد على عبد الناصر أش ـ ّد وحشي ًة من الــرد على
محمد مص ّدق ،وإن شابهه بانعدام المبررات .فبعد ثالثة
أشهر ال أكثر على تأميم ناصر لقناة السويس ،اجتاحت
الــدبــابــات اإلسـرائــيــلــيــة ســيــنــاء ،بينما تــم إنـــزال الــقــوات
الفرنسية والبريطانية في بــور سعيد ،بذريعة الفصل ما
الموحد
بين الطرفين المتحاربين .في الواقع ،كان الهدف
ّ
للحلفاء يــرمــي إلــى إســقــاط الجمهورية الــنــاصــريــة ،وقد
أضيف إليه طموح الــدولــة العبرية بالحصول على منفذ
ح ـ ّر إلــى قناة السويس ،تكتمل ذروتــه بتم ّلك سيناء .بدا
انتصار الغزاة حينها حتم ًيا ،رغــم قــوة المقاومة المصرية
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وإصــرارهــا ،إلــى أن حـ ّ
ـل يــوم طالب فيه الرئيس أيزنهاور
بانسحاب كافة الــقــوات العسكرية األجنبية ،فتمت تلبية
طلبه ..عل ًما أن الرئيس السوفياتي الــمــارشــال بولغانين
ه ـ ّدد بالتدخّ ل العسكري ،بما يعنيه ذلــك من إشهار دعم
موسكو للبلد النامي ،طب ًعا.

موقف متناقض من النظام الناصري

ولــم تــأت مــبــادرة الرئيس األمــيــركــي الــفــريــدة مــن نوعها،
مجانية .فقد اســتــاء مــن إبقائه بعي ًدا عــن تــواطــؤ لندن
وب ــاري ــس والـــقـــدس ،وهــدفــه األكــيــد وضـــع مــصــر تحت
وصايتهم .وقــد أصابت نظرة أيــزنــهــاور :فقد رفــع التدخّ ل
شعبيته إلــى أوجــهــا ،ومعها نفوذ الــواليــات المتحدة في
مــصــر وفـــي مجمل الــشــرق األوســــط ،بينما أتـــى فشل
«ال ــع ــدوان الــثــاثــي» ليعلن نهاية الــوجــود الفرنسي ــ
وليسجل بداية تراجع نفوذ القوتين
البريطاني في مصر،
ّ
في المنطقة .أمــا الضرر الــذي ألحق بإسرائيل فلم يكن
أقــل شــأ ًنــا :بــات ينظر إلــى الــدولــة اليهودية ،أكثر من أي
توسعية مــســخّ ــرة لخدمة
وقــت مــضــى ،على أنــهــا دولـــة ّ
اإلمبريالية الغربية.
مــع ذلــك ،ورغــم كــل شــيء ،عــدت مــن مصر بتحفظات
عميقة تــجــاه النظام الــنــاصــري .االنــقــاب على الملكية،
ومــا تبعه مــن إصــاحــات جــذريــة اقتصادية واجتماعية،
واســتــعــادة الــســيــادة الوطنية بعد الــجــاء الــتــام لقوات
االحــتــال البريطانية ،هــي عناوين تنسجم بالتأكيد مع
قناعاتي كــشــاب .إال أن الطابع العسكري للنظام الــذي
أرســتــه مجموعة الــضــبــاط الــتــي اســتــولــت على السلطة
فــي  ٢٣تــمــوز/يــولــيــو  ،١٩٥٢بقي فــي نــظــري وصــمــة ال
تمحى .وفــي األزمــة التي اندلعت بعد سنتين بين ناصر
وبين واجهة قيادة الثورة ورمزها الجنرال محمد نجيب،
وجــدت الحق في صف األخــيــر ،الــذي سعى لتشريع عمل
كافة األحـــزاب السياسية ،مــن «األخـــوان المسلمين» إلى
الشيوعيين ،وإعادة الحياة البرلمانية إلى مجراها.
ومــع ذلـــك ،لــم أكــن بــعــيـ ًدا تــمــا ًمــا عــن حجة خصوم
الــجــن ـرال نجيب الــتــي تفيد بـــأن إحـــال الديمقراطية
سيعيد إرس ــاء نفوذ أصــحــاب رأس الــمــال ،كونهم مــا زالــوا
يتح ّكمون بــــأدوات السيطرة على المشهد السياسي.
وقــد كــان نظام الحزب الــواحــد حينها يسود معظم البالد
التي فــازت باستقاللها منذ الحرب العالمية الثانية .كافة
اإلشـــارات د ّلــت حينها إلــى أنــه ثمن يجب دفعه لضمان

تق ّدم الشعوب النامية ورعايتها.
تجاذبني الطرحان المتناقضان جــذر ًيــا ،حتى خرجت
بحزب واحــد أو من
بمعادلة وجدتها مو ّفقة ،تفيد بأنه،
ٍ
دونـــه ،ال شــيء يبرر مــصــادرة الحريات العامة ،وانتهاك
ما كــان ُيس ّمى بحقوق الفرد .فالقمع الوحشي الــذي طال
جميع المعارضين في مصر ،أكــانــوا ليبراليين أم وفديين
أم شيوعيين أم من اإلخـــوان المسلمين ،لم يكن بالنسبة
ً
محتمل ،منذ ذلك الحين.
إلي
ّ
ّ
ولــم يحل العنف الجسدي ،بكافة أشكاله ،كممارسة
استثنائية في المعتقالت .وقد نشرت «لو موند» في مطلع
الستينيات خبر وفــاة اثنين مــن مثقفي الصف األول في
مصر ،تحت التعذيب ،وكانت تربطني بهما معرفة شخصية
خــال ســنــوات شبابي فــي الــقــاهــرة :فريد حـــ ّداد« ،طبيب
الفقراء» ،الــذي كــان زميلي في المدرسة الثانوية ،وشهدي
عطية الــشــافــعــي ،الـــذي عــرفــتــه رئــيــس تــحــريــر أسبوعية
«الجماهير» .شهدي هــو أســتــاذ مجاز باللغة اإلنكليزية،
سحر الكثيرين بكاريزماه الشخصية وذكــائــه ،وأ ّدى دو ًرا
بــارزًا في الحركة الشيوعية .ولسخرية القدر ا ُلــم ـ ّرة ،تعرض
سجانيهما ،بينما
الــرجــان للضرب حتى الموت على أيــدي ّ
شرسا للناصرية.
لم يكن أي منهما مناهضً ا ً

عرضت شروطي االخالقية على هيكل

كان فريد وشهدي حاضرين في بالي ،عندما استقبلني محمد
حسنين هيكل ،غــداة وصولي إلــى القاهرة ،في حزيران/يونيو
 .١٩٦٣خــال الــعــشــاء الـــذي ّ
نظمه على شــرفــي فــي تــ ّراس
فندق «سميراميس» الــقــاهــري الكبير ،الــواقــع على ضفاف
الــنــيــل ،حــرصــت بــا تلكؤ على تبديد أي غــمــوض يمكن أن
يشوب عالقتنا الناشئة حدي ًثا .وقــد شكرت لــه الــدعــوة التي
وجهت إلــي وأتاحت لي فرصة العودة إلــى مسقط رأســي ،في
ّ
ظــروف شــديــدة االخــتــاف عــن تلك التي قادتني إلــى منفاي.
كذلك أبــديــت امتناني لحصوله على موافقة الرئيس ناصر
المبدئية على منحي مقابلة صحافية لـ«لو موند» ،وهو امتياز
ناد ًرا ما منحه «الر ّيس» ألحد.
فــي الــمــقــابــل ،عــرضــت لــه األخــاقــيــات األدبــيــة التي
أنــتــمــي إلــيــهــا ،والــتــي أحـــرص عــلــى الــتــقـ ّيــد بــهــا بشكل
صــارم ،ووضّ ــحــت بدماثة أن الصداقة لن تكون يو ًما غير
مشروطة ،وأنــي ســوف أنشر سلسلة مقاالت عند عودتي
إلــى بــاريــس ،مــن الــواضــح أنــهــا لــن تــنــال الــقــبــول ،وإنما
ستعكس بــأمــانــة آرائــــي الشخصية ،الــتــي ال يتشاركها
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بطبيعة الحال معي ،ال هو وال القادة المصريون.
هــيــكــل رجـــل يتمتع بــنــبــاهــة وتــهــذيــب شــديــديــن،
فاستقبل رسالتي ً
أول باستياء مندهش ،قبل أن أجــد في
رد فعله رضــا بالكاد أخفاه صاحبه .الح ًقا ،أفهمني لطفي
الــخــولــي ،الـــذي حضر الــلــقــاء ،أن مــديــر «األهــــرام» يميل
تمسكه بالقناعات
بش ّدة إلى التعامل مع رجل يشبهه في ّ
الشخصية ،حتى ولــو تباعدت آراؤنـــا .فهو يعتبر أن النقد
ـب ذي صدقية سيخدم النظام الناصري
اآلتــي مــن م ـراقـ ٍ
أكــثــر مــن الــمــدائــح الــتــي يكيلها صحافي مــتــذلــل .وألنــه
صحافي متن ّبه ،على معرفة ب ّينة بالصحافة الغربية ،فإن
عنادي ما كان ليصدمه.
أثــرت بــا تح ّفظ المسألة المح ّرمة دو ًن ــا عــن سواها،
وهــي تلك المتع ّلقة باضطهاد سجناء الـــرأي ،مشي ًرا إلى
أنــي أنـــوي طرحها على الــرئــيــس ،خــال المقابلة التي
منحني إيــاهــا .وكــونــي على ثقة مــن أن هيكل لــن يهمل
تنبيه نــاصــر إلــى ذلـــك ،أضــفــت أن مخ ّيمات االعتقال
تحجب األوجـــه اإليجابية لسياسة الحكومة المصرية،
فــي عيون الـــرأي الــعــام العالمي ،والفرنسي الــذي تتوجه
إليه جريدتي تــحــديـ ًدا .فلم يغب التحذير الضمني عن
هيكل ،الــذي اكتفى ،في معرض اإلجــابــة ،برسم ابتسام ٍة
مفخخة بــاأللــغــاز .بعد مــرور ســنــوات عــديــدة ،عرفت أن
هيكل كان يشاركني الرأي ،س ًّرا.

اللقاء مع جمال عبد الناصر

كنت أتوقع أن يأتي لقائي بجمال عبد الناصر ،بعد أيام
قليلة ،حاس ًما على أكثر من مستوى .في الــبــدء ،فوجئت
إيــجــا ًبــا بالبساطة الــود ّيــة التي أبــداهــا خــال استقبالي.
ً
وقميصا خفي ًفا من نسيج
ســـروال من كـ ّتــان،
كــان يرتدي
ً
القطن ،مفتوح الياقة ،واستقبلنا ،روزي رولــو وأنـــا ،في
ً
ضابطا
البيت المتواضع نسب ًيا الــذي يقطنه منذ أن كــان
شــا ًبــا ،فــي الضاحية القاهرية منشية البكري ،إذ يفضّ له
عــلــى الــقــصــور الــتــي وضــعــتــهــا الــجــمــهــوريــة بــتــصـ ّرفــه.
الــصــالــون الـــذي شهد المقابلة ،يــحــوي أثــا ًثــا أمي ًنا على
تقاليد بــورجــوازيــة الطبقة الوسطى المصرية ــــ كنبات
اس تنقل مــوضــة لــويــس الــخــامــس عشر ــــ لكنه ال
وكــــر ٍ
يعكس مــقــام رئــيــس دولــــة .وق ــد ز ّيـــن الــجــدار األخــضــر
الـــرمـــادي ،ببورتريهات مــو ّقــعــة مــن قـــادة حــركــة العالم
ّ
الثالث :تيتو ،نهرو ،شو ان الي ،نكروما ،سوكارنو.
وبما أن الغرفة ليست مج ّهزة بمك ّيف للهواء ،اجتهدت

مــروحــة لجعل حـــرارة حــزيــران  /يونيو الــقــاهــري قابلة
لالحتمال .لقاؤنا ــ الــذي دار باإلنكليزية حي ًنا وبالعام ّية
الــمــصــريــة حــيـ ًنــا ــــ اســتــمــر لــمــا يــزيــد عــلــى الساعتين،
بحضور هيكل الـــذي ــــ احــت ـرا ًمــا للرئيس ــــ لــم يتدخّ ل
بتاتًا في سياق الحوار.
طــويــل الــقــامــة ،كتفاه جسيمتان متق ّوستان برشاقة
ككتفي ُمــاكــم ،نظرته مكثّفة لكن عطوفة ،وقــد استهل
الــكــام بــهــدف إراحــتــنــا .انكسر الجليد ســريـ ًعــا :شكا من
انــه يعاني من الــوحــدة منذ أن انتقلت عائلته ،أي زوجته
وأوالده ،إلــى اإلسكندرية لقضاء عطلة الصيف .البيت،
الــذي لم نصادف فيه معاونين او خد ًما (باستثناء الشخص
الــذي ق ـ ّدم لنا الليموناضة والقهوة التركية) بدا له مهجو ًرا
وكئي ًبا .قال أنه لحسن الحظ يعمل كثي ًرا ،أكثر من المع ّدل
المقبول برأيه ،في المكتب الــذي استحدثه في ش ّقته ،وهو
يسعى جــاهــ ًدا ،رغــم كــل شــيء ،ليخصص وق ـ ًتــا لرياضتيه
المفضلتين ،السباحة وكــرة المضرب .أال تشغله هواية؟
ال يــذهــب نــاصــر إلــى حــ ّد مكاشفتنا بميله الشخصي ــ
الــذي يعرفه عنه المق ّربون منه ــ ألفــام رعــاة البقر التي
تنتجها السينما األميركية ،أو عشقه للعبة الشطرنج التي
حــرص على ممارستها قــدر المستطاع مــع المشير عبد
الحكيم عــامــر ،الصديق األقـــرب إلــى قلبه بين مجموعة
الــضـ ّبــاط الــذيــن اســتــولــوا على السلطة فــي تموز  /يوليو
ٍ
ظــــروف سأستحضرها فــي الفصل
 .١٩٥٢سيعزله فــي
الثاني عشرً ،
ـرح فــي الـــروح ،تلى الهزيمة
عــزل اصــابــه بــجـ ٍ
العسكرية فــي الــعــام  ،١٩٦٧إذ اع ـ ُتــبــر عــامــر مــسـ ً
ـؤول
عنها ،بصفته القائد األعلى للقوات المس ّلحة في حينه.
ً
فضول نه ًما وقــدرة على اإلنصات
أظهر عبد الناصر
خــارجــة عــن الــمــألــوف .وقــبــل أن أتــمــكــن مــن صياغة
أول أسئلتي فــي الــحــوار المقرر نشره فــي «لــو موند»،
استجوبني طــو ّي ً
ــا عــن حــيــاتــي المهنية ،وآلــيــة عمل
اإلعـــام الفرنسي والــحــر ّيــات التي يتمتع بها ،وفاجأني
ـم ً
أي
طفل لدينا؟ فــي ّ
بسؤاله عــن حياتي الشخصية .كـ ّ
نقسط البيت الــذي نقيم فيه ،في
بيت نسكن؟ كيف ّ
قلب مدينة باريس؟ ما هو حجم الفوائد التي يستلزمها
الــقــرض المصرفي؟ إلــى أي حــ ّد تقتطع نسب الــســداد
من ميزانية البيت؟ سحنتي المفاجأة دعته ألن يعتذر
شارحا أنــه يسعى لمعرفة ما إذا كــان بوسعه
عن تطفله،
ً
منح المصريين مساكن بكلفة مخفضة يــقــدرون على
تم ّلكها ،ومــا إذا كــان مشرو ًعا شبي ًها يعتبر خيال ًيا في
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مثاليته ،فــي بلد نـــا ٍم بالكاد يسمح مــدخــول األكثرية
العظمى من سكانه بتأمين القوت.
وكما لو أن مكتبه لم يم ّده بكافة المعطيات حولي،
ســألــنــي أيــضً ــا عــن جـــــذوري ،وحــيــاتــي فــي مــصــر خــال
سنوات شبابي ،لكنه تفادى بعناية الخوض في األسباب
التي قادتني إلــى منفاي .واتــضــح لــه أننا «جــيــران» ،ألن
المدينة التي ولــدت فيها ،مصر الجديدة ،تقع على مقربة
من بيته في منشية البكري ،حيث يــدور اللقاء .وقــد بدا
ـحــا أنــه يمارس تمري ًنا في اإلغـــراء ،ال يمتلك ســ ّره إال
واضـ ً
خبراء التواصل.

والس ْبق الصحافي
السؤال الحساس َ

بــدا لــي الــمــنــاخ مــائـ ًمــا لــطــرح الــســؤال األشـــد حساسية،
حــول المعتقالت .ولقد بــدا أنــه يتو ّقعه ،نــظـ ًرا لسرعته
في تقديم اإلجــابــة ،معل ًنا بهدوء« :قــررت أن أطلق سراح
كــافــة السجناء السياسيين قبل نهاية الــعــام الــجــاري».
ّ
سيحتل العناوين األولــى
التصريح ،غير المتو ّقع أبـــ ًدا،
في الصحافة الغربية ،والعالمية طب ًعا .بثّت جميع محطات
اإلذاعـــة الخبر ،إال إذاعــة القاهرة ويــا للغرابة .لكن ذلك
لم يعق وصوله إلــى مئات السجناء الذين يستمعون إلى
تفجر الفرح في المعتقالت،
المحطات األجنبية بانتظامّ .

احتفاالت صاخبة تحتفي بالحدث .ه ّبت ريــاح التفاؤل
يــســاري االصــطــفــاف.
على المجتمع الــمــدنــي ،ومعظمه
ّ
وببديهية مج ّردة تما ًما من المنطق ،أصبحت أنــا ،بالنسبة
إلــى المعتقلين السياسيين« ،الــبــطــل» الــذي تم ّكن من
انــتــزاع الــوعــد مــن الــرئــيــس .فــالــه ـ ّوة الــتــي تفصل بين
الــرئــيــس الــمــصــري والشيوعيين بـــدت ،عــلــى األقـــل في
تلك المرحلة ،غير قابلة لــلــردمً .
أول ،ألن معظمهم دان
االنــقــاب الــنــاصــري فــي تــمــوز/يــولــيــو  ،١٩٥٢كما دان،
بعده بقليل ،القرار العجول والسريع التنفيذ الــذي قضى
بــإعــدام اثنين مــن العمال الشيوعيين .وبعد سنتين من
ذلـــك ،اصــطــف الشيوعيون إلــى جــانــب الــجــن ـرال محمد
ـدد
فسجن عـ ٌ
نجيب ،مطالبين بــعــودة الجيش إلــى ثكنهُ ،
منهم ،بينما نُفي خالد محيي الدين إلــى سويسرا ،وهو
أحــد الضباط الشيوعيين داخــل مجلس الــثــورة ،وصديق
مــقـ ّرب مــن عبد الناصر .وفــي الــعــام  ١٩٥٨ســادت موجة
اعتقاالت واســعــة ،لــم تشهد لها الــبــاد ً
مثيل قــبـ ًـا ،مــا أن
ع ّبر الماركسيون عن رفضهم للسياسة القومية العربية
الــتــي ينتهجها عبد الــنــاصــر وعــابــوا عليه فــرضــه لوحدة
اصطناعية تقوم على سيادة الحزب الواحد.
الــوحــدة السورية ــــ المصرية ،التي اتــخــذت لنفسها
اســم «الجمهورية العربية المتحدة» ،تحققت في شباط
 /فــبـرايــر الــعــام  ،١٩٥٨بــنــا ًء على طلب قـــادة دمشق،
ولكنها تأسست على الــقــواعــد الــتــي فرضها «الــر ّيــس»:
ّ
حــل جميع األجــســام السياسية لصالح الــحــزب الــواحــد،
ونقل األنظمة السياسية واالقتصادية النافذة المفعول في
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وادي النيل وإسقاطها كما هي على سورية ،بتجاهلٍ تام
لخصوصية ال ُبنى السورية والــعــادات والــظــروف الداخلية.
تفجرت
ومــع ذلــك ،أثــار إنــدمــاج البلدين حماسة أولــى ّ
فــي الــشــارعــيــن الــســوري والــمــصــري ،فــضـ ًـا عــن االبتهاج
الــذي ســاد العالم العربي .واحتفت وسائل اإلعــام بظهور
أفــق جديد لـــ«أمــة» ســوف تمتد من الخليج الفارسي إلى
المحيط األطلسي.
ّ
تن ّبه اإلمبرياليون وعــمــاؤهــم ،الــمــاك االستغالليون،
األنظمة الملكية الرجعية ،جميعهم إلــى أنها ليست إال
بــدايــة آلــيـ ٍة باتت حتمية .وارتفعت اآلمـــال ،على امتداد
المنطقة ،عند إطاحة الملكية العراقية في تموز  /يوليو
 ،١٩٥٨ووصــــول ســلــطــة عــســكــريــة إلـــى الــحــكــم تشبه
كثي ًرا تلك الحاكمة في القاهرة ،وصــدور أولــى إعالناتها
الــثــوريــة ،القومية واالشــت ـراكــيــة .اعتقد الــنــاس حينها أن
عهد الناصرية الظافر يبلغ ذروة جديدة .وفي بالد أخرى،
منها لبنان حيث انتقل مناصرو القومية العربية الكثر
إلــى مرحلة الهجوم ،بــدأ التج ّهز لاللتحاق بركب القومية
العربية المنتصر.
فــي هـــذه األثـــنـــاء ،وعــلــى عــكــس الــتــو ّقــعــات ،أ ّدى
الماركسيون دور ُمــفــســدي البهجة .مــن أقــصــى العالم
الــعــربــي إلـــى أقـــصـــاه ،وتــحــديــ ًدا فــي الـــعـــراق ،عــارض
الشيوعيون وحــد ًة محتملة ما بين القاهرة وبــغــداد .فهي،
نكوصا ،نظ ًرا لكون الحركة الثورية في
بنظرهم ،تش ّكل
ً
بــاد مــا بين النهرين أشــ ّد جــذريــة مــن تلك الماثلة في
وادي النيل .وعلى عكس عبد الناصر ،فإن نظيره العراقي

الجنرال عبد الكريم قاسم كــان يركن إلــى حكماء القوى
السياسية التي تش ّكل عماد نظامه .فــي المقام األول،
ص ّمم الشيوعيون العراقيون على مقاومة إرســاء الحزب
الــواحــد ،وكــانــوا حينها يتص ّدرون المشهد .وكــانــوا مؤثرين
بشكل خــاص بين الشيعة ،أكــبــر الــجــمــاعــات المك ّونة
للشعب العراقي ،كما بين األكــراد (يش ّكلون ربــع السكان
تقري ًبا) ،وكــا الطرفين يتخ ّوف من وحــدة انصهارية تلغي
الخصوصية التي يتمتعون بها على مستوى الهوية في
المحصلة ،لــن تــرغــب األغلبية
محيط عــربــي س ـ ّنــي .فــي
ّ
الــقــصــوى مــن الــعـراقــيــيــن ،كما حكومة الــجــن ـرال قاسم،
بالذوبان في «الجمهورية العربية المتحدة».
التباين مــا بين الــقــاهــرة وبــغــداد ،الـــذي بــدا ملب ًدا
فــي بدايته ،لــم يتأخر فــي اتــخــاذ شكل المواجهة .وقف
الشيوعيون الــمــصــريــون فــي صــف رفــاقــهــم العراقيين،
فــاعـ ُتــبــروا خائنين لبلدهم ولــأمــة الــعــربــيــة .فأصابتهم
موجة اعتقاالت ،انسحبت لتطال العديد من المف ّكرين
الليبراليين كما اليساريين ،الذين لم يتفاعلوا إيجا ًبا مع
البونابارتية الناصرية.
مــن هــنــا ،أتــى اإلعـــان عــن إطـــاق ســـراح المعتقلين
الــســيــاســيــيــن ،بــعــد مــــرور خــمــس ســـنـــوات خــلــت من
ـص
التفسيرات ،ليح ّيرني .لــمــاذا ا ُّتــخــذ الــق ـرار ،ولــمــاذا خُ ـ ّ
به صحاف ًّيا أجنب ًيا عابر سبيل في الــبــاد؟ بــدا لي مؤك ًدا
أن عبد الناصر أراد مخاطبة الــرأي العام الغربي ،بالدرجة
األولــى ،وهــو رأي عــام ال يبدي ســواده األعظم أي تعاطف
تجاه الحاكم المصري ،فوجب عليه أن يد ّعم نظامه الذي
ال يــزال يترنح إثــر الضربة التي تلقاها ،منذ عامين ،عند
انهيار الوحدة السورية ــ المصرية.
هيبته فــي الــعــالــم الــعــربــي ،وحــتــى فــي مــصــر ،باتت
منتقصة .بعد االنــقــاب الــذي أطــاح عبد الكريم قاسم في
العام  ،١٩٦٣قــ ّدم خلفاؤه المنتمون إلــى «حــزب البعث»
أنفسهم كمنافسين للناصريين .وقـــد ارتــــاب الرئيس
المصري منهم ح ّد الهوس ،معتب ًرا أن ذاك التنظيم قد خانه
من خالل التس ّبب بانهيار «الجمهورية العربية المتحدة».
ُ
واحتجت إلى استعاد ٍة الحقة لألحداث ،لكي أنتبه إلى أن
ّ
ليحل مفاجأة في هــذا السياق
إقفال المعتقالت لم يكن
كله .فعلى الــرغــم مــن طابعه االستعراضي ،لــم يكن أكثر
مــن إجـــراء ضمن إجـــراءات أخــرى تبرهن على عــزم جمال
عبد الناصر على قلب صفحة وفتح صفحة جــديــدة .فقد
ش ّكل اإلجـــراء خطوة منطقية فــي تتابع اإلصــاحــات التي
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أقــدم عليها في معرض تجديد النظام وتدعيمه .واستهل
عبد الناصر النقد الذاتي للتجربة السابقة برفض القومية
العربية التقليدية ،ناس ًبا إليها مضمونًا يبطلها .وللسبب
ذاتــه وجب عليه أن يشرح خالل المقابلة التي جمعتني به،
فإن الوحدة ال يمكن أن تتحقق إال بين شعوب تطمح إلى
«أه ــداف مشتركة» ،وهــي االشتراكية ومــعــاداة اإلمبريالية.
بمعنى آخــر ،ال تكفي العوامل الثقافية واللغوية والدينية
لتش ّكل عنص ًرا جــامـ ًعــا .وحــدة الشعوب تستبدل وحــدة
األوطــــان ،حسبما أشـــار نــاصــر :إن كــان ال بــد مــن ذلــك،
فلتكن كونفدرالية مك ّونة مــن غرفتين ،األولـــى منتخبة
تب ًعا للنسبية ،والثانية تمثّل بالتساوي ً
دول أعضاء ،بحيث
تل ّبي المصالح المح ّددة للشعوب المعنية بها .بــدا جل ًيا
أنه يستقي من السوق األوروبــيــة المشتركة ،مثلما ّ
نظر لها
الجنرال ديغول ،نموذجه.
وعلى الرغم من تململه من طرح نظري ٍة تبقى حظوظ
تطبيقها ضعيفة ،على األقـــل فــي األف ــق المنظور ،قــاوم
«الــر ّيــس» الضغوط الــتــي مــورســت عليه إلعـــان الــوحــدة
بين مصر واليمن الــذي اجتاحته الــقــوات المصرية دفا ًعا
عــن الجمهورية الــتــي تأسست فــي أواخـــر الــعــام ،١٩٦٢
فــي مــواجــهــة الــقــبــائــل الــمــمــولــة مــن اإلمــــام المخلوع
و«المملكة العربية السعودية» .وبالقدر ذاتــه ،لم يكن
متح ّم ًسا لوحدة مصرية ــ جزائرية .كما أنــه استمر في
إدانــة شوفينية قــادة بغداد الجدد ،الذين رفضوا االعتراف
بشرعية آمــال األكــراد الطامحين إلــى استقالل ذاتــي ضمن
الــدولــة الــعـراقــيــة .وبــعــد ســنــوات ،لــن يل ّبي عبد الناصر
الملح بالوحدة الــذي رفعه إليه م ـرا ًرا العقيد مع ّمر
الطلب
ّ
القذافي ،قائد ليبيا المندفع.
ٍ
ودي
ذ
منف
لتهيئة
يسعى
ـس»
ـ
ي
ـر
ـ
«ال
واضحا حينها أن
بدا
ّ
ّ
ً
يــقــوى على استيعاب فيضان الشعب الــمــصــري ،وفائض
إنــتــاجــه .كــذلــك هــدف إلــى الضغط على الــبــاد العربية
النفطية ،المس ّماة «ممالك رجعية» ،ليجبرها على تكريس
نسبة مــن أرباحها لتنمية «الشعوب الشقيقة» المج ّردة
مــن الــمــوارد الطبيعية ،وعلى رأســهــا مصر بطبيعة الحال.
أمــا القوامة السياسية التي سعى إلرسائها على الجماهير
العربية فقد أراد لها أن تستحث تضام ًنا ً
كامل معه ،يساهم
أساسا في تعزيز دور مصر على الساحة الدولية.
ً

ترجمة :سحر مندور

ف ّواز طرابليس

كاتب واستاذ
جامعي.

العنف يف احلروب األهلية:
والمقدس والمعجزة
القبيلة
ّ
الى نصري الصايغ

بالو ْحل يريد أن ّ
ينظف
يتلوثوا بالدم ،مثل رجل بعد أن
التطهر بأن
«عبثً ا يحاولون
ّ
يستحم َ
ّ
ّ
مسه خبل بالتأكيد!» (هيراقليطس)
ومن يالحظه يفعل ذلك يظنه قد ّ
جسده بالوحل! َ
يعالج هــذا النص عــد ًدا من االشكال التي ي ّتخذها العنف
كما تج ّلى فــي حــروب لبنان األهلية .يقال ان الــحــرب ال
معنى لها بل لها وظائف .نعالج اوال بعض تلك الوظائف.
ونعالج ثانيا الطقوس التي يو ّلدها العنف االهلي عندما
يقصر عــن هدفه العسكري المباشر ــــ تسديد الهزيمة
ّ
النهائية للعدو ــــ فيتمادى زمــنــا ويـــروح يتغذى من
إحباطاته .ونحلل ثالثا نموذجين من «ابــطــال» الحروب
االهلية ،الق ّناص والمنتقم.

العنف والقبيلة

1

René Girard,
Le Bouc Emissaire.
Paris, Grasset,
1982, p.54.

2

Patrick Meney,
Même les tueurs ont
une mère, Paris,
Editions de la table
ronde, 1986,
pp. 37-38.
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اذا كانت الــحــروب اللبنانية في احــد أسبابها قد نتجت
مــن الــن ـزاعــات بين الــطــوائــف ،فإنها ايضا البوتقة التي
تحققت فيها عملية إعـــادة االنــتــاج الموسعة للطوائف.
في الــحــروب ،تتحول تلك الكائنات العجيبة الــى مسوخ
حقيقية ،عل ًما انــه فــي انــتــاج الــمــســوخ «يــوجــد الغلط
المؤكد والصحيح الممكن» ،كما يقول رينيه جــي ـرار.1
تستعير الطوائف أعرا َفها وقيمها وال َع َصب من تكوينات
اجتماعية أهــلــيــة اكــثــر عــضــويــة ــــ االســــرة والعشيرة
والقبيلة ــ لكنها في المقابل ،تستم ّد مادتها التعبوية
االضــافــيــة مــن الــرمــوز والــصــور والــمــرجــعــيــات الدينية
والمذهبية إذ ال معنى للحديث عن «طائفة» اذا لم يرسم
الدين والمذهب تخومها .ولما كانت الطوائف قد نخرها
التط ّور التاريخي واالنقسامات االجتماعية وغلبة القيم
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والعالقات النقدية ،فإنها تظهر بما هي مسوخ
الـــــرؤوس تحكمها أعــــراف وأنـــمـــاط ســلــوك
ومتخ ّلعة ومنفلتة من أعقلتها ،بل قل هي مخ ّبلة
للكلمة من معنى.

متعددة
متناقضة
بكل ما

أ .يف البدء كانت األم
اإلهــانــة الموجهة الــى االم هــي التي دفعت مـــروان الى
القتل .ابــن الموظف الشيعي الصغير مــن الشياح واألم
مسيحية كــان لــه مــن العمر  ١٥سنة عندما اندلعت
الــحــرب .مــن اجــل إرضـــاء أمــه أراد أن يـــدرس ليتخ ّرج
طبيبا او مهندسا .صــار قاتال« .حتى القتلة لهم ا ّمهات»
هــو عــنــوان قصته .وبامكاننا ان نــزيــد فــنــقــول :القتلة
خصوصا لهم أمــهــات ،تدليال على العالقة المميزة التي
تربط القاتل باألم.
عندما تنطلق اولـــى رصــاصــات الــحــرب ،يــبــدأ مــروان
تدريبه على البندقية .يلت ّذ بالرمي مثلما يلت ّذ صبي إذ
يكتشف االستمناء .يقول« :انــك تصير جسدا واحــدا معها
[البندقية] ...وهي ترتعش تحت إبطك .ته ّزك هــ ًّزا ...وانت
تنعظ معها ،ثم تقذف» .تفاجئه االم ..فتصفعه« :تبدأ هكذا
ثم تنتهي بــأن تقتل» ،2تقول له عن اللعب بالبندقية كما
لو ان أ ًما تقول لولدها ا ُلمراهق :إن لم تقلع عن االستمناء
تفقد البصر.
ّ
المشهد الــذي يدفع مـــروان الــى العنف يتعلق ايضا

 3املصدر ذاته ،ص .١٣١
 4املصدر ذاته ،ص .١٣٨
5

Nikos Kazantzakis,
Les frères ennemis,
Paris, Plon, 1974.

بــأمــه ،بــل بـــــ«األم الجمعية» .هــو مشهد نــســاء الشياح
مــطــروحــات أرضً ـــا يشخب دمــهــن وقــد اصابتهن قذيفة
اطلقوها من «الجهة الثانية» .ف ّكر مــروان :انهم يتع ّرضون
لالضعف في من بيننا واالغلى على قلوبنا:
«اذ يقتلون نساء الشياح فهذا يعني انهم يريدون
قتل طائفتنا برمتها .وإذ يــأخــذون منا االمــهــات ،فإنهم
يفجرون منا العائلة ،وبعد
يــريــدون سلبنا ارضــنــا ثــم ّ
االمــهــات يــأتــي دور الشقيقات ثــم دور االطــفــال ثم
َدورنـــا جميعا .فــي كــل االحـــوال ،يستحيل إال ان نــر ّد،
ـن الهجوم
يستحيل اال نــدافــع عــن انــفــســنــا ،اال نــشـ ّ
الــمــضــاد .ينبغي ان نطبق الــعــدالــة ونستعرض قوتنا،
لنقول لهم اننا لــن نستسلم لــابــادة الجماعية .انها
ضرورة حيوية .بل هي واجب».3
في هــذا القول كل عناصر الهذيان القبلي :أم ــ ارض
ــ أسرة ــ عرض ــ قوة ــ ذكــورة ــ حياة ــ واجب ــ ابادة.
امــا التخ ّلع فيكمن فــي ان الــهــاذي ،وهــو ابــن الضاحية
البيروتية ،يستوعب استيعابا ويستعيد على نحو ناقص
ومفكك خطابا هو بالدرجة االولى خطاب الريف.
عندما يعصي الولد ا ّمــه فيقتل ،تحضنه االمّ ،
تغطيه،
مــع انــه يقتل أبــنــاء جلدتها ،المسيحيين فــي «الجهة
ُ
«أعـــرف جـرائــمــه» ،تــقــول« ،لكنه ال يــزال هو
المقابلة».
4
مــروان بالنسبة لــي»  .وهــذه االم المسيحية لقاتل شيعي
في ضاحية بيروت الجنوبية تــر ّدد «الحِ كمة» ذاتها التي
تــرويــهــا احـــدى االمــهــات فــي روايـــة نيكوس كازانتزاكس
عن الحرب االهلية اليونانية التي تقول «خير لي ان اكون
أ ّم قاتل من ان اكون أ ّم قتيل».5

فؤاد خوري «آثار الحرب األهلية» .1991
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وشفاعة األم البنها القاتل ممنوحة للمقاتل العادي مثلما هي
ممنوحة للقائد الميليشياوي .هذه صحافية تلفزيونية اميركية،
ن ََصحها الموساد االسرائيلي بأن تذهب شماال وتقابل النجم الصاعد
في لبنان ،تلتقي بشير الجم ّيل فتقع في غرامه .تعود الى بيروت
لتصوير فيلم عن قائد «القوات اللبنانية» من اجل «تلميع صورته»
مبني على شاكلة دراما نفسانية (بسيكودراما)
في اميركا .الفيلم ّ
على الطريقة االميركية :بشير يتماهى مع ابيه لكن االب يؤثر عليه
االبن البكر ،امين .اما االبن االصغر فهو حبيب أمه .وعندما تسأل
الصحافي ُة اال َّم عما اذا كان لبشير أصدقاء ،تجيب االم« :بشير ليس
بحاجة الى اصدقاء .لديه أمه».
ما دمنا في مضمار العائالت ،جدير بالتذكير هنا ان
بشير حقق صــعــوده السياسي والحزبي بانتهاكه قانون
االســـرة البطركية الــقــائــم على حــق الــبــكــوريــة ،اي انه
اغتصب السلطة التي تعود «طبيعيا» الــى االبــن البكر،
اخــيــه أمــيــن ،فــكــان ال بــد مــن ان يقضي االبـــن االصــغــر
اغــتــيــاال لكي يستعيد امــيــن الجميل حــق البكورية في
ترؤس الجمهورية اللبنانية.
ب .اإلصابة يف العرض
غريبة الــحــرب النفسانية التي يمارسها الخصوم في
الــحــروب االهــلــيــة .انها ال تــروم كسب افـــراد القوات
الــمــعــاديــة الـــى صــف خصومهم وال حــتــى إقناعهم
بالفرار من ميليشياتهم واالنضمام اليهم .والسبب ان
المرء ال يغ ّير جلده ،كما تقول الحكمة ال َق َبلية و«الــدم
ال يصير مـــاء» .ومــا دام ال نية وال ارادة بــل ال حتى
حــري إصابته باكبر عــدد من
امكانية لكسب اآلخـــر،
ّ
«الجراح الرمزية».
إصابة «الــعــرض» هي «الــجــرح الــرمــزي» االعمق الذي
يبلغه العنف اللفظي .وما دامــت الرجولة/الذكورة تتجلى
فــي الــدفــاع عــن الــعــرض ،فهي الــتــي ينبغي إستهدافها
عند الــخــصــم .وال غ ـرابــة فــي االمـــر :هــي عملية تجريح
تمارسها جميع الجماعات الحربية التقليدية .ذلــك ان
االســتــحــواذ عــلــى رجــولــة الــخــصــم جــســديــا او رمــزيــا او
طقوسيا ممارسة قديمة قــدم العالم .لــدى بعض القبائل
االفريقية ،يكون االستحواذ على رجولة المقاتل العدو،
مثال ،بانتزاع كبده بعد قتله والتهامه نيئًا على اعتبار ان
الكبد هــو مكمن الــرجــولــة .فــي التعبير الشعبي ،عندما
يــراد التعبير عــن ارقــى مشاعر الغضب ضــد احــد يقال:
اريد ان اشرب دمه!

فــي الــحــروب اللبنانية ،مــورســت عمليات التجريح
الــرمــزيــة فــي مــبــارزات كالمية عنيفة بين المتقاتلين
خــال فترات االســتـراحــة .على طرفي المتراس يستعين
المسلحون بمكبرات للصوت وبــالــهــواتــف لممارسة
عربدات من الشتم والــبــذاءة يتبادلون خاللها االهانات
والتشهير بــاالع ـراض والتعيير بنقصان الرجولة قبل ان
يلجأوا الــى استخدام الــووكــي توكي مــع تــقــادم الحرب
تكنولوج ًيا ،مبدعين فــي ابتكار الشتائم االكــثــر بــذاءة
فــي ذلــك الــســبــاق الصــابــة «اآلخــــر» فــي اعــمــق أعماق
«عرضه» والرجولة.6
ولــكــن ،مـــاذا عــن الــجــروح الفعلية :هــتــك االعـــراض
بــاالغــتــصــاب؟ عــن حـــاالت االغــتــصــاب ،نــعــرف القليل.
والــســؤال :لــمــاذا؟ هل لقلة عــدد حــوادث االغتصاب اصـ ًـا،
ام بسبب عــدم اعــتــراف الضحايا بها مخافة الفضيحة
والـ َعــيــب؟ ال يسمح مستوى معارفنا عــن هــذا الموضوع
باكثر من تسجيل السؤال.

 6غسان حبال وزينب
حسون« ،العنف
ّ
واالنسان» ،السفري،
 ٣ايلول .١٩٨٥
7

cf. Samia Naim
Sanbar, «Contact
d’usage et
stratégies de la
communication»,
Peuples
Méditerranéens,
no. 33, octobredécembre 1985,
pp. 55-63.
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د .تدنيس الحمى وتطهريه
«ارضــك وعــرضــك» ،يقول العرف القبلي بصدد االولــويــات
الــواجــب الــدفــاع عنها ولــو بالتضحية بالحياة مــن اجلها.
وغالبا ما يكون وجــود اآلخــر ،الغريب ،هو الخطر االبــرز
الــذي يهدد االرض ،ف ـ ُيــرى الــى وجـــوده على انــه تدنيس
لمق ّدس هو االرض االصلية المع ّرفة دومــا بأنها طاهرة.
للحد مــن تــلــك الــتــجــاوزات ،يــجــري تقسيم الــبــلــد الــى
مجموعة من المعسكرات ،من الحمى المقدسة ،ال بد من
تطهيرها بطرد «اآلخر» منها.
الحواجز هي المراكز االمامية للحِ مى ،حيث يتقرر
دخــول االخــر او حــجــزه .على الــحــواجــز ،ينبغي الكشف
عن الهوية باشكال مختلفة .اوال بواسطة بطاقة الهوية،
لكن هذه قد تكون مــزورة .في غمرة الجنون االنتمائي،
تصير كــل عالمة مميزة حبلى بالمعاني .فــاذا لــم يكن
االســـم كافيا للكشف عــن الــهــويــة ،يــجــري اللجوء الى
اللهجة .لكشف فلسطيني ما عليك اال ان تجبره على
ان يتلفظ بمفردة « َبـــنَـــدُ ورة» .فهو يلفظها بتسكين
النون كما لن يلفظها اي لبناني ،يقولَ « :بــنْــدُ ورة» .هذا
السكون قد يكلف المرء حياته .7من جهة ثانية لم يكن
نـــادرا على حــواجــز المنظمات الفلسطينية واحـــزاب
وتنظيمات الحركة الوطنية اللبنانية ان يطلب من
المرء ان يكشف عن عورته للتأكد من هويته الطائفية
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باستبيان مــا اذا كــان مختونا او ال .وفــي امتحان آخــر،
يدعي على الحاجز انــه مسلم ان يتلو
قد يطالَب َمــن ّ
يدعي انه «من دين عيسى» ان يتلو «أبانا
الفاتحة ومن ّ
الذي في السموات».
خــال الفترة االولــى من الــحــرب ،ســاد خــواف الغريب
المتسلل الى الحمى .نقلت جريدة «العمل» اخبار َمـ َردة
ُســـود يــــرودون شـــوارع االشــرفــيــة ،قيل انــهــم صوماليون
متطوعون في صفوف التنظيمات الفلسطينية .يبلغ الواحد
منهم مترين طوال على االقــل ،وله حلقة معدنية في اذنه،
ً
فضل عن سمرته الداكنة (المصطلح المستخدم هو أنهم
«عبيد ســـود») .بل ُروي ان جثة احــد هــؤالء الصوماليين
قد وجــدت في حديقة عامة في منطقة السيوفي .المفارقة
فــي االمـــر انــه بعد بضعة ايـــام مــن إيـــراد «الــعــمــل» هذا
الخبر ،مــع مــا رافــقــه مــن خَ ـــواف وتخويف ،اذا الصحيفة
الكتائبية ذاتــهــا تنشر فــي صــدر صفحاتها االولـــى صــورة
لمطلع الــحــرب بين الــصــومــال واوغـــاديـــن ..فكنت ترى
الــمــردة الصوماليين إيــاهــم ،فــي ز ّيــهــم العسكري الناصع
ُيــســتــع ـ َرضــون فــي شــــوارع مــوغــاديــشــو ،فيما اليومية
الكتائبية تكيل المدائح لـ«نضالهم» من اجــل «تطهير»
اثيوبيا من ...الشيوعية!
والحواجز هي ايضا المكان حيث يجري التم ّون بالمخطوفين
على سبيل االحتياط ،اي بما هو ضمانة لتبادل اسرى الحق او لكي
فؤاد خوري «آثار الحرب األهلية» .1991

قريب
يكون في متناول اليد ضحية محتملة لالنتقام منها إذا وقع ٌ
او احد ابناء الطائفة ضحية القتل على الهوية.
فــي عــرف القبيلة التقليدية ،كــان اللجوء الــى حمى
«اآلخــــر» ضمانة لسالمة الــمــرء ،حتى لــو كــان الالجئ
مضرجة يــداه بــدم احــد ابناء القبيلة« .انــا دخيلك» ،يعلن

اجلميل حقق صعوده السيايس واحلزيب بانهتاكه قانون
بشري
ّ
االرسة البطركية القائم عىل حق البكورية ،اي انه اغتصب
السلطة اليت تعود «طبيعيا» اىل االبن البكر ،اخيه أمني،
فكان ال بد من ان يقيض االبن االصغر اغتياال لكي يستعيد
امني اجلميل حق البكورية يف ترؤس اجلمهورية اللبنانية.

 8وضاح رشارة ،السلم
االهيل البارد ،هامش
الصفحتني  ٧٤٠و.٧٤١
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الدخيل لشيخ القبيلة ،وهــذا يكفي لكي يعفو عنه ويرعاه
بالحماية .في اللهجة اللبنانية ،اتخذ هــذا المصطلح مع
التوسل والــتــض ـ ّرع« .انــا دخيلك» بمعنى:
الــوقــت معنى
ّ
أستحلفك ،أتــوســل الــيــك .وكــم مــرة استخدم المخطوفون
او ابناء المناطق التي جــرى اجتياحها هــذه العبارة دون
تصم آذانها عن
ان يخطر في بالهم ان القبيلة «الحديثة» ّ
تقاليدها القديمة.
اذا كانت القبائل ترفض الــدخــاء ،فإنها لم تكن
ترتضي ان يتجاوز افــرادهــا قــواعــد التضامن واالمتثال
للتقاليد ،فــالــخــارج عــن الــســرب ال بــد مــن عــزلــه .هــؤالء
هــم الصعاليك ،الــذيــن تنبذهم القبيلة الــى ان تطردهم
مــن الحمى او تقتلهم .بــدايــة المعارك  ،١٩٧٥هاجمت
الــقــوات الكتائبية قرية جــاج في جــرود جبيل ،وهــي احد
معاقل حزبية ريمون إده ،لمعارضة االهــالــي فتح مكتب
لــحــزب الــكــتــائــب فــي قــريــتــهــم .طــ ّوقــت قـــوات كتائبية
القرية ،التي لم تكن مسلحة ،ثم اقتحمها بضع مئات من
المسلحين .جمعوا االهــالــي في ساحة الكنيسة واجبروا
الشباب بينهم على الركوع ارضــا وشَ ْتم ريمون إده .ثالثة
شــبــان قبلوا مهانة الــركــوع لكنهم رفــضــوا شتم زعيمهم
فقتلوا راكعين على مــرأى من اهــل القرية .هــذه العملية
افتتحت تعريفا جديدا لمن هو «الغريب» .صار
التأديبية
ْ
الغريب بعدذاك ال يع َّرف ِبنا ًء على هويتة الطائفية وحدها
بــل على انتمائه السياسي ايــضــا .وعندما تس ّلمت حركة
«امــل» السيطرة على بيروت الغربية ،اغتيل حسين مروة
وحسن حمدان (مهدي عامل) المثقفان الشيوعيان ،على
يد ابناء جلدتهم في الطائفة الشيعية.
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صـــار الــقــتــل واجــبــا .وصـــار قــتــل «االوبـــــاش» بمثابة
«مهمة حــضــاريــة» ،حسب تحريض «حـــراس االرز» ،ابناء
الطبقة الوسطى المارونيين الغيورين على امتيازاتهم
الطائفية والطبقية الصغيرة« .على كل لبناني ان يقتل
فلسطينيا!» كــان شعارهم الــذي ص ّكه سعيد عقل .وهو
الــواجــب إيـــاه الـــذي حــدا بالشيخ الــــدرزي الجليل الى
قتل جــاره المسيحي ،كما فــي النكتة التي شاعت عقب
«حـــرب الــجــبــل» الــتــي ش ّنها مسلحو ولــيــد جنبالط على
«الــقــوات اللبنانية» عــام  ١٩٨٣وارتــكــبــت خاللها عدة
مــجــازر فــي حــق المسيحيين ادت الــى تهجير اكثريتهم
مــن المنطقة .شيخ درزي رأى ابــنــاء طائفته يقتلون
المسيحيين ويطرودنهم من قـراهــم ،فقرر قتل مسيحي،
اداء لواجبه تجاه الطائفة .لكن ايــن يجد ذاك المسيحي
والــعــدد كبير مــن المسيحيين قــد الذوا بــالــفـرار؟ لــم يبق
غير جـــاره وصــديــق عــمــره الـــذي لــم يــفـ ّر ألنــه أمــن جيرة
الــشــيــخ وصــداقــتــه .اســتــدعــى الــشــيــخ جـــاره المسيحي
فصعد هذا الى بيت صديقه ولم يصدق ما سمعت أذنــاه.
جــاره وصديق عمره «مضطر» لقتله .لم يتزحزح الشيخ
الـــدرزي قيد انملة عن تصميمه على الرغم من توسالت
جــاره المسيحي مستشهدا بالجيرة الحسنة ومستحلفا
بالخبز والملح والعشرة المشتركة بينهما .عب ًثا حــاول.
الــواجــب هــو الــواجــب .امــا الــصــداقــة الــمــديــدة وحسن
الجوار فقد تشفع بالمسيحي في أمر واحــد« :لن اوجعك.
هي عقصة د ّبور»!
والحمى المقدس عندما يــد ّنــس ال بــد مــن تطهيره.
لنتذكر :فكرة «الــغــريــب» يندغم فيها تــر ّفــع ابــنــاء القرية
«االصليين» عــن «الَــج ـ َلــب» ،الــوافــديــن مــن خــارج القرية،
مع االبوية القبلية تجاه «الدخيل» ،ومع االستعالء الطبقي
تــجــاه مــن هــم ادنـــى فــي المرتبة او الموقع االجتماعي
ً
فضل عن غير اللبنانيين .ها هو االب سمعان
والثقافي،
الدويهي ،نائب زغرتا السابق ،يرفع هــذا االدغـــام السهل
بين «بــؤســاء» و«غــربــاء» الــى مصاف العنصرية إذ يع ّرف
الغرباء بأنهم بالدرجة االولــى الفقراء ،فيرى الــى أحيائهم
عــلــى انــهــا بـــؤر فــســاد واوبــئــة تــهــدد االســـس االخــاقــيــة
واالنسانية والروحانية للبنانيين« .8ل ّقحوا أطفالكم ضد
اليسار الــدولــي» ،يقول احد الشعارات التي رفعتها جماعة
«حــــراس االرز» عــلــى جــــدران بــيــروت الــشــرقــيــة .وتــجـ ّر
االستعارة الطبية نفسها الى حديثهم عن مخ ّيم تل الزعتر
على اعتبار انه «د ّملة» يجب ان تفقأ بـ«عملية جراحية».
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 12كام ورد يف عيىس
مخلوف ، ،املصدر
املذكور اعاله،
ص  .١٥٠وليسمح لنا
بهذه املالحظة :اذا كان
سن بشري الجميل عند
وفاته هو ذاته الذي
يخربنا به االب عبو
فهذا يؤكد امرا اكرث
دنيوية وهو ان رئيس
«القوات اللبنانية» مل
يكن له الحق يف الرتشح
لالنتخابات الرئاسية
وان انتخابه كان مخالفا
للدستور والغيا بالتايل.
ذلك ان الحد االدىن لسنّ
املرشح النتخابات رئاسة
الجمهورية كام يحدد
الدستور هو  ٣٥سنة.
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والــمــداواة والتطهير وجهان لعملية واحـــدة .ذلــك ان
الصحيح هــو المقدس .هــا هــو الشيخ الـــدرزي عفيف بو
عــلــوان يــنــذر مسلحي «الــقــوات اللبنانية» باالستسالم
والــقــاء الــســاح ،خـــال «حـــرب الــجــبــل» لــلــعــام :١٩٨٣
«س ّلموا أسلحتكم ،غ ــادروا هــذه االرض ،ال تدنّسوها ،واال
فــحــذارِ!» .9وال يع َرف الِحمى بالهوية الطائفية وحسب.
هناك التعريف القبلي .ينتمي المسلحون الكتائبيون
الــذيــن اغـــاروا على إهــدن (وقتلوا النائب طوني فرنجية
وأسرته) الى المذهب ذاتــه الــذي ينتمي اليه سكان اهدن
وابــنــاء االســـرة المقتولة ،اال انهم ينتمون الــى العشيرة
الــعــدوة .بمناسبة الــذكــرى االولـــى لــلــغــارة ،يــقــول االب
يوسف ي ّمين في القداس االحتفالي الــذي اقيم للمناسبة
«جميع الذين دنّسوا اهــدن ســوف يقتلون ،خصوصا ابناء
عشيرة الجم ّيل ،واحفادهم ألجيال قــادمــة ،حتى ال يبقى
منهم رجل او امرأة».10
أحــيــانــا كـــان الــتــطــهــيــر يــحــصــل بــواســطــة الــحــديــد
والــنــار .والمشهد االكــثــر تعبيرا هنا هــو مشهد مجموعة
مــن المس ّلحين الكتائبيين يعزف احــدهــم على الغيتار
حي
ويشربون الشامبانيا حــول جثة محترقة على مشهد ّ
الكرنتينا التنكي الفقير تتصاعد منه ألسنة الــنــيـران.
وقــد عرفت االمكنة «الغريبة» المصير ذاتــه فــي الحمى
المقدسة لهذا الفريق او ذاك :مخيمات الضبية وجسر
الــبــاشــا وتـــل الــزعــتــر ،حــي النبعة فــي ضــاحــيــة بــيــروت
الشرقية ،وبلدات الدامور ،الجية ،العيشية ،الخ.
امــا االعجوبة التي أعلنت عقب سقوط حــي النبعة
فأبلغ تعبير عــن انــجــاز تطهير الــمــكــان .نقلت الصحف
ان المسلحين الكتائبيين ،وهـــم «يــنــظــفــون» االرض
مــن «اعــدائــهــم» الفلسطينيين ــــ التقدميين عــثــروا على
كميات مــن الــبــخــور تفترش االرض .تعالت الصيحات
بوجود معجزة .واخــذت جموع من الناس تتوافد لتشاهد
وتشهد ..فها هــي االرض ذاتــهــا تعلن اخــيـرا أن تطهيرها
قــد تحقق بــواســطــة اعــجــوبــة .لــم يطل زمــن االعجوبة
طويال ،فبعد ايام معدودة ،تب ّين ان ما ُحسِ ب انه بخور لم
يكن اال منتجات كيماوية من مصنع للصابون ،استخدمه
المسلحون الفلسطينيون لحشو اكــيــاس الــمــتــاريــس،
لفقدان الرمل .غير أن االثــر التطهيري والعجائبي للخبر
كــان قد فعل فعله وظــل الناس يتوافدون لــزيــارة الموقع
اليام عديدة...
لنتذكر أن لممارسة التطهير هــذه سابقة شهيرة في
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الصهيونية ،فقد ع ّمدت عملية احتالل فلسطين والطرد
القسري لسكانها وهــجــرة عــرب فلسطين مــن اراضيهم
عـــام  ١٩٤٨عــلــى انــهــا «الــتــطــهــيــر الــعــجــائــبــي لـــارض»
حسب تعبير مجلة الجيش االسرائيلي.11

العنف واملق ّدس

أ .تطويب الزعامء املحتجبني
مــا إن توفي بشير الجم ّيل حتى جــرى تشبيهه بالسيد
المسيح وتطويبه قديسا ابــديــا .يستعيد االب سليم عبو
حياة قائد «الــقــوات اللبنانية» بما هي مسير يتجه نحو
مآله المق َّدر ــ الشهادة ،فيتحدث عن الساعات االخيرة
من حياة «الباش» كما لو انها درب الصليب الى الجلجلة
التي عليها مشى السيد المسيح:
«ليس صدفة ،بالنسبة للشعب المسيحي ،ان يموت
بشير يــوم  ١٤سبتمبر/أيلول ،الــذي هــو «يــوم تمجيد
الصليب الــمــقـ ّدس» ،وال هو من قبيل الصدفة ايضا انه
القى خطبته االخــيــرة ،ساعتين قبل اغتياله ،فــي «ديــر
الصليب» ،حيث تــخــدم شقيقته ال ـراهــبــة ،وال هــو من
قبيل الصدفة في شيء انه تكلم واقفا امــام صليب كبير
حامل عبارة «بهذه العالمة ســوف تنتصر» .هــذا الطفل
مــات ولــه من العمر  ٣٤سنة ،وهــو تقريبا عمر المسيح
عندما صلب».12
هــذه الـ«تقريبا» في المقارنة بين عمر بشير الجميل
وعــمــر السيد المسيح ليست مــو ّفــقــة ،فحسب الــروايــة
الدينية ،كــان عمر السيد المسيح  ٣٣سنة عندما مات
على الصليب ،فــاذا كــان عمر بشير الجميل عند مصرعه
مساسا بأمور
هــو  ٣٤سنة ،فهذا يثبت امـــ ًرا آخــر أكثر
ً
هــذه الحياة الدنيا :وهــو أن قائد «الــقــوات اللبنانية» لم
يكن لــه الــحــق فــي ان يترشح الــى االنــتــخــابــات الرئاسية
وان انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية كــان باطال وغير
دســتــوري .ذلــك ان عمر الحد االدنــى في الدستور للترشّ ح
الى منصب الرئاسة االولى في البالد هو  ٣٥سنة!!
مهما يكن من امــر ،فــإن اختفاء االمــام موسى الصدر
الملفوف بالغموض فــي ليبيا فــي آب  ١٩٧٨يحاكي من
عــدد من االوجــه حــال بشير الجميل ،فــاذا وجــدت لبشير
صــفــات تش ّبهه بالسيد المسيح ،فــإن رئــيــس المجلس
االسالمي الشيعي االعلى كــان يتمتع بقابلية لمحاكاة من
نــوع آخــر لسبب انتمائه األســـري .فالس ّيد اللبناني يملك
مــا يكفي مــن الــصــفــات لكي يتماهى مــع االمـــام محمد

للحمى ،حيث يتقرر دخول
احلواجز هي المراكز االمامية ِ
اآلخر او حجزه .عىل احلواجز ،ينبغي الكشف عن الهوية
بأشكال خمتلفةً .
أول بواسطة بطاقة الهوية ،لكن هذه قد
تكون مزورة .يف غمرة اجلنون االنتمايئ ،تصري كل عالمة ممزية
حبىل بالمعاين ،فاذا لم يكن االسم كافيا للكشف عن الهوية،
جيري اللجوء اىل اللهجة.
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ص .١٩٦

الـــذي حقق «غيبته» فــي الــعــام  .٨٧٤وهـــذا مــا يؤكده
مثقف شيعي اميركي مــن اصــل لبناني متحرق الثبات
قوة الجذب والتعبئة التي يتمتع بها الماضي نحو االنجاز
الــمــهــدوي الــخــاصــي« :تــمــتــزج ســيــرة مــوســى الــصــدر مع
الحساسية االلفية لشعبه ،هي الحساسية االلفية لرجل
استثنائي ســوف يقود التاريخ الــى غايته الــمــقـ ّدرة ،غاية
تتحقق عندما تقضي بذلك المشيئة االلهية .وقد كان هذا
كله معطى لموسى الصدر بحكم الطبيعة».13
والمعطى لإلمام اللبناني المغ ّيب «بحكم الطبيعة» هو
انتماؤه المباشر الى ساللة ائمة الشيعة .ذلك ان «الغيبة»
تفتتح زمــن االنــتــظــار والــتــوق الــى عـــودة المهدي «يمأل
الــكــون عــدال وســامــا بعدما ملئ جـــورا وحــربــا» .وســوف
يمثّل تسلم االمــام الخميني للسلطة في اي ـران بعد اسابيع
مــن اختفاء اإلمـــام اللبناني دعما لهذا االنــتــظــار ووعــدا
بــعــودة المهدي تلك الــعــودة .وإذ طــالــب انــصــار موسى
الــصــدر مــرشــد الــثــورة االســامــيــة بــالــعــثــور عــلــى اإلمـــام
المغ ّيب واعــادتــه الــيــهــم ،اشـــاع الــمــرشــد الــروحــي االمــل

فؤاد خوري «آثار الحرب األهلية» ،بريوت .1991
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بعودة الصدر مرتكزا على انتمائه االســري تحديدا .وعد
بعودة حقيقية تحصل على الطريقة التي بها عــاد الجد
االكــبــر لــإمــام اللبناني ،االمـــام مــوســى الــكــاظــم ،صاحب
«الغيبة الــصــغــرى» .فقد سجن هــذا االخــيــر سبع سنوات
حــســب الــبــعــض و ١٤ســنــة حــســب الــبــعــض اآلخـــر وعــاد
اخيرا الى انصاره.14
ب .سالح املعجزات
خـــال حـــرب  ،١٩٧٥وردت عــشــرات الـــروايـــات عن
ظهور السيدة الــعــذراء في اماكن متفرقة من المناطق
المسيحية ،بينها عــشــرون ظـــهـــو ًرا عــلــى االقـــل في
قــضــاءي كــســروان والمتن .وانتشرت روايـــات ايضا عن
ظهور الــعــذراء فــي الــقــرى المارونية ديــر االحــمــر ورام
وقدام في البقاع.
ّ
على تلة مطلة على زحــلــة ،نصب االهــالــي تمثاال
ضخما للسيدة الــعــذراء ،شفيعة المدينة .واقــع الحال ان
عــبــادة الــعــذراء كلية الحضور فــي اكبر تجمع كاثوليكي
فــي الــشــرق .يقال عــن امـــرأة جميلة انها تشبه السيدة
الــعــذراء؛ ويس ّمى مــشــروب الــعــرق ،والزحليون مولعون
به اشــد الــولــوع« ،دمــوع الــعــذراء» ،وباسم الــعــذراء يحلف
االهــالــي أغلظ األيــمــان او يستحلفون ،هلم جـــ ّرا .خالل
الحرب االهلية ،روي عــن سيدة زحلة معجزات عديدة
خـــال عمليات الــحــصــار الــمــتــكــررة الــتــي تــع ـ ّرضــت لها
المدينة .ظهرت وهــي تــطـ ّوح بذراعيها طـــاردة القذائف
المتساقطة على المدينة .ولــم تكن معجزة الــعــذراء هذه
اال نسخة حديثة عما نسب اليها مــن مــعــجـزات سنة
 ١٨٤٣حين انــقــذت المدينة المسيحية الكاثوليكية
من هجمة درزيــة اذ اطلقت طيورا سماوية ذ ّرت الرمل
فــي عيون المهاجمين .مهما يكن مــن امــر ،فهذا يؤكد
اتــفــاق الديانتين على الـــدور العسكري لطيور االبابيل،
يسم.
س ّمي بهذا اإلسم او لم ّ
فــي زغــرتــا ،المشتبكة حينها فــي حــرب مــع طرابلس،
قبل ان تقع القطيعة الدموية بينها وبين حــزب الكتائب،
كــان المسلحون ينتظمون فــي تشكيالت قتالية عائلية،
تتباهى كــل واحـــدة منها بظهور شفيعها القد ّيس يقاتل
الــى جانبها .ويــروى ان مسلحي آل كــرم كانوا يشاهدون
عميدهم يوسف بك كــرم طائرا فــوق اشجار الزيتون على
صهوة حصانه يعضدهم في مطاردة «االعـــداء» .ولــم يكن
في امــر ظهور االبطال االسطوريين او القديسين يقاتلون

الــى صــف انــصــارهــم اي غ ـرابــة ،فخالل االيـــام االولـــى من
الــحــرب العالمية االولـــى ،تــواتــرت روايـــات عــن مشاهدات
مماثلة لــدى شــعــوب اخـــرى .روى جــنــود فرنسيون انهم
شــاهــدوا الــســيــدة الــعــذراء وجـــان دارك ،وتــحــدث جنود
انكليز عن مشاهدة القديس يوسف والقديس ميخائيل
يقاتلون الى جانب هذا الفريق وذاك.
ولـــم يقتصر «الــظــهــور» عــلــى القديسين واالبــطــال
االســطــوريــيــن .عــرفــت الــحــرب حــــاالت مــن «الــظــهــور»
اكثر معاصرة واكثر «علمانية» .ولعل الــذروة في مشاهد

إن اختفاء االمام موىس الصدر الملفوف بالغموض يف ليبيا
يف آب  ١٩٧٨حياكي من عدد من االوجه حال بشري اجلميل،
تشبه بالسيد المسيح ،فإن
فاذا وجدت لبشري صفات
ّ
رئيس المجلس االسالمي الشيعي االعىل كان يتمتع بقابلية
فالسيد اللبناين
لمحاكاة من نوع آخر لسبب انتمائه األرسي.
ّ
ميلك ما يكفي من الصفات لكي يتماهى مع االمام حممد
الذي حقق «غيبته» يف العام .٨٧٤

« 15عذراء رميش:
الزيت والدم» ،االسبوع
العريب ٢٤ ،ايلول
.١٩٨٤
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االنــتــظــار الــمــعــاصــرة هــي الــســه ـرات الــتــي كــان ينظمها
انصار الجنرال ميشال عــون في القصر الجمهوري ببعبدا
ينتظرون إطــالــة القائد مــن على شــرفــة القصر ،تحييه
الفــتــات ج ـ ّبــارة تــص ـ ّوره على شاكلة القديس جوارجيوس،
شفيع بــيــروت ،والـــذي تــروي االســطــورة انــه صــرع التنين
فــي الخليج المس ّمى على اســمــه .آنــــذاك ،كــان التنين
يتجسد في النظام السوري.
ّ
وقعت آخــر حادثة «ظهور» معروف للسيدة العذراء
نــهــايــة الــعــام  ١٩٨٣فــي الــشــريــط الـــحـــدودي الــذي
يسيطر عليه «جــيــش لبنان الــجــنــوبــي» إبـــان المرض
الــذي قضى على قــائــده سعد حـــداد .شهد منزل رئيس
بلدية رميش حينها ظاهرة عجائبية نموذجية ،إذ اخذ
تمثال الــعــذراء يــرشــح زيــتــا خــال شــهــر .وفــي كــل يــوم،
كــان جندي من جنود «جيش لبنان الجنوبي» يــرد منزل
المختار الخــذ قــطـرات مــن الــزيــت العجائبي يمشح بها
جبين سعد حــ ّداد على امــل الشفاء .اخيرا ،عندما تح ّول
الزيت الراشح من تمثال العذراء الى دم وإنقلب التمثال
واق ًعا من تلقاء ذاتــه ،رأى القوم في ذلــك النذير بوفاة
الرائد سعد الحداد المحتومة.15
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لم تقتصر حــاالت الظهور العجائبي على المسيحيين،
وإن كانت اكثر انتشارا بينهمُ .س ّجل ظهور الولي يعقوب
الــمــنــصــوري ،شفيع قــريــة السلطان يعقوب الس ّنية في
البقاع الغربي .وســرت روايـــات عديدة تتحدث عن ظهور
ذو الفقار ،سيف االمــام علي بن ابــي طالب ،يقود مقاتلي
حركة «امل» وحزب الله.
ج« .حرب باردة» حول معجزة
مثّل تطويب الحبيس اللبناني شربل مخلوف قديسا
فـــي الــفــاتــيــكــان فـــي اكــتــوبــر/تــشــريــن األول ١٩٧٧
مناسبة لكي تع ّبر الجماعة الدولية عن دعمها ،الخيالي
والــرمــزي ،لـــ«عــودة» الــســام الــى ربــوع لبنان والنطالقة
عملية اإلعــمــار ،واالخــيــرة ليست اقــل خيالية وال رمزية
عــن االولــــى ،فــضـ ً
ـا عــن االحــتــفــال بــالــوحــدة الوطنية
والــتــآخــي المستعادين .دار كــل هــذا حــول الجثمان
العجائبي للحبيس الشمالي الــذي اكتشف ان جثمانه
ظل سالما كامال بعد عقود على وفاته فحقق معجزات
عديدة في دير عنايا في جــرود بالد جبيل على مقربة من
قرية شيعية.
الظرف مناسب جــدا .اننا مطلع عهد الرئيس الياس
سركيس الموكل بتحقيق الــســام فــي الــبــاد بعد اول
فــتــرة مــن فــت ـرات الــحــرب بــدعــم مــن ســوريــة وبحضور
«قــوات الــردع العربية» ذات الغالبية السورية .ويصدف
انه في يوم التطويب ذاتــه ،في  ٩اكتوبر/تشرين األول،
مقدرا على الجيش اللبناني ان ينتشر جنوبا بنا ًء
كــان ّ
على اتــفــاق وقــعــه الرئيس سركيس وابـــو ايـــاد الرجل
الــثــانــي فــي حــركــة فتح الفلسطينية .تخ ّلف الرئيس
ســركــيــس عــن الــســفــر الـــى رومـــا بسبب تــلــك المهمة
الملحة ،واكتفى بــتــرؤس الــقــداس االحتفالي فــي دير
عــنــايــا .وكـــان وفـــد اكــلــيــركــي قــد وصـــل رومــــا ،يــرأســة
الــبــطــريــرك الــمــارونــي خــريــش ،فيما الــوفــد الرسمي
اللبناني يــضــم الــرئــيــس الــســابــق للجمهورية شــارل
حلو ،وهــو رئيس الفرانكوفونية واول سفير للبنان في
الفاتيكان فــي عهد االســتــقــال .وضــم الــوفــد اللبناني
وزراء يمثلون الطوائف الست الرئيسية ،ونــح ـ ًوا من
عشرين نائبا برئاسة نــائــب رئــيــس المجلس النيابي
وشخصيات عــده بينها رئيس الجامعة اللبنانية .اما
الــوفــد الكتائبي فقد وصــل على حـــدة ،يــتــرأســه بيار
الجميل ويضم ،في من يضم ،ابنه بشير.

 16صحيفة «العمل»١٥ ،
ايلول .1977

المعجزة على كافة االلسنة .لكنها ال تحقق االجماع
حــولــهــا .لــكــل شــربــلــه ولــكــل مــعــجــزتــه .مــســيــرة كبرى
انطلقت من مناطق لبنانية عدة تتجه الى محبس الراهب
للداللة على ان لبنان يتوحد فــي شــربــل مثلما شربل
تــوحــد بــالــرب .لكن المسيرة تــكــاد ان تــكــون مسيحية
صرفة .وكـ ٌـل يش ّد بالمعجزة نحوه ويس ّيسها على هــواه.
المحامي الكتائبي فريد غانم يعلن ان تطويب «قديس
لبنان» هو «معجزة الــقــرن» .ويستطرد متبهال الــى الله
ان يحفظ لبنان «بلدا أبديا ذا رسالة خالدة من القيم
واالنسانية والحرية» وهــذا هو اللبنان الــذي يدافع عنه
الق ّديس وتلك هــي المهمة التي يؤديها .ويلتقط بيار
الجميل الكرة من محازبه ،وهــي بعد في الجو ،فيعلن
ان التطويب يزيده وعيا لمسؤولياته ويلهمه في نضاله
لمتابعة رسالته .كأنما االحتفال هو لتطويب الشيخ بيار
ال القديس شربل!!.16
مــا مــن شــك فــي ان المحاولة الكتائبية لالستئثار
بالمعجزة تلقى المعارضة مثلما الدعاية الرسمية التي
تريد المماهاة بين المعجزة وبين الوحدة الوطنية .ها
فؤاد خوري «آثار الحرب األهلية» ،بريوت.1991 ،
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هو شربل آخــر ،االب شربل قسيس ،رئيس الرهبانيات
الــمــارونــيــة اللبنانية ،يــدافــع عــن الطائفية السياسية
ضــد الــتــجــاوزات الــتــي ارتــكــبــهــا بحقها «السياسيون
الــكــذابــون» خــدمـ ًة لمصالحهم الخاصة إذ نــزعــوا عنها
كل وظيفتها «التوازنية».
وحـــده عــمــر فــــ ّروخ ،المفكر الــعــروبــي المخضرم،
تــجــرأ عــلــى عـــدم الــمــشــاركــة فــي الــتــكــاذب الــطــوائــفــي
الجماعي .رفــض اقــامــة ايــة صلة بين تطويب القديس
شــربــل وبــيــن تحقيق الــوحــدة الوطنية .ثــم انــه كمسلم
ال يــؤمــن بالشفاعة فالله فــي عــرفــه ليس بحاجة الى
وســطــاء .امــا عــن الــوحــدة الــوطــنــيــة ،فــأص ـ ّر فـــروخ على
انــهــا لــن تتحقق مــن دون تحقيق الــعــدالــة االجتماعية،
وتــخــلــيــص أهـــالـــي الــجــنــوب مـــن عــذابــاتــهــم وعـــودة
المهجرين الــى ديــارهــم ووقـــف الهجمات ضــد الثقافة
العربية التي «أش ـ ّعــت على العالم بــأســره شرقا وغربا»
واعتماد سياسة تطبق مبدأ «الــغــرم على قــد الغنم».17
امــا الوجه االجتماعي للمعجزة فتعهده البابا وصحافي...
شيوعي .اخــذ س ّيد الفاتيكان يبشّ ر بفكرة تخدمه في

 17صحيفة «النهار» ١١
ترشين االول .١٩٧٧
 18نبيل هادي ،صحيفة
«النداء« ٩ ،ترشين
االول .١٩٧٧

معركته مع الشيوعية ،وهــي العالقة بين الفقر وااليمان،
فطفق يتحدث عن البيئة االجتماعية للقديس وهــي أسرة
من الفالحين الفقراء المتواضعين ومــن العمال يجمعهم
ويــحــركــهــم ايــمــان ســاطــع .امـــا عــلــى صــفــحــات الــجــريــدة
الناطقة باسم الــحــزب الشيوعي اللبناني ،فتض ّرع نبيل
هــادي للرب االلـــه ،بشفاعة القديس اللبناني ،ان يعيد
ابــنــه يــســوع المسيح الـــى االرض لــاهــتــمــام بالفقراء
والــمــحــرومــيــن وأن يــطــرد االغــنــيــاء والــمــحــتــكــريــن من
الــــرب وقـــد حــ ّولــوه مــجــددا الـــى وكـــر للصوص.
هيكل
ّ

ويهيب الصحافي الشيوعي بالسيد المسيح ان يحمل
سوطه ويــنــزل الــى االرض وينحاز الــى المع ّذبين ،ضحايا
الظلمات ،الذين يناضلون من اجــل الحياة ،فيبشّ رهم بأن
طلوع البشر بــات قريبا ،وانــه قريبا ســوف ينفتح طريق
العدالة والحياة.18
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ُ
(،)١٩٩٧
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زريق:عربي
للقرن العشرين»
( .)٢٠٠٣اختار
وقدّم لمختارات
من اعمال ابن
خلدون وابن
تيمية والماوردي
وابن عبد الوهاب
وأحمد فارس
الشدياق والرازي
والمسعودي
وابن الراوندي.
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اإلسالميون يف دين ودنيا
هذه مقابلة اجراها عزيز العظمة مع مطبوعة يسارية ايرانية من وحي صدور كتابه «اسالمات
وحداثات» ،آثرنا ترجمتها مساهمة منا في التعريف بفكر المؤرخ والجامعي السوري والعتقادنا
انها تُغني البحث والمعرفة عن الحركات االسالمية المعاصرة لما لها من شمول وإحاطة
نقدية .وهذا ما يزيد من راهنيتها بالنسبة إلى الثورات العربية الجارية.
دعني أبــدأ بمسائل مفهومية .لــمــاذا َتــصِ ـ ُـم الحركات
اإلســامــيــة الــمــعــاصــرة ،فــي كتابك «إســامــات وحــداثــات»بــأ ّنــهــا
«إســامــويــة ســيــاســيــة» ولــيــســت «أصــولــيــة إســامــيــة» ،على
سبيل المثال؟

لـــدي مــن اســتــخــدام مصطلح األصولية،
ال مــانــع
ّ
ســـوى أنَّ األصــولــيــة قــد ال تــكــون ســيــاســيــة ،ويــمــكــن أن
ُت ـ ْع ـ َرب على أ ّنــهــا شكل مــن أشــكــال ضبط الـــذات الصارم
وصياغة الــذات المتجددة تب ًعا لمتطلبات طقسية ودينية
– أخالقية .األصولية موقف مــن الــزمــن ،إذ تعتبر أنَّ ال
عــواقــب لــه ،فــا تجد أ ّيــة مشكلة فــي األطــروحــة العبثية
التي مفادها أنَّ من الممكن استعادة ما كــان قائ ًما في
الــبــدء ،أو في العصر الذهبي :إ َّمــا بالعودة إلــى النصوص
توسط التقاليد التي ُت ْع َت َبر فاسد ًة (ألنّها تمثّل الزمن
دون ّ
المف َت َرضة) كما هي الحال مع مارتن
بين الحاضر وبدايته ُ
لوثر والسلفية السن ّية عمو ًما مــن محمد عبده مــرو ًرا
ً
وصـــول إلــى اآلن ،أو
بـرشيد رضــا واإلخــــوان المسلمين
بإعادة تشكيل المجتمع تب ًعا لقوالب بدئية ُت ـ َرى على أنّها
الذهبي ،كما هي الحال لدى
نسخ من ممارسات العصر
ّ
ُوصف بأنّها حركات أصولية.
الحركات التي ت َ
لقد أطــلــق الكاثوليك على هــذه الــحــركــات األخــيــرة
لكن الظاهرتين متشابهتان :إضفاء الطابع
اســم ال َّتماميةّ ،
األخــاقــي بمعناه الديني على الحياة الــخــاصــة ،مراقبة
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المجتمع وإدارتـــه سلطو ًيا بعد إصالحه وف ًقا لمؤسسات
تجعل ذلــك ممك ًنا :إنَّ الــكــالـــﭭنــيــة ،واإلصــــاح المضاد
الــبــاﭭاري (الكاثوليكي ،بالطبع) ،والوهابية ،والخمينية،
جميعها من هــذا النمط ،على اختالف أساليبها .وتتشابه
األصــولــيــة اإلســامــيــة والبروتستانتية ،بحسب دراســـات
قــام بها صديقي صـــادق العظم ،ذلــك التشابه الشديد
الــذي ال يعود معه ث ّمة مبرر للتردد في استخدام مصطلح
األصــولــيــة لــإشــارة إلـــى الــحــاالت اإلســامــيــة المماثلة،
اللهم مــا عــدا االفــتــراضــات المستم ّدة مــن االســتــشـراق
بشأن «اخــتــاف» اإلســـام أو «خــروجــه على الــقــيــاس» .ها
مصطلحي.
لدي ّأي تز ّمت
أنت ترى ،إ ًذا ،أنّه ليس ّ
ّ

جذور مشتركة؟

لِن َُع ْد إلى مناقشة الحركات اإلسالمية من منظور
تاريخي .يرى بعض المحللين أنَّ المنظومة الفكرية
نشأت
المعاصرة
اإلسالمية
السياسية
والحركات
وتطورت منذ أواسط القرن الثامن عشر عبر سيرورة
اإلحياء اإلسالمي .وهذه الحركات ،التي راحت تظهر طيلة
تلك الفترة تحت مس ّمى «اإلسالم ّية» المشترك ،في بلدان
متباعدة تباعد إندونيسيا وإيران ومصر ونيجيريا ،إنّما
تبدي تن ّو ًعا شديدًا في أصلها وبناها وسيروراتها .هل ث ّمة
خصيصة مشتركة تدعم افتراض ن ََس ٍب مباشر؟ وما رأيك

عمو ًما بالمقاربة اآلنفة؟

امني
ال أتّفق مع هذا التحليل .ذلك ألنّه تحليل تز ّ
ـي .حــركــات القرنين الــثــامــن عشر والــتــاســع عشر
ســكــونـ ّ
ــ الوهابية في الجزيرة العربية ،والمهدية في السودان،
وعــثــمــان دان فــوديــو فــي نيجيريا ،إلــخ ــــ لها طابعها
المختلف تما ًما عن طابع الحركات الحديثة .والحركات
الــوحــيــدة التي يمكن المقارنة بينها الــيــوم هــي طالبان
و«األفغان» العرب في الجزائر ،وفي غير مكان.
قبل ّ
كــل شـــيء ،لــهــذه الــحــركــات جمي ًعا طــابــع ديني
مج ِّدد تمكن مقارنته بما شهدته القرون الوسطى ،خاص ًة
الحنبلية الدمشقية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر،
التي تتبع ابن تيم ّية ،والتي ت ّتسم بتمامية بدائية تتحاشى
عــامــد ًة ّأي انــخ ـراط فــي الــحــداثــة وأشكالها ومقتضياتها
السياسية واإليــديــولــوجــيــة .وكــذلــك ،ف ــإنَّ هــذه الحركات
مم ّيزة اجتماع ًيا ،كون معظمها حركات غير مدينية.
لكن هــذه ليس القصة كامل ًة .فالوهابيةً ،
مثل ،كانت
طريقة لترويض القبائل العربية تحت سيطرة عشيرة
تجارية وراثــيــة ،هي آل سعود ،بإعادة إدراج تلك القبائل
في المجتمع في سياق كيان سياسي جديد تش ّكل خارج
منظومة التراتبيات القبلية ،ووقــف على رأســه آل سعود
وشــركــاؤهــم مــن رجــال الــديــن ،أو المشايخ ،ذر ّيـــة محمد
بن عبد الــوهــاب .كــان التركيز على تد ّبر أمــر القبائل كي
تذعن لتأدية الــزكــاة ،الترجمة اإلســامــيــة للضريبة التي
ـســدة بشخص اإلمـــام ،والح ـ ًقــا الملك.
تُـــؤ َّدى للدولة ُمــجـ َّ
وكــانــت هـــذه ضــــرورة فرضتها الــتــحــ ّوالت الــتــي اعــتــرت
أنساق التجارة في الجزيرة العربية في القرنين الثامن
عشر والتاسع عشر .أ ّمــا المهد ّية فكانت ثــورة العشائر
التي تتاجر بالعبيد بقيادة عائلة مق ّدسة من الصوفيين
التوسع البريطاني والسياسات المناهضة
الــذيــن انتهك
ّ
لــلـ ّ
ـرق حــرمــة أراضــيــهــم ،مــع أنَّ غــايــة ه ــذه السياسات
األخــيــرة لــم تكن مــن منطلق إنساني وحــســب ،إذ كانت
تستهدف إطاحة األسس االقتصادية لنفوذهم.
كذلك قامت الحركة السنوسية فــي ليبيا ،فــي فترة
قيام المهدية ذاتــهــا ،حــول شبكة الطرق التجارية العابرة
للصحراء والتي باتت مهجورة.
أ ّمــا الحركات الحديثة فتدين في نشوئها إلــى عوامل
اخـــرى .يكفي الــقــول اآلن إنَّ نتاجها اإليــديــولــوجــي ال
يمكن تــصــوره دون عــ ّدة الــحــركــات الشعبوية اليمينية،
شــبــه الــفــاشــيــة الــمــتــاحــة عــالــمـ ًيــا .ولــيــس مــصــادف ـ ًة أ ّنــهــا
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ظــهــرت فــي عشرينيات الــقــرن الــعــشــريــن وثالثينياته،
في الوقت ذاتــه مع جمعية المتطوعين الوطنيين ()RSS
الفاشية الهندوسية الهندية .وفــي وقـ ٍ
ـت كــان الغرب أيضً ا
ينجرف بقوة نحو اليمين المتطرف ،في سياق من العداء
للشيوعية ،كما في سياق أزمـ ٍة حــا ّدة في النظام الرأسمالي.
وليس مصادف ًة أيــضً ــا أن عـــاودت هــذه الحركات الظهور
فــي ثمانينيات الــقــرن العشرين ،بعد فترة مــن التهميش
االجتماعي والثقافي والسياسي تماشت مــع تــطــورات
فــي الــغــرب ،حين كــان الــنــظــام الــرأســمــالــي ،مـــ ّرة أخــرى،
ّ
يحل أزماته الــحــا ّدة باللجوء إلــى خلق مواقع أساسية من
الهامشية االقــتــصــاديــة والمكانية والثقافية عبر إحياء
اإليــديــولــوجــيــات الشعبوية والعنصرية اليمينية (الــذي
ُي َم َّرر اليوم تحت عنوان «االختالف الثقافي»).

«حديثة» ومناهضة للعلمانية في آنٍ م ًعا؟

لــو ر ّكــزنــا اآلن على الــحــركــات اإلســامــيــة «الحديثة»،
ث ـ ّمــة قــضــايــا أســاســيــة عــديــدة سبقت مناقشتها عــلــى نطاق
واســـع ،ومعظمها يحتاج إلــى مــزي ـ ٍد مــن اإلحــكــامً .
أول هنالك
أشــــرت ،فــإنَّ
َ
ســـؤال حــول إيــديــولــوجــيــا هــذه الــحــركــات .وكــمــا
إيديولوجيتها لــم تتش ّكل مــن خـــال تــطــور تــاريــخــي ضمن
عــالــم مــا قــبــل رأســمــالــي مــنــعــزل .وهـــي ،فــي الـــواقـــع ،نتاج
«األزمــنــة الــحــديــثــة» ،ومــوســومــة بتطور الرأسمالية العالمي،
وأزمـــة هــذه الرأسمالية الــتــي طــاولــت جميع األبــعــاد بما في
ذلك البعد اإليديولوجي.
غــيــر أنَّ الـــســـؤال هـــو إلـــى ّأي مـــدى يــمــكــن لمفهوم
«الـــحـــديـــث» ،فـــي ضـــوء خــطــاب «الــحــداثــيــيــن» و«مــــا بعد
الحداثيين» الحالي ،أن يــو ّفــر أدا ًة تحليلية ناجعة فــي دراســة
الــحــركــات اإلســامــيــة مــنــذ عــشــريــنــيــات الــقــرن الــعــشــريــن ،ما
دامــت هــذه الحركات قــد بقيت مناهض ًة للعلمانية طيلة هذه
ثـــم ،لــو نــظــرنــا إلـــى حقيقة أنَّ الــحــركــات اإلســامــيــة
الــفــتــرة؟ َّ
مــنــذ عشرينيات الــقــرن الــعــشــريــن قــد مـــ ّرت بــأطــوار مختلفة
مــن الــتــطــور ،تج ّلت فــي نتاجات إيديولوجية مختلفة تــتـراوح
م ــن اإلصــاحــيــة اإلســامــيــة إلـــى الــراديــكــالــيــة اإلســامــيــة أو
اإلســامــويــة الــســيــاســيــة ،إلـــى ّأي مـــدى يــمــكــن تفسير هــذه
الــتــنـ ّوعــات مــن خــال اتــجــاهــات عالمية حــصــر ًيــا ولــيــسً ،
مثل،
من خالل خصوصية العالم اإلسالمي؟

يس ّرني أن تطرح هــذا الــســؤال .ذلــك أ ّنــه يمنحني
الفرصة ألتــنــاول ضــروب األلــفــة ،التي اختير بعضها عن
وعــي ،بين اإليديولوجيا اإلســامــويــة والفاشية ،ومــع ذلك

الــمــدى الــواســع مــن اإليديولوجيات المناهضة للحداثية
التي أَ ْمـ َلــت المخزون اإليديولوجي للمحلو ّية ،والشعبوية
اليمينية ،والشوفينية فــي الــشــرق كما فــي الــغــرب .ذلك
يتيح لي أن أتــنــاول الموقع الحالي ،حيث تجد المواقف
مــا بعد الحداثية فــي السياسة وفــي العلوم االجتماعية
صورتها طبق األصـــل ،التي قــد تكون واعــي ـ ًة ذاتــهــا تما ًما
في أحيان كثيرة ،في اإليديولوجيات المناهضة للحداثية
وإيديولوجيات النكوص التاريخي.

احلداثة شكل يعقويب يف أفكاره عن الهندسة االجتماعية
نوعا ما يف
ونزعته التدخلية الترشيعية والثقافية وهو مطلق ً
مركزيته الشديدة.

ينبغي ً
أول أن نح ّدد ما هي الحداثة باختصار :إنها
ليست قائمة مــح ـ ّددة مــن الصفات التي تمتلكها أو ال
تمتلكها بعض المجتمعات ،بــل هــي ســيــرورة تاريخية
ـؤســســة فــي مــؤســســات وأنــظــمــة اجتماعية ،ومعرفية،
مـ ّ
َ
وإيديولوجيا خالل أمد طويل.
ليس التنوير بــح ـ ّد ذاتـــه خــاصــة إجمالية للحداثة،
ّ
األقـــل ألنّــه متعدد التكافؤ هــو ذاتـــه ،وليس حداث ًيا
على
بالضرورة ،مع أ ّنــه حديث بمعنى أ ّنــه يمثّل جمهورية آداب
حديثة فريدة وإنتلجنسيا خارج سيطرة الكهانة المسيحية.
مؤسسة ذات مدى
الحداثة بوصفها حــركـ ًة تاريخي ًة
َّ
عالمي توضّ عت في شكل الدولة الجديد ،النابليوني نو ًعا
مــا ،الــذي بــزغ من الــثــورة الفرنسية وحمل هــذه الحداثة:
ٌ
شكل يعقوبي في أفــكــاره عن الهندسة االجتماعية
وهــو
ونزعته التدخل ّية التشريعية والثقافية ،وهــو مطلق نو ًعا
ما في مركز ّيته الشديدة التي تجد منطلقها في انحالل
الخصوصية النسبي ،ليس اجتماع ًيا أو ثقاف ًيا أو جغراف ًيا
بالضرورة ،بل في مفهومها للعالقة السياسية التي تربط
الدولة بالفرد كمواطن ،دون لجوء في الحالة المثلى ،إلى
مؤسسات وسيطة تصنيفية.
توصف المؤسسات الوسيطة هنا بأنها مدنية ،وليست
َ
ـجــا جـــ ًدا .وقد
«أولــ ّيــة» ،كــي نستخدم تعبي ًرا مستف ًّزا رائـ ً
انتقلت هــذه الــدولــة خــارج فرنسا حيث حملها نابليون
مباشر ًة إلــى إيطاليا وإسبانيا وبــولــنــدا .وحملها المثال
النابليوني إلــى أميركا الالتينية بواسطة سيمون بوليفار.
وحملها الــمــثــال المؤسساتي والمثاقفة إلــى األراضـــي
العثمانية بواسطة الــدولــة العثمانية المتحمسة لإلصالح
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يفسر كثي ًرا
فــي أواســـط الــقــرن التاسع عشر ،األمــر الــذي ّ
مما نــجــده فــي الــعــالــم الــعــربــي وفــي تركيا الــيــوم حيث
تواريخنا ال تـــزال تــواريــخ مجريات الــقــرن التاسع عشر
والــتــيــارات المناهضة للحداثية الــتــي ذكــرتــهــا .و َدعــنــي
أضــيــف :ليس ضــرور ًيــا أن تنسجم الــتــح ـ ّوالت الحداثية
مع اإليديولوجيات الحداثية الخاصة بالدولة من النوع
الــشــامــل .واالســتــثــنــاءات الــوحــيــدة هــي فرنسا والمكسيك
والــدول الشيوعية ،مع أنَّ هناك عناصر إيديولوجية ،وقبل
ذلــك عناصر معرفية حداثية قوية ،حاضرة في أجــزاء من
إيديولوجيات الدول التحديثية.
لذلك لــم تعمد هــذه ال ــدول كثي ًرا إلــى تــوريــط الدين
والتأخّ ر االجتماعي مباشر ًة بل دفعتهما إلــى مواقف من
ـدي.
التحصن والهامشية وحــالــت دون إصــاح حــداثــي جـ ّ
ّ
مــا يوجد فــي اإلس ــام السني الحديث فــي العالم العربي
من الحداثية ملتبس ومــتــردد وتبريري ودفــاعــي ومع ّرض
كــثــي ـ ًرا وعــلــى نــح ـ ٍو واضـــح لهجوم ٍّ
كــل مــن التقليديين
والراديكاليين العرب على ح ٍّد ســواء (التياران الـمتقاربان
حال ًيا في األزهــر ،على سبيل المثال ،بعدما كان إلى اآلن
تقليد ًيا وداهــن الحداثة أيــام عبد الناصر ،مما أنعش هذه
المؤسسة بنحو هائل).

الحداث ّية الالمتكافئة

دعــنــي أؤ ّكـــد أخــيــ ًرا أنَّ الــحــداثــيــة كما وصفتها ليست
ـأي حــال من األحـــوال .ذلــك أنَّ الحركات
سيرورة متكافئة بـ ّ
ً
ّ
واالتجاهات التاريخية ال تكون متكافئة أب ًــدا .ويتجلى عدم
تكافؤها فــي اخــتــاف رحابتها وشكلها باختالف الــزمــان
وهلم ج ـ ًرا .ولذلك فــإنَّ االتجاه العالمي
والمكان والطبقة،
ّ
اإلجمالي هو ذلــك االتجاه المر ّكب وغير المتكافئ في آنٍ
موحدة أو تا ّمة اإلنــجــاز ،بالطبع،
م ًعا .ولــم تكن الحداثية ّ
حتى فــي أوروبـــا ذاتــهــا حيث للحداثة تاريخها المتن ّوع
وغير المتكافئ ،كما كانت الحال لدينا .فالتاريخ ال يعرف
ً
أحـــوال مكتمل ًة وتــا ّم ـ ًة .واحــد تجليات عــدم التكافؤ هذا،
فــي الــشــرق كما فــي الــغــرب ،هــو مناهضة الحداثية ،التي
تصل بنا فــي النهاية إلــى اإلســامــويــة .تــطــورت مناهضة
الحداثية في مجرى القرن التاسع عشر لــدى البرجوازية
وأحيانًا لــدى الحركات الملكية التي ا ّتــحــدت إيديولوج ًيا
ضــ ّد شبح الشيوعية الـــذي أعــلــن عنه مــاركــس وإنجلز
فــي الــعــام  ،١٨٤٨وكــانــت البداية مــع المناهضة الريفية
للرأسمالية أواخـــر الــقــرن الــثــامــن عشر (وأبــــرز أمثلتها

«هــامــان» ونفوذه الهائل وأشباهه) ومــع النزعة المحافظة
األرستقراطية ،ومــع مناهضة اليعقوبية (دو ميستر ،برك)
الكاثوليكية غال ًبا (ولكن ليس بالضرورة).
اإليــديــولــوجــيــات المحافظة ــــ مــن تمجيد الثقافة
والــتــراث والــغــريــزة االجتماعية والــت ـراتــب وشجب اآلثــار
الــضــارة المترتبة على األفــكــار الفرنسية الخاصة بالتقدم
والتاريخية والعقل والديمقراطية بأشكال معينة أو حتى
الثورة ــ كان هذا تاريخً ا دمو ًيا دفع الحكام المتسلطين،
من بين أشياء أخــرى ،إلــى تشريع االقــتـراع العام (تقري ًبا)
(غالدستون وبسماركً ،
مثل).

...الرومانتيكية تعطي الثقافات األولوية عىل التارخي ،ولدهيا
وحيوي ،إذ تتصور المجتمعات
عضوي
تصور
عن المجتمع
ّ
ّ
ّ
كأفراد بقياهسا عىل الكائنات العضوية ،وككائنات تبقى هي
كثريا مبرور الزمن بل تضعف
تتغي
ذاهتا يف جوهرها ،فال
ّ
ً
وتقوى ،أو تضمر ومتوت.

غير أنّـــه كــان هنالك ســاح إيــديــولــوجــي هــائــل مــازم
لــهــذه النزعة المحافظة ،وهــو مــا يمكن أن نطلق عليه
على نح ٍو عريض جــ ًدا اســم الرومانتيكية ،وال نقصد بها
هنا حساسي ًة سياسية عليلة أو مشبوبة بــاألحــرى ،بل
نقصد المعنى التقني ،ومفاده أنَّ هذه الرومانتيكية تعطي
الثقافات األولــويــة على الــتــاريــخ ،ولــديــهــا عــن المجتمع
وحــيــوي .إذ تتصور المجتمعات كــأف ـراد
ـوي
ّ
تــص ـ ّور عــضـ ّ
بقياسها على الكائنات العضوية ،وككائنات تبقى هي
ذاتها في جوهرها ،فال تتغ ّير كثي ًرا بمرور الزمن بل تضعف
وتــقــوى ،أو تضمر وتــمــوت ،وترتكس للمسائل المستوردة
ثقاف ًيا كما يرتكس الجسم لتدخّ ل طفيلي من الطفيليات.
ولــذلــك تتصور هــذه الرومانتيكية الــتــاريــخ على أ ّنــه
مقيم على شــروط الثبات
وصحة ــ
دوري وله نظام ــ قوة
ّ
ٌ
والـــدوام (الثقافة ،الشريعة ،الــدارمــا فــي الهند) .وبذلك
يكون الفعل السياسي فعل استعادة ،ويضع االفتراضات
عن العقل في التاريخ في ميدان مكائد الخارجيين ،ألنّ
ما له قيمة هو الغريزة االجتماعية والفرد واستقالل العقل.
نموذجا،
أ ّمــا شكل الدولة التي تتخذها الرومانتيكية
ً
فــا يقتصر على كونها مناهضة للحداثية وقائمة على
تحقيق انسجام بين الغريزة االجتماعية وشكل الدولة
(ومــن هنا إقــامــة دولــة إسالمية ،أو رايــخ ألماني أصيل،
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أو َمـ َلـ َكــيــة األســـاف الفرنسية الــشــرعــيــة ،أو جمهورية
فرنسية أصــيــلــة زاخــــرة بــالــروابــط واألواصـــــر الملكية
والكاثوليكية ،كما هــي الــحــال مــع لــوپــن ،زعيم الجبهة
القومية الفرنسية ،اليوم) بل تتع ّدى ذلــك أيضً ا إلــى دولة
نابوليونية إلى ح ٍّد بعيد .دولة تعمد ،عبر هندسة اجتماعية
شمولية ،إلــى دفــع المجتمع قــس ـ ًرا خـــارج اغــت ـرابــه عن
ماضيه وتعيده الــى مــا كــان عليه ذات مــ ّرة (بالمناسبة،
لــدى الــســودان وزارة للهندسة االجتماعية) .ولقد غدت
هــذه التيارات اآلن ــ عبر عولمة تــصــورات القرن التاسع
عشر اإليديولوجية عــن الجنسية ،وأفــكــاره عــن الشعب،
وعبر األشــكــال الــجــديــدة مــن الكتابة والــتــواصــل ،وكذلك
عبر األنظمة التعليمية الجديدة واإلنتلجنسيا الجديدة
والخطابات السياسية التي تــر ّوج لها الدولة ــ غذت هذه
التيارات قــوام الخطاب الــعــام ،إلــى جانب أفكار التق ّدم
والديمقراطية واالشــتـراكــيــة وســواهــا ،والقرين الــضــروري
للفعل السياسي واالجتماعي على نطاق عالمي ،بما في
ذلــك العالم العربي .كانت الخطابات الدينية ،كما قلت،
ـن منخرطة بأ ّية طريقة منهجية أو
همشَ ة لكنها لم َتـ ُـكـ ْ
ُم َّ
منتظمة .وال عجب ،إ ًذا ،أنَّ هــؤالء االسالميين المناهضين
للحداثية ينبغي أن يوصفوا بأنّهم حديثون بل وحداثيون،
بمعنى ما ،في بعض مواقفهم.
ً
كـــان ٌّ
كـــل مـــن عــلــي شــريــعــتــي وســـ ّيـــد قــطــب من
المعجبين الــكــبــار بالكسيس كــاريــل ،وهــو اختصاصي
تحسين النسل الشهير فــي عشرينيات الــقــرن العشرين
والمستشار الثقافي للمارشال بيتان ،الــذي َح ـ َمـ َ
ـل على
ما اب ُتل َِي به جسد المجتمع من انحطاط ،ودافــع عن أقلية
صغيرة ُم ْن ِق َذة سوف تعيد الصحة إلى هذا الجسد.

اليوم

نأتي أخــي ـ ًرا إلــى اللحظة الـراهــنــة .لقد رســمـ ُ
ـت الخطوط
الــعــامــة لــاتــجــاهــات العريضة وال مــجــال هنا ألطــروحــة
مرتجلة تتع ّدى الــقــول إنَّ السيد جمال الــديــن األفغاني
األســد آبـــادي كــان قــد ع ّبر بقوة عــن سياسات االستعادة
الــعــضــويــة والــرومــانــتــيــكــيــة لـــدى اإلســامــويــة العربية.
وتحددت هذه السياسات مزي ًدا من التحديد بمصطلحات
شرعية لــدى رشيد رضــا ،ودعــى إليها اإلخـــوان المسلمون،
التوسع فيها) عبر
و ُف ِّص َلت مــزيـ ًدا من التفصيل (وجــرى
ّ
سيطرة متزايدة عالمية النطاق مارستها البنى التحتية
اإلســامــيــة النفطية عــلــى وســائــل االتـــصـــال كــمــا على

األجــنــدات التعليمية واإليديولوجية ،مدعوم ًة كـ ّ
ـل الدعم
بتصو ٍر لــإســام يــراه حص ًنا ضــد الشيوعية ،أو مــا أدعــوه
الخندق الثقافي لعقيدة الرئيس االمــيــركــي تــرومــان في
العالم العربي (وبــالــطــبــع ،فــي إندونيسيا وماليزيا في
خمسينيات القرن العشرين وستينياته أيــضً ــا ،وهــو تطور
ً
منفصل عن تجدد رعاية الــدولــة التركية التعليم
لم يكن
الــديــنــي منذ أوائـــل ستينيات الــقــرن العشرين وال عن
االرتباط الباكستاني ــ األفغاني بالطبع).

أن التنوير مرشوع
(ردا عىل) الفكرة السخيفة اليت مفادها َّ
ً
إمربيايل :لم يكن التنوير كذلك ،بالطبع ،ولم يكن التارخي
األورويب ذاته تارخي التنوير بل تار ٌخي كانت مناهض ُة التنوير
ص ِّد َر إلينا عن عمد كان
من عنارصه
المكونة العميقة ،وما ُ
ِّ
االستغالل والعنرصية.
فــي اللحظة ال ـراهــنــة ،ومــع انهيار اإلجــمــاع الكينزي
لما بعد الحرب (الرفاهو ّية في الغرب والتنموية لدينا)
وضـــع تــبــر ُز فــيــه إلـــى الــمــق ـ ّدمــة مــن جــديــد تلك
ينشأ
ٌ
ُ
اإليــديــولــوجــيــات المحافظة الــتــي كــانــت قــد أزيــحــت عن
المواقع المركزية في الخطاب العام في الغرب كما في
ّ
تشظي ســوق العمل المتزايد ،على أسس
الشرق .ويــؤ ّدي
إثنية وســواهــا مــن األســس التصنيف ّية ،إلــى قيام معازل
أو غيتوات محلية ودولــيــة ،على صعيد مكاني ،وثقافي،
وسوى ذلك من األصعدة.
مــن هــنــا كــانــت الــثــقــافــويــة ،الــتــي يلهمها فــي األس ــاس
انــحــال الــمــدن ـ ّيــة لمصلحة الــجــمــاعــة ،والــتــي تحظى في
الــواليــات المتحدة بسطوة شــديــدة ،حيث يلهمها نموذج
اللوبي اليهودي بما حققه مــن نجاح بــالــغ .وتــحــول عاطفة
الجماعة هــذا إلــى إيديولوجيا سياسية ال يمكن أن يكون
ـوســط هــو ذلــك الــنــمــوذج المتاح
ـوســط .وعنصر الــتـ ّ
بغير تـ ّ
مــن األفــكــار الرومانتيكية عــن المجتمع ،وانــغــاق الجماعة،
والعضوية ،التي َســـ َرت باسم الــعــرق حتى الــحــرب العالمية
الثانية ،وتتخذ اليوم اســم الثقافة .ويتصل تم ّلق االختالف
والخصوصية مع هــذه الثقافوية أوثــق االتــصــال ،ســواء اتّسم
بولع األجــانــب أم برهابهم ،وهــو تم ّلقٌ له صورته اإلسالمية
المطابقة المتمثّلة في أفكار الخصوصية والفردية واألصالة.
ث ّمة تواطؤ موضوعي جــاء أيضً ا من طــرف المنظمات
غــيــر الحكومية الــغــربــيــة الــتــي هــي الــيــوم وريــثــة فــرق
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الــســام األميركية ( )US Peace Corpsبوصفها المم ِّون
الـــذي يـــو ّرد المعونة الثقافية المخصوصة ،المناهضة
للدولة الحداثية أشــ ّد المناهضة ،أي بوصفها المم ِّون
بالثقافوية .وهــذه الصلة ليست غائبة عــن اإلســامــويــة:
من استخدام العالقات الــو ّديــة المتبادلة بين المنظمات
غير الحكومية واللوبيات ،تحت عنوان األشكال المالئمة
من الديمقراطية (المرتبطة باإلسالموية ،بوصفها أصلنا
ومصيرنا) إلى االنتقادات ما بعد الحداثية (إنّما الحداثية
تما ًما) ألفكار التقدم والعقل التي جاء بها التنوير.
وتـ ّتــصــل بــهــذا أشـــ ّد االتــصــال تلك الــفــكــرة السخيفة
التي مفادها أنَّ التنوير مشروع إمبريالي :لم يكن التنوير
كــذلــك ،بالطبع ،ولــم يكن التاريخ األوروبـــي ذاتــه تاريخ
التنوير بــل تــاريــخٌ كانت مناهض ُة التنوير مــن عناصره
المك ِّونة العميقة ،وما ُصــ ِّد َر إلينا عن عمد كان االستغالل
والعنصرية ،وليس التنوير :وكــان علينا أن نعيد إنتاج
ذلــك بأنفسنا ،في مواجهة احتماالت هائلة ،وكذلك في
مواجهة دول ومجتمعات.
أ ّمــا بالنسبة إلــى ما تشير إليه بأنّه «خصوصية العالم
اإلســامــي» ،فــا أحــســبً ،
أول وقبل ّ
كــل شــيء ،أن العالم
اإلسالمي من ضمن نظام الطبيعة ،بل هو شيء بناه ٌّ
كل من
اإلسالمويين والغربيين (هنتنغتون مثال واحــد وحسب،
ً
وليس ً
أصيل) بإعادة تقسيم العالم إيديولوج ًيا ،على
عقل
أســس ثقافية ،في زمــنٍ َب ُط َلت فيه التنموية ،وحـ ّ
ـل مح ّلها
التك ّيف البنيوي ،واالشتراطات المتبادلة ،وما شابه.
وكما أنَّ هنالك الهــو ًتــا طبيع ًيا للسوق ،ث ّمة الهوت
للثقافة ،الثقافة التي انف ّكت وانفصلت عن الــدولــة ،التي
هــي الــقــوة األساسية لحداثيتنا فــي الــقــرن ونصف القرن
األخــيــرُ ،وأب ـ ِع ـ َدت عنها لتتلقفها الجماعات ــ األفـــراد .أ ّما
ما و ّفرته الظروف الخاصة بالجماعات المسلمة المختلفة
فكان سالح اإلسالموية الرمزي وليس اإليديولوجي.
ولــو استبدلنا اسمي النبي محمد والشريعة باس َمي
رام والــدارمــا ،فسوف نصل إلــى الــمــجــازات اإليديولوجية
ذاتها التي تَسِ م الفاشية األصولية الهندية ،ولــو استبدلنا
بهما المسيح أو جــان دارك ،فسوف نأتي إلــى األصولية
اإلنجيلية والعنصرية الفرنسية.
تتج ّلى الخصوصية أيــضً ــا فــي الشبكات االجتماعية
الــتــي تعمل اإلســامــويــة عــبــرهــا .لــكــن لــذلــك أشباهه
العالميين فــي تلك المناطق الشاسعة مــن الهامشية
والبطالة البنيوية التي سبق أن أشــرت إليها .وأخــيـ ًرا ،على

ّ
يستخف بالوظائف الشعبوية والقوموية المفرطة
المرء ّأل
التي يؤ ّديها كثير من الجماعات األصولية ،بما فيها تلك
التي في إيران.

كيف غدت اإليديولوجيا حرك ًة؟

قبل االنــتــقــال إلــى ســـؤال آخـــر ،هــل يمكن أن أرجــع
إلـــى قضية عـــودة اإليــديــولــوجــيــات المحافظة إلـــى الــبــروز؟
بين القضايا المختلفة المثيرة التي طرحتها ،والــتــي يمكننا
بــأي منها ،أو ّد أن نــر ّكــز باختصار
نتوسع على نح ٍو مفيد
أن
ٍّ
ّ
على القضية اآلنفة.
َ
أشـــرت ،فــإنَّ السياق االجتماعي ــــ االقــتــصــادي قــد ال
كما
يــكــاد يــو ّفــر ّأي تفسير ُمـــ ْر ٍض لتحول ضـــروب الــعــزل المكاني
يتوسط ذلــك،
أو الثقافي إلــى إيديولوجيات سياسية إن لــم
ّ
مــثـ ًـا ،نــمــوذج األفــكــار الرومانتيكية عــن المجتمع .غير أنّ
مــفــهــوم «الــثــقــافــويــة» الـــذي يلقي ضــــو ًءا مــهـ ًمــا عــلــى تــحـ ّول
يفسر
الــعــواطــف الجماعوية إلــى أيديولوجيات محافظة ،ال
ّ
كيف تــتــحـ ّول اإليــديــولــوجــيــات إلــى حــركــات شعبوية تتح ّدى
البنى السياسية السائدة.
ثـــم ،يمكن الــقــول إنَّ الثقافوية ،وخــاص ـ ًة مساعدها
مــن َّ
اإلداري ،المنظمات غير الحكومية الغربية ،يعمالن تما ًما
لمصلحة مــشــاركــة الــجــمــاعــة ومــأســســة حــركــاتــهــا كعناصر
تتقاسم التكلفة في سياق التك ّيف البنيوي.
ولـــذلـــك ،فــإنــنــا قـــد نــحــتــاج ألن نــتــب ـ ّيــن كــيــف يمكن
إليــديــولــوجــيــا سياسية محافظة ،مثل اإلســامــويــة السياسية،
أن تــتــطــور إلـــى حــركــة سياسية تبتغي الــوصــول إلـــى سلطة
ال ــدول ــة ،مــع دع ــم جــمــاهــيــري مــن أوســــاط المهمشين أقصى
التهميش اجتماع ًيا ومكان ًيا ،ولــمــاذا هي إيديولوجيا محافظة،
وليست إيديولوجيا تقدميةً ،
مثل؟

أحسب أن الــجــواب ينبغي أن يشير إلــى أسباب
القدسي
نــجــاح اإليــديــولــوجــيــات الشعبوية ذات الطابع
ّ
الصريح فــي لحظات ظهورها .لقد وجــدنــا إيديولوجيات
كهذه طــوال هذا القرن ،وعلى هوامش الحياة عمو ًما ،كما
أشــرت .وليس ث ّمة سـ ّر عظيم هنا ألنَّ المجتمعات والكتل
التاريخية تتك ّيف عندما تتغير بطرائق متعددة ،وليس من
غير الطبيعي أن تحاول الجماعات المحرومة (وهنا أعني
الــحــرمــان الثقافي ،ولــيــس الــحــرمــان الــمــادي بــالــضــرورة)
الجماعات االجتماعية المتبقية او المحتضرة ،تأبيد
ذاتــهــا عــن طــريــق اإلصــــاح :فــكــرة التغيير مــن الــداخــل
التي تشتمل على تــواريــخ مك ّيفة للرموز ،أي على ق ـراءة
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الحاضر في الماضي ،بما في ذلك القرآن الكريم ،وتقديم
ـص الــقــرآنــي ،على أنهما استباق
التجربة التاريخية ،والــنـ ّ
لحتمية الحداثة.
كــان لدينا شيوعي عربي أثبت ،دون أن يدعوه أحد
إلــى ذلــك ،أنَّ الــقــرآن لم يسبق ديالكتيك الطبيعة إلنجلز
وحــســب ،بــل سبق أيــضً ــا علم السبرنتيك بأكمله وفكرة
قـــراءة الطبيعة عــن طــريــق الــريــاضــيــات .هــذا نــوع من
التبريرية غير الــضــروريــة ،أو مــن تم ّلق شعب متخ ّيل
ُيــفــت ـ َرض أنــه ال يستجيب ســوى للغة والــرمــوز الدينية؛
وهو الشعب ذاتــه الــذي دعــم ،كجمهورً ،
كل من الشيوعية
والناصرية والبعثية.
علينا أن نــقــاوم إغـــراء تــرويــج األطــروحــة اإلســامــويــة ــ
ذات األث ــر الــدعــائــي الكبير فــي الــخــارج والــتــي تلجأ إلى
العاطفة األخالقية فــي األزمــنــة االستثنائية فــي الــداخــل ــ
والتي مفادها أن المسلم بطبيعته إسالموي الهوى سياس ًيا.
ذلــك أنَّ االثــنــيــن ،المسلم واإلســـامـــوي ،متباينان تما ًما.
ومعظم األتقياء الذين أعرفهم يجحدون اإلســام السياسي
ـاصــا
ويـــــزدرون السياسيين اإلســامــويــيــن ،بوصفهم أشــخـ ً
يفسر الــفــارق
يستخدمون الــديــن لــغــايــات مــد ّنــســة .ومــا ّ
النوعي الــذي يم ّيز اللحظة الراهنة هو َف ْوعة ذلك الخليط
من الدين والسياسة الشعبوية .ويمكن اإلشـــارة إلــى عدد
من العوامل ،ال يكفي ّأي منها بح ّد ذاتــه للتفسير ،لكنها
أكسيري.
تنتج م ًعا وعلى نح ٍو تراكمي ما نراه من أث ٍر
ّ
علينا ــ ثاني ًة ــ أن نقاوم اإلغـــراء ،الشائع هو ايضً ا،
الـــذي قــد يدفعنا إلــى أن نــرى فــي األمـــر «عــــود ًة» إلى
ـي .وهــو ال يــأخــذ على محمل
اإلســــام :هــذا غير تــاريــخـ ّ
يفسر
الج ّد ما اعترى مجتمعاتنا من تغيرات عميقة ،وال ّ
«غــيــاب» مــا يفترضه مــن «عــــودة» ،دع عنك رضـــاه عن
قـــراءة اإلســامــويــة السياسية لذاتها .ال ،ال يمكن لجواب
عضوي أو رومانتيكي أن يرضي النظرة النقدية ،وينبغي
أن ننتقل إلــى غير مكان بح ًثا عن تفسيرات ،ال حاجة بها
ألن تكون كلية أو «بنيوية» تما ًما ،أي ال حاجة بها ألن
تحيل إلى حتمية معينة.
ٌ
تقليدية هــذه التقليدية
ينبغي أن نعي أيضً ا كم هي
الــجــديــدة لــدى اإلســامــويــة وكــم هــي بعيدة عــن االلــت ـزام
بالممارسة االجتماعية الــتــي ت ـ ّدعــي تمثيلها .وإال لما
التوسع ــــ إلــى حشد كـ ِّ
ـل هذا
احتاجت ــــ ك ّلما أرادت
ّ
القدر االستثنائي والمتواصل من العنف .إنّها تفعل ذلك
ألنها خــارج الحياة االجتماعية .ومــا أشــرت إليه من بحث

عــن تفسيرات تــكــون ذات أثــر تـراكــمــي وتــتــعــزز فــرادى
وجماعات بعملها م ًعا ،إنّما يقودنا بصورة حاسمة إلى
الجانب التنظيمي وجانب البنية التحتية .وهــذه القصة
ـص رجـــال الــديــن الشيعة في
مــعــروفــة جــي ـ ًدا فــي مــا يــخـ ّ
إيـــران ،وال حاجة إلــى تــكـرارهــا .دعــونــا ال ننسى الخندق
الثقافي لعقيدة الــرئــيــس االمــيــركــي تــرومــان .لقد و ّفــر
العناصر األولـــى الــازمــة إلقــامــة بنية تحتية دولــيــة من
المؤسسات التعليمية واإلعالمية.

علينا أن نقاوم إغراء تروجي األطروحة اإلسالموية اليت مفادها
سياسيا.
أن المسلم بطبيعته إسالمي الهوى
ً
وتــوســع بفضل الــســخــاء البترو
لــقــد تــســارع ذلـــك
ّ
وتــوســع بــخــضــوع ماليين
ــــ إســامــي ،بــقــدر مــا تــســارع
ّ
الــعــرب وســواهــم مــن المسلمين فــي شبه جــزيــرة العرب،
ومنذ مرحلة بــاكــرة ،الــى النظام التعليمي المحلي ذي
المك ِّون الديني الظالمي إلــى أبعد الــحــدود .ولقد بقيت
ّ
كل هذه البنى التحتية الدولية نائمة إلى أن دفعتها إلى
الفعل قضية سلمان رش ــدي وأعطتها زخ ـ ًمــا .لكن األثــر
اإلســامــوي لــم ُين َقل تعليم ًيا وأخــاق ـ ًيــا فقط .بــل انت َقل
أيــضً ــا ،في مصر ً
مثل ،أو في تلك األجـــزاء من لبنان حيث
مناطق حــزب الــلــه ،عبر الــرعــايــة الصحية ،والــخــدمــات
االجتماعية ،واإلعـــانـــات ،وعــمــالــة الــشــبــاب الــذيــن كانوا
سيبقون لــوال ذلــك فــي حــالــة بطالة أو فــي حــالــة عدم
صالحية للعمل .يحدث كـ ّ
ـل هــذا فــي حــالٍ مــن الهامشية
والــتــشـ ّ
ـظــي المكاني واالجــتــمــاعــي ،ذلــك التشظي الــذي
تلتقط بعض شظاياه ،عبر الخدمات التعليمية والثقافية
منظمات سياسية ذات بنية داخلية شبه
واالجتماعية،
ٌ
لينينية ،تملك مقادير هائلة من األمــوال ،مصادرها معروفة
تما ًما .والــحــال ،أنَّ كثي ًرا مــن هــذا يخلق ربـ ً
ـاطــا أخالق ًيا
فــي أوســـاط تربط الــحــرمــان بالأخالقية آخــريــن وبانهيار
اآلداب العامة والــروابــط االجتماعية السابقة وانتشار
االنحراف العام.
وال عجب أن يــؤ ّدي إحياء الروابط االجتماعية في هذا
السياق ،متراف ًقا مع االنكشاف االجتماعي أمــام رأسمالية
متوحشة ومــا يفاقمه من تراجع الرعاية الصحية الكينزية
الـــذي ســبــق أن أشـــرت إلــيــه ،لــيــس إلـــى إضــفــاء الطابع
األخــاقــي على السياسة وحــســب ،بــل أيــضً ــا إلــى تقديس
األخــــاق ،األمـــر الـــذي يــزيــد كــثــيـ ًرا مــن تص ّلبها ،ويــحـ ّول
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منافاة الحشمة إلــى كفر وفــســوق .إضــافـ ًة إلــى ذلــك ،فإنَّ
حـــاالت الــيــأس النسبي تــكــون جــاهــز ًة الستقبال األوهـــام
الخالصية ،واإليــحــاءات ُ
عالم
األخــرو ِّيــة والكل ّية ــ « َق ـ ْلـ ُ
ـب ٍ
بال قلب ،أفيون الشعوب» (كــارل ماركس)َّ .
كل هذا يتع ّلق
بالمجريات الداخلية .أ ّمــا الخارجية ،كما ُيع َّبر عنها في
ُ
برامج سياسية ،فتأخذ شكل تعبيرات رومانتيكية.
خــال العقود القليلة الماضية ،كانت ضــروب اإلنهاك
قــد اعــتــرت اإليديولوجيات التقدمية بوصفها جـــز ًءا من
بــديــل تــاريــخــي للرأسمالية واإلمــبــريــالــيــة ،وهــي ضــروب
اإلنــهــاك ذاتها التي أسقطت الكتلة السوفياتية .ومــن هنا
كانت فكرة «الــعــودة» المغلوطة إنّما الشائعة كثي ًرا على
الرغم من ذلك ،اكانت إلى الدين أم الفاشية أم التع ّلق بما
هو سالفي إلخ.
ال ّ
شك أنَّ هذه األشياء جمي ًعا كانت موجود ًة من قبل.
وص ِق َلت
غير أنّــه ما من عــودة إليها ،ليس ألنها ُجـــ ِّد َدت ُ
وحــســب ،بــل أيـــضً ـــا ،وبــشــكــلٍ حــاســم ،ألنــهــا ال تمثّل
تواريخها أتـ ّـم التمثيل .وال شــيء آخــر يمثّل تلك التواريخ.
لــذلــك ،ليس ثـ ّمــة طبيعة مسلمة أو سالفية ،ثـ ّمــة فقط
نزوعات إسالمية أو سالفية متجددة تعبر فضاء المجتمع
من المركز إلى هذا المحيط أو ذاك ،وبالعكس.
أ ّمــا بالنسبة إلى المنظمات غير الحكومية ،فــإنَّ النزعة
العاطف ّية المحلية التي لــدى أحسنها ن ّي ًة تجاه المحليين
تسوق هــؤالء األخيرين عمو ًما إلى إحياء جماعات متخ ّيلة
برعاية أش ـ ّد العناصر تخ ّل ًفا .كذلك تعمل المنظمات غير
الحكومية بتآلف مع القوى النابذة ،أي مع الخصوصيات
االجتماعية الــتــي يمكن أن تــكــون جــاهــز ًة ،بــشــيء من
الــدعــم والــرغــبــة الــخــارجــيــة ،ألن تتحول إلــى خصوصيات
سياسية .وهــذا بالطبع ما يخ ّرب أش ـ ّد التخريب مقتضيات
النسيج الوطني المدني ،إذا ما ُأريــد أن يكون هنالك أي
تط ّور اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي ذي معنى.
نــرحــب بسيطرة
ينبغي ّأل نــكــون مستعدين ألن
ّ
توجهها
المعارضة على بنى الــدولــة بــصــرف النظر عــن ّ
وعواقبه المحتملة ،أو أن نحتضن العدمية الديماغوجية
المناهضة للدولة الرائجة جـــ ًدا ،لــدى إسالمويين خــارج
السلطة ،ولـــدى منظمات غير حكومية ،كما لــدى قوى
العولمة الجديدة وقوى التك ّيف البنيوي.

ترجمة :ثائر ديب
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التعريف بسالفوي جيجك:

دورين خوري

باحثة وناشطة
في مجال حقوق
اإلنسان والبيئة
والحريات
مؤسسة هنريش
بول .لبنان.

1

Frederic Jameson,

يف اإليديولوجيا والثورة

« ُيــفــت ـ َرض بكل كــتــاب يــصــدره جيجك ان يضم دون ترتيب
مسبق مناقشات لهيغل ومــاركــس وكــانــط ،ونـــوادر وتأمالت
مــن حقبة قبل االشــتـراكــيــة او مــن بــعــدهــا ،ومــاحــظــات عن
كافكا الــى جانب كـ ّتــاب واســعــي االنــتــشــار مثل ستيفن كنغ
وپاستريسيا هايسميث؛ وإحــــاالت الـــى االوبــــرا (فــاغــنــر،
مـــوتـــزارت)؛ ونكاتا مــن االخـــوة مــاركــس وتــفــجـ ًرا لــلــبــذاءات،
ِبــرازيــة او جنسية؛ ومــداخــات فــي تــاريــخ الفلسفة ،من
ســپــيــنــوزا وكــيــيــركــيــغــارد الـــى كريپكه وديــنــيــت؛ وتحليالت
الفـــام هتشكوك او منتجات هــولــيــووديــة اخـــرى؛ واشـــارات
الــى احــداث جــاريــة؛ ومطارحات في نقاط غامضة من عقيدة
الك ــان وســجــاالت مــع منظرين معاصرين متنوعين (دريـــدا،
دولــوز)؛ ومباحث في الفقه المقا َرن واخيرا تقارير عن فلسفة
المعارف وعن «اكتشافات جديدة» في طب االعصاب».1
ينطوي هــذا الــوصــف للمفكر الماركسي السلوفيني
ســافــوي جيجك مــن قبل فريدريك جايمسون ،وهــو مفكر
ال يقل عنه مكانة ،على افضل حصر لالنتقائية والعصبية
ـوهــج فــي أعــمــال جيجك مــن حيث االســلــوب والــمــادة.
والــتـ ّ
ليست الــنــوادر والــنــكــات واإلحــــاالت الــى افـــام ومؤلفات
تنتمي الى التيار السائد غايات بذاتها ،بل تخدم في تفسير
مفاهيم فلسفية معقدة وفي ربطها بالحياة اليومية .وسوف
تركز هــذه الــدراســة على نـظريتين من نظرياته لهما داللة
مميزة هــذه االيـــام :كيف تشتغل االيــديــولــوجــيــات واعــادة
الصياغة لنظرية الثورة عند لينين.

الــدكــتــوراه فــي الفلسفة الــعــام  ١٩٨١ثــم زار بــاريــس
حيث زامـــل اكاديميين مــن تــامــذة المحلل النفساني
الشهير جــاك الكــان ونــال الــدكــتــوراه الثانية الــعــام ١٩٨٥
في التحليل النفسي من جامعة باريس الثامنة .بعدها عاد
الــى سلوفينيا حيث كــان ناشطا سياسيا فــي المعارضة
الديمقراطية لنظام تيتو .والمعروف ان سلوفينيا هي اول
مقاطعة اٍنفصلت عن يوغسالفيا بعد وفاة تيتو.
منذ ذلــك الحين وطــاقــات جيجك موجهة نحو البحث
العلمي والفلسفة .نشر اول كتبه باالنكليزية العام
 ١٩٨٩بــعــنــوان «مــوضــوع االيــديــولــوجــيــا الــرفــيــع» وهــو
ينشر بغزارة منذ ذلك الحين بحيث جــاوز انتاجه العشرين
كتابا .الــى جانب شعبيته ككاتب ،جيجك محاضر واســع
الجمهور .ولكن االهــم ان كل افــكــاره ونشاطاته مشدودة
نحو هــدف واحـــد :االمــل فــي الــثــورة السياسية .هــو مفكر
مــاركــســي يستخدم التحليل النفساني لشحذ ادواتـــه
الماركسية الــنــظــريــة .فالماركسية تــهــدف الــى تحسين
المجتمع والتحليل النفساني يهدف الــى تحسين احــوال
مــرضــاه .ويـــرى جيجك الــى التحليل النفساني على انه
نظرية ترى الى الالوعي على انه يقع دومــا خــارج االنسان،
ويتجسد فــي الــطــقــوس والــمــمــارســات .وهــكــذا يجد ان
أهــداف التحليل النفساني تلتقي اهــداف الماركسية ألن
كليهما يع ّين «الحيز االجتماعي» على انــه الحيز االكثر
فاعلية للتحليل بسبب توسطه بين السياسي والفردي.

«First Impressions:
The Parallax View
by Slavoy Zizek»,
London Review of
Books, vol. 28,
no. 17, 7 September
2006, p.7.
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ماركس وفرويد
سيرة مختصرة
ولـــد ســافــوي جيجك الــعــام  ١٩٤٩فــي لــيــولــيــانــا ،في او الحلم والشكل السلعي
سلوفينيا وقد كانت حينها مقاطعة في يوغسالفيا.
نــال شهاداته الجامعية مــن جامعات بلدته وقــد نال
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أمضى جيجك الكثير من الوقت في تحليل وجــه من ابرز
وجــوه النظام الرأسمالي :الشكل السلعي .وقــد الحــظ هنا

2

Tony Myers,
Slavoj Zizek, London،
Routledge, 2003,
p. 296.

 3املصدر ذاته ،ص .٢٩٩0
 4املصدر ذاته ،ص .309
 5املصدر ذاته.٣١٢ ،
6

Zizek, Mapping
Ideology, London,
Verso, 1994، p. 312.
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ايضا التشابه االســاســي بين منهج ماركس التأويلي وبين
منهج لــفــرويــد خــصــوصــا مــن تحليل الــرجــلــيــن للشكل
السلعي وللحلم.
اوال ،يرفض كالهما االنــشــغــال الغالب فــي المضمون،
اي فــي «الــســر» المخبأ وراء الشكل ويــؤثــر التركيز على
سـ ّر الشكل ذاتــه .يتساءل فرويد مثال لماذا ان فكرة حلمية
كامنة تتخذ الشكل الــذي تتخذه؟ ولــمــاذا تتحول بحيث
تتخذ شكل الحلم؟ مثله ،ال يكترث ماركس كثيرا لتحديد
قيمة السلعة من خــال كمية العمل التي يستهلكه انتاجها
بقد اهتمامه في تفسير «لماذا العمل ال يستطيع ان يفرض
طابعه االجتماعي اال بواسطة الشكل السلعي لمنتوجه؟».2
ثــانــيــا ،يــرفــض فــرويــد الــفــكــرة القائلة إن الحلم مجرد
اضــطـراب بسيط في عمل الــدمــاغ ال معنى فعليا لــه ،ويدعو
إلى استبدال هذا القول بمقاربة تأويلية ترى الى الحلم على
انه ظاهرة ذات معنى ،على انها ــ الظاهرة ــ تبعث برسالة
مكبوته ينبغي اكتشافها بالواسطة التأويلية .على نحو
مشابه ،يرفض مــاركــس الــقــول ان قيمة سلعة تعتمد على
مجرد الصدفة (كالتفاعل بين العرض والطلب مثال) ويدعو
إلــى العمل على اكتشاف سر قيمة السلع .3باختصار ،يقول
جيجك انــه ينبغي ان نحلل والدة الشكل السلعي ذاتــه،
وال يمكننا ان نــرى الشكل في «نــواتــه الخفية/المحتجبة»،
ونــتــفــحــص الــمــســار الــــذي بــمــوجــبــه يكتسب المضمون
المحتجب مثل هذا الشكل (المصدر ذاته ص .)٣٠٠
يع ّين جيجك شكلين مــن اشــكــال الصنمية .يحصل
االول فــي المجتمعات قــبــل الــرأســمــالــيــة (االقــطــاعــيــة
االوروبــيــة) حيث صنمية السلعة لم تتطور بعد ألن االنتاج
ال يـــزال انــتــاجــا طبيعيا ال تحكمه الــســوق .هنا تتسم
العالقات بين البشر بـ«السيطرة والعبودية» (مــاركــس).
امــا الشكل اآلخــر مــن الصنمية فيحصل فــي المجتمعات
الــرأســمــالــيــة حيث تــســود صنمية السلعة .فــي الحالة
االولــى الملك هو ملك لالسبب غير أن سائر البشر يرون
أنفهسم في عالقتهم بــه .ويلقى الملك معاملة ملكية الن
رعــايــاه يعتقدون انــه ملك بغض النظر عــن عالقتهم به.
بمعنى آخــر ،ان الرعايا ال يــدركــون ان الملك بدونهم لن
يكون اال مجرد شخص عــادي ــ فهو ال شــيء اذا ما وضع
خارج شبكة العالقات االجتماعية.4
يشتغل المجتمع الرأسمالي بالطريقة ذاتــهــا تقريبا،
باستثناء ان االشــيــاء فيه ّ
تحل محل البشر .اننا نعتقد ان
السلعه لها قيمة بغض النظر عن عالقتها بنا او بأي سلعة
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اخــرى .في حين ان قيمة سلع ٍة ما ال يمكن التعبير عنها اال
في عالقتها بسلعة اخــرى ،حيث تصير مساوية لها .ويع ّبر
جيجك عن هــذا االستبدال بقوله« :ان انسحاب «السيد»
[االقــطــاعــي] في ظل الرأسمالية لم يكن اال انزياحا :فقد
اس ُتبدلت صنمي ُة العالقات بين البشر بصنمية العالقات
بين االشياء (وهذا ما نسميه صنمية السلعة)».
وهكذا ففي المجتمع الــبــرجــوازي ،يجري كبت عالقات
السيطرة والعبودية .ففي الشكل الــخــارجــي ،البشر ذوات
احــرار متحررون من السلطة العلنية لحاكم استبدادي فرد.
على ان الحقيقة المكبوتة (استمرار السيطرة والعبودية على
نحو محتجب) تظهر عن طريق َعـــ َر ٍض هو صنمية السلعة.
ً
«بـــدل مــن ان تظهر العالقات
وقــد قالها مــاركــس ببساطة
االجتماعية ،فــي كــل االحـــوال ،بما هــي العالقات المتبادلة
فــي مــا بين االفـــراد ،تتن ّكر هــذه العالقات االجتماعية بين
االفراد في شكل عالقات اجتماعية بين اشياء».5

كيف تشتغل االديولوجيا

يتساءل جيجك« :مــا الــذي نعنيه عندما نقول ان المرء
يؤمن؟» ويضيف «هذا هو محور اعمالي كلها».
فــي كتاباته عــن االيديولوجيا ،يقدم جيجك مراجعة
اســاســيــة للتعريف الــكــاســيــكــي لــايــديــولــوجــيــا يختصر
بهذه المعادلة «انهم يجهلون عواقب اعمالهم ومــع ذلك
فهم يمارسونها» .6والمعني ان البشر ينساقون بسذاجة
مع مسار الرأسمالية غافلين عن كونهم مست َغ ّلين .يعتقد
جيجك ان هذا التعريف الماركسي التقليدي لاليديولوجيا
يع ّبر عن آليات تشغيل المجتمع ،اال إنه ال يساعدنا كثيرا
على فهم ســلــوك االفــــراد .ذلــك ان االيــديــولــوجــيــا تشتغل
على مــســارات االفـــراد الغرائزية والنفسانية فمن االهمية
بمكان ان نتوصل الى صياغة نظرية لتلك المسارات.
ينطلق جيجك من ان تعريف المفكر بيتر سلوترجيك
لاليديولوجيا «انهم يعرفون تماما ما هم فاعلون ومع ذلك
فإنهم يفعلونه» .هذا التعريف يقلب التعريف الماركسي
التقليدي رأســا على عقب ألنــه يؤكد ان الشكل الغالب
لاليديولوجيا ليس هو الوعي الزائف وانما هو التشكيكية
او «مفارقة وجــود وعــي زائــف لكنه متن ّور» .يــدرك البشر
تمام االدراك انــه توجد ايديولوجيا كونية غالبة تخدعهم،
وتستغلهم ،ومــا شــابــه ،لكنهم ال يتخ ّلون عنها .فلسان
حــال الكائن المتشكك انــه مــا دام ان االثـــراء والسرقة
يحميهما القانون فال جدوى من معاكسة السلطة.7

 7جيجك ،املصدر ذاته.
 8املصدر ذاته ،ص .٣١٤
 9املصدر ذاته.
 10املصدر ذاته ص  5ـ .314
 11املصدر ذاته ،ص .٣١٦
 12املصدر ذاته.
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غير ان العقل التشكيكي ال يأخذ في االعتبار أهمية
«التخييل االيديولوجي» ،اي المستوى حيث االيديولوجيا
تتولى فيه تنظيم الــواقــع االجتماعي ذاتـــه .8فيؤكد جيجك
ان الــوهــم االيــديــولــوجــي ال يــتــم عــلــى مــســتــوى الفكري
او المعرفي بقدر مــا يتم على مستوى الفعل .والــســؤال،
بعبارة اخـــرى ،هــو :اذا كــان البشر يــدركــون انــه ال يوجد
شــيء ســحــري بــشــأن الــمــال وانــهــم على االرجـــح يتعرضون
لالستغالل خــال عملية التبادل بين السلع والــمــال ،فلماذا
يستمرون فــي ممارسة هــذا النشاط المجتمعي (اي في
«الفعل»)؟ .9يجيب جيجك بهذه العبارة «انهم تميميون في
الممارسة وليس فــي الــنــظــريــة» .10والــوهــم التميمي كامن
في عملية تبادل السلع بما هي نشاط مجتمعي ،على ما
يب ّين مــاركــس .ويضيف جيجك «مــا الــذي يجهله الناس هو
ان واقعهم المجتمعي ذاتــه ،نشاطهم ،يسوقه وهـ ٌـم ،ويقوده
إنقالب تميمي» .اي ان الناس عاففلون عن الوهم الناظم
لنشاطهم المجتمعي الحقيقي.11
يستخدم جيجك النادرة التالية للتمثيل على هذه الفكرة.
يـــروي قصة عــن الــعــالــم الــدانــمــاركــي نييلس بــوهــر .يــزوره
صديق فــي منزله الريفي فيجد حــدوة حصان فــوق مدخل
البيت ،فيسأل الصديق بوهر مــا اذا كــان يؤمن بمثل تلك
الــخ ـرافــات .يجيبه بوهر «طبعا انــي لست اؤمــن بها .لست
أبــلــه» ،فيأتيه الــســؤال« :ولــكــن لــمــاذا تحتفظ بــالــحــدوة؟».
فيجيب «انــي أحتفظ بها ألنها تفعل فعلها مع أنــي ال أؤمن
بها» .فيع ّلق جيجك «هــذه هي االيديولوجيا في أيامنا .لسنا
نؤمن بالديمقراطية الــيــوم ،نسخر منها ،ولكننا بطريقة ما
نتص ّرف وكأنها تــؤدي غرضها» ،ولكننا اذا استقينا المفهوم
الكالسيكي لــايــديــولــوجــيــا ،حــيــث الــوهــم يــقــع فــي مــيــدان
المعرفة ،ســوف يبدو مجتمعنا المعاصر على انــه مجتمع
بعد ايــديــولــوجــي ألن مــا مــن احــد يــأخــذ االيــديــولــوجــيــا على
محمل الجد .غير ان البعاد التشكيكي هو في نهاية المطاف
الطريقة التي بها نعمي أنفسنا عن «الطاقة التنظيمية للمخ ّيلة
االيــديــولــوجــيــة» ،ولــكــن حتى لــو أبقينا المسافة الساخرة
التشكيكية بيننا وبين االشياء ،فإننا ال زلنا «نفعلها».12

ما الذي نستطيع ان نتع ّلمه من جيجك
(ولينين) عن الثورة؟

يعترف جيجك بــأن الــت ـزامــه بلينين ليس ينسجم مع
مــا هــو رائــج هــذه االيـــام ألن لينين ُيعت َبر مــن مخلفات
الحقبة السوفياتية ،من حيث إصــراره الــاهــوادة فيه على
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الــص ـراع الطبقي ،وعلى الــحــزب بما هــو الشكل الوحيد
للتنظيم السياسي ،ودكتاتورية البروليتاريا وطبعا على
الــثــورة العنيفة .13لكن في ضــوء الــثــورات العربية ،تب ّين
قــــراء ٌة لجيجك وهــو يعيد فكر لينين ،أن النظرية قد
تصير واقعا أحيانًا ،او انها تق ّدم لنا مجموعة من العبر
ال يجوز تجاهلها .وســوف ار ّكـــز هنا على ستة مفاهيم
إمــا ان الــثــورات العربية قد أكــدت جدواها وإمــا انها توفر
تح ّوطات مفيدة للمستقبل.
 .١االمل يف التغيري يقع يف املستبعدين
(او الربوليتاريا الجديدة)
اين يعتقد جيجك ان الثورة ،او على االقــل لونا من التغيير
الــجــذري ،ســوف تقع؟ وجــوابــه هو تعيين تناقضات كامنة
فــي الرأسمالية الكونية تعوق اعـــادة االنــتــاج المتواصلة
لرأس المال.
يع ّين اربــعــة تناقضات .الثالثة االولـــى تشكل خصخصة
«المشاعات» حسب تعبير مايكل هــاردت وانطونيو نيغري
(اي الــمــواد والــفــضــاءات الــتــي يتقاسمها جميع البشر):
 )١الملكية الفكرية بما هــي ملكية فــرديــة ،اوخصخصة
«االشــكــال التشاركية لــرأس الــمــال المعرفي» اي اللغة؛ )٢
الكارثة البيئية ،او خصخصة الطبيعة الخارجية (عــن طريق
االبــــادة التدريجية للغابات والــبــيــئــات الطبيعة الغــراض
اســتــخ ـراج الـــمـــوارد)؛  )٣علم الــتــعــديــات الــوراثــيــات ،اي
خصخصة الطبيعة الداخلية ،او الكيان الباطني للبشر.
امــا التناقض ال ـرابــع فهو الشكل الجديد مــن التمييز
الــعــنــصــري االجــتــمــاعــي ،نــقــصــد الــفــصــل االجــتــمــاعــي
والجسدي بين «المستبعدين» و«المستوعبين» وابــرز ما
يظهر فــي الــمـراكــز المدينية حيث الــتــواصــل الفعلي بين
مستوعبين ومستبعدين .في هــذه الحالة ،تجري خصخصة
المجتمع الــدولــتــي ،اي الــمــدى حيث تشتغل فيه الــدولــة،
(والــمــقــصــود انــه يــجــري حــصــره بــعــدد مــحــدود مــن البشر)
ُويرى الى المستبعدين على انه يشكلون خطر االنتهاك.14
ان المستبعدين هــم بروليتاريا ايامنا هــذه «انهم
الـــذوات التحريرية فــي نهاية الــمــطــالــف ...وهــم اعضاء
جماعة او دولــة لكنهم ال يملكون مكانا محددا او هوية
مع ّينة داخل هذه او تلك».15
يــرى جيجك ان الطاقة الثورية تكمن في هــذه التناقض
الـرابــع ،ذلــك ان التناقضات الثالثة االخــرى يمكن تغليفها في
مصطلحات حيادية سياسيا (حيث الــكــوارث البيئية تتحول
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الــى تنمية مستدامة ،والملكية المعرفية الــى مسألة قانونية،
والتعديالت الجينية الــى مسألة اخالقية) فيمكن معارضها
دون الــتــصــدي للتناقص بين المستوعبين والمستبعدين.
فــإذا ما عي ّنا تلك المسائل الثالث بما هي ميدان النزال ضد
الرأسمالية الكونية ،فإننا نجانب التصدي للمسألة الرئيسية.
من هنا ان االمل في تغيير جذري يقع في المستبعدين،
تلك الفئات االجتماعية التي تفتقر الــى موقع محدد «في
النظام الخاص للتراتب المجتمعي» .وال يجوز الخلط بين
هذه الفكرة عن المستبعدين وبين التعريف الديمقراطي
الليبرالي للمستبعدين بما هــم «االصـــوات االقلية» (اي
جميع االقــلــيــات الدينية والثقافية والجنسية المطلوب
التسامح معها او حمايتها) وهو خلط يفقد التاقض طابعه
السياسي ويحجب مضمونه التناقضي.16
جيجك على حــق ،الــى حــد مــا ،فــي تعيين امكانية
الــثــورة على انها صـــادرة عــن المستبعدين .ففيما اقطار
عربية مثل تونس وســوريــة تخلت تدريجيا عــن انظمتها
الدولتية وبــدأت االنتقال الى اقتصاديات السوق ،تفاقمت
االنــقــســامــات االجتماعية وقــد كــانــت اصــا عميقة .فــإذا
المواطنون العاديون ،وقــد كانوا يعانون اصــا من مصادرة
نخب االنظمة لمؤسسات الــدولــة وتسخيرها لصالحها،
اخـــذوا يــواجــهــون التمييز االجتماعي الــذي يتحدث عنه
جيجك .في سورية ،كانت مناطق مثل درعــا ،حيث انطلقت
الثورة ،تنتمي الى االطــراف التي تعرضت الهمال مديد من
قبل الحكومة المركزية وقــد فشلت في االستثمار في تلك
المناطق واطلقت يد بطانة النظام وزبانيته في االعتداء
على ثــرواتــهــا الطبيعية .فــي تــونــس ،تــركــزت االستثمارات
في المدن الشمالية المحيطة بالعاصمة ،فيما المناطق
الطرفية ،مثل سيدي بــوزيــد ،حيث انطلقت الــثــورة ،كانت
مناطق مهملة وسكانها فاقدي االمل.
ولكن ما الخطوة التالية ،اين هي نقطة القطع؟ كيف
تنتقل هــذه البروليتاريا الجديدة الــى النمط الثوري؟
ليس يملك جيجك أجوبة دقيقة عن الكيفية التي تتم
بها هذه العملية ،ربما ألنه ال يأتي جــواب عندما يكون
المرء في معرض في التخمين عن الثورة قبل ان تندلع.
ولــكــن جــوابــه يفيد :انــه الــنــشــاط الــجــذري الخالص،
يسميه «الــفــعــل» .و«الــفــعــل» يتضمن مجازفة
الـــذي
ّ
يسميها «جــنــون الــقــرار» .وهــي مجازمة
كبيرة ،التي
ّ
ألنها «تغ ّير على نحو استرجاعي كافة المعطيات التي
تتدخل فيها».17
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« .2تــنــظــر الــقــط ـ ُة اىل أســفــل ،فـــرى ان ال ارض صلبة
تحتها ،فتسقط».
مقياس آخــر مــن مقاييس الــوصــول الــى نقطة القطع في
الثورة يلقى افضل تفسير له في استعارة «غير الئقة» من
مسلسل «تــوم آنــد جيري» الــذي يصف االنفتاح المؤقت
في بداية الثورة او الفوضى السائدة خاللها حيث لم يعد
واضحا من هو في السلطة ومن هو خارجها.
ـص ـ َور المتحركة «تــوم آند
«تعرفون انــه في مسلسل الـ ُ
مشهد حيث القطة تمشي فوق
جــيــري» غال ًبا مــا يوجد
ٌ
هــاويــة وليس اال الــف ـراغ تحت قوائمها ،لكنها ال تسقط.
عندما تنظر الــى تحت فــتــرى ان ال أرض صلبة تحتها،
إذذاك تــهــوي ســاقــطــة .ان الــذيــن فــي السلطة يجب ان
يــجــدوا أنفسهم فــي مثل هــذا الــوضــع لكي يسقطوا .الى
وضــع كــهــذا يجب ان نــدفــع بــمــبــارك ،بحيث يــكــون فوق
هاوية وليس لديه ما يتمسك به».18
« .3البدء من البداية» او تكرار الثورة
ان قانونا من قوانين لينين يكتسب جــدوى استثنائية بل
قــدرة استشرافية اليامنا هــذه ،هي نصيحته الــى الثوريين
بــأن «يــبــدأوا من الــبــدايــة» .والمقصود الــعــودة الــى نقطة
بداية الثورة وعــدم التشبث بالموقع الحصين الــذي بلغته.
أدرك لينين انــه بعد المرحلة االولــى من الــثــورة ،يصير من
الــضــروري المجازفة باالنتقال الــى المرحلة الثانية اي
تكرار الــثــورة .فالمشكلة في المرحلة االولــى انها تحافظ
على شكل السلطة القديمة ،ويــســود خاللها الظن بأنه
يمكن بلوغ الحرية والعدالة بمجرد استخدام مؤسسات
الــدولــة القديمة الغــراض ديمقراطية .اي ان انصار الثورة
االولـــى يــريــدون اســقــاط الــنــظــام الــرأســمــالــي باستخدام
شكل الديمقراطية الرأسمالية .وكما يشير جيجك ،تلك
هي الحالة النموذجية لـ«نفي النفي» الهيغلي« :يجري
نفي العهد الــقــديــم ً
أول داخـــل شكله االيــديــولــوجــي ــ
السياسي ذاتــه» ومن ثم يتع ّين نفي هذا الشكل ذاتــه .اما
في المرحلة الثانية من الثورة (اذا ما ق ّيض لها ان تتحقق)
فيجري اســقــاط الشكل ذاتــه (اي مؤسسات الــدولــة) .اما
الذين يخافون ان يخطوا الخطوة التالية فإنهم يريدون
«الثورة دون الثورة»!.19
يمكن التمثيل هنا بالتجربة التونسية بل بمسار الثورة
المصرية ايــضــا والـــى حــد مــا .ففي حين جــرى اسقاط
النظام ،وحلقته الض ّيقة ،ظــل شكله على حاله تقريبا،

وبــقــيــت الــحــاجــة الجــــراء اصـــاح جـــدي فــي مؤسسات
الدولة من اجل تحقيق المزيد من االستيعاب المجتمعي.

 20املصدر ذاته ،ص .١٥٣
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 .٤تربير الثورة بالثورة
الشرعية مسألة خالفية اخــرى في الــثــورات .إذا اخترنا دعم
الثورة فعلينا التخلي عن اي تع ّلق بالديمقراطية الليبرالية
ألن الــثــورة الحقيقية هي التي تحصل في حالة استثنائية
دون شرعية .إن «الفعل» ينتج شرعيته بــذاتــه .20يالحظ
جيجك ان لينين ليس يعتقد بــأن على الــثــورة ان تتأجل
بسبب عــدم نضج الطبقة العاملة او ألن غالبية السكان
ليست تؤيدها .ان الثورة تجيز نفسها بنفسها ،والثوريون
ليسوا بحاجة الــى إذن من «اآلخــر الكبير» .وليس يحتاج
الفعل الــثــوري الــى تغطية مــن «اآلخ ــر الكبير» بــل يسعنا
الــقــول انــه يــجــري ضــد فــكــرة «اآلخـــر الكبير» اصـــا .ذلك
ان السعي الــى الشرعنة يخفي «خــو ًفــا من هاوية الفعل»
يتس ّتر خلف القوانين واالنــظــمــة .وهــكــذا فانتظار نضوج
«الظروف الموضوعية» للثورة يعني االنتظار الى االبد.21
لفهم ذلــك ،علينا تغيير مفهومنا للدولة وان ننظر
اليها مــن منظار المضطهدين ،الــذيــن يـــرون فيها اداة
للسيطرة الطبقية وأداة للعنف بالتالي .وإن اشــارة جيجك
الــى روبسبيير تفسر هــذه النقطة بإيجاز حيث يقول «إن
قتل الملك ال يلقى تبريره في البرهنة على ان الملك قد
ارتــكــب جريمة مــا ،إن مجرد وجــود الملك هــو الجريمة
عينها ،هو اساءة لحرية الشعب».22
ان الشعار الليبرالي الــذي يقول ان العنف قد يكون
ضــرور ًيــا أحيانا ولكنه ليس شرعيا ابــ ًدا ينبغي قلبه رأسا
على عقب ،عندما يتعلق االمــر بالعالقة بين أجهزة الدولة
والمضطهدين .عند هــؤالء العنف دومــا شرعي («مــا دام
وجودهم هو محصلة عنف») ولكنه ليس ضروريا اب ًدا.23
هكذا فإذا نظرنا الى الثورات العربية من هذا المنظار،
للمحتجين أن يمارسوا العنف الدفاعي
نقول انــه شرعي
ّ
ضد الــدولــة .وهــذا ما يصعب على البلدان الغربية فهمه،
حيث يــدان «العنف من الطرفين» (الثوار من جهة وأجهزة
الدولة األمنية والبلطجية والشبيحة من جهة اخــرى) على
الرغم من األدلة الوفيرة على من هو المعتدي.
 .5التضامن الكوين
ولــكــن مــا الـــذي يــجــري اذا مــا استولى المستبعدون على
السلطة؟ يقول جيجك في المقام االول ،علينا ان نؤمن بنوع
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مــن الكونية السياسية االصــيــلــة ،بـ«التضامن النضالي»
حيث تــدرك مختلف الفصائل المعادية للرأسمالية ،من
النسويين الــى البيئيين الــى م ـزارعــي العالم الــثــالــث ،ان
نضاالتها المختلفة هــي فــي نهاية المطاف نــضــال كوني
واحـــد ضــد رأس الــمــال .وهـــذا الــتــضــامــن االصــيــل حيوي
فــي مــا يس ّمى «عصر مــا بعد السياسة» حيث جــري خفض
السياسة الى مجرد تنازالت تفاوضية ومعامالت ادارية.
واذا مــا ربطنا ذلــك بــالــثــورات العربية ،يقول جيجك
ان هــذه فضحت «مــدى الرخص والتفاهة» في التعددية
الثقافية (اي االحــت ـرام المتبادل للثقافات) على طريقة
االونسكو ،ألنــه عندما يقاتل الشعب الطغاة ،بغض النظر
عــن مصدرهم ،فانهم يتضامنون فــورا فــي مــا بينهم .ان
مبني على النضال مــن اجــل الحرية.
التضامن الكوني
ّ
يقول جيجك في مقابلة له على «الجزيرة»« :ما جرى في
تــونــس ،مــا يجري اآلن فــي مصر ،هــو تحديدا تلك الثورة
الكونية مــن اجــل الــك ـرامــة وحــقــوق االنــســان والــعــدالــة
االقتصادية :انها الكونية قيد التطبيق».24
« .6يف توسيخ االيدي»
ان تكون لينينيا ،في عــرف جيجك ،يعني ان ال تخشى من
«توسيخ يديك» .وبــدال من ان يكون ناقدا اخالقيا للسلطة،
ينبغي على اليسار ان «يقبض» على السلطة,يقول جيجك
فــي مقابلة صــحــافــيــة .25بــعــبــارة اخـــرى ،على المحجتين
عــمــومــا ،ان يــقــرروا كــيــف يــكــونــون ناشطين سياسيا.
عــنــدمــا انــدلــعــت االضــطــرابــات ضــد الــعــولــمــة فــي اواخـــر
التسعينيات مــن الــقــرن الماضي ،كــان االع ــام الرسمي قد
بــدأ يــحـ ّذر مــن أن الماركسية قــد عــادت وأخـــذت تتالعب
بـ«المحتجين االبــريــاء» .طبعا السؤال بالنسبة لجيجك هو
كيف تحويل تلك االتهامات الــى وقــائــع ،اي كيف تحويل
تلك االضــط ـرابــات وتــلــك الـراديــكــالــيــة الــى بنية تنظيمية
قـــادرة على عــدم االكــتــفــاء بالتعبير عــن مطلب سياسي،
وانما قــادرة ايضا على االستيالء على السلطة .دون هذه
الــخــطــوة الــواجــبــة ،ســرعــان مــا تفقد الــحــركــة المناهضة
للرأسمالية زخمها وتصير مــجــرد «اضــطــراب هامشي».
بــعــبــارات اخـــرى ،دون الشكل التنظيمي للحزب ،سوف
تكون لدينا سياسة دون سياسة وثورة دون ثورة.26
هـــذا وصـــف مــنــاســب للمعضلة الــتــي تــواجــه اآلن
المحتجين الــشــبــاب الــذيــن شــكــلــوا قــاطــرات الــثــورات
العربية .فما ان تهدأ االحـــداث ،وتدخل الــثــورة المرحلة

27
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االولــى حسب تسمية لينين (وهــي في هذه الحالة مرحلة
االنــتــقــال الــى الديمقراطية) يجد المحتجون الشباب
أنفسهم دون دور او هوية ،واذا هم عاجزون عن ممارسة
نــفــوذ ُيــذ َكــر فيما احـــزاب الــمــعــارضــة التقليدية (مثل
النهضة فــي تونس واالخــــوان فــي مصر) وفــلــول االنظمة
تستولي على المشهد السياسي وتــديــر عملية االنتقال
حسب مصالحها .ان غياب اي بنية تنظيمية للثوريين،
وفــي حـــاالت عــديــدة ممانعتهم تكوين مثل تلك البنى
التنظيمية ،مثّل نقطة ضعف رئيسة لــم يبدأ االعــتـراف
بها إال فــي اآلونـــة االخــيــرة .والــســؤال االســـاس هــو :هــل ان
الشباب الثائر ســوف يكتفي بمجرد تنظيم احتجاجات
جماهيرية ضــد مــؤســســات السلطة ،ام ت ـراهــم يــريــدون
االنــتــقــال الــى المرحلة الثانية ،وبــدء المعركة مــن اجل
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تسلم السلطة؟ وهل هم مستع ّدون لتلك المعركة؟
فــي محصلة االمــــر ،جيجك ب ـراغــمــاتــي جـــدا فــي ما
يتعلق بمآل الثورات العربية .هذا ما يقوله عن مصر« :ان
رد الفعل الغالبة على الــرأي العام الغربي تجاه التحالف
بين االسالميين والجيش ســوف يكون بــا شــك استعراضا
ظفراويا للحكمة التشكيكية :ســوف يقال لنا انــه في حالة
ايـــران ،تنتهي االنتفاضات الشعبية فــي البلدان العربية
دو ًمــا بظهور الحركات االسالمية الجهادية .وســوف يبدو
مبارك االقــل ســوءا بين ش ّرين ،فيقال انه خير لنا ان نبقي
على قديمنا على جديد لن يــدوم لنا» .لكنه يظل متمسكا
باالمل إذ يختم« :ضــد مثل هــذه النزعة التشكيكية ،يجب
ان يبقى المرء وف ًيا وفــاء غير مشروط للنواة التحررية
الجذرية التي تنطوي عليها االنتفاضة المصرية».27
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رياض بيدس

االجتماعية
الرغبة والمرح يف كتابة العلوم
ّ
قد تكون في شهادتي مجازف ُة التركيز على ما يبدو بعي ًدا ع ّما
ُينتظر من «شهادة بــاحـ ٍ
إلي
ـث» .ومهما كــان األمــر ،فال
َ
أقــرب َّ
الحميمي في
وال أَ ْولــى بال ّذكر من تلقائية الميلِ  ،عندي ،إلى
ّ
العالقة بالمعرفة .في حــدود هذا الميلِ  ،ال أبع َد منه ،أكتفي
بلمسات رسـ ٍـم تقريبي لِ َملمح ْين متالزمين جرت العادة على
إبعادهما عن َمتْنِ المعرفة العلم ّية :المتع ُة والكتابة.
«المحصنةِ» للبحث ،أشير ،بــد ًءا ،إلى
وتج ّن ًبا للردود
ِّ
ُ
كنت باح ًثا،
أن تجربتي تدريس ّي ٌة ،أساس ًّيا .ال أدري إن
يو ًما ما ،في موضوع ما .وإذا صــادف أن ُكن ُته ففي حدود
المتعةِ .ول ّما كانت المتعة من جهة الكتابةً ،
أول ،فهي في
النص»ً ،
أول .ليس للواجب ــ ومنه واجــب المهنة ــ
«لــ ّذ ِة ّ
دخـ ٌـل في هذه المتعة ،إذ هي أقــرب إلى الخروج منه ،إن
غالب األحــيــان .ك ُّلنا مع الواجب،
ـروجــا عليه،
َ
لم تكن خـ ً
نمدحها وأدا ًء نفتخِ ر بــه .شخص ًيا ،ال أتح ّمله ،في
قيم ًة
ُ
المعرفة ،من دون متعتِه .وإذا كــان التدريس قد منحني
ريح بين الواجب والمتعة ،فالبحث
ـاس بالجمع ُ
اإلحــسـ َ
الم ِ
لم يمنحني ذلك إ ّال استثنا ًء ،في ما َنــدر من ّ
محطاته .ذلك
الــشـ ُّـح ،ال ضيق الــوقــت أو الوسيلة ،هــو مــا جعلني ُم ِق ًّال
في البحث ،و ُممتعضً ا م ّما كــان منه تحت الطلب .طب ًعا،
ُ
ـج ،وهــي لحظات ال
كانت لــي،
لحظات الــواجـ ِ
ـب الــمــؤدلَـ ِ
يهم منها،
ـي سابق .ما ُّ
ُيعت َذر عنها ،كما ال ُيعت َذر على وعـ ٍ
ٌ
صياغة
ـي منها صياغ ُتها:
في السياق ،أنّ أقــرب ما بقي إلـ َّ
حب أ ّول :األدب.
آنس بما فيها من حميم ّي ِة الحنين إلى ٍّ
ُ
هكذا ،إذا صــادف أن ُ
كنت باح ًثا ،يو ًما مــا ،فليس ألنّي
ُ
ُ
ُ
كتبت .نــزو ُة الكتابة تلك ُيضاف
ظننت أ ّنــي
بحثت بل ألنني
فــرع أو
إليها انــعــدا ُم قناعتي بــأ ّنــي مــن المتخصصين فــي
ٍ
تقاطع
غــرض مــن فــروع علم االجتماع وأغــراضــه .لقد شــاء
ٍ
ُ
ّ
الصدفة والرغبة أن يتسلل تكويني إلى مناطق من التداخل
ّ
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ال أرتــاح ّإل فيها .كيف ُأص ـ َّنــف ،والــحــال هــذه؟ ال أدري ،وال
ـوح فــي هذا
حــرص عــنــدي ،على التصنيف .ولــو كــان لــي طــمـ ٌ
لكانَ أنْ ال ُأص َّنف ،جر ًيا مع المزاج الذي هو ُ
شرط المتعةِ.
مهن ًّيا ،وإ ًذا إجـرائـ ًّيــا ،أنتسِ ب إلــى علم االجتماع ،ولك ّني
ُ
لست واث ًقا من امتثالي لما ساد من شــروط هذا االنتساب
وطــقــوســه .ولــيــس ذلــك مــن جهة مــا نشترك فــي معرفته
ٍ
نظريات ومقاربات ونصوص ومـراجــع ،وإنّما
وتعليمه من
هو من جهة ما ُيس ّمى َعـ ْرضً ــا ،على وجه اإلِجــمــال ،وكتاب ًة،
على وجــه التخصيص .مــا أس ّميه ع ــد َم امتثال للشروط
ـاع
والــطــقــوس هـــو ،تــحــديــ ًدا ،ذلـــك اإلصـــــرا ُر عــلــى إخــضـ ِ
مواضيع ص ّماء لصياغ ٍة تل ّبي الرغب َة في الكتابة.
ٍّ
لكل م ّنا مــســار ُه ،لكل منا شهادتُه .ومــا يستوقِفنا ليس
بالضرورة ما تتقاطع فيه مسار ُبنا ،فذلك من عموم التجارب.
من م ّنا لم ُي ِّ
غياب
عطل أو َيب ُتر
طموح جهدِه ومــردو َد طاقته ُ
َ
الــحــريــات ،وحــتــى إقــامــة الــح ـ ّد على ِعــلــمــه ،فــي السياسة
أو الــ ّديــن؟ مــن مـ ّنــا لــم يشتكِ مــن غــيــاب السياسات ومن
تدنّي المستويات في البحث والتعليم؟ من م ّنا لم ُيش ّكك
فــي مدن ّية معرف ٍة ينسجها التمويل فــي المجتمع المدني
العربي؟ من م ّنا لم يشعر بال ُيتم ،في غياب مجموعة علم ّية
ذات سلطة معرف ّية؟ هــذه أسئلة ،ومثلها كثير ،تتقاطع فيها
خيباتُنا وأسئل ُتنا ومــا تو ّفر من أجوبتنا .وراء هــذا التقاطع
ٍّ
ولكل م ّنا نصي ُبه منه ،في عالقته بمعرفتِه.
الحميمي،
يبقى
ُّ
ٌ
نصيبي ،كما أراه ،هو ٌ
مكبوتة إجــمـ ً
ـال ،في متع ٍة تأتي
رغبة،
من الكتابة .تدقي ًقا :تأتي من كتابة رغب ٍة في الكتابة.
الحميمي ،في هذا المعنى ،هو خارج ثنائ ّي ِة الموضوعي
ُّ
َّ
ِ
الموضوعي
ذلك
خطابنا.
في
ة
والمكرور
حة
المسط
والذاتي
ّ
ُ
المسكون بالهوس التقني والمنحس ُر فيه
بالكمي،
المك َّم ُم
ّ
ً
ـج أطنانًا عرب ّية مــن البحوث ــ
جهد البنا ِء الــنــظـ ّ
ـري ،أنــتـ َ

ميداني ــ لم َيعد لها ذك ـ ٌر .قد يكون ذلك لظرف ّيتها،
أغلبها
ّ
أو لــرداءتــهــا ،أو لبداهة أو ســذاجــة فرضياتها ونتائجها،
ولكن قــد يكون أيــضً ــا لق َِص ٍر فــي صياغتها .وهــي ،عندئذ،
تُطالَ ُع ،إن كانت ٌ
حاجة إليها ،ولك ّنها ال تُقرأ ،أي ال تُمت ُِع.
مــن الــواضــح أنــي ال أضــع المشكل وال مصدر الكبت
السوسيولوجي فــي العجز عــن إنــجــاز بــحـ ٍ
ـث ،وإنــمــا في
ٍ
ِ
تخفيف ،منها
الكبت وســائـ ُـل
العجز عــن كتابته .لــهــذا
التصعيدُ الــشَ ــفــوي ،كما هــي الــحــال فــي الــتــدريــس ،ومنها
الــهــروب إلــى مــجــاالت ومــواضــيــع ُمطيعةٍ ،إذ المجاالت
بعضُ ها من قبيل الخامات واألشــكــال غير القابلة للكتابة
ً
أصــا :إذا كــان الكثير من البحوث فيها كـ ُّـل شــي ٍء ما عدا
المنهج ،على ح ـ ّد تعبير روالن
الكتابة أو ليس فيها ّإل
ُ
بـــارت ،فــإنــه ك ّلما كــان االنــتــقـ ُ
ـال مــن الــمــا ّدة الــخــام إلى
ُ
المجال
الــتــأويــل ،فــإلــى الخطاب على الــخــطــاب ،ا َّتــســع
للمجاز ،فاتّسعت العبار ُة للكتابة.
ُ
أعــرف أن المسافة بين البحث والكتابة ال تشغل بال
الكثيرين مــن أهــل العلوم االجتماع ّية ،وأ ّنــهــم قــد يــرون
هــروب أو تس ّيب .وهــم ،في ذلــك ،يستندون
فيها مساف َة
ٍ
ٍ
خطابات ال تقوم على معرف ٍة أو هي
إلى ما تم ّيع وســا َد من
ال تحتاج إليها .وليست الكتابة من هذا في شــيء ،إذ هي،
اختصا ًرا ،دق ُة المعرفة حين تصاغ جمال ًّيا.
إنّ القصد من هذه اإلشــارة تذكي ٌر بــأنّ العلوم االجتماعية
ـرح مسأل ِة العالقة بين البحث والكتابة.
العرب ّية تحاشت طـ َ
أعم
وهــي لو طرحتها لع َّرت ما وراءهـــا من أوضــاع وأحــكــامُّ :
األوضــاع وأصع ُبها بؤس اللغة ،وهي هنا العرب ّية ،في ما آلت
إليه من حــال .أما األحكام فمنها المعهو ُد من اعتبار الصياغة
من شكليات البحث ،ال من ُصلبه أو نسيجه ،ومنها المعهو ُد
أيــضً ــا مــن اعتبار اللغة مــج ـ ّرد حــامــلٍ للمضمون أو مج ّرد
وسيلة للتعبير عنه .في الحالتينُ ،ينسى أث ـ ُر الصياغ ِة على
المضمون ،كما ُينسى أنّ الصياغات الشهيرة ،كصياغات
نيتشه ً
مثل ،لم تكن بح ًثا عن البالغة ،لذاتها ،وإنما كانت
َسن ًدا للتجاوز في المعرفة الفلسف ّية وتثوي ًرا لها.
ْ
ولنقل إلى
الــدعــوة إلــى جمالية العلوم االجتماع ّية ــ
ليست جــديــدة ،خـــارج الــفــضــاء الــعــربــي .في
تجميلها ــــ
ْ
السوسيولوجيا ،مــثـ ًـا ،نــقـ ٌ
ـاش لــم ينقطع ،منذ بــدايــة القرن
الــعــشــريــن ،مــنــذ جـــورج ِز ّم ْ
ـــــل عــلــى األقــــل ،حـــول عالقة
المضمون بالشكل ،ال فــي مدلوله الشكلي بــل فــي معنى
الشّ كل المش ِّكل وهــو نقاش لو استعملنا القياس في سحبه
ُ
عامل تشكيلٍ
هاجس التعبير ،بما هو
إلى سياقنا ،لظهر فيه
ُ
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النص .وإذا ُع ـ ِّرب هذا الهاجس أصبح
للواقع ،كما ُيبنى في ّ
متباعد عن شكل القول.
مرع ًبا ألنّ فحوى القول
ٌ
ـوص
أقـــول ه ــذا مــن دون أن تغيب عــن ذهــنــي نــصـ ٌ
مؤسسة في العلوم االجتماعية العربية ،منها ما جمع بين
ّ
صرامة التحليل ور ّقــة الصياغة .هــذا مشر ًقا ومغر ًبا ،وإنْ
تم ّيزت في ذلــك ،بين الــحــاالت المعاصرة ،حالة المغرب
الجمع أوسـ ُـع ما يكون ،عرب ًّيا :من كبار
األقصى حيث هذا
ُ
الفلسفة والتاريخ وعلم االجتماع من صــاغ معرفته بدق ٍة
وجمال وأبدع في األدب ،بد ًءا بالرواية.
هــل تحتاج الــدعــوة إلــى جمالية العلوم االجتماعية
العربية للمزيد مــن الــتــبــريــر؟ إن كــان األمـــر كــذلــك ــ
وتمن واحد:
والمبررات كثيرة ــ أكتفي بمشهدين ّ
المشهد األول مشهد علم اجتماع عربي قاتم ،ثقيل
ّ
ـن أنّ مجتمعاتنا ليست إ ّال
نسيج ِمحنٍ
الظل ،إذا ُقــرئ ُظـ ّ
َ
ـاس يبدعون ويح ّبون ويفرحون
وشــقــاء ،ال وجــود فيها لــنـ ٍ
ّ
يــرف لهم وجـــدان لجمال الــكــون .لــكــأنَّ علم
ويأملون أو
االجتماع العربي ٌ
كآبة أو ال يكون .األمثلة؟ صــورة امــرأة ال
تكون ،في بحوثنا ،إ ّال مضطهدة ،مع َّنفة ،محرومة ،مطلقة،
ّ
مائع ،ينهش «قيمنا الخالدة» وال
معطلة ..وصــور ُة شباب
ٍ
ُيتو ّقع مــن «رهــطــه» أن يشحن ،يــو ًمــا ،ثـــور ًة .مــن أسباب
ٌ
أصــل في نشأة علم االجتماع العربي نفسها،
ذلــك ما له
ٌ
مؤسسي بين المعرفة السوسيولوجية
إذ في األصــل ربــط
ّ
ِّ
وحــل المشاكل التي طرحها بناء الــدول ـ ِة الوطنيةِ .عالم
َ
ّ
االجتماع نشأ «حـــال مشاكل» وال يــزال ُينظر إليه على
هذا االساسُ ،ويطلب منه االفتا ُء في ّ
كل شيء.
ً
مرتبطا بـــاألول ،هــو فــقــدان التهوئة
المشهد الــثــانــي،
ُ
المعرفية والجمالية .مقاومة ما ُيعتبر ،على وجه ال ّتمدرس،
ـارجــا عــن االخــتــصــاص ،حــال دون االنفتاح على مواضيع
خـ ً
غياب حب ّين:
ومقاربات ثري ٍة وذكية .قد يكون في األصــل
ُ
ـاب مــأه تسو ُلج األدب والفلسفة
األدب والفلسفة (غــيـ ٌ
أكثر مما مــأه «تـــأ ّدب» السوسيولوجيا وتفلسفها) وهــو،
مرجعيات ــــ مــن نــوع ز ّم ْ
ٍ
ـــل وبـــارت وحتى
الــيــو َم ،غياب
غيرتس ،إلــى ح ـ ٍّد مــا ــــ ال يكاد يذكرها إال الــمــارقــون ،أو
ذوو الــنــزوات من السوسيولوجيين العرب .أمــا التم ّني فأن
يرسم الجمال ،في المعرفة ،للمعرفة« ،معرف ًة مرحة» بين
سابعة الــســمــاوات وتــضــاريــس األرض .وإذا تط ّلب ذلك
مرو ًقا أو نــزو ًة فليتزايد ،بين العرب ،عــدد المارقين وذوي
الــنــزوات في العلوم االجتماعية ،وليكن شعارهم إنقاذ ما
أمكن منها بالجمالية ،موضو ًعا وتعبي ًرا.

رياض بيدس

روائي وقاص
وناقد :شفا
عمرو ،فلسطين.
من اعماله
«الجوع والجبل»
(« )١٩٨٠باط
بوط» ()١٩٩٣
«حكاية الديك
الفصيح» ()٢٠٠١
تصدر له قري ًبا
مجموعة قصصية
بعنوان «المحو».
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احذروا عرب ارسائيل!
احذروا عرب إسرائيل ألنّهم يزدادون تط ّر ًفا.
احذروا عرب إسرائيل ألنّهم يزدادون عد ًدا.
احــــذروا عـــرب إس ـرائــيــل ألنــهــم يـــــزدادون ضــيـ ًقــا في
بلداتهم الشبيهة باقفاص الدجاج.
احـــذروا عــرب إسـرائــيــل ألنــهــم بسبب أراضــيــهــم التي
صــودر معظمها ،صــاروا يبنون بيوتًا كسحاحير الباذنجان،
بعضها فــوق بعض ،ويتقاتلون على كل شبر أرض (طب ًعا
هذا فجع وشراهة).
احذروا عرب إسرائيل ،ألنّهم يزدادون ثراء.
احـــذروا عــرب إسرائيل ،ألنهم يـــزدادون ثقافة وتطو ًرا
ووع ًيا.
ً
احـــذروا عــرب إسـرائــيــل ،ألنهم يـــزدادون تــســاؤل حول
حياتهم ومصيرهم ومستقبلهم (أسئلة صعبة معقدة من
السهل االجابة عليها في فرنسا أو بريطانيا ،لكن يصعب
االجابة عليها هنا للحساسيات الكثيرة).
احــــذروا عــرب إس ـرائــيــل ،ألنــهــم كما يــبــدو قــد نسوا
تجربة الحكم العسكري المخيفة.
احذروا عرب إسرائيل ،ألنهم يزدادون فق ًرا.
احــــذروا عــرب إس ـرائــيــل ،ألنــهــم يقتنون كــا ًبــا شرسة
غير مط ّعمة صح ًيا.
اح ــذروا عــرب إسرائيل ،ألنهم يحبون المناقل والمشاوي
والتبولة والكبة النيئة والعرق اللبناني طيب المذاق.
احـــــذروا عـــرب إســرائ ــي ــل ،ألنــهــم ال يــحــبــون أكــلــة
الحمص المعلبة التي احضرناها معنا من بولندا وروسيا،
ويفض ّلون عليها ح ّمص البيت وفالفل دكاكينهم وبيوتهم
(أكــات كثيرة لطشوها منا وصـــاروا يعدونها في بيوتهم،
مثل القرع وورق الــدوالــي والكوسا والمح ّمر والمدفونة
مع السمك والكثير الكثير من المآكل االخرى).
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احذروا عرب إسرائيل ،ألن نسبة البطالة عالية بينهم.
احــــذروا عــرب إس ـرائــيــل ،ألن اوالدهــــم يــذهــبــون إلى
المدارس ،ويتعلمون ويحلمون بمستقبل زاهر.
احـــــذروا عـــرب إســرائــيــل ،ألنــهــم يــحــبــون األعــــراس
والــرقــص الشرقي والــغــربــي ،ويحطون مــا فوقهم وتحتهم
وقــد يستدينون مــن أجــل حفلة عــرس ق ـ ّد المقام ،تصدح
موسيقاها الى آخر الدنيا.
احـــذروا عــرب إس ـرائــيــل ،ألنــهــم منفتحون اجتماع ًيا
ويحبون الناس ويكرهون الغرف المغلقة ويـــرددون دائ ًما
«الجار قبل الــدار» و«الجار جار ولو جــار» و«نــام يا جاري
بخير» ،وغيرها (مما يبعث على الـراحــة واالطمئنان ،أن
هذه بقايا ثقافة فالحية في طريقها الى الزوال واالندثار).
احـــذروا عــرب إسـرائــيــل ،ألنهم يشتغلون كــل االشغال
الــســوداء فــي الــبــاد (يجب ان نعترف بانّنا نــحــاول منذ
سنين ان نجد حـ ًـا للمشكلة باستحضار االيـــدي العاملة
االجنبية الرخيصة ،لك ّننا واجهنا مشكلة عويصة وهي
ان بعض العاملين اآلســيــويــيــن ،سامحهم الــلــه ،يحبون
لحوم القطط والكالب لكن تأكدوا أنّ هــذه المشكلة في
طريقها إلى الحل).
احـــذروا عــرب إسـرائــيــل ،ألنهم يحبون البيض المقلي
بقاليات الفخّ ار وزيت الزيتون.
احــــذروا عـــرب إســرائــيــل ،ألنّــهــم يــحــبــون استعمال
صابون الزيت األصلي.
احـــــذروا عـــرب إســـرائـــيـــل ،ألنّـــهـــم يــحــبــون االرض
والــزراعــة والــفــاحــة ،مــع أن أغلب أراضــيــهــم طــارت كــأنّ
شيئا لم يكن.
اح ــذروا عــرب إسرائيل ،ألنهم يحبون الزيت والزيتون
والــعــلــت والــخــبــيــزة ،ومــا تنبته االرض مــن حشائش في

احـــــذروا عـــرب إســرائــيــل ،ألنــهــم يــشــاهــدون أخــبــار
موسم الربيع (منعنا قطف الزعتر مــن الطبيعة وزرعنا
الهم على القلب.
نحن زعــتـ ًرا ،لكن الكثير منهم يحبون مــذاق الزعتر البري الفضائيات العربية التي صارت مثل ّ
احــــذروا عـــرب إســرائــيــل ،ألنــهــم يــحــبــون فــيــروز وأم
الحريف ،بالذات حنظلة الــذي ينتظر الموسم دائ ًما بفارغ
كلثوم وعبد الحليم حافظ وعبد الوهاب وزياد الرحباني.
الصبر ليح ّوش مؤونته).
احذروا عرب إسرائيل ،ألنهم حاضرون ومغ ّيبون.
احـــــذروا عـــرب إســرائــيــل ،ألنــهــم يــحــبــون النرجيلة
احــــذروا ع ــرب إس ـرائــيــل ،ألنــهــم لــيــســوا فلسطينيين
(«الــووتــر بايب» يعني) ،ويحبون الحكي والــدردشــة لقلة
النشاطات في بلداتهم شبه الميتة ،حيث ال يوجد هناك تما ًما ،وليسوا إسرائيليين تما ًما ،وليسوا تما ًما تما ًما،
وهم بيننا وليسوا بيننا ،وهم معنا وعلينا ويتح ّركون بيننا،
سينما أو مسرح أو حدائق عامة.
احـــــذروا عـــرب إســـرائـــيـــل ،ألنــهــم يــمــلــون أحــيــا ًنــا وهــم ينظرون الــى أماكننا كما لو كانت مثل ُبــ َرك سِ باحة
جميلة ج ـ ًدا ما رأوا مثلها من قبل ويــودون السباحة فيها
ويضجرون ويزهقون ويغضبون ويحتدون.
ـون
ـ
ـرض
ـ
ـم
ـ
ي
ًــا
ن
أحــيــا
ألنــهــم
احـــــذروا عـــرب إســرائ ــي ــل،
معنا لوال القوانين المكتوبة وغير المكتوبة المعلنة وغير
ويذهبون إلى كوبات حوليم ،وصناديق المرضى األخرى.
المعلنة التي تمنع ذلــك ،لهذا يعانون من مشكلة هوية
احــــــــــــــذروا عــــرب
وانتماء حادين ج ًدا.
احـــذروا عــرب إسرائيل،
إســرائــيــل ،ألنــهــم يــولــدون احذروا عرب إرسائيل ،ألهنم حيبون المناقل
ويـــعـــيـــشـــون ويــشــقــون
ألنـــهـــم يــحــبــون األطـــفـــال
والعرق
النيئة
والكبة
والتبولة
والماشوي
ويتعبون ويلهون ويكبرون
ويــنــجــبــون كــثــيــ ًرا ،وهــذه
اللبناين طيب المذاق.
ويهرمون ويموتون.
البالد صغيرة ج ًدا.
احـــذروا عــرب إسرائيل،
احـــذروا عــرب إسرائيل،
ألنّهم يحبون الحياة والضحك والــمــرح ،حتى في بلداتهم ألنّ عالقتهم باالرض والـ«نوف» أقوى منا.
الضيقة التي يموت فيها الضجر من شدة الضجر.
تفاصيل صغيرة ،لكن الشيطان يكمن فــي التفاصيل
احــــذروا عـــرب إســرائــيــل ،ألنــهــم يــخــافــون ويقلقون الصغيرة ،كما يقول أصدقاؤنا االميركيين.
ويحرصون على حياتهم وحياة اآلخرين.
احذروا عرب إسرائيل ،ألنهم أحيانًا يحلمون.
احـــذروا عــرب إس ـرائــيــل ،ألنــهــم يصرخون احــيــا ًنــا من
اح ــذروا عــرب إسرائيل ،ألننا مع الوقت صرنا نكتشف
قحف رؤوسهم من شدة األلم.
أنّهم بشر مثلنا لوال أنّهم عرب فلسطينيون.
احذروا عرب إسرائيل ،ألنهم كالشوكة في الخاصرة.
احـــذروا عــرب إسرائيل ،ألنهم يعرفون العبرية ،وقلة
منا تعرف العربية.
احــــذروا عـــرب إســرائــيــل ،ألن بعضهم فــي الصيف (يستطيع القارئ أن يضيف ،يزيد ،ينقص ،يمحو ،ويغ ّير ما يشاء
وما يراه مناس ًبا إلى هذه القائمة) ( 23آذار )2007
يحب النوم في الهواء الطلق على سطوح البيوت.
احــــذروا عـــرب إســرائــيــل ،ألنــهــم فــي عــصــر االنــتــرنــت
والــتــلــفــزيــون والــصــحــافــة «وواقــــع الـــاواقـــع» ،ال ي ـزالــون
يعشقون الطبيعة ويتغنون بها.
احــــذروا ع ــرب إس ـرائــيــل ،ألنــهــم يــحــبــون المسلسالت
الــســوريــة ،وينتظرون أعــمــال نجومهم المفضلين ،بسام
كوسا وياسر العظمة وأيمن زيدان ،الجديدة بفارغ الصبر.
احــــذروا عــرب إس ـرائــيــل ،ألنــهــم يحبون الــشــق ـراوات
الجميالت.
احـــــذروا عـــرب إســرائــيــل ،ألنــهــم يــحــبــون الــضــيــوف
واالستضافة ،وال ت ـزال بيوت كثير منهم مفتوحة ،والضيف
يعني لهم كثي ًرا (إلى حد ما .وهذا محدود الضمان).
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الرفيق أمحد فارس الشدياق

الالمع الناقد الفاسق الاسخر االباحي االشرتاكي
ولد فارس الشدياق العام  ١٨٠٤لدى اسرة مارونية من الوجهاء في جبل لبنان .شارك ابوه
فهجرت االسرة واضطهدت ،ومات الوالد
واخوته في العامية الشعبية ضد االمير بشير ١٩٢١
ّ
في دمشق .إعتنق اخوه أسعد المذهب البروتسطانتي فحبسه البطريرك الماروني في دير
قنوبين ،حيث توفي .فغادر فارس البالد الى مصر بتشجيع من المرسلين االنجيليين.

خالل منفاه الذي لن يعود منه حيا ،جال فارس البحر االبيض المتوسط طوال وعرضا في دورة
درس المرسلين البروتسطانت اللغة العربية ،ودرس
مكتملة .عاش في مصر برهة من حياته وفيها ّ
وتزوج من ابنة اسرة شامية .ثم عاش  ١٤سنة في مالطة ،حيث
هو اللغة والفقه عند شيوخ االزهرّ ،
ودرس في كلية فاليتا .استدعي الى بريطانيا حيث ترجم كتاب
ادار مطبعة المرسلين االنجيليين ّ
الصلوات والكتاب المقدس .زار باريس وعاش فيها حياة حرية ومجون وابداع حيث الف فيها
رائعته «الساق على الساق فيما هو الفارياق » .ثم زار تونس بدعوة من الباي االصالحي احمد
باشا التونسي .وفي تونس اعتنق االسالم .واستقر اخيرا في اآلستانة حيث أمضى باقي ايامه.
عينه السلطان في ديوان الترجمة السلطاني وأصدر «الجوائب» اول جريدة عربية في السلطنة
ّ
وتفرغ لتحرير ونشر روائع التراث العربي .توفي في ايلول  ١٨٨٧ولما وصل جثمانة
العثمانية
ّ
الى بيروت تنازع رجال الدين المسيحيين والمسلمين في من يصلي عليه واين يدفن .حتى أقر
الرأي بأن يص ّلى عليه في الجامع العمري الكبير بحضور رجال دين مسيحيين ،ودفن في ضريح
يعلوه الهالل في الحازمية في مدفن الباشاوات العثمانيين المسيحيين الذين حكموا لبنان زمن
المتصرفية ( ١٨٦١ـ  .)١٩١٥من مؤلفاته في اللغة نقده «القاموس المحيط» للفيروزبادي في
«الجاسوس على القاموس» ( )١٨٨١و«سر الليال في القلب واالبدال» ( .)١٨٨٤وفي السيرة
وأدب الرحالت «الواسطة في احوال مالطة » و«كشف المخبا عن فنون اوروبا» ( .)١٨٦٣هذا
هو احمد فارس الشدياق الذي تكنى بابي العباس ،الحر ،العاصي ،الالمع ،الساخر ،الفاسق،
المشوقات من سطوره تشجيعا على المزيد.
االباحي ،النسوي ،االشتراكي .وهذه بعض
ّ
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 1حرية
يف حرية املعتقد والرأي
[الــى بطريرك الموارنة احتجاجا على
اعــتــقــال أخــيــه أســعــد بسبب اعتناقه
البروتسطانتية ووفــاتــه فــي الحبس
في الكرسي البطريركي بقنوبين]:
َ « ...ما كان لهم عليه من سلطان
ديــنــي وال مــدنــي .امـــا الــديــن فــإن
المسيح ورســلــه لــم يــأمــروا بسجن
َمــن كــان يخالف كالمهم وانما كانوا
يــعــتــزلــونــهــم فــقــط .ولـــو كـــان دِيــن
الــنــصــارى نــشــأ عــلــى ه ــذه الــقــســاوة
الــوحــشــيــة الــتــي إتــصــفــتــم بــهــا اآلن
وهـــداة الضالين
أنتم رعــاة التائهين ُ
لما آمــن بــه احـــد ...ولــم يكن دأبهم
اال الــحــض عــلــى مـــكـــارم االخــــاق
واالمـــر بال ِبر والــدعــة والسلم واألنــاة
والــحــلــم .فإنها هــي ا ُلــمــراد مــن كل
ديــن ُعـــ ِرف بين الــنــاس .وامــا المدني
فــأن أخــي أســعــد لــم يــأت مــنــكـ ًرا وال
ارتكب خيانة في حق جــاره او اميره
او فــي حــق الــدولــة .ولــو فعل لوجب
محاكمته لــدى حاكم شــرعــي .فإساءة
البطرك اليه انما هي اســاءة الــى ذات
عبيد
مــوالنــا السلطان .ألنــنــا جميعا
ٌ
لــه مستأمنون فــي امــانــه وحكمه ...
وهِ ــب ان اخي جــادل في الدين وناظر

ورشــد لعلمتم ان االضطهاد واإلجــبــار
على شــيء ال يزيد المضط َهد وشيعته
اال كل ًفا بما إضطهد عليه» (الساق
 ١٨٨ــ )٨٩

وقــال انكم على ضــال فليس لكم ان
تميتوه بسبب هذا.
وانـــمـــا كــــان يــجــب عــلــيــكــم ان
تــنــقــضــوا أدلـــتـــه وتــدحــضــوا حجته
بالكالم او الكتابة اذا أنزلتموه منزلة
عالِم تخشون تبعته ،وإال فكان االولى
لكن ان تنفوه مــن الــبــاد كما كان
هو يطلب ذلـــك ...وكأني بكم معاشر
ـس
الــســفــهــاء تــقــولــون إن إهـــاك َنــفـ ٍ
واحـــدة لسالمة نفوس كثيرة َمحمد ٌة
يندب عليها .لكن لو كــان لكم بصيرة

ضد التمييز
«فـــإن رأس الفقير لــيــس بأضيق
وال أصــغــر مـــن رأس االمـــيـــر عن
ان يشتمل على اراء ســديــدة مما
يخلو عــنــه رأس غــيــره وإن يكن
اكــبــر عــمــامــة مــنــه وأغــلــظ قـــذاال.
وكــيــف تــرجــو ان تــكــون الــســيــدة
وبناتها ذوات رشــد ودرايــــة وهن
مــقــصــورات فــي الــــدار الــعــامــرة؟
وأنتم يا سادتي الحكام والمشايخ
والــكــبــراء والــمــطــارنــة جــربــوا مــرة
ان تجتمعوا بأهلكم وأزواجــكــم
مــع اهــل جــي ـرانــهــك ..وان ترفعوا
فــرق الــمــذاهــب مــن بينكم فذلك
ادعـــى لــكــم الـــى الــحــظ والــســرور.
...إعلموا هداكم الله ان فرق اآلراء
فــي االديـــــان ال يمنع مــن األلــفــة
والمخا ّلة» (الساق )٤٧٤
الرهبان
«وانـــي ألعــجــب مــن هـــؤالء الرهبان
فإنهم معما هــم فيه مــن الوحشة
والــحــرمــان فما احــد منهم نبغ في
عــلــم او مـــأثـــرة .ولـــو كــنـ ُ
ـت راه ـ ًبــا
لــمــأت الــ َديــر نظما ونــث ـرا وأ ّلــفـ ُ
ـت
على الـ َعـ َدس وحــده خمسين مقامة»
(الساق )٤٦٧
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لغيرها .امــا ف ـي الـــزي فمنهن من
 ٢المكشوف
تق ّبب صدرها بقدر ما تق ّبب نساء
اإلنكليز بتائلهن .ومنهن مــن تتخذ
العمل والتم ّدن
«ال لــذة ف ـي العيش اال ف ـي العمل» لها ق ّبتين فـي  ُقبل وم ـن دبــر .حتى
تــكــون إذا مــشــت عــائــق ـ ًة آستاتها
(االعمال المجهولة.)١٣٤ :
ومــواجــهــه ـا .وكــشــف الــســاقإلبـــراز
ــ «العلم بال عمل كالشجرة بال ثمر»
ـحــمــاة ونــظــافــة الـــجـــوارب مــطـ ّرد
ــــ «يــكــون التمدن عند الــذيــن ليس الـ َ
عندهم صنائع أنــكــى واضـــ ّر وأدهــى لهن»( .الساق: ) ٦٢٤
وأم ّر» .
يف إبراز االدبار
«وبــعــد فــان الــدُ ُبــر هـي مــن االشياء
يقارن بني الفرنساويني واالنكليز
ي طالما ُعني الــنــاس بتفخيمها
«ان الج ّيد من االنكليز خي ٌر من الج ّيد الت 
حسا ومعنى...
مــن الفرنسيس .والــــرديء مــن هــؤالء وتكبيرها وتعظيمها
ًّ
خير من ال ــرديء من اولــئ ـك» .وامــا من ثم ان من اهم ما يشغل بال المرأة
حيث الفئات االجتماعية، فهو يؤثر ويــسـ ِهــرهــا الــلــيــالــي، هــو ان تفتن
عــامــة الــفــرنــســيــس وخــاصــة االنكليز ناظرها بتفخيم ذلك الموضع الرفيع
ـت عــن وجهها
األجـــــل والــأمــث ـل» الــعــالـي .وربــمــا لـ ِهـ َيـ ْ 
ّ
الــذيــن يــجــدهـم «
بين االوروبيين قاطبة (كشف المخبا ،وســائــر جسدها وغــادرتــه بــا زينة
تضمر
االعمال المجهولة)١٨٥ :
مــن فــرط إستغاللها بــه ولــو َّ
وج ـ ُهــهــا و َذ َوتْ غــضــاضـ ُـة بدنها
ض او ِك َبر ف َق ّل اعتمادها على
لـ َمـ َر ٍ
نساء فرنسا واالزياء
«انــهــن يــريــن التقليد فــي الحب محاسنها لــم تــبــرح معتمدة عليه
والــــزي مــعــ ّرة فــكــل واحــــدة منهن ومتعهدة ل ـه .فهو عندها رأس مال
تجتهد ف ـي ف ّنها حتى تصير قــدوة الــخَ ــلــب والتشويق ومــا مــن امــرأة

عين في
اال وتتمنى أ ن يكون لها ٌ
قفاها لتكون ناظرة اليه ومتعهدة
لــه دائــمــا ...وانــهــا حين تنظر ال ـى
عطفها وهـــي مــاشــيــة او راقــصــة
فما هو اال رمــز الــى ما وراءه .وإن
َت ـ َهـ ْـد ُكــره ـا و َت َب ْه ُكنها هما أنشب
ِمــصــاة يعلق بها قلب الــرجــل»...
(الساق)٤٢٨ :
مقاهي باريس
«وغاية من يقال في التنويه بباريس
وفــــي تــفــضــيــلــهــا ان فــيــهــا مــواضــع
لــلــش ـراب والــقــهــوة ظــريــفــة يجلس
داخــلــهــا وخــارجــهــا الــرجــال والــنــســاء
متقابلين او متدا ِبرين .فهل لمجرد
الــقــعــود عــلــى كــرســي ُيــحــ َكــم لها
بالفضل وتشهر عند الخاصة والعامة
من أعصر متعددة بأنها اجمل مدينة
في العالم؟ (الساق)٦٣٨ :

الباريسيات
«انــهــن يتكلمن بــالــغ ـ ّنــة والــج ـ ّنــة
والنشيج  ...حتى ينتشي السامع فال
يعلم بعد ذلك هل هن يفككن أزراره
او فقاره» (الساق)٦٢٤ :
ــ «ان الفرنساوية أشـ ّد الناس شب ًقا
الي البعال وأقرمهم الى السفاح».
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الــمــحِ ــ ّد عــنــد اإلفــرنــج
ــــ «إن ُ
مطلوبة للرجال مرغوب فيها بمنزلة
الــعــروس .إذ الفحول يتزاحمون على
ت
تسليتها وتلهيتها لعِلمهم بما تح 
ذلــك الــســواد ...فكأن البسة الــحِ ــداد
تــح ـ ّد شــهــوة الــنــاظــر الــيــهــا إذ يــرى  ...ويف فنون مومسات باريس
«فـــأمـــا فـــي الـــحـــب فمنهن
عليها آثــار الحزن والكآبة واإلنكسار
وه ــو أشـــوق م ـا يــكــون ف ـي الــنــســاء» مـــن تــريــد عــلــى صــفــات الــمــدقــم
الصفة الــتـي ذكــرهــا أبــو نـــواس في
(الساق) ٦١٣ :
ــــ «والــنــســاء أشــوق مـا يكون اذا الهمزية .ومنهن من يؤثر التجضّ م
بكين .ولكن ال يكن كالمي هذا باع ًثا الكمري او االمــتــاج القنبي .وأكثر
حــرصــا عــلــى هـــذا الشيوخ
على ضربهنُ .ش ـ َّلــتْ يــدا مــن َم ّسهن الــنــاس
ً
المحنكون .فإمصاصهم وتبظيرهم
عن غضب»( .الساق)٤٥٩ :
ـب فـي شــيء .ومنهن
ـسـ ّ 
ليس مــن الـ َ
مــن تجمع بين ال ّلذتين الخرنوقية
والــفــنــقــوريــة ولــهــا ســعــران .ومنهن
مــن تزيد على ذلــك مـا أراد الشيخ
جمال الــديــن إبــن نباتة مــن شوص
الفرخ ولــه ثالثة أســعــار .ومنهن من
تــزيــد عليه الَــشــوص باألخمصين
ولــه أربــع ـة .ومنهن مــن ّ
تمكن من
تونس ،رجاال ونساء
قفط ال ـ َنــودل ـ َيــن و َثــغْــر مــا بينهما
«قـــد أعــجــبــنــي فــي زي الـــرجـــال في مـــجـــ ّردا .ومــنــهــن مــن تضيفه الــى
تــونــس ان سـراويــلــهــم قــصــيــرة بحيث الــلــذ َتــي ـن الــمــذكــور َتــيــن مــع شــوص
تظهر سيقانهم .فأما النساء فسوقهن
بادية وال شــيء يستر حقائبهن .فترى
الــمــرأة تمشي فــي أوان الحر وثوبها
ّ
يشف عما تحته مــن مك ّبب ومق ّبب.
زي النساء كهيئة
فقالت :بــو ّدي لو كان ّ
أجسامهن .قلت هــذا يكون فاحشا من
وجهين( ».الساق)٥٧١ :
تلك التماثي ل فـــأدارت وجوهها الى
الحائط لكيال تنظر ما تفعله فتشهد
عليها بالفجو ر يوم النشور( ».الساق:
١٣١ــ)٢٣١

يف غرائب مومسات مالطة
«...حتى ان الزواني ف ي هذه الجزيرة
مــتــه ـ ّوســات فــي الــديــن .فــإنــك تجد
فــي بــيــت كــل واحــــدة مــنــهــن عــدة
تــمــاثــيــل وصـــور لــمـن يــعــبــدونــه من
القديسين والــقــديــســات .فـــاذا دخل
الى إحداهن فاسق ل َي ْف ُج َر بها َق َل َبتْ
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الــفــرخ بأنامل وأخــامــص وهــو اغلى
مـا يــكــون .ومنهن مــن تتفاحل على
أخـــرى مثلها .ومنهن مــن تتعاطى
الحِ رفة ال َت ْت ُرسية وه ـو قــرع التِرس
بالتِرس( ».الساق)٦٢٧ :

 ٣المخ ّبأ
فالحوهم أسوأ حاال من فالحينا
«قــد كنت احسب ونحن في الجزيرة
[مــالــطــة] ان االنــكــلــيــز احــســن حــاال
وانــعــم بــــاال .فــلــمــا قــدمــنــا بــادهــم
وعاشرناهم اذا فالحوهم اشقى خلق
الله .انظر الــى اهــل هــذه القرى التي
حولنا وأم ـ ِعــن النظر فيهم تجدهم
ال فــرق بينهم وبــيــن الهمج .يذهب

الــفــاح منهم فــي الــغــداة الــى الكد
والتعب ثم يأتي بيته مساء فال يرى
احـــدا مــن خلق الــلــه وال يـــراه احــد.
فيرقد فــي العشاء ثــم يبكر لما كان
فــيــه وهــلــم جـــرا .فــهــو كــاآللــة التي
تــدور مـــدارا محتقنا فــا فــي دورانــهــا
لها حــظ وف ــوز وال فــي وقفها راحــة.
فــاذا جــاء يــوم االحــد وهــو يــوم الفرح
والــلــهــو فــي جميع االقــطــار لــم يكن
له حظ ســوف الــذهــاب الــى الكنيسة.
فــيــمــكــث فــيــهــا ســاعــتــيــن كالصنم
يتثاءب ساعة ويرقد اخــرى ثم يعود
الى بيته» (الساق)٥٩١ :

سبب بؤس الفالحني
«وســبــب فــرط فقر الفالحين هنا
هــو كـــون االرض قــد دحــاهــا الله
تــعــالــى ألن تــكــون مــلــك االمــــراء
واالشــــراف فقط فيستأجرها منهم
أنــاس مأمونون ويستخدمون بعض
الفالحين فــي حرثها واستغاللها...
وعـــدد مـــاك االرض فــي انكلترة
نحو ستين الــف عيلة ال غير .وقلما
يــذوق هــؤالء [الفالحين] المساكين
فج ّل أكلهم الخبز والجبن.
اللحمُ .
فجزار القرية ال يذبح شــاة او بقرة
اال مــرة فــي االســبــوع .وال يبيع من
اللحم اال نصف رطل او ربعه».
حي «سيتي» يف لندرة
ّ
«وبقي اآلن هنا ان أقول إن هذا الخط
الفريد هــو مــركــز االشــغــال العظيمة
والمبايعات الجسيمة الغنياء تجار
االنكليز .فما مــن بناء فيه إال وهو
مــصــدر للحركة والــعــمــل .ومـــا احــد
يــخــطــو فــيــه اال للكسب والــشــغــل،
وال يــتــحــرك بـــن لــســان إال للنفع
والــفــائــدة .وال تطلع عليه شمس وال
يوقد فيه نــور اال للسعي .وال يخلج
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صـــدر مــخــلــوق خــاطــر اال للتحصيل
واالقــتــنــاء .فترى كــل واحــد مــن اهله
فاتحا عينيه وفميه الكــل الدينا وما
فــيــهــا...ولــيــس مــن قــطــر فــي الدينا
اال ويــمــده اهـــل الــخــط بالبضاعة
والمهمات( ».كشف المخبا :االعمال
المجهولة)٢٠٢ ،
 ...ص ـ ّنــاعــهــا قــامئــون بــالــدنــيــا وهــم
منها محرومون
«فـــإذا دخلت قصور الملوك وطفت
فــي اســـواق الــمــدن وعاينت مــا فيها
مـــن الــصــنــائــع الــبــديــعــة والــتــحــف
العجيبة واآلالت الظريفة والــفــرش
النفيس والــثــيــاب الــفــاخــرة واالوانـــي
المحكمة وال سيما مــديــنــة لــنــدن،
عــلــمـ َ
ـت ان صـ ّنــاعــهــا هــم القائمون
بالدنيا وهم منها محرومون فإن دأب
الــصــانــع كـــدأب الــفــاح مــن جهة انه
يشقى ويــكــ ّد الــنــهــار كــلــه وال حـ ّ
ـظ
لــه فــي الليل ســوى إغــمــاض عينيه.
فكيف يز ّين هــذا الصنف من الناس
هــذه الدنيا ويبهجونها ويع ّمرونها
وهــم عطل عنها ومــحــدودون منها.

والــمــتــرفــون فيها ال يحسنون عمل
شــــيء وربـــمـــا لـــم يـــكـــونـــوا ايــضــا
يحسنون الكالم( ».الساق)٥٩٢ :
بني الج ّنة والجحيم
«فليس بين الجنة والجحيم في
هــذه المدينة ُبــعــد مــا بين الجنة
والجحيم فــي اآلخـــرة .وهــاك مثاال
على َســقــر لــنــدرة .قــال فــي بعض
نفسا
الصحف ان مــائــة وثمانين
ً
ما بين رجــل وإمــرأة وولــد يسكنون
فــي اربــــع وثــاثــيــن حــجــرة .وفــي
«أخــبــار الــكــون» كـــان يمكث في
حــجــرة واحــــدة مــن اربــعــة عشر
نفسا الــى عشرين ليال نــهــارا .وكان
يــســكــن فــي حــجــرة اخــــرى رجــان
مع زوجيهما وأرملتان وثــاث بنات
عــزب وثالثة اوالد فجملتهم اربعة
عشر نفسا قد جعلوا أنفسهم عيلة
عيلة كــل عيلة تــبــوأت زاويـــة من
حــجــرة ... .فــإنــه وجـــد فيها ٢٠٨
اوالد قــد أدركـــوا ولــم يدخل منهم
الــمــكــتــب ســـوى ثــمــانــيــة وثــاثــيــن
فــقــط .وهـــم غــارقــون فــي الفساد
والخساسة والقذر والوباء]...[ .
وكــثــيـرا مــا تــرى الــنــســاء يمشين
فـــي الــشــتــاء حــافــيــات ويلتقطن
الــجــذور وفــتــات الــخــبــز .غــيــر مــرة
رأيــت رجــا في ذراعــه طفل وإمرأته
بجانبه صــف ـراء منجردة على عتبة
احــدى الديار في اشـ ّـد ليالي الشتاء
بــــردا .وفـــي كــل ســنــة يبقى ألــوف
ّ
معطلين]...[ .
مــن ذوي الــحــرف
والــحــاصــل انـــه ال فقير اشــقــى من
فقير لندرية كما انــه ال غني أترف
مــن غن ّيها .وكــمــا ان طــرف لندرة
بحضرة
مــن جهة الــشــمــال مــوســوم َ
الـ ُـكـ َبـراء كذلك كــان طرفها الجنوبي
مختصا بأهل الضعة والخمول .فال
ًّ

تــرى هناك شيئا يعجبك غير ُحسن
النساء فــإن الله تعالى جعل لهن
هذا النصيب عا ًما( ».كشف المخبا:
االعمال المجهولة١٩٧ ،ــ)١٩٨
يف االستغالل
«كيف ُبني هذا العالم على الفساد .كيف
يشقى فيه الــف رجــل بل ألفان ليسعد
رجــل واحـــد .واي رج ــل .فقد يــكــون له
قلب وال رحمة .ويــدان وال عمل .ورأس
وال رشد وال نهية(.الساق)٥٩٥ :
يف بغاء املراهقات
«وكـــم لعمري مــن بنت حبلت أول
مــرة مــن مــبــاديء شوطها ف ـي ميدان
الــعــه ـر .ثــم أســقــطــت جنينها خــوف
الفقر .وإن منهن لمن تلد في طرق
المدينة ف ـي ليالي الــشــتــاء الــبــاردة
لــعــدم مـــأوى لــهـا .او أنــهــا تبيت مع
بنت أخـــرى على فـــراش واحـــد وه ـي
عــادة مستفيضة .وذلــك لعدم قدرتها
ّ
وكـــن لها».
ّ
تستقل بــف ـراش
على ان
(الساق٣٩٥ :ــ)٤

 ٤اللغة والمرأة
ــــ «ال مزية للرجل على الــمــرأة في
شيء» (الساق)٥٧٥ :
ــ «اية امــرأة ترضى ان تقعد في بيتها
كــالـ َفـ َرس الــمــسـ ّرج المـ ُ َعـ ّد للركوب
وهي محرومة من معاشرة
الناس؟» (الساق)٤٥٩ :
ــــ «قــالــت :كنت أسمعك تحكي عن
بعض االئــمــة ان عــقــول الــنــســاء في
فروجهن .وقــد أرى نساء هــذه الدنيا
الــصــغــرى عــقــولــهــن فــي أدبـــارهـــن.
ـســري لــم أفــهــم مــا ِ
أردت».
قــلــت :فـ ّ
(الساق)٥٢٣ :
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اإلسم والفعل
«ثـــم إتــفــق بــعــد مـــدة أن قـــدم الــى
الجزيرة السيد المعظم سامي باشا
المفخم المشهور بالمناقب الجميدة.
وكــان للفارياق دا ّلــة عليه فسار اليه
ليهنئه بقدومه .فكلفه المشار بأن
يمكث عــنــده مــدة االعــتــزال فأخبر
زوجته بذلك .فقالت له :كم مرة اقول
ال خير فــي االعــتــزال قــال ال بــأس به
اذا كــان مــع امــيــر فــإن شــرف االســم
يكفي.
قــالــت :ال يغني االســـم عــن الفعل
شيئا .قــال :فقلت بــل إجــتـزا بــه كثير
قالت :أمع جا ٍر له.
قلت :ال ادري.
قــالــت :لــو كــان االســـم يغني لكانت
المرأة تكتب على موضع من جسمها
لفظة امير.
قلت :اعـــ ّوض مــا يمضي .قــالــت :وإال
فإمض على الــعــوض .قلت :مــا اعجل
الــنــســاء .قــالــت :ومــا اح ّبهن لإلبطاء.
قلت :قد كنت اود لو ان الله خلقني
إم ــرأة او انــه يصيرني إم ــرأة امــا اآلن
فال اريــد إذ ال صبر للنساء كالرجال.
ومن يعش في هذه الدنيا فال بد وان
يكون صبورا.
قــالــت :لــو لــم تكن النساء أصبر من

كـــن ي ـ ّعــمــرن فــي االرض
الــرجــال مــا ّ
اكــثــر مــنــهــم عــلــى مــا يلحقهن من
اوجاع الحبل والوالدة.
قلت :ليس هــذا هو السبب وانما هو
ان الصالح من الناس ال تطول حياته
على االرض بــخــاف الــطــالــح .قالت:
هــل فــي الــرجــال صــاح ومــا مــن فساد
إال والـــرجـــال يــخــتــروه .هــل تفسد
االنــاث في االنــاث ما تفسده الذكور
فــي الــذكــور .وهــل يفسد النساء غير
الرجال( ».الساق)٥٠١ :
اللفظ الذي مل تعرفه العرب
[بعد ان يــروي لها عــدة افعال تؤدي
معنى الــنــكــاح] «ثــم انــي فهمت من
فــحــوى كــامــك ان هــذه االفــعــال في
لغتنا الشريفة اكثر من ان تع ّد .وان
اكثر المعاني قد وضع له فيها الفاظا
كثيرة تس ّميها العلماء إردافــيــة على
َ
ذكـــرت لــي سابقا .قــلــت :لــم اقل
مــا
لك هذا وانما قلت مترادفة .وان هذا
الفعل بخصوصه لــه اكثر مــن مايتي
لفظة .فكل لفظ دل على دفع او نهز
او ضغط او ادخـــال دل عليه ايضا.
قــالــت :فــهــل تستطيع ان تــذكــر لي
حــرفــا يــدل بالخصوص على االمتناع
عــن الــنــســاء عـ ّفــة وتــقــوى .قــلــت :لم
يم ّر بي هــذا حــرف بهذا المعنى وإال

لحفظته فإني مــولـ ٌـع بحب الحروف
النسائية .والظاهر ان العرب لم تكن
تعرف ذلك( ».الساق)٥٠٤ :
يف حب املتزوجني غري أزواجهم
«ولــو ان الناس سمعوا مثال بــأن امــرأة
مــتــزوجــة تحب غير زوجــهــا ألنــكــروا
عليها ذلــك كــل االنــكــار .واستفظعوه
غاية االستفظاع .فتط ّبل بــه الطبول
وتــز ّمــر الــزمــور وتكتب الــكــتــب .وال
يبقى فــي البلد احــد اال ويـــروي عنها
حكاية او تـ ّرهــة .فأما اذا سمعوا عن

الــرجــل انــه يحب غير زوجــتــه فإنهم
يــحــمــلــون فــعــلــه عــلــى وجـــه مرضي
ويعتذرون عنه بقولهم ان إمرأته غير
زانــفــة ... .وغير ذلــك من العيوب وال
يــرون فــي فعله هــذا سماجة .مــع ان
للمرأة اسبابا تحملها على الشطح
اك ــث ــر مـــن اســـبـــاب الـــرجـــل .قلت
تفضلي بــذكــرهــا كــي اجانبها .قالت
ا ّولها ما إذا لم يقم الرجل بوفاء حق
زوجــتــه .وهــو حــق الــــزواج الـــذي من
اجله تترك اباها وأمها واهلها ووطنها
وبــادهــا وغير مــرة دينها .قلت اللهم
لطفك وعصمتك ثم مــاذا .قالت ومنها
اهماله امورها وقلة اهتمامه بما فيه
راحــتــهــا وإن ــشــراح صــدرهــا وتطييب
خاطرها( »...الساق٥٠٢ :ــ)٥٠٣
ذكورية اللغ ة
«ليس ف ي لغتنا هــذه الشريفة وال في
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لغة أ ّمــة اخــرى مــن االمــم لفظة تـ ّ
ـدل
على فاعل ومفعول او فاعل َين إشتركا
فــي فــعــل واحـــد للذتهما ونفعهما.
وإحــتــاجــا الـــى مــن يــدخــل عليهما
ليتع ّرف منهما اي رفــع ونصب يجري
بينهما .وبيانه ان لفظة الــزواج عندنا
ضم واحــد الى آخر حتى يصير
معناها ّ
كــل واحــد منهما زوجــا لصاحبه ...اما
لفظ النكاح فمعناه إحــراز إمــرأة على
اي وجه كان» (الساق.) ٢٧٧ :
الــفــاريــاقــيــة« :وإن الــلــغــة انما
وضعوها إســتــبــدا ًدا منهم عــن النساء
وإفتئا ًتا كما ه و دأبهم في غير ذلك.
مع ان اللغة أنثى .ولو كانت من وضع
الــنــســاء ــــ وهــو األولـــى إذ كــل إنتاج
ـع ال ب ّد له من ماهية أنثوية ــ ُ
لك ّن
و َوضْ ـ ٍ
ً
ّ
تــدل على َمــن ال يف ّكر
ألفاظا
ـن
وضــعـ َ
في غير إمرأته» (الساق.)٥٧٤ :
يف ال َب ْوس
شـــــاب من
وكـــــان فـــي الــمــجــلــس
ٌ
االنكليز يناغي احــدى بنات ال َفرضي
وهــو آخــذ بــيــدهــا .ثــم جعل يبوسها
بحضرة أمها والـزائــريــن .فإصف ّر وجه
الفارياق وإحم ّر وجــه زوجته وبرقت
أســ ّرة االم .فقالت الفارياقة لزوجها
كيف يــبــوس البنت هــذا الفتى وما
يستحي م ـ ّنــا .فقال لها ليس ال َبوس
عند االفرنح مما يعاب…
ظن انّا ال نعرف
قالت ما اجهل من ّ
هــذه الصنعة في بــادنــا .قــال ما اجهل
من ظن هذا فان القبلة عندنا ال تكون
ـص وشـ ّـم وتغميق
إال مع زفير وتن ّهد ومـ ّ
ـرف خلواً
العينين .فأما هذا فإني أراه يـ ّ
من إحساس فعل المستخّ ف بما تحت
يــده .قال قد يظهر لي في القاموس ان
المكافحة والمالغفة والمثاغمة واللثم
والفغم والكعم والتقبيل انما هو بوس
الرجل الــمــرأة في فمها او إلتقامه له

بــم ـ ّرة .فقالت ح ّيى الله الــعــرب أئمة
القِبلة وال ُقبلة .فإن تقبيل الجبين كما
يفعل هــؤالء ال معنى له .ولكن َلم كان
التقبيل فــي غير الــفــم والــخــ ّد خاليا
يحس بها المق ّبل في
عن اللذة التي
ّ
هذين الموضعين؟ قــال ألن الظمآن ال
يرتوي من وضــع فمه على اعلى الق ّلة
او على جنبها .قالت فعلى ذِكــر الظمأ
لِـ َـم تصف الشعراء الريقَ مرة بأنه حل ّو
ومرة بأنه يروي الظمأ وهو خُ لف؟ قال
لعل ذلــك مــن مشكالت الشِ عر او من
معضالت النساء.
قــالــت فــعــلــى ذكـــر الــمــشــكــات
والــمــعــضــات هــل يستطيع العاشق
شــرب الرضاب من غير الفم؟ قــال أما
عند بعض العرب فال يبعد وأمــا عند
االفــرنــج فينكرونه حتى من الفم .بل
ال يعرفون له إسماً غير البصاق.

187

طرب اجلسد :حتية كاريوكا منوذجا

195

يا خنلة واد الباي
قصيدة شعبية تونسية

		 محمد الحجريي

محمد الحجريي

منوذجا		
طرب اجلسد :حتية كاريوكا
ً

كاتب وصحافي.
ُنشر جزء من
هذه الدراسة
على االنترنت
دون ذكر اسم
مؤلفها.
وهي فصل من
كتاب يصدر
قريبا بعنوان
«الرقص الشرقي
والسياسة».

 187بدايات

العدد  / ٢صيف 2012

الراقصة تحية كاريوكا أيقونة الثقافة المصرية بل «أيقونة» المثقفين الــعــرب .وزاد الطين
«نصية» كتب عنها الكثير .يقول
ب ّلة أن إدوارد سعيد كتب عنها فأصبحت مقالته أيقونة
ّ
سليمان الحكيم في كتابه «كاريوكا بين الفن والسياسة» ان إدوارد سعيد لم يكن وحــده َمن
وقــع في غواية كاريوكا وشخصيتها الطاغية .سبقه عــدد من المفكرين والكتاب منهم سالمة
مــوســى ومصطفى أمــيــن وصــالــح مــرســي والموسيقار محمد عبد الــوهــاب الـــذي كتب عنها
يــقــول« :إن كاريوكا حــررت الــرقــص الشرقي مــن تأثير األجنبيات ،ومثلها فــي ذلــك مثل سيد
درويــش الــذي ح ـ ّرر الموسيقى المصرية من تأثير األتـــراك» («أوراق محمد عبد الــوهــاب» ،دار
الــشــروق) .وزاد عبد الوهاب مؤك ًدا أن تحية «ظاهرة وطنية» ،وتكمن قدرتها في «أنّها كانت
ـن وحركة بكل جسمها في مساحة ال تزيد على متر
تستطيع أن تعطيك كل ما عندها من فـ ّ
مربع واحــد ،ال تحتاج إلــى جــري حــول المكان «رايــحــة جاية» لتبهرك أبـــ ًدا» .وال يختلف رأي
ً
ارتباطا وثي ًقا بتاريخ
عبد الوهاب عن رأي الباحث جــال أمين ،فهو يعتبر أن تح ّية ارتبطت
بالشيء إلــى منتهاه ،ولكن يحميها
مصر نفسها ،وإن جسارة قلبها كانت تدفعها إلــى أن تصل
ّ
الحد األقصى المسموح بــه ،وحتى الكاتب عباس محمود
ذكــاؤهــا من الــذهــاب إلــى أبعد من
ّ
العقاد امتدح رقص تح ّية.
ّ
وحين صـــ ّورت نبيهة لطفي فيلمها عــن تح ّية ،تجلى المزيد مــن غــوايــة هــذه األخيرة
ُ
مهمة
والك َّتاب والرسامين ،فتقاطرت األقــام التي َت َك َّت َبت ْعــن جوانب
في عيون المثقفين
ّ
فــي حياتها ،ولــيــس أق ّلها عالقتها بالسياسة والــرؤســاء والــيــســار الــمــصــري .يتضمن فيلم
نبيهة لطفي شــهــادات من مح ِّبي الراقصة الراحلة منهم الفنان التشكيلي عــادل الس ّيوي
الــذي رســم تحية في أكثر من لوحة ،والــروائــي صنع الله إبراهيم ،والمفكر الراحل محمود
أمين العالم ،والكاتب رفعت السعيد ،والمخرج ال ـراحــل يوسف شاهين ،والكاتب صالح
عيسى وغيرهم .تكلم بعض المثقفين عن «فلسفة» رقــص عند تح ّية التي ح ّولت ال ّرقص
المتحدثين
إلــى فكر كما ح ّولت الجسد إلــى «لوحات تشكيلية فلسف ّية» .ولــم يتو ّرع أحــد
ّ
عن وصفها بالفنانة التي تــجــاوزت اإليــقــاع ,ليس اإليــقــاع الموسيقي وحــده وإ ّنــمــا اإليقاع
التشكيلي الــذي أجبرته على التماهي فيها .وأججعت الغالبية على أن فنها ورقصها كانا
ينبعان مــن داخــلــهــا .ولعل سيرة حياتها تؤكد أن عشقها للرقص فطري تــم تطويره في
الــدروس التى تلقتها فى مدرسة وملهى بديعة مصابني التي احتضنتها صغيرة فاستطاعت
أن تحول« :الــرقــص الشرقي إلــى فن بعد أن كــان استعراضً ا للجسد» حسب مقال للراحل
إحسان عبد القدوس.

تحية بقلم ادوارد سعيد

الغالب في عالقة تحية بالمثقفين جــاء في تفسير المثقفين أنفسهم لفحوى مقالة إدوارد سعيد.
أكد البعض أن الالفت فيه هو االهتمام بـ«الفن الشعبي» ،واالعتناء غير المسبوق بدراسة الفئات
المه ّمشة .سعيد زار تح ّية في منزلها في سنواتها األخــيــرة وكتب عنها مــقـ ً
ـال ،نشره في جريدة
«الحياة»ً ،
قائل «لم تكن تح ّية كاريوكا راقصة جميلة فحسب ،وإنّما كانت فنانة لعبت دو ًرا مهيم ًنا
في تشكيل الثقافة المصرية» .هناك من حــاول التأكيد أنّ سعيد اهتم بنضال تح ّية السياسي ال
بجسدها الــذي كان وقت الكتابة قد أصبح كيانًا «متحف ًيا» وكتلة من الشحم! وهناك من أشــار إلى
أن صاحب كتاب «االســتــش ـراق» كــان يعيد اإلعتبار ال إلــى الــرقــص فحسب بــل إلــى الــمــرأة أيضً ا.
فهو تع ّرف إلــى تح ّية ياف ًعا في القاهرة عــام  ١٩٥٠في «كازينو بديعة» (مصابني) ،حيث شاهدها
ترقص .ليس غري ًبا أن يكتب سعيد عن الراقصة المصرية الكبيرة ،فشأن المثقف أو المفكر أنْ
ـي تعبير عــن ثقافة شاملة وليس أم ـ ًرا
شـــيء ،أن يـــؤ ّول كــل
يكتب عــن كــل
شـــيء ،والــرقــص الــشّ ـ ْرقـ ّ
ّ
ّ
عــاب ـ ًرا ،واألمـــور ال تكون في الشكل ّيات بل في جوهر ما يكتب .وحجة سعيد أنــه يكتب عن رمز
من رمــوز الفن والتسلية الشعبية التي كان لها دور في الحياة الفنية العربية ،ويحلل لغة الجسد ــ
حيث ينتج الجسد لغة بيئته ً
فضل عن اهتمامه بأدوار تحية المسرحية والسينمائية والسياسية.
يعتبر إد ّوارد سعيد أن تح ّية «أروع راقــصــة شرقية على اإلطـــاق» ،وأنــهــا «تجسيد لنوع من
اإلثـــارة بــالــغ الــخــصــوصـ ّيــة» ،مما جعلها «أنــعــم ال ـراقــصــات وأبــعــدهــن عــن التصريح ،كما جعلها
ـحــا أشــد الــوضــوح للمرأة الفاتنة المغو ّية التي يفتك سحرها
فــي األفـــام المصرية
نموذجا واضـ ً
ً
بالناس» .بالطبع هناك الكثير من المبالغة في توصيف سعيد لتح ّية تما ًما كالمبالغة في حديثه عن
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االســتــشـراق ،لكن الجيد أن سعيد ينزع صفة االبــتــذال عنها ،قــائـ ًـا إنها تنتمي «إلــى عالم النساء
التقدميات اللواتي يتفادين الحواجز االجتماعية أو يزلنها» ،بــل إنها «تنتمي إلــى النسق الــذي
يسمى «العالمة» ،ولقبت بهذا اللقب ً
فعل في فيلم «لعبة الست»  )1946ولعبت في حياتها هذا
الــدور .ويمضي سعيد في مكان آخــر« :رشاقتها وأناقتها توحيان بما هو كالسيكي تما ًما ،بل ومهيب
يستند في ذلــك إلــى خبرة بــدت واسعة في مجال الرقص« :إن جوهر فن الرقص العربي التقليدي،
شــأن مصارعة الثيران ،ليس في كثرة حركات الراقصة وإنما في ق ّلتها» و«حــدهــن المبتدئات أو
المقلدات البائسات من يونانيات وأميركيات يواصلن الهزهزة والنطنطة الفظيعة هنا وهناك مما
أساسا».
ُيحسب «إثارة» وإغرا ًء حريم ًيا ،فالهدف يتمثّل في إحداث أثر عن طريق اإليحاء ً
ويستنتج سعيد أن تح ّية تقف في قلب النهضة المصرية إلــى جانب نجيب محفوظ وتوفيق
الحكيم وطه حسين وأم كلثوم وعبد الوهاب ونجيب الريحاني .من هنا فإنه يشعر بـ«خيبة أمل»
من قيامها ببطولة مسرحية «يحيا الوفد» الهزلية جــ ًدا .وقــد اعترفت تح ّية في لقاء مع سعيد بأن
آخــر أزواجــهــا فايق حــاوة هو الــذي و ّرطــهــا في تلك المسرحية السيئة التي قــام بتأليفها وكانت
تفاخر أمام سعيد بأنها كانت ،على الدوام ،منتمية إلى اليسار الوطني.
تنصب فــي أســبــاب ثالثة كما رصــدهــا الــروائــي
وكــانــت تبريرات سعيد فــي الكتابة عــن تح ّية
ّ
العراقي علي بــدر في مقالة «إد ّوارد سعيد وتح ّية كاريوكا :الپوپ آرت وبولطيقيا الجسد في
الــدراســات ما بعد الكولونيالية» .السبب االول ،بــروز دراســـات الـــ«پــوپ آرت» والثقافة الشعبية
وأبــحــاث الفن الشعبي العفوي والمجاني كفرع مــن فــروع تيار مــا بعد الــحــداثــة ،والــثــانــي ،بــروز
تيار ما بعد الكولونيالية في دراســة بولطيقيا الجسد ،حيث يكون جسد تح ّية هو السطح الذي
تنقش عليه الــحــوادث التاريخية والسياسية واالجتماعية والثقافية نفسها ،والثالث هو االهتمام
الــذي أولته النظرية النقدية المعاصرة إلــى الكائنات المقموعة والمه ّمشة من الحياة االجتماعية
والثقافية والسياسية ،مثل النساء والزنوج والفقراء واألقل ّيات الدينية والعرقية اإلثنية.

سيرة

يــوم  ١٩فــبـرايــر /شــبــاط عــام  ١٩٢١انبعثت الصرخة األولـــى لطفلة قـــ ّدر لها أن تصبح واحــدة
من أشهر نساء مصر .كانت فاطمة الــزه ـراء زوجــة المعلم محمد علي النيداني قد وضعت طفلة
لم تولد في االسماعيلية ،بل في قرية المنزلة حيث ذهبت فاطمة ــ منذ سفر زوجها الى جدة في
السعودية ــ لتقيم في بيت أخيها .كــان األب غائ ًبا يــوم ميالد الطفلة ،التي لم تــرث عن أمها شيئًا
ســوى ذلــك النمش الكثير والكثيف الــذي كــان يغطي الــوجــه والــيــديــن .جــاءت الطفلة الــى الدنيا
وكأنها صــورة مصغرة لــأب بحسب مــا ورد فــي سيرتها التي كتبها صالح مــرســي .ورثــت عنه كل
شــيء ،اليدين الكبيرتين ،والقدمين الرشيقتين ،والقوة ،والشخصية المتميزة باالقتحام دون خوف!
والذين تتبعوا حياة تلك الطفلة يعرفون التشابه الغريب بين أخالقها وأخــاق البحارة ويدهشون
لــه .فهؤالء الــرجــال ذوو الطباع الخشنة والقلوب الشديدة الطيبة يقتحمون األهـــوال ،ويواجهون
األخــطــار ال لشيء ،اال ليصلوا الــى الشاطئ حتى إذا ما رســت بهم السفينة أيــا ًمــا ،إنتابهم قلق ال
يزول إال عندما يبارحون الشاطئ من جديد ،ويخوضون ملحمة الطبيعة ،بح ًثا عن شاطئ آخر.
في طفولة تح ّية كانت مصر تفتح عينيها مبهورة على ذلــك النجم الــذي سطع مع ثــورة :١٩١٩
فقلب حــال الموسيقى ،وفــي شهور عــديــدة ،كــان يكتسح كــل الــت ـراث فــي طريقه .نــزل الــى الناس،
وراح يغني مع المتظاهرين« :بــادي بــادي» .وفــي تلك األيــام بــالــذات ،كــان سيد درويــش يستعد ألن
يفتح الستار عن أوبــريــت «العِشرة الطيبة» ونجح في تقديم موسيقى مصرية بحتة بعد عشرات
السنين من التتريك. وكــان توفيق الحكيم يرسي دعائم المسرح المصري وســط موجة من االقتباس
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والتمصير .وأحــمــد لطفي السيد يرفع شعار «مصر للمصريين» وليست لغيرهم. أمــا فــي الرقص
فكانت محاوالت حكمت فهمي لتخليص الرقص من تأثير الراقصات األجنبيات من أرمن وروم.
وتلتبس الحكاية في عالقة تح ّية بوالدها .فهو الــذي أطلق عليها اســم بدوية نسبة الــى السيد بدوي
الــذي يرقد فــي ضريحه الشهير فــي مدينة طنطا .والسيد بــدوي أحــد أبــطــال المقاومة أثــنــاء الحروب
الصليبية ،عــرف فــي الــت ـراث الشعبي المصري بأغنية تــقــول« :الــلــه  ...الــلــه ...يــا بــدوي جــاب األســرى»
لنجاحه في تهريب األســرى المسلمين من معسكرات الصليبيين .ينحدر والــد تحية من أصــول حجازية
جاء إلى مصر عبر البحر في قناة السويس .وقد رسا به المقام في مدينة اإلسماعيلية ذات الشبه بالمدن
األوروبية .وكان البحر مهنته وعشقه األول .فكان دائم السفر من ميناء إلى آخر بعي ًدا عن األهل.
تــزوج الــوالــد سبع مـــرات ،آخــرهــا مــن أرمــلــة شابة اسمها فاطمة الــزه ـراء تنتمي هــي األخــرى
ألصــول حجازية استقرت فــي مصر على ضفاف بحيرة المنـزلة فــي الــطــرف اآلخــر مــن بورسعيد،
رأس القناة وعمامتها! ويقال إن األب نحر عجال لتحية حين ولــدت وكانت مدللة بالنسبة إليه،
ولكن حين رحــل وقعت الواقعة اذ ذاقــت الم ّر على يد شقيقها .لم تكد تح ّية تــرى الحياة حتى
فارقها األب وقــد تركها عند جدتها ألبيها لتربيتها وتعليمها ،وكــانــت أقــرب األبــنــاء شب ًها «بــاألب
ال ـراحــل» ولهذا فضّ لتها الــجـ ّدة على سائر األبــنــاء ألنها تحب أن تــرى فيها ابنها الفقيد .جــاء األخ
األكبر غير الشقيق واسمه أحمد ،ليأخذ «بــدويــة» من أحضان الجدة ويجعل منها خادمة في بيته
لزوجته «المالطية» فخرجت «بدو ّية» من المدرسة، أو أًخرجت منها.
هكذا تبدأ أولــى خطوات تحية على طريق «الــثــورة» و«الــتــمــرد»، فلم تجد أمامها غير طريق
الــهــرب إلــى الــشــارع. ينجح األخ فــي إعــادتــهــا إلــى سيطرته ،ويتفنن مــع زوجــتــه «المالطية» في
بقص الشعر مــرة ثالثة! الــى هــذا الــحـ ّد ،عانت تح ّية من
تعذيبها ،بالكي مــرة والــضــرب أخــرى ،ثم ّ
العنف األخــوي .وذات يــوم حملت مالبسها، وذهبت إلــى محطة القطار لتلقي فيه بنفسها وهــي ال
تحمل من النقود ما يعينها على النجاح هر ًبا من األســر. ولــم تكن قد بلغت الرابعة عشرة حين
وصلت إلــى القاهرة ،فذهبت إلــى شــار ع عماد الدين بح ًثا عن مطربة وراقصة سورية إسمها سعاد
محاسن كانت قد رأتها في اإلسماعيلية ترقص بين األطــفــال فتنبأت لها بمستقبل زاهــر في عالم
الــرقـص. لم تعثر تح ّية على المطربة السورية في القاهرة ،فقد كانت تقدم عروضها في بعض
مسارح اإلسكندرية ،فذهبت اليها الــى االسكندرية فعينتها سعاد محاسن «كومبارس» في فرقته
في صالة «بيجو باالس» بمرتب شهري ال يزيد على الجنيهات الثالثة.
بعد فترة من التدريب في فرقة سعاد محاسن ذهبت تحية إلى الممثل بشارة واكيم الــذي قدمها
إلــى بديعة مصابني« ،ملكة الليل والمسارح آنـــذاك» ،وقــد أصبحت الراقصة األولــى في مصر .ولم
تكن بديعة مديرة مجرد فرقة فنية ،كانت تدير معه ًدا لتدريب الفنانين وصقلهم ضم فريد األطرش
ومحمد فــوزي ومحمد عبد المطلب وعبد العزيز محمود وعبد الغني السيد ،ومــن الراقصات
حكمت فهمي وسامية جمال ،ومن الموسيقيين محمود الشريف الــذي تــزوج من أم كلثوم فيما بع د.
ســوف تك ّون تح ّية مع سامية جمال ثنائ ًيا رائـ ًعــا في تاريخ الــرقــص .استعانت سامية ببعض أنماط
قــي ،وس ـ ّمــي رقصها بــرقــص الــخــيــول ،وهــي تكتسح
الــرقــص الــغــربــي وأدخــلــتــهــا إلــى الــرقــص الــشّ ــ ْر ّ
المسرح من أولــه آلخــره« ،كأنها تطير» بتعبير الكاتب أنيس منصور .في المقابل طلبت تح ّية من
ـاصــة تحقق لها االستقالل
مص ّمم الــرقــصــات اإلســبــانــي إيـــزاك ديــكــســو ن أن يصمم لها رقــصــة خـ ّ
والتم ّيز عــن سائر الـراقــصــات فــي فرقة بديعة مصابن ي. استلهم اإلسباني رقصة الـــ«كــاريــوكــا» من
الــتـراث الشعبي البرازيلي وقــد عرضت في أحــد األفــام األميركية بــدُ ور السينما المصرية. ومــا أن
ظهرت تح ّية في تلك الرقصة حتى اشتهرت باسم راقص ة الـ«كاريوكا» يهتف رواد «كازينو بديعة»
كل ليلة في طلبها، فكانت أول راقصة مصرية تحمل اســم إحــدى الرقصات التي تؤديها .أمــا اسم

تح ّية فقد منحته لها بديعة مصابني ،لتعرف في األوساط الفنية والصحافية باسم تح ّية كاريوكا.
ـي من الراقصة المصرية
تعل ّمت تح ّية رقصة «الكالكيت» من الفنان روجــيــه ،والــرقــص الــشّ ـ ْرقـ ّ
حورية محمد ،والصاجات من نوسة والــدة الراقصة نبوية مصطفى .وعملت على إعــادة الـهارمونيا
الشّ ْرق ّية القديمة في الرقص ،وهــو األسلوب الــذي تأسست عليه مدرسة كاملة ،في مقابل مدرسة
سامية جمال اإليقاعية.

الرقصة

تتوصل
إىل التأثري
اجلنيس عن
طريق حتريك
جسدها
أكرث منه عن
طريق عرضه
فحسب.
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لتح ّية مبدأ يقول إن الراقصة البارعة تستطيع أن ترقص فــي متر مربع واحـــد ،وهــذا الــشــرط ال
قي من البطن مــصــد ًرا له فال يتط ّلب سوى
تحققه إال القليالت من الراقصات .يتخد الرقص الشّ ْر ّ
مساحة صغيرة ألن الجسم هو المساحة الحقيقية للرقص الــذي عتمد على المنطقتين الخاليتين
والع ُجز أو المؤخرة .ومــن ثم كــان ال بد من تحريك هاتين
من العضالت في جسد الــمــرأة ،الصدر ُ
المنطقتين عن طريق عضالت البطن .تبدو المنطقة الوسطى المكان األثير للتعبير عن حركة
الــرقــص .وهــي حركة أفعوانية تتغنى بالحب في دائــرة «صوفية» في نظر الشّ ْرق ّيين ،ألن مظهر
الدائرة الراقصة ُير َمز إليه بالرقم  ،8عالمة الالنهاية ،في حركة تتصل من دون تــوانٍ حتى االنطفاء
ومــن ثــم تولد مــن جــديــد .ومــع ان هــ ّز األوراك والــحــوض والــصــدر يبدو للناظر بما هــو حركات
ايروسية ،فــإن الراقصة الشّ ْرق ّية تح ّمل تلك األعضاء انفعاالت أكثر صوفية منها لحمية ،ألنها في
الحركة المستمرة تلغي الحاجز العازل بين الحياة والفكر.
والــرقــص الشرقي كما يكتب قاسم بياتلي فــي «الــرقــص فــي المجتمع االســامــي» يعتمد على
مبدأي الفصل والــوصــل ،والتنسيق الهارموني الــذي هو رابــط ما بين المتضادات .فيجمع االنشداد
والــتــوتــر اللذين يظهران على شكل صــور مرئية فــي الجسد .وهــذا يتيح للراقصة االنــتــقــال من
حركة الى أخرى ،من خالل التركيز على نوعية الطاقة وليس على شكل الحركة فقط.
ـي مــن سلسلة مــحــدودة مــن الــحــركــات .تبدأ الـراقــصــة والــوشــاح حول
ويتألف الــرقــص الــشّ ـ ْرقـ ّ
رأسها وكتفيها ،وتتمشى بضع لحظات .وســرعــان ما تنزع الــوشــاح وتقوم بحركات إيقاعية لكافة
أجـــزاء جسدها .وخــال ذلــك تصدح الموسيقى سريعة وبطيئة على التتالي حسبما تفضل هي.
ومــن الحركات األولـــى التي تقوم بها ،حركة البطن على حــدة :تــز ّمــه للداخل وتــدفــع بــه للخارج
في حركة متسلسلة متموجة .وتح ّرك الراقصة نهديها أفق ًيا وهــي واقفة أو وهــي تتمشى .ثم تهز
ردفيها فــي ذات الــوقــت الــذي يجري فيه تحريك البطن فــي االتــجــاه المعاكس .بعد ذلــك تــؤدي
الراقصة سلسلة مــن التابلوهات المسرحية ،تعزف أثناءها الموسيقى ببطء وتلعب على كل
قطعة لوحدها على التوالي .وتتبع الراقصة ذلــك بحركات تنقلها من جــزء على المنصة إلــى جزء،
متمشي ًة مع اإليقاعات الصاخبة .ثم تقف بسكون وتنحني بظهرها انحناءة كبيرة وهي تهز كتفيها
ونهديها بلين وببطء .وقد تكرر بعدئذ الحركات السريعة قبل أن تختم الرقصة بل ّفات قليلة.
ويساعد الـــ ّزي ال ــذي تلبسه الـراقــصــة الشرقية على جعلها ال تكشف عــن أجـــزاء كثيرة من
جسدها ،وهــي تتوصل إلــى التأثير الجنسي عن طريق تحريك جسدها أكثر منه عن طريق عرضه
فحسب .وهــكــذا فــإن أزيـــاء الـراقــصــات تصمم بقصد إبـــراز حركاتهن والتشديد عليها أكثر منه
الكشف عنهن وعرضهن ــــ لهذا فأنهن يستعملن الــوشــاح ،ويغطين الــصــدور ،ويلبسن الثوب
ويتزين بقطع الحلي والمصوغات على رؤوسهن وأذرعهن
الطويل الــذي غال ًبا ما ال يكون شفا ًفا،
ّ
وجذوعهن وكواحلهن .والحزام الضيق المشدود حول الردفين غرضه ابراز حركات الردفين.
وعلى مــنــوال التناقض ،يمكن الــقــول إنّ رقصة البطن ،بمزجها بين الحشمة واالســتــعـراض
وبحركاتها المنسابة المتموجة ،لها صفة مهدئة مسك ّنة تخفف ما فيها من إثــارة جنسية .ذلــك أن

كانت قريبة
من المثقفني
والسياسيني
المعارضني
والكتاب
ّ
الياسريني،
بل اهنا
اخنرطت
يف «احلركة
الدميقراطية
للتحرر
الوطين»
الشيوعية
(حدتو).
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إثــارة الرغبة الجنسية تقابلها وتصدها اللذة البصرية الصرف في الحركة السلسة الصافية وفي
االستمتاع السماعي بالموسيقى ،وهــذان م ًعا يبعثان أحيانًا هــدو ًءا يكاد يكون من ّو ًما ،يقطع حبله
االستعجال في سرعة الموسيقى والتغيير في اإليقاع.
وللرقص الشرقي جـــذوره ،قيل إنها تعود إلــى احتفاالت الـــوالدة التى كانت فيها السيدات
يرقصن أمــام النساء فقط ،وكــانــت الفتيات يتعلمنه فــى ســن مبكرة «لتقوية عضالت البطن»
اســتــعــدادا لــلــوالدة .وتتطلب األســالــيــب الفنية لــعــزل العضالت ممارسة وتحكما ،وكلما كانت
الحركية فى نطاق أضيق زادت السيطرة والتحكم في العضلة وزادت حركتها.
وألجـــل ذلــك ربــمــا بــات الــرقــص الشرقي سمة فنية خالصة «للبطن» ،مــا جعل األوروبــيــيــن
يسمونه «رقــص البطون» كما هو الشأن مع رقصة «الفالمنكو» المسماة «رقصة األقـــدام» .و َثمة
تــقــارب بين الــرقــص الشرقي ورقــص الفالمنكو ،فكالهما يعتمد االرتــجــال بحيث تكون حركات
الراقصين وليدة اللحظة وليست ُمعدة سلفاَ مثل ما نجده في عديد من الرقصات .تنفعل الراقصة
مــع الموسيقى لتدخل فــي حالة النشوة يسميها الــعــرب «الــطــرب» ويس ّميها فريدريكو غارسيا
قي مغرية في اكثر من
لوركا «دويــنــدي» في حالة الفالمنكو .والمقارنة بين الباليه والرقص الشّ ْر ّ
وجــه ،ففي حين تستخدم الراقصة الشّ ْرق ّية في الغالب قدراتها الطبيعية وال تتكلف غيرها، تحتاج
راقصة الباليه إلى أن تتعلم ما تقاوم به الطبيعة، وتتغلب على الجاذب ّية، وتتحرر من ثقل الجسد.
فنساء الباليه كائنات سماوية يشبهن الهياكل العظمية تبدو أجسادهن كأنها جائعة .ينبغي على
وحملهن على المسرح أو الخشبة ،وعليهن أن يتم ّتعن بأجساد نحيفة
نقلهن
شركائهن الــرجــال
ّ
ّ
وأعــمــار معينة .وتعمل الراقصة الــواحــدة منهن على مبدأ االرتــفــاع فــي الفضاء وليس االقــتـراب
من األرض .فالباليه هو العالقة القائمة بين الجسد والــف ـراغ ،حيث البطل في الرقصة هو الفراغ
قي هو العالقة القائمة بين أجـزاء
المحيط بجسد الراقصة وليس الجسد ذاتــه ،بينما الرقص الشّ ْر ّ
قي تجسيد للحس والباليه انعتاق منه .الرقص
الجسد ذاتــه ،حيث البطل هو الجسد .الرقص الشّ ْر ّ
قي سطوة المتناهي والباليه إطاللة على الالمتناهي.
الشّ ْر ّ

فتنة الجسد

يعتبر كثيرون أن تح ّية هي الرمز المقابل لما تمثله السيدة أم كلثوم في العصر ذاتــه .التقى الرمزان
ألول مــرة في عــرس الملك فــاروق ثم بمناسبة حصول النادي األهلي على بطولة الــدوري العام في
كــرة القدم ،وهما المرتان الوحيدتان تقري ًبا التي وافقت فيهما أم كلثوم على الغناء أمــام راقصة.
وصفق الجمهور مرتين ،مــرة لصوت أم كلثوم ومــرة لرقص تحية كــاريــوكــا ،لــدرجــة أن أم كلثوم
قالت لها« :تحية ...أنت بتغني بوسطك» (خصرك).
وكانت تحية تحمل ح ًبا طاغ ًيا للحياة يظهر في تعدد ما مارسته من فنون ،وانخراطها في
العمل السياسي ،وثـــراء حياتها بالمتعة والسفر واألزواج ،وحضورها الــدائــم حتى بعد تق ّدمها
في السن .بل إن شخصية تح ّية أثــرت في إحــدى روائــع المسرح االميركي ،وهــي مسرحية «ذات
يــوم شــرقــي» .لم تكن مجرد جسد نابض بالبياض ،كانت تعبيرات وجهها ّ
تطل لتضيء من خالل
الــرقــص ،بدلع طبيعي ،وفت ّنة تصاحب فت ّنة الجسد الــذي يهتز ليبهر المشاهد .وكــان يظهر عليها
اعتناء واضــح بجسدها من خــال إبقائه في وزن مثالي محدد ال يزيد وال ينقص كي يظل صورة
مــن صــور االنسجام والتناسق المطلوبين ليس فــي جسد الراقصة فحسب بــل والممثلة والــمــرأة
الجميلة عمو ًما.
وأكــثــر مــا يميز جسد تح ّية ،هــو طــول وانسجام الساقين اللتين تحتفظان بمساحة واضحة
مــا بين عظمة الــســاق وعضلة الفخذ .كما أن تناسق عضلة الفخذ لديها وطولها تـــد ّور الخصر

وبـــروز الوركين فــي شكل واضـــح .الــى هــذا يضاف التناسق بين ارتــفــاع الجسم وحـــدود الكتفين
المنسجمين بالكامل مع الطول .وهــذا ما جعل تح ّية الراقصة األكثر فتن ًة إذا ما برز منها الساقان
فــي وصلة رقــص أو فــي فيلم سينمائي .ووجــه تحية اكثر حــدة مــن ليونة جسدها .فوجهها وجه
إمــرأة بلدية حــادة التقاطيع مع بــروز لعظمتي الوجه ولمعة حــا ّدة في العينين تحتهما أنـ ٌ
مسلوب
ـف
ٌ
ناعم يتفق مع انفراج الخدين واالبتسامة الممكنة .ولكن إذ بمجرد النظر إلى ابتسامتها الجميلة
ٌ
رقصا
التي تعلو جِ ــيـ ًدا منحوتًا وناع ًما يتذكر المشاهد ذلــك الجسد الــجــذاب الساحر تتل ّوى به ً
وطر ًبا في ساقين ُص ّممتا لتكونا األجمل واألكثر انسجا ًما ونعوم ًة.
وتح ّية التي جعلت من الرقص الشرقي تعبي ًرا عن الجسد ،تلتمع في عينيها ابتسامة دائمة.
كتب عنها صاحب «االســتــش ـراق»« :مــا مــن مــرة شاهدتها ترقص فــي األفـــام الخمسة والعشرين
أو الثالثين التي شاهدتها لها إال وكنت أعثر على تلك البسمة» إنها «رمــز لتم ّيز تحية في تلك
الثقافة» .ويمضي واصـ ًفــا تلك البسمة بأنها «نقطة ثابتة في عالم ُق ـ َّلــب» .ويــروي المخرج صالح
أبــو سيف الــذي أخــرج لها أشهر أفالمها «شباب امــرأة» أن هــذه االبتسامة الدائمة كانت تخلق له
أحيانًا مشكلة كبيرة« :حتى في لحظات غض ِّبها ،كانت عيناها تبتسمان».

فواريق

رائعة ،رسم جواد سليم ،العراق.
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ولتحية بــاع طويل فــي المعترك السياسي ،فوالدها قضى بعض الــوقــت في
المعتقالت ،وع ّمها قتل على يــد االنكليز .وك ــان لها نــشــاط مــع الفدائيين
المصريين فــي الخمسينيات عرفت خالله أنــور الــســادات ،وقــد ظــل مختبئًا
بمعرفة الفدائيين لفترة طويلة .وكــانــت تحية مــن ضمن مــن ســاعــده على
الــهــرب .وفــي لقاء لها بــه عــام  ١٩٧٨وهــو رئيس جمهورية ،قــال لها« :إنــي
كنت أعمل مع شقيقك» ،يقصد في العمل الفدائي .هنا وقفت تحية وقالت:
«ال يا ر ّيس .أنت كنت هربان» .فضحك السادات!
وبالرغم من أنها رقصت أمــام الملك فــاروق على أنغام أغنية «غنيلي شوي
شـــوي» ألم كلثوم فــي قصر «عــابــديــن» ،إال أ ّنــهــا كــانــت قريبة مــن المثقفين
والسياسيين المعارضين والــكـ ّتــاب اليساريين ،بــل انها انخرطت فــي «الحركة
الديمقراطية للتحرر الوطني» الشيوعية (حــدتــو) .وحين كــان الصحافي صالح
حافظ مــطــار ًدا من المباحث العامة في الخمسينيات النتمائه اليساري ،خبأته
تحية في مخبأ ســري في بيتها .ويــروي صــاح حافظ عن تلك الحادثة :وقعت في
هــوى تحية ودفعني ذلــك إلــى طلب يدها لكنها ابتسمت لي ابتسامتها الساحرة
وهي تقول :إذهب يابني إلى أصحابك ،الدنيا أمامك ،ال تلتفت إلى الوراء.
لما قامت ثــورة  ٢٣يوليو  ١٩٥٢قالت جملتها الشهيرة «ذهــب فــاروق
حبسا في
وها ِيجي بعده فــواريــق» وهــي العبارة التي دفعت ثمنها مائة يــوم ً
سجن االستئناف بعد أن اتهمت مع زوجها مصطفى كمال صدقي باالنخراط
في تنظيم سياسي يساري معا ٍد للثورة .وعندما تــردد عليها المخرج حلمي
رفــلــة لزيارتها ألــقــي القبض عليه .وفــي السجن أطلقت على نفسها لقب
«عــبــاس» وهــو اســم حــركــي كــان يناديها بــه زوارهــــا .ومثلما ثـــارت خــارج
األسوار ،أعلنت الغضب بداخل السجن ضد التعذيب واالشغال الشاقة.
ولــم يقتصر نشاط تحية على السياسة ،كانت موصوفة بـ«الجدعنه» .رفضت
أن ترقص أمــام الزعيم التركي أتــاتــورك ألنــه أهــان السفير المصري أمامها .وفي

إحــدى الــم ـرات جلس أحــد األشــخــاص على طاولته فــي «كازينو بديعة» ،وبهره
رقــص تح ّية ،لكنه تطاول عليها ،فصفعته وعندما نهرها األصــدقــاء قائلين« :هذا
أمير من األسرة المالكة» ،ر ّدت متحدية «وأنا ر ّقاصة من األسرة الراقصة».
وفــي بــدايــات عبد الحليم حافظ كانت تحية تعمل بــجــواره فــي المسرح
نفسه .وعندما ق ـ ّدم أغنية لم تعجب الجمهور قذفوه بالطماطم فنهره صاحب
المسرح وهـــ ّدده بالطرد .لكن تحية صرخت في وجهه قائلة «لــو عبد الحليم
خــرج هــاخــرج مــعــاه» فــاذ صاحب المسرح بالصمت .ثــم أعطت عبدالحليم
نقودا ليشتري «بدلة جديدة» بعد أن لـ ّوث الجمهور «بدلته» بالطماطم .ويروي
سليمان الحكيم أن تحية عندما ذهبت إلــى مهرجان «كــان» السينمائي الدولي
سنة  ،١٩٥٦الحظت تجاهل وســائــل اإلعـــام للوفد المصري وبعد أن لبست
«الــمــايــة الــلــف» وجــذبــت األنــظــار جلست فــي حفل غــداء فــي جــوار الممثلة
األميركية العالمية ســـوزان هــيــوارد ولما فتحت هــذه مــوضــوع إسرائيل كــادت
تحية أن تأكلها بأسنانها وعندما حــاول الممثل األميركي دانــي كــاي أن يدافع
عن زميلته بصقت في وجهه فأسرع في الفرار من أمامها .وبعد هــذه الواقعة
منحها الرئيس جمال عبدالناصر جائزة الدولة عن فيلم «شباب امرأة».
عــام  ١٩٦٨أصـــدر وزيـــر الــداخــلــيــة الــمــصــري شــعــراوي جمعة قــــرا ًرا بمنع
عــرض مسرحية «كدابين الــزفــة» .فــقــررت تح ّية االعتصام واالضـــراب عــن الطعام
الــى ان رفــع قــرار المنع بعد حــذف ما يقرب من نصف النص .وفــي أعقاب قرار
أنــور الــســادات طــرد الخبراء السوفييات ،الــعــام  ،١٩٧٢قـ ّدمــت تح ّية بالتعاون
صريحا لعبد
مع زوجها فايز حــاوة مسرحية «يحيا الــوفــد» التي حــوت انتقا ًدا
ً
الناصر وسياساته فاتهمت بأنها قدمت المسرحية دعــايــة لــلــســادات .وتزعمت
تح ّية تظاهرة الفنانين التي توجهت إلــى القصر الجمهوري فــي عهد الرئيس
حسني مــبــارك لالحتجاج على تعديل قــانــون  ١٠٢الــخــاص بالنقابات الفنية،
وأعلنت وزمــاؤهــا إض ـرابــا عــن الطعام لــم ينته إال بعد موافقة الرئيس على
مطالبهم .تربعت تح ّية لعقود على عــرش الــرقــص فــي مصر .ومث ّلت فــي ١١٧
فيل ًما روائ ـ ًيــا وفــي عــدة ادوار مسرحية .وتــزوجــت أكثر مــن  ١٢مــ ّرة (تــجــاوزت
النجمة اللبنانية صــبــاح فــي عــدد األزواج) .وفــي نهاية حياتها اعتكفت في
المساجد وتل ّقبت بـ«الحجة» واكتفت بــورع العجائز الذين يرتقون معارج العمر
األخيرة بنسيج من حكمة النهاية واالكتفاء الذي يبلغ مرتبة العشق.
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الباي
يا خنلة واد
ّ

من شعر المقاومة الشعبي ــ تونس (قفصة)
البايات (مفرد باي) حكام تونس في العهد العثماني.
الواد :الوادي والنهر ،االقام :االفعى.

ّ
يا نخلة وادي الباي

الض ّي
هي ِتعوم يف َ

يعج ضح
األقام
ال بك ك ُ

إال نياب تحت الشفايف

ال يعجبك زين الكالم
همما ز َهت البايات أيام
َ
قال الخروف للذيب

يا ما بايات يف الخواطر

الشعر يف الصغر يشيب
مثل َ

ما تدخل الواد خايف
ُ
ه أمس وإحنا اليوم
الشيب يجرب خواطر
يف َ

تعدى باي ىلع حبيب
وهمما ّ

العزم للثار ناطر

يا نخلة وادي الباي

ردي خرب النجوم
ّ

وحلفت انا نق ّ
ص راسي
ُْ

لو ُذل فوق األعتاب
ّ
غلب
الشعب ّ

ويا نخلة وادي الباي

ردي ْخ َب النجوم
ّ

ومجع الثمر من قبل ما يطيب

مليت ِ
بالو ّد اكسي
ّ

وناديت يا ُح ّر ناسي

تزول الجبال الرواسي
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الع َرق نعوم
وآنا يف َ

والفعل مذموم نايف

يا داخل الواد ّ
عوام
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ردي ْخ َب النجوم

زي حرث يف أمطر ويم

َ
وب ّليت ريق االحباب

وما يزول شعب يف ويم

 98تأمالت يف «اشواق»
		 لرياض السنباطي

سمر محمد سلامن

سمر محمد سلامن

صحافية وناقدة
موسيقية.
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تأمالت يف قصيدة «أشواق» لرياض السنباطي
لــو قـــدر لــريــاض الــســنــبــاطــي أن ينشأ فــي بـــاد تؤمن
بالموسيقى وسيلة لالرتقاء بالشعوب لبلغت الموسيقى
العربية شأنا غير الذي هي عليه اليوم.
لو قــدر له ذلــك ح ًقا ،لك ّنا اليوم نعيش زمانًا موسيق ًيا
عرب ًيا آخــر تــذوب فيه الــفــوارق بين المحلية والعالمية
مــن حيث قيمتها وتأثيرها ،بين الـــذات الفردية والــذات
االجــتــمــاعــيــة ،بــيــن األنــــا واآلخـــــر .زمــــان ســتــكــون فيه
الموسيقى العربية لغة انسانية عالمية عــابــرة للزمان
والــمــكــان ذات فلسفة ومــضــمــون يــعــب ـ ّران عــن الحياة
والــحــب والــجــمــال ،وفلسفة نجد انعكاسها على الخير
والقيم االنسانية.
تــأخــذك أعــمــال الــمــوســيــقــار ريـــاض السنباطي من
عالمك الــى عــوالــم بعيدة تسكن فــي خــوابــي الماضي،
تستلهم ذاكــرة الجذور ،ثم تعرج بك الى مستقبل النبوءة.
كأنها تبشر بزمان آخر.
هي درر فنية نفيسة كان السنباطي ينثرها في حياتنا
الفنية والثقافية .عثرنا على بعضها ومــا ي ـزال محار كثير
ينتظر .درر لــم تلق مــا تستحقه مــن رعــايــة وتقدير على
مستوى التوجه الثقافي للدولة ،منذ أفــول نجم الحقبة
الناصرية الــتــي تــألــق وزراء الثقافة فيها وتنافسوا في
إعـــاء شــأن الــفــن والــثــقــافــة ،ال فــي مصر وحــدهــا بــل في
الوطن العربي ككل.
و«أشــواق» درة من هذه الــدرر .نحاول اليوم أن نكشف
بعضا من أس ـرارهــا كنموذج لعمل فني بديع يشدك الى
األعــمــاق لتقطف لــؤلــؤة ثــم يرفعك الــى األعــالــي لتقطف
نجمة .هــذا العمل الكالسيكي البناء والرومانسي االنتماء
قد بلغ آفاقا تعبيرية متجاوزة في عمقها للمألوف في
تلحين القصيدة العربية التي يع ّد السنباطي أستاذها
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بحق ،لما يتم ّيز به من فهم عميق للنص وأبــعــاده ورؤاه
وقدرته الفائقة على دفعه نحو آفــاق أوســع وغايات أبعد.
فبقدر ما يع ّبر السنباطي بدقة متناهية عن المعاني بقدر
مــا يــكــون مــتــجــاوزا حــتــى ،لــكــأن موسيقاه تكتب نصها
الــخــاص دون خيانة للنص األصــلــي بــل تدفعه الــى آفــاق
تعبيرية جديدة بالغة الجمال والشعرية ما خطرت ربما
على قلب الشاعر فتغدو القصيدة بين يديه عالما من
الجمال المتراكم.
ملحن فقط أم أمــام شاعر يكتب بالنغم
أت ـرانــا أمــام ّ
يضيف ويثري ويتجاوز؟

حيرة محببة

يوقعنا هــذا العمل الرفيع فــي حيرة محببة بين مقاصد
الــنــص الـــذي ال يخلو مــن إشــــارات ملتبسة وطموحات
الــمــوســيــقــى .لــكــن عــمــق الــخــيــال الــســنــبــاطــي وأســلــوبــه
الروحاني المعروف اختار في مقدمته الموسيقية األخّ ــاذة
أن يحسم أمــر هــذا التأرجح بين درجــات الحب ،وأبــى اال
أن يبلغ العاشق مقام الــوجــد .هــذا االلتباس الجميل في
نص مصطفى عبد الرحمن ،وفــي بعض مفرداته ــ الجوى
 /الشك  /الــضــال ــــ يشعِرنا فــي لحظات أننا أمــام نص
يكاد يالمس حالة من حــاالت الحب في عالم المتصوفة.
حتى اذا رسونا على مشارف التحرر من أغــال بشريتنا،
أعــادنــا الــشــاعــر مــرة اخـــرى الــى حقيقتنا االنسانية في
مواكبة عبقرية للسنباطي الـــذي عـ ّبــر بحساسية بالغة
عــن حــركــة الـــروح فــي الــصــعــود الــى األســمــى ثــم الهبوط
الــى األدنـــى .مــن خــال مقا َمي النهوند والــرســت اللذين
يــتــبــادالن فــي متن القصيدة وظيفة اإليــحــاء والتعبير
الشجي عن طرفي الصراع بين مادية العشق وروحانيته،

وبين واقعيته وخياليته .وفــي المنتصف يحتل المشهد الى المناجاة أقرب:
«أيــهــا الناعم فــي دنيا الخيال  /تــذ ّكــر العهد وماضي
اللحني مقام الب ّياتي الــذي سيكون حلقة الوصل والفصل
الصفحات»
بين عالم الخيال المشوق وعالم الواقع.
والمتأمل في المقدمة الموسيقية لقصيدة «اشــواق»
ثــم يــواصــل مناجاته صــعــودا بشكل مــتــدرج أفقيا في
ً
ال يمكنه بحال من األحــوال إال أن يقف
مذهول أمــام هذه البيت الثاني الذي يبدأ باستفهام:
«أعلى بالك ما طاف ببالي  /من ليال وعهود مشرقاتِ ؟»
العبقرية الموسيقية المرتكزة الــى حــدس ملهم وقلب
ّ
ال رأت عــيــنــاك شكي
مستهام وإحــســاس مرهف
بني
الفرق
تصنع
اليت
هي
القيمة
هذه
وضــالــي /وحنيني ولهيب
ال يمكنه اال أن يستنتج
ِ
الذكريات»
أنــه ليس أمــام عمل عقلي الموسيقى اخلالدة اليت تتحدث لغة اناسنية
بـــل حـــدســـي االنــطــاقــة
وااللــهــام ،ينقلنا الــى عالم عالمية أما تلك اليت يأرسها عرصها وقوالهبا من النهوند الى
فيطوهيا الزمان.
البياتي
غير مرئي ،الــى عالم الــروح
عند هــذا الحد يقف مقام
بكل صفائه وبراءته.
تبدو المقدمة الموسيقية بمثابة حــوار درامـــي على النهوند ليس ّلم زمــام اللحن لمقام طــروب كثير السلطنة
مــســتــويــيــن .األول خــارجــي بــيــن آلـــة الــعــود المنفردة هو مقام البياتي الــذي يحتل من قصيدته اللحنية واسطة
واألوركــســتــرا ،والــثــانــي حـــوار داخــلــي بين الــعــود وذاتــه العقد ،ترافقه اإليقاعات للتعبير عن واقــع يستعيده من
ـســده حــركــة الـــلـــوازم األخّ ـــــاذة الــتــي يعزفها الــعــود الــمــاضــي .واخــتــار السنباطي مــقــام الــرســت للتعبير عن
تــجـ ِّ
منفر ًدا في تنويعات مقامية بديعة ترفد المقدمة بروافد الــواقــع اآلنـــي المعاش فــي الــحــاضــر .وفــي هــذا االختيار
جمالية تسمو بــهــا فـــوق التصنيف الــمــقــولَــب .لكأن إحــســاس شديد الــرهــافــة ،فهو هنا يستعرض تلك الصور
المقدمة سيمفونية صغيرة تضمنت فــي طياتها قال َبي التي حدثت فــي الماضي وأصبحت الــيــوم مجرد ذكــرى.
الصوناتا (المقطوعة التي تكتب خصيصا آللــة منفردة) البياتي ا ًذا هــو المنطقة الوسطى أو حلقة الــوصــل بين
والكونشيرتو (الــحــوار بين آلــة مــنــفــردة واألوركــســتــرا) .الخيال والــواقــع ،اي انــه المقام المناسب للتعبير عن
ويمضي لحن المقدمة الموسيقية فــي احــتــدامــه كلما الــواقــع المعاش فــي الماضي .وهــو المقام المسيطر في
اقتربنا مــن مطلع القصيدة كقلب يـــزداد خفقانه كلما منتصف القصيدة .والبياتي فــي هــذه القصيدة البديعة
اقــتــرب مــن بــلــوغ الــمــرام ،حيث تتوحد الــ َوتَــريــات في ثالثي األبعاد والغايات.
التعبيرات الصاخبة الــدرامــيــة وتتآلف آالت األوركــســتـرا
ــ بياتي بطعم الحسرة
جميعها للتعبير عــن هــذا االحــتــدام .احــتــدام يبلغ ذروتــه
لعيني /
« ...عندما يعرضها الماضي
ّ
«صو ًرا تجلو الذي ضّ َ
يعت مني من ليال بهوانا راقصاتِ ».
ثــم مــا يلبث أن تــهــدأ حركته فتختفي اآلالت اإليقاعية
ــ وبياتي ثــانٍ بطعم البهجة والــســرور حين يستعرض
المصاحبة ،ويس ّلم السنباطي خواتيم المقدمة للوتريات
(الكمنجات والتشيللوهات) وحــدهــا ،لتبدو كـــأرواح شريط الذكريات السعيدة مصحوبا بإيقاعات
شجي النغماتِ »
معلقة فــي الــهــواء ،هائمة تتلفت باحثة عــن خليل طال
«هتف الصبح وغ ّنى بنشيد  /رائ َع اللحنِ ّ
«كا ُلمنى تقبل كالحلم السعيد /في خيال كابتسام الزهرات»
غيابه ،فيحاورها العود كأنها استغاثة الــروح والجسد اذ
بيد اني ال أبالي بالوجود /وأمانيه الحسان النيرات».
يتجاذبان الشوق الى لقاء الحبيب.
يستهل السنباطي الــقــصــيــدة بــغــنــاء ُمــرســل دون
تستوقفنا في هــذا البيت كلمة «خــيــال» الــذي شكلت
إيــقــاعــات على خلفية مــن الــعــزف الشجي المصاحب انعطافة لحنية سريعة نحو مقام آخر بما يناسب السياق
للغناء مما يعطي للتعبير األدائــي عمقا وتكثيفا شعوريا اللحني الــذي إختاره السنباطي للتعبير عن كل ما هو من
شــديــد الــتــأثــيــر .مــن مــقــام النهوند على (الـــا) يغ ّني قبيل الــخــيــال .والتمني .وكــأن السنباطي أراد ان يكبح
السنباطي من درجــة منخفضة نسب ًيا تالئم حالة الشجن
جموح نفسه الالهثة خلف سراب ويذكرها.
َ
المقيم الــذي إعتادته النفس حتى بات هتافها أو نداؤها
أمــا البياتي الثالث فيغنيه السنباطي من جوابه ،لعل
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الحبيب الذي أشاح بقلبه يسمع ويلبي:
لتع ّبر عن الحركة النفسية المحتدمة لتخلق مناخا أقرب
«إن يكن قلبك ال يسمع لحني/
الــى االحتفالية لكنها احتفالية النيران المشتعلة في كبد
فلمن يا فتنة الروح أغني؟ للهوى سر المعاني الخالدات».
العاشق ومهرجان األلم الذي يجرح قلبه...
«وتــرى القلب ونيران الهوى ولظاها  /ودمــوع الشجن
اآلهات الثالث
لترفقت بقلبي
ثم ينتقل الــى مقام الحجاز هذا «اليقني» الشعري هو ذاته «اليقني»
فــانــطــوى مــا بقلبي من
كــــار عــبــر الزمـــــة تمهد الموسيقي الذي صاغه السنباطي من الطبقة هوى أرقني».
للمقطع الــتــالــي .ومــقــام
حــتــى اذا هـــدأ األجــيــج
مستقر
هي
النفس
فأعماق
المنخفضة،
الــحــجــاز هــذا مــقــام شديد
الــــذي تــع ـ ّبــر عــنــه الــازمــة
منطقة
من
«أعىل»
كلمة
حلن
فيما
اليقني،
االيــحــاء بــالــجــوى وبحرقة
الموسيقية التي تلي بنحو
الــف ـراق .وهــو مقام يمنحك أعىل تلهيا الزمة صغرية جدا هي مبثابة جرس مــدهــش ،عــاد ليستسلم من
اإلحــســاس بالعمق والبعد
جــديــد فــيــعــود الــلــحــن الــى
اليقني.
حقيقة
اىل
العني
إهيام
من
للعبور
والـــتـــرحـــال مـــا يجعله
الهبوط ليستقر عند كلمة
مناسبا للتعبير عــن البعد
«أرقـــنـــي» ،تــمــهــيـ ًدا لجملة
التاريخي .مــن هــذا المقام الساحر صــاغ االســتــاذ محمد لحنية هــادئــة شــديــدة التعبير عــن حالة االستسالم تلك،
عبد الوهاب مقطوعة «جبل التوباد» من مغناة «مجنون يعقبها ســؤال ملؤه الحسرة واألســـى عــن أيــام خلت من
ليلى» التي غناها هو وأسمهان .هــذه الــازمــة الحجازية مقام البياتي ايضا حتى تكتمل دائ ــرة الحالة الشعورية
الرائعة التي تطلق الوتريات من خاللها آهاتها الخاصة السائدة في هذا المقطع:
فــي كــل اتــجــاه صــعــودا ثــم هبوطا ،هيأت المناخ لدخول
«أيـــن أحـــام شــبــابــي؟ أيــن مــنــي؟ أمــســيــات مــن فتون
المقطع ــ الـــذروة في القصيدة اللحنية ،مقطع اآلهــات وتمني وعيون الدهر عنا غافالت».
ٌ
الــذي بلغ فيه السنباطي أعلى مستويات التعبير اللحني
مقامي َسلِس الى النهوند في المقطع التالي
انتقال
ثم
ٌ
واألدائي.
بعد الزمــة هي امــتــداد لكلمة «غــافــات» لتكثيف المعنى
فهذه اآلهـــات الــثــاث التي يــتــردد صــداهــا فــي أرجــاء تستقر على مقام البياتي على «ال ــا» فــي صياغة لحنية
الــكــون الفسيح ليست ســوى زفـــرات مــن نشيج الــروح بالغة العذوبة والجمال ،يتجلى فيها إحساس السنباطي
تكابد شــوق الشوق وترتجي امــا جـ ّ
ـل أن يتحقق .أتراها المرهف ،وفهمه العميق للمعاني وللغة الشعرية في نص
مناجاة انسان إلنــســان؟ لسنا نــدري بالضبط .لكأن القلب مصطفى عبد الرحمن .في المقطع التالي:
من شــدة الجوى قد تبدلت أحــوالــه وثقلت أحماله فبات
«يا حبيبي أيقظ الماضي شجوني
يتطلع الــى التخلص مــن عالئق الدنيا الــى مــا هــو اسمى
حينما طافت رؤاه في خيالي
وأعلى ،حتى لتخال الحبيب المنشود هنا َم َل ًكا .أو لعله
«وت ّلفت بعيني ليقيني
قيمة أو معنى.
«فإذا الحاضر كالليل حيالي
«آه لو تسمعني
واذا بي قد خلت منك يميني
«أشكو الجوى يا حبيبي
وانطوى ما كان من صفو الليالي».
آه آه آه لو تسمعني».
هو النداء الثاني يصوغه ذوق الملحن الرفيع من مقام
هــذا الدفع بالتأوه الــى حالة النزف الــروحــي هو من النهوند تماما كالنداء األول مما يخلق نوعا من الترابط
خيال الملحن ال الشاعر .لــذا ت ـراه يكرر المقطع والالزمة يشد طبقات البناء اللحني والشعوري بعضها الــى بعض،
و«اآله» ثالث مرات ليكون التأثير أكثر نفاذا.
ويحافظ على وحدةالموضوع.
وال يخفى على المتأمل فــي تلحين هــذا المقطع كيف
ومــن عجيب خــيــال السنباطي تلك الــازمــة البديعة
التي يعود فيها الى مقام البياتي في استخدام رابع وبديع .استطاع السنباطي أن ينجز هــذا التحول السحري للمعاني
هي الزمــة تتقدم فيها اإليقاعات وت ّتقد حركة الكمنجات الذهنية الى موسيقى شديدة التعبير عنها كأنها هي هي .ففي
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االبــيــات األربــعــة األولــى يرسم في صعود لولبي متدرج مالمح هل السنباطي تقليدي؟

ذاك «الــطــواف» بريشة النهوند .المقام البحر الــذي تتيح ما نلحظه في هذه االبيات الثالثة هو ذلك المد في لفظة
نغماته الشجية التعبير عن اإلبــحــار في الــذاكــرة واستحضار «طــال» المناسب تماما لطول المعاناة وثقلها ،وكأنه أراد
ـاض برمته نظرا لرحابته وسعة اشتقاقاته ،حتى اذا فاجأته أن يضع الحبيب أمــام طــول المعاناة حتى يمهد لنفاد
مـ ٍ
لحظة الصحو أيقن أنه كتب قصة حبه على الماء.
الصبر الــذي بــدأ يتسلل في البيت الثاني حيث الصعود
«وتلفت بعيني ليقيني /فإذا الحاضر كالليل حيالي».
التدريجي مع عبارة «غــاب عني» ،حتى بلوغ الــذروة في
البيت األخــيــر والــازمــة الختامية التي تتالشى تدريجيا
يقين ِ
الشعر ويقين الموسيقى
على طريقة الـ
  Fondu fermeبلغة السينمائيين ،اي
هذا «اليقين» الشعري هو ذاتــه «اليقين» الموسيقي الذي االختفاء التدريجي للصورة حتى يطويها الــظــام .من هنا
صاغه السنباطي مــن الطبقة المنخفضة .فأعماق النفس يمكننا القول إن موسيقى السنباطي هي لغة تصويرية
هي مستقر اليقين ،فيما لحن كلمة «عيني» من منطقة تكاد تراها.
أعلى تليها الزمــة صغيرة جــدا هــي بمثابة جسر للعبور
تتجاوز قصيدة أشـــواق حـــدود التصنيف الموسيقي
من إيهام العين الــى حقيقة
بــيــن قــديــم وحـــديـــث أو
اليقين ،إذ إنّ العين ال ترى السنباطي تارة جديد وتارة أخرى قديم .وهو كــاســيــكــي ،أو رومــانــســي،
او حــداثــي .هــي تجمع كل
اال ظاهر األشــيــاء التي تطفو كالسيكي جدا احيانا وحديث جدا أحيانا
على السطح وقــد تخدعنا.
هــذه الــمــدارس ،بعناصرها
القيمة
الشعري.
النص
يتطلبه
ما
وفق
اخرى
هــكــذا ت ّتضح لنا موسيق ًيا
وخــصــائــصــهــا الــنــابــعــة من
ً
اجلمالية اذا هي منطلق رياض السنباطي
الجدلية بين عين اليقين
هــويــة الموسيقى العربية
الــثــاقــبــة ومــحــلــهــا البصيرة
فـــي ضــفــيــرة واحــــــدة ال
ومقصده ،مبتداه ومنهتاه.
ويــقــيــن الــعــيــن الــخــادعــة
عـــلـــى طـــريـــقـــة الــقــص
ومحلها البصر .ثم يعود الى
والــلــزق أو التفكيك والتتابع الركيك لهذه العناصر كما
واقعه الــمــادي الخالي من حضور الحبيب فتراه يعبر عنه نــراه فــي أعــمــال آخــريــن أسهموا فــي تفكيك وحــدة البناء
باالنتقال السلس الى مقام الراست:
الموضوعي لألغنية العربية منذ بداية السبعينيات التي
«واذا بي قد خلت منك يميني  /وانــطــوى ماكان من شهدت تــحـ ّوالت سياسية وثقافية كبيرة أثــرت كثيرا على
صفو الليالي».
الفنون بشكل عــام والموسيقى بشكل خــاص .نحن هنا
هــذا الــغــيــاب الــمــادي كــان يحتاج الــى مــقــام وصفي أمام عمل ال يكاد يتنوع اال ليتوحد.
واقعي اإليــحــاء قــاد ٍر على تصوير هــذا التجسيد المتمثل
ان التجديد عند ريـــاض السنباطي يتجاوز األشــكــال
فكانت
في قول الشاعر «واذا بي قد خلت منك يميني ،»..
والبناء .هو حركة داخلية وينابيع عــذراء تتفجر من روح
هذه التحويلة المعبرة جدا من مقام الخيال (النهوند) الى السنباطي ووجــدانــه ورؤاه وإحــســاســه الــخــاص بالجمال.
مقام الــواقــع (الــرســت) ،ليختم أخــيـرا فصول هــذا الشوق لذا نجد أن العديد من الكتابات النقدية تنحو نحو اعتبار
الــجــارف
بطلب يصحبه تــوتــر نفسي حــاد يــبــوح بحالة السنباطي تقليديا في تناوله للمقامات الموسيقية .ذلك
ٍ
مــن الــرفــض والتمرد على هــذا الــحــرمــان .يترجمه الشاعر أنهم ينظرون بمجهر أكاديمي ال بمجهر جمالي .صحيح
بصيغة األمــر التي ختم بها القصيدة ويترجمها الملحن ان السنباطي فــي هــذا العمل استخدم مقامات تتداخل
موسيق ًيا بمالمسة مقام الــكــورد الــدرامــي بارتفاع وتيرة فــي تكوينها واجناسها ودرجـــات ركــوزهــا ،ولــم يلجأ الى
التوتر للتعبير عن الــخــروج من واقــع االستسالم الــى آفاق الغريب او النافر ،وهذا ما يعتبره بعض النقاد تقليديا .ذلك
التمرد والثورة المفتوحة على جميع االحتماالت:
انّ السنباطي يعنى قبل اي شــيء بتحويل النص الشعري
«طال بي شوقي أليام التغني
الــى نــص موسيقي يعبر عنه بمنتهى االمــانــة والــصــدق
وليال كن بعضي غاب عني
وبتكثيف الحالة الشعورية التي يعبر عنها الــنــص .فهو
فأعد لي ما انطوى من بشريات».
عــاشــق للكلمة أمــيــن عليها ،عميق االحــســاس بــهــا ،هي
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قنديله وهــداه .وهو في ذلك يتفوق من وجهة نظرنا على
جميع أقرانه بما فيهم األستاذ محمد عبد الوهاب...
تكمن حداثته فــي لغته الموسيقية ال فــي المدرسة
الموسيقية التي ينتمي اليها .فــي قــدرتــه على التطوير
المستمر لتقنياته واساليبه وفي إيحاءاته النغمية وقدرتها
على الــربــط بين الــداللــة اللفظية والــصــورة الموسيقية
واالنــفــعــال الــوجــدانــي ،اي توظيف الــصــورة الموسيقية
لتجسيد المعنى وروح النص .فاللغة الموسيقية ليست
مجرد مقامات وأوزان ،هي طريقة في التفكير والرؤية
والــتــأمــل .هــي تلك العالقة الحميمة بين العمل الفني
والسلوك الجمالي التي تتبدى فــي العالقة بين الشكل
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والمضمون وآلــيــات الــربــط بينهما .هــي تجربة رؤيــويــة
خاصة ا ًذا ،مــن العبث اخضاعها للتصنيف .والتقليدي
حقا ليس فــي موسيقى السنباطي بــل فــي رؤيـــة بعض
النقاد وتصنيفاتهم .فهو تــارة جديد وت ــارة أخــرى قديم.
وهــو كالسيكي جــدا احيانا وحــديــث جــدا أحيانا اخــرى،
وفــق ما يتطلبه النص الشعري .القيمة الجمالية ا ًذا هي
منطلق رياض السنباطي ومقصده ،مبتداه ومنتهاه.
هــذه القيمة هــي التي تصنع الــفــرق بين الموسيقى
الــخــالــدة التي تتحدث لغة انسانية عالمية وتلك التي
يأسرها عصرها وقوالبها فيطويها الزمان.

