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»بدايات« يف العام الاسدس

مع هذا العدد تدخل بدايات عامها ال�ساد�س.

ة على امتداد 
ّ
بداأنا الن�رس مطلع النتفا�سات ال�سعبي  

من  طرحْته  ما  اأّن  نعتقد  زلنا  وما  كّنا  العربي.  العامل 

حتّديات زاد احلاجة اإىل تو�سيع م�ساحات التاأّمل وتعزيز 

تبادل الأفكار والتجارب وتعميق جهود البحث والتفكري 

الّنقدي. وكّنا ول نزال مقتنعني بالرّد على هذه التحّديات 

من منظور ي�سارّي ي�ستلهم قيمَتي احلرّية وامل�ساواة معًا 

ة.
ّ
ة والعدالة الجتماعي

ّ
ويلتزم الدميقراطي

ت�ستدعي  املهّمات  تلك  مثل  اأّن  »بدايات«  تفرت�س   

على  يقت�رس  ل  وفكرّي  ثقايّف  ملجهود  العتبار  اإعادة 

التي  والعجولة  ال�رسيعة  والفكرّية  ة 
ّ
الثقافي الوجبات 

الّت�سال  و�سائل  اأو  الثقافة  اأو  اأي 
ّ
الر �سفحات  تقّدمها 

املجتمعي، واإّنا يتعّدى ذلك بالقلق واجلهد الالزَمني لإنتاج 

املعارف وحتكيم اخليال يف البحث عن م�سارات النتقال 

وطرائق التعبري وابتكار احللول حيث تكون مطلوبة. 

 
ّ
�سعينا ون�سعى اإىل اجلمع بني مْثل هذا التطّلب البحثي  

ة، مع 
ّ
ة واملتعة اجلمالي

ّ
ة ال�سحافي

ّ
والنقدّي وبني الحرتافي

احلر�س على التوّجه اإىل اجلمهور العري�س قدر توّجهنا 

�س. اإىل اجلمهور املتخ�سّ

التي  امل�ستقّلة  ورّيات  الدَّ من  قّلة  بني  اأّننا  ندرك   

العربي،  والعامل  لبنان  احلياة يف  قيد  على  للبقاء  تكافح 

نعتمد  �سي. 
ّ
موؤ�س اأو   

ّ
حكومي اأو   

ّ
ر�سمي دعم  عن  مبعزل 

بالدرجة الأوىل على عناد فريق املجّلة التحريرّي والفّني 

والتنفيذّي – اإ�سافة اإىل الع�رسات من الكّتاب والباحثني 

عًا، 
ّ
والفّنانني اآمنوا بهذا اجلهد وارت�سوا الكتابة فيه تطو

اء والأ�سدقاء. 
ّ
واإىل ت�سجيع جمهور، ولو حمدوداً من القر

تعانيها  التي  الأزمة  مفاعيل  من  نْفلت  ولن  مل   

وهي  ة 
ّ
وف�سلي و�سهرّية  ة 

ّ
اأ�سبوعي ة 

ّ
الورقي الدورّيات 

التمويل  حيث  من  ات، 
ّ
اليومي اأزمة  اإىل  اقة 

ّ
ال�سب

والرتويج وم�ساعب ال�سرتاكات والّتوزيع، عدا عقبات 

قابة. مع ذلك ن�سعى اإىل الوجود يف اأكرب عدد ممكن 
ّ
الر

ة، مبا فيها معار�س الكتب، واملكتبات 
ّ
من البلدان العربي

ة يف اخلارج.
ّ
العربي

البديل  باأّن  مقتنعني  ل�سنا  مْكلف.  ال�ستقالل  قرار   

رجال  متويل  طريق  من  ياأتي   »
ّ
ال�سيا�سي »التمويل  من 

ات 
ّ
اآلي خالل  من  اأو  لل�سحافة  وال�رسكات  الأعمال 

وق وعائدات الإعالنات التجارّية. 
ّ

ال�س

عات قّلة من الأفراد 
ّ
لنا كّل عدٍد بعدده من خالل ترب

ّ
مو  

قة بني 
ّ
اليدين، وم�ساهماٍت متفر اأ�سابع  ل يتعّدون عدد 

اأ�سهمت يف تغطية بع�س  لتنظيمات مانحة  واآخر  وقت 

تكاليف هذا العدد اأو ذاك. ول وْهم لدينا باإمكان حتقيق 

وال�سرتاكات.  املبيع  خالل  من  ًا 
ّ
مالي  

ّ
الذاتي الكتفاء 

لكّننا �سوف نظّل ن�سعى اإىل اأكرب قْدر من العائدات من 

املواّد اجلديدة  الأ�سا�س هو ن�رس  يبقى هّمنا  هذا وتلك. 
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يف  والّتفكري  البحث  على  واحلافزة  ائد 
ّ

لل�س املعاك�سة 

»بداياٍت لكّل ف�سول الّتغيري« والو�سول اإىل اأكرب عدد 

اء وتو�سيع وتعزيز عالقات الّتفاعل والّت�سامن 
ّ
من القر

معهم، نّتكل عليهم يف تغذية »بدايات« بالكتابة واملوؤازرة 

والّنقا�س والّنقد كما يف تاأمني ا�ستقاللنا املايّل بالرّتويج 

ع.
ّ
وال�سرتاك والترب

ت�ستنفد  اأْن  اإىل  فيها  ون 
ّ
م�ستمر ونحن  مغامرة.  هي   

واإىل  اإليها  احلاجة  ت�ستنفد  لن  لأّنها  املاّدّية،  اإمكاناتها 

اأمثالها ولن ي�سكو عامل الّثقافة والفكر يف بالدنا من كّتاب 

ّدون مثل هذه ال�سحافة بجمهورها. اء واأ�سدقاء ميمُ
ّ
وقر

ًا 
ّ
هذا العام هو عام املنا�سبات والأرقام ال�سحرّية حمّلي  

اً: ١٩١٧، ١٩٤٧، ١٩٦٧، ١٩٨٢، اإلخ. يف  ّ
ًا وعاملي

ّ
وعربي

ة 
ّ
ذكرى اخلام�س من حزيران ١٩٦٧ نن�رس رواية تنقيحي

العالقة  على  جديدة  اأ�سواء  تمُلقي  فهمي  خالد  خ 
ّ
للموؤر

ة 
ّ
ال�سيا�سي القيادة  وبني  وقّوة،  قرار  كمركز  اجلي�س،  بني 

/ يونيو  ة حرب حزيران 
ّ
النا�رسّي مب�رس ع�سي النظام  يف 

مدى  عن   
ّ
الفتتاحي املقال  ويت�ساءل  وخاللها.   ١٩٦٧

على  ة 
ّ
امل�سوؤولي اإلقاء   /  

ّ
الذاتي »الّنقد  ة 

ّ
ثنائي ة 

ّ
�سالحي

داعيًا  وحماكمتها  والّنك�سات  الهزائم  فهم  يف  الغري« 

حتّكمت  التي  ة 
ّ
اجلهّنمي ات 

ّ
الآلي يف  والتفكري  الّتاأّمل  اإىل 

احلروب  اإىل  ة 
ّ
الوطني احلروب  من  التحّول  يف  وتتحّكم 

ة. ومبنا�سبة ذكرى اجتياح لبنان �سيف ١٩٨٢، نمُفرد 
ّ
الأهلي

�سفحات »يا عني« لَعني رمزي حيدر، اأحد اأبرز م�سّوري 

ة( يقّدمه زميله زهري هّواري. 
ّ
ة )والعربي

ّ
احلروب اللبناني

 
ّ
نفتتح يف هذا العدد ن�رس مذّكرات القائد ال�سيوعي  

مة متتّد على 
ّ
اللبناين جورج البطل، يف �سهادات نادرة وقي

متعّددة  ة 
ّ
ن�سالي الزمن وتنهل من جتربة  �ستة عقود من 

ه النقدّي، 
ّ

الأوجه تغتني ب�رساحة جورج املعروفة وح�س

ة 
ّ
ال�سيوعي احلركة  ذاكرة  اإىل  ة 

ّ
نوعي اإ�سافة  لت�سّكل 

ة.
ّ
ة والعاملي

ّ
ة والعربي

ّ
والي�سارّية اللبناني

مل�ساوي  درا�ستنْي  على  نظر«  »فيها  زاوية  حتوي   

 
ّ
الأكادميي النتاج  اإىل  تنتميان  �سّكرية  ومي�سون  الر�سيد 

اأبناء  عن  ة، 
ّ
العربي اللغة  بغري  ال�سادر،  اجلديد  واملعريّف 

ني وباحثني، وقد 
ّ
، وعن �سواهم من اأكادميي

ّ
ال�ّستات العربي

تعّهدت »بدايات« بالتعريف بهذا الّنتاج وتعريبه وو�سعه 

اء العرب، خ�سو�سًا اأّن القليل منه يجد 
ّ
يف متناول القر

ة.
ّ
طريقه اإىل الّن�رس باللغة العربي

ملئوّية   )١٨( الآتي  العدد  �س  نخ�سّ �سوف  اأخرياً،   

ة ١٩١٧ هادفني منه اإىل ت�سجيل 
ّ
»ثورة اأكتوبر« الرو�سي

ة فارقة - خالل عقد من 
ّ
الأوجه املختلفة للحظة تاريخي

ة مع 
ّ
ة وال�سيا�سي

ّ
الزمن - تزاوجْت فيها الثورة الجتماعي

م.
َ
لة والقي

ّ
الثورة يف الثقافة واملخي

وهي دعوة مفتوحة لكّل َمن له اهتمام بتلك الفرتة   

اإىل القرتاح وامل�ساهمة.

»بدايات«
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2٠1٧ ،1٩٨2 ،1٩٦٧
اآللة اجلهنمية: من احلروب الوطنية اىل احلروب االهلية

على فّواز طرابليس �ساغطتني  منا�سبتني  ال�سيف  هذا  ي�سادف 

يونيو   / حزيران  هزمية  ة 
ّ
خم�سيني هما  ة 

ّ
العربي الذاكرة 

الإ�رسائيلي  للغزو  والثالثون  اخلام�سة  ١٩٦٧والذكرى 

عام  يف  ال�سيف  هذا  وياأتي   .١٩٨٢ عام  للبنان 

بلفور  واإعالن  بيكو  �سايك�س  مئوّية  ي�سادف   
ّ
�سباعي

١٩١٦-١٩١٧ وذكرى تق�سيم فل�سطني ١٩٤٧.

ما يتعّدى الّنقد الذاتي وامل�ؤامرة

ا�ستبطان  اأو  خارجّية،  موؤامرة   / ذاتي  نقد  ثنائّية  حتّكمت 

الذنب / حتويل الذنب، بالتف�سريات املعطاة لهزمية ١٩٦٧ 

القليلة  املحاولت  اأبعد حّد. من  اإىل  بها  تتحّكم  تزال  ول 

يا�سني احلافظ وْفق  الراحل  الثنائّية م�ساهمة  تلك  لتجاوز 

منظور »الهزمية احلافز«، يف مواجهة ما �سّماه »الأيديولوجيا 

ال�سائد  الذاتي  الّنقد  جتاوز  اإىل  احلافظ  �سعى  املهزومة«. 

الذي يحّمل الهزمية )الع�سكرّية( اإىل قَيمٍ واأفكار ومعتقدات 

»ال�سخ�سّية  خ�سال  اأو  العربي«  »العقل  مكّونات  اإىل  اأو 

العربّية« اأو اإىل بمُنى اجتماعّية تلّمها كّلها ت�سمية »التخّلف«.

ة 
ّ
اأعاد احلافظ العتبار اإىل العالقة بني العوامل الداخلي  

يف  بو�سعها   ١٩٦٧ العام  لنك�سة  ة 
ّ
اخلارجي والعوامل 

رها 
ّ
موقعها من ال�رساع بني �سعوب املنطقة وحركات حتر

ة 
ّ
الأمربيالي وبني   

ّ
والجتماعي  

ّ
والدميقراطي  

ّ
الوطني

ة 
ّ
اخلارجي والعوامل  القوى  ر 

ّ
ليحر واإ�رسائيل  ة 

ّ
الأمريكي

على  ويقّدمها  املوؤامرة  �سفة  من  الّنزاع  يف  املتدّخلة 

امل�سالح والأهداف  ناجمة عن ت�سارب يف  نزاعات  انها 

والتطّلعات بني الطرفني املتنازعني.

على م�سافة ن�سف قرن من احلدث، يجدر التذكري باأّن   

حرب الأّيام ال�سّتة وقعت يف فرتة كانت فيها الوليات 

ر 
ّ
ة تقود الرّدات امل�ساّدة حلركات التحر

ّ
املتحدة الأمريكي

ة، يف امتداد 
ّ
 والأنظمة الدميقراطي

ّ
ودول احلياد الإيجابي

امتداد  على  ال�سوفياتي،  الحتاد  �سّد  الباردة  احلرب 

لنظام  الدموّية  الت�سفية  القريبة  حمّطاتها  ومن  العامل، 

ة يف اإندوني�سيا العام ١٩٦٦ 
ّ
�سوكارنو واحلركة ال�سيوعي

يف  اليونان  يف  ة 
ّ
الدميقراطي على  اجلرنالت  وانقالب 

 جّداً يف تلك املواجهة اأّن عبد 
ّ

العام ١٩٦٧. واإّنه ملعرب

الّنا�رس، ف�سل يف حتييد اأمريكا يف �رساعه مع اإ�رسائيل 

الأخرية  اللحظة  يف  واكت�سف  تريان  م�سائق  حول 

»اإ�رسائيل  الأ�سَهر  خطابة  يف  اأعلنها  التي  احلقيقة 

جمال  كان  واإذا  اإ�رسائيل«.  هي  واأمريكا  اأمريكا  هي 

خ�رس  قد  والأردن،  �سورية  حّكام  ومعه  الّنا�رس،  عبد 

الأر�س لإ�رسائيل اإّل اأّنه خ�رس نظامه وثورته لأمريكا، 

الحتاد  مع  والّتحالف  الإيجابي،  احلياد  �سيا�سة  اأي 

، وقتال جي�سه 
ّ
ة البناء الداخلي

ّ
ال�سوفياتي، وجتذير عملي

ال�سعودّي  الهجوم  �سّد  ة 
ّ
اليمني اجلمهورّية  جانب  اإىل 

اجلزائرّية  للّثورة  الأ�سكال  متعّدد  وتاأييده  لإ�سقاطها، 

اإلخ. بعبارة اأخرى، حّققت الوليات املّتحدة بالوا�سطة 

ة العام ١٩٦٧ ما عجزْت عن حتقيقه بريطانيا 
ّ
الإ�رسائيلي

وفرن�سا بالوا�سطة ذاتها وبالتدّخل املبا�رس العام ١٩٥٦. 

 جّداً اأن يعلن حاكم م�رس، املهزوم يف احلرب 
ّ

واإّنه ملعرب

ته باتت 
ّ
اأّن »الثورة« امل�رسّية انتهت واأّن مهم ة، 

ّ
الوطني

احلفاظ على الّدولة.

احلافظ،  يا�سني  م�ساهمات  زت 
ّ
متي اآخر،  على �سعيد   

اجليو�س  عن  بالدفاع  مرق�س،  اإليا�س  الراحل  ومعه 

ة والدعوة اإىل اإعادة تاأهيلها يف وجه رواج موجة 
ّ
العربي

 
ّ
الفل�سطيني  

ّ
الفدائي العمل  وتقدمي  اجليو�س  »اإ�سقاط« 
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ة 
ّ
ال�سعبي التحرير  وحروب  الغوارّية  احلروب  واأ�ساليب 

فاإىل  ة. 
ّ
النظامي احلروب  ومن  منها  بدياًل  املدى  طويلة 

ة عن احلاجة اإىل اجليو�س للدفاع 
ّ
جانب احلّجة البديهي

، و»ت�سفية اآثار العدوان«، راأى احلافظ اجليو�س 
ّ
الوطني

اأّنها حا�سنات احلداثة ملا  الثالث على  يف بلدان العامل 

ة 
ّ
يتطّلبه العلم والتخطيط والقيادة الع�سكرّية من عقالني

�س احلافظ نقداً 
َ
 احلداثوّي، مار

ّ
وتقانة عالية. بنف�س الهم

يده  لي�سع  العربي«،  املجتمع  »عمارة  اه 
ّ
�سم ملا  جذرّيًا 

على اإحدى و�سائل حتويل الهزمية اإىل حافز ح�سارّي، 

داعيًا اإىل اإعالء قيمة العمل �سّد عادات وتقاليد الك�سل 

ة.
ّ
واحتقار العمل اليدوّي، و�سّد التنبلة ال�ستهالكي

هذه  يف  لفتة  نتاجات  حزيران  نك�سة  تعرف  مل   

هي  بالهتمام  اجلديرة  املحاولة  ة. 
ّ
اخلم�سيني الذكرى 

فهمي عن  امل�رسّي خالد  خ 
ّ
للموؤر ة 

ّ
التنقيحي امل�ساهمة 

ة، ونط 
ّ
العالقة بني القيادة الع�سكرّية والقيادة ال�سيا�سي

خالل  احلرب،  لحتمالت  املَعّدة  الع�سكرّية  اخلطط 

الأزمة املوؤّدّية اإىل اندلع حرب الأّيام ال�سّتة )راجعها 

يف هذا العدد(. لكْن ل عجب اأن ترتاجع ذكرى حرب 

النزاعات  طوفان  غمرة  يف  �سخامتها،  على  ة، 
ّ
وطني

ة 
ّ
ة وحروب التدّخل الع�سكرّي الإقليمي

ّ
واحلروب الأهلي

ة. والنتقال من هذا الّنمط من احلروب اإىل ذاك 
ّ
والدولي

ق له يف هذه املقالة.
ّ
هو بالتحديد ما ننوي التطر

املو�سوع الذي ي�ستحّق التوّقف عنده والتاأّمل ويف   

العالقة  عن  الت�ساوؤل  حتديداً  هو   ،٢٠١٧ العام  هذا 

ة 
ّ
الأهلي احلروب  اندلع  وبني   ١٩٦٧ هزمية  نتائج  بني 

ة، اأي بني ١٩٦٧ و١٩٨٢ و٢٠١١. كيف انقلبت 
ّ
العربي

ة؟ 
ّ
ة، واحل�سد والتعبئة لها، اإىل حروب اأهلي

ّ
حروب وطني

القتال  اإىل  الآخر  العدّو  قتال  من  النتقال  كيف جرى 

�سّد الأخ، بل اإىل قتل الأخ. ت�سعى هذه املقالة اإىل اإثارة 

املو�سوع واقرتاح بع�س نقاط ا�ستدلل عليه.

غلبة اجلي��شرتاتيجيا

قلبْت نك�سة �سيف ١٩٦٧ ميزان القوى يف املنطقة على 

راأ�سها  وعلى  الّنفط  ات 
ّ
اأوليغار�سي ل�سالح  جذرّي  نحو 

ة ال�سعودّية ومعها الأنظمة املوالية للغرب. وما لبث 
ّ
العربي

ات 
ّ
ة مطلع ال�سبعيني

ّ
هذا النقالب اأن تعّزز بالفورة النفطي

الأوجه  متعّدد  الإقليمي  ال�سعودّية  ة 
ّ
العربي دور  مفتتحًا 

اليمن  التدّخل يف   :
ّ
املال وبالّدعم الأمريكي ة 

ّ
بقو املدّعم 

النظام  على  ادات 
ّ

ال�س اأنور  انقالب  متويل  ب�سطريه، 

، تزويد 
ّ
النا�رسّي وعلى الّتحالف امل�رسّي - ال�سوفياتي

ة تعوي�سًا على خ�سارة 
ّ
الّنظام ال�سورّي بالريوع ال�سيا�سي

متويل  ة، 
ّ
اللبناني ة 

ّ
الأهلي احلرب  يف  التدّخل  اجلولن، 

ة، 
ّ
الالتيني اأمريكا  اإىل  و�سوًل  للّثورات  امل�ساّدة  الرّدات 

وغريها. اإىل ذلك �سوف تفتتح فرتة ما بعد ١٩٦٧ عهدا 

جديداً يف ت�سيي�س الإ�سالم وا�ستنباط وت�سجيع احلركات 

وت�سجيع  بدعم  العامل،  امتداد  على  اجلهادّية  ة 
ّ
الإ�سالمي

اجلهادّيني  ال�سعودّية  بتمويل  بداأ  اأي�سًا،  هنا  ني 
ّ
اأمريكي

العرب يف حرب اأفغان�ستان، بالّتعاون مع ال�سي اآي اإي، 

ومل ينته ف�سوًل اإىل الآن.

�ست نك�سة ١٩٦٧ الطابع الع�سكرّي 
ّ
يف املقابل، كر  

لطات القائمة يف م�رس و�سورية والعراق وما التحق 
ّ

لل�س

»اإزالة  با�سم  واليمن(.  وال�سودان  ليبيا  )يف  وماَثَلها  بها 

حتى  وتو�سعتها  اجليو�س  تاأهيل  اأعيد  العدوان«  اآثار 

ة، 
ّ
الوطني املوازنات  من  متزايدة  ح�س�ساً  تبتلع  باتت 

ع�سكرة  رافقتها  ة، 
ّ
الإلزامي الع�سكرّية  اخلدمة  وفر�ست 

التعليم وال�سباب، واأطبقْت اأجهزة ال�ستخبارات والأمن 

ة والعاّمة للمواطنني  مة واملتكاثرة على احلياة اخلا�سّ
ّ
املتور

�س اإىل 
ّ

اإذ انتقل الوزن الأكرب لدورها من مكافحة التج�س

�س 
ّ

�س على املواطنني اإ�سافة اىل دورها يف التج�س
ّ

التج�س

والرقابة داخل اجليو�س ذاتها. وملّا مل يْكف ذلك لل�سيطرة 

الّدفاع  )�رسايا  املوازية  اجليو�س  اأن�ساأْت  اجليو�س،  على 

و�رسايا ال�رّساع يف �سورية واحلر�س اجلمهورّي واحلر�س 

اجلمهورّي اخلا�ّس يف العراق، اإلخ(.

الع�سكرّي  الطابع  يف  خيم  الت�سْ هذا  تزامن   

بالّنزاع  �سواها  من  اأكرث  ة 
ّ
املعني الأقطار  لل�سلطات، يف 

ة 
ّ
اجليو�سيا�سي العوامل  مغّلبًة   ،

ّ
الإ�رسائيلي  

ّ
العربي

وامل�سالح  العوامل  ح�ساب  على  ة 
ّ
واجليو�سرتاتيجي

 ،
ّ
 الإ�رسائيلي

ّ
ة ال�سالم« العربي

ّ
ة، يف ظّل »عملي

ّ
الداخلي

ة، خ�سو�سًا بعد حرب 
ّ
برعاية الوليات املتحدة الأمريكي

ة لتلك 
ّ
ة واخلارجي

ّ
ت�رسين ١٩٧٣. باتت الأدوار الإقليمي

ة، تعرتف 
ّ
تها« اخلارجي

ّ
اأ�سا�سًا يف »�رسعي الأنظمة، ركناً 

هي  مبا  الأخرى  ة 
ّ
الغربي والقوى  املتحدة  الوليات  بها 

اإليها  ت�سَع  ةٍ مل 
ّ
�سعبي ةٍ 

ّ
بدياًل من �رسعي ًة«، 

ّ
اإقليمي »قوى 

ه 
ّ
ة، وما تدر

ّ
اأ�ساًل. بل جرى توظيف تلك الأدوار اخلارجي

ة 
ّ
ة اإ�سافي

ّ
من مالٍ و�سالٍح وم�ساعدات ونفوذ، مبا هي قو

للت�سّلط وال�سيطرة على �سعوبها.
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حرب  »ل  ال�سهرية  كي�سنجر  هرني  معادلة  مّهدت   

طرد  اأمام  الطريق  �سورية«  بدون  �سالم  ول  م�رس  بدون 

اإىل  املو�سل  امل�سار  وتنفيذ  ال�سوفيات من م�رس،  اخلرباء 

كامب ديفيد والّنزاع على الو�ساية على منّظمة الّتحرير 

الأ�سا�س يف �سيا�سة  ذاتمُها  املعادلة  ة. و�سّكلت 
ّ
الفل�سطيني

 با�سم 
ّ
املمانعة ال�سورّية، ووا�سطة ا�ستدرار الريع اخلليجي

الع�سكرّي يف  التدّخل  الأ�سد  اجلولن، و�رسعَنت حلافظ 

ة، 
ّ
لبنان العام ١٩٧٦ لالإم�ساك مبنّظمة التحرير الفل�سطيني

حلّل  تفوي�سٍ  ١٩٨٩واكت�ساب  العام  التدّخل  واإعادة 

ة اإىل العام ٢٠٠٦. وبا�سم الدفاع عن نفط 
ّ
الأزمة اللبناني

�سّدام  �سّن  ة، 
ّ
الإيراني ة 

ّ
الإ�سالمي الثورة  وجه  يف  اخلليج 

ح�سني حربه املدّمرة �سّد اإيران قبل اأن يتوّهم باأّن انت�ساره 

غمو�ٌس  ي�سّجعه  الكويت،   
ّ
م �سَ يخّوله  احلرب  تلك  يف 

 متواطٌئ مل يلبث اأن ارتّد عليه يف حرَبني مل تكونا 
ّ
اأمريكي

اأقّل �رساوة من �سابقتهما، اإلخ.

�سيف  لبنان  على  ة 
ّ
الإ�رسائيلي احلرب  تبدو  هكذا   

ة يف هذا امل�سار املت�سابك من 
ّ
١٩٨٢ كاأّنها مرحلة انتقالي

ة. مل يقت�رس 
ّ
ة اإىل زمن احلروب الأهلي

ّ
زمن احلروب الوطني

ة 
ّ
عربي لعا�سمة   

ّ
الإ�رسائيلي اجلي�س  ح�سار  على  الأمر 

 
ّ
الإ�رسائيلي الغزو  جاء  معدودة.  لأّيام  ولو  واحتاللها، 

ة على 
ّ
ة ا�ستدعت قوى التدّخل اخلارجي

ّ
و�سط حرب اأهلي

اللبنايّن   
ّ
الوطني ك  التما�سمُ يف  �رسخاً  واأحدث  اختالفها، 

 ،
ّ
الإ�رسائيلي العدّو  جانب  اإىل  ون 

ّ
لبناني قاتل  حيث 

 
ّ
والأهم املجازر،  اأب�سع  اإحدى  وتغطيته  بدعمه  وارتكبوا 

الّدّبابات  ظّل  يف  للجمهورّية  رئي�س  تن�سيب  مّت  اأّنه 

 .
ّ
 و�سعودي

ٍّ
ة وبدعمٍ اأمريكي

ّ
الإ�رسائيلي

ّ
 اإىل العنف الأهلي

ّ
من العنف ال�طني

ة من 
ّ
بعد خما�ٍس لي�س بالق�سري اأطلقت املجتمعات العربي

 
ّ
 واجتماعي

ّ
�سلبها كّل ما كانت تختزنه من احتقانٍ �سيا�سي

انتفا�سات  يف  نف�سها  عن  ت 
ّ

عرب َجَمعية  ات 
ّ
ومظلومي

ة عارمة، حتملها قّوتان خمتلفتان ومتزامنتان، ترمي 
ّ
�سعبي

ينحو  حديث  باجّتاهٍ  القائمة  ال�سلطة  تغيري  اإىل  الأوىل 

الّثانية  وتتكّون  ة، 
ّ
الجتماعي والعدالة  ة 

ّ
الدميقراطي منحى 

اإعادة  على  وتعمل  خ�سو�ساً،  امل�سلمني  الإخوان  من 

وقد  ة. 
ّ
الإ�سالمي ال�رسيعة  وفق  واملجتمع  الدولة  هيكلة 

�سنح لتلك القّوة الثانية احلكم من خالل النتخابات )يف 

انطلقت  املقابل،  اليمن(. يف  واملغرب ويف  وتون�س  م�رس 

اإىل  ال�ساعية  الأنظمة  بني  ترتاوح  للثورة  م�ساّدة  رّدات 

م�سّلحة  جهادّية  رّدة  حركات  وبني  ب�سلطاتها  الحتفاظ 

رفدتها ودعمتها كّل القوى املتدّخلة يف املنطقة، مع دورٍ 

بالدولة  تتّوجت  وتركيا،  وقطر  ال�سعودّية  ة 
ّ
للعربي اأبرز 

 للعراق التي نقلت 
ّ
ة )داع�س( ابنة الغزو الأمريكي

ّ
الإ�سالمي

ة 
ّ
اإ�سرتاتيجي مهّمة  اإىل  القاعدة  لتنظيم  ة 

ّ
الإرهابي ة 

ّ
الأممي

اأكرث جذرّية ودموّية جنحت يف احتالل املدن واإقامة حكم 

ة عليها يف العراق و�سورية.
ّ
الدولة الإ�سالمي

الع�رس  جرمية  ارتكب   
ّ
الأمريكي الحتالل  كان  واإذا   

ة 
ّ
، فاإّن اإعادة بنائه على قواعد مذهبي

ّ
بحّل اجلي�س العراقي

َتفّككه  اإىل  اأّدت  اأن  لبثت  ما  فيه  الف�ساد  وا�ست�رساء 

وان�سحابه من املو�سل اأمام هجوم لب�سعة اآلف من مقاتلي 

 ،»
ّ
ال�سعبي »احل�سد  هو  موازٍ  جي�ٌس  انطلق  هكذا  داع�س. 

جميعها  متّثل  وامللي�سيات  املوازية  اجليو�س  اإىل  اأ�سيف 

ة، 
ّ
، واإىل امللي�سيات غري العراقي

ّ
»املكّون ال�سيعي« العراقي

 ومن احلر�س الثورّي 
ّ
اأبرزها وحدات من اجلي�س النظامي

 للعراق 
ّ
ني. من جهة ثانية، متّخ�س الغزو الأمريكي

َّ
الإيراني

عن تكوين جي�س كردّي، يف اإطار اإقليم كرد�ستان، ما لبث 

اأن جتاوز حدوده نحو كركوك واملو�سل يف اأعقاب احتالل 

داع�س لهذه الأخرية.

احلاكم  ر 
ّ
قر عندما  ال�سورّي  اجلي�س  انك�رس  ولقد   

برفع  باملطالبة  بداأت  ة 
ّ
�سلمي تظاهراٍت  لقمع  ا�ستخدامه 

حالة الطوارئ املفرو�سة من العام ١٩٦٧، ونّحى قائده، 

املتع�سكرة،  النتفا�سة  احتواء  عن  الّنظام  عجزمُ  لبث  وما 

 والدويّل واإىل 
ّ
 الإقليمي

ّ
جلاأ اإىل ا�ستدعاء التدّخل اخلارجي

ة.
ّ
ة وغري عربي

ّ
ملي�سياٍت عربي

 عندما تفاقمت النزاعات داخل 
ّ
وانك�رس اجلي�س اليمني  

ة علي عبد الله �سالح توريث ال�سلطة لأحد 
ّ
احلكم حول ني

اأبنائه، فان�سّق اأحد اأركان النظام واملر�ّسحني للوراثة، قائد 

اإىل   
ّ
وان�سم الأحمر،  حم�سن  علي  ع 

ّ
املدر الأّول  اللواء 

ة« 
ّ
ة. وما لبثت »املبادرة اخلليجي

ّ
ة ال�سلمي

ّ
النتفا�سة ال�سعبي

وحدات  بني  اجلي�س  انق�سام  �ست 
ّ
كر اأن  اأ�ساًل  الك�سيحة 

ال�سابق  والرئي�س  رّبه من�سور هادي  موالية حلكومة عبد 

ملي�سيا  بني   
ّ
اأهلي ا�ستقطاٍب  واإىل  �سالح،  الله  عبد  علي 

وباملثل،   .»
ّ
اجلنوبي »احلراك  وملي�سيات  الله«  »اأن�سار 

الإيرايّن  الع�سكرّي  التدّخل   
ّ
اليمني النزاع  ا�ستدعى 

 .
ّ
وال�سعودّي والإماراتي

اأوّد اخللو�س من كّل ما �سبق اإىل الآتي:  
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من  مرّكب  من  النتفا�سات  انطلقت  اأّوًل،   

ال�ستبدادّي  الّطابع  تفاقم  مقّدمتها  يف  اأتى  العوامل 

بـ»عملّية  املعنّية  لالأنظمة   
ّ
القمعي  

ّ
الأمني الع�سكرّي 

ال�سالم«، مع الهرتاء املتزايد ل�رسعّيتها وتقّل�س قواعدها 

التنمية  عن  املتزايد  تخّليها  اء 
ّ
جر الداخلّية،  الجتماعّية 

والفروقات  والفقر  البطالة  وتفاقم   
ّ
الجتماعي والتوزيع 

الطائفّية  والنزاعات  امل�سائل  واحتدام  واملناطقّية  الطبقّية 

واملذهبّية والإثنّية.

على اأّن الآلّية التي �سمحت، بل اأوجبت، هذا التحّول   

ابنة  هي  الأهلّية،  احلروب  اإىل عهد  الوطنّية  احلروب  زمن 

التحّول اجلذرّي يف بنية ال�سلطة واجلي�س يف البلدان املعنّية 

ْبط الداخلّيني،  وا�ستخدامه املتزايد يف مهّمات القمع وال�سّ

حتى انك�رست اجليو�س املعنّية حتت وطاأتهما.

ثورّية  انتفا�سات  عرفا  اللذين  البلدَين  اأّن  ملعرّب  واإّنه   

هما  وتون�س  م�رس   
ّ
الأهلي القتتال  من  ذلك  مع  و�سلماً 

بالقّوة  الت�سّدي  عن  فيهما  اجلي�س  امتنع  حيث  الَبلدان 

والعنف لالنتفا�سات ال�سعبّية.

واحلروب،  النزاعات  تلك  معمعان  يف  ثانياً،   

�سّكل التحاق الأنظمة املعنّية باحلرب الكونّية �سّد الإرهاب 

اأكرب و�سيلة من اأجل جتديد �رسعّيتها يف مواجهة �سعوبها 

العا�سية، بقيادة الوليات املتحدة الأمريكّية، بعدما تناوبت 

وداع�س  والن�رسة  القاعدة  تنظيم  ا�ستخدام  على  جميعاً 

تاأجري  اإىل  الرتداد  قبل  واخلارجّية  الداخلّية  حروبها  يف 

جيو�سها يف »احلرب الكونّية �سّد الإرهاب« مبا ا�ستوجبته 

ومن  داخلّية  وتطّلعاٍت  ومطالب  م�سالح  لكّل  مْع�سٍ  من 

دمار وتوظيف امللي�سيات املذهبّية املتقابلة فيها.

تدمري املدن

 اإذا بقي لالأخري من معنى هو 
ّ
ما ي�ستحّق النقد والنقد الذاتي

هذا الديالكتيك اجلهّنمي الذي به نقلب العداء للغرب اإىل 

 الإ�رسار على اإبراز جرائم ذاك 
ّ
العداء لالأخ، يف حني ي�ستمر

الأخوة  يرتكبه  ما  الت�سرّت على  مقابل  واإدانتها يف  الغرب 

الأعداء واحدهم بالآخر حتى ل نقول تربيرها والتغّني بها.

بريوت �سيف ١٩٨٢: دّمر الطريان والبحرّية واملدفعّية   

الإ�رسائيلّية اأجزاء منها وغّطت قّوات الحتالل على جمزرةٍ 

خمّيمي  يف  )ولبنانّيني(  فل�سطينّيني  بحّق  لبنانّيون  ارتكبها 

من  الأوىل  ال�سنوات  مقاتلو  تناوب  بعدما  و�ساتيال،  �سربا 

احلرب الأهلّية على تدمري و�سطها التجارّي.

بريوت  دمار   / تدمري  اأين  فقط،  التدمري  معر�س  ويف   

اأ�سخم  اعتربت  التي  املو�سل،  تدمري   / دمار  من   ١٩٨٢

العاملّية  احلرب  يف  �ستالينغراد  معركة  منذ  حربّية  عملّية 

البنك  يقّدر  التي  حلب«،  »حترير  منه  واأين  الثانية؟ 

ت�ستغرق  �سوف  وحدها  اأنقا�سها  رفع  عملّية  باأّن  الدويل 

الق�سف  دمار   / تدمري  من  وذاك  هذا  واأين  �سنوات؟  �سّت 

ال�سعودّي املتوا�سل على �سنعاء، ومن تدمري / دمار الق�سف 

 لقّوات علي عبد الله �سالح و»اأن�سار 
ّ
 وال�ساروخي

ّ
املدفعي

اجلمهورّية  من  بدعم  واملجّوعة  املحا�رسة  تعّز  على  الله« 

الإ�سالمّية الإيرانّية؟ عداك عن تدمري / دمار بنغازي التي 

اأمُنبئنا اأخرياً بـ»حتريرها«.

عن   
ّ
الإ�رسائيلي اجلّو  ل�سالح  �سابق  قائٌد  ئل  �سمُ عندما   

فل�سطينّيون  اأطفال  بينهم  مدنّيني  يق�سف  عندما  �سعوره 

وعرب، قال »اأ�سعر برجفة خفيفة يف جناح الطائرة«.

واملاّلحني  الطيارين  وم�ساعدي  الطيارين  عدد  كم   

ال�سعودّية والإمارات والعراق وقطر  العرب - من  اجلّوّيني 

واليمن وم�رس و�سورية وليبيا وغريها وغريها - ممّن �سارك 

بالقنابل  اآخر   
ّ
عربي بلد  اأو  بلدهم  واأبناء  بنات  �رسب  يف 

وال�سواريخ والرباميل املتفّجرة؟ وكم منهم خطر له اأن يعرّب 

د تعبري؟
ّ
عن �سعوره جتاه ما فعل، ولو جمر

�شج�نهم و�شج�ننا 

اإ�رساب  احلّق،  كّل  وعن  بحما�سة،  اأّيدوا  مّنا  كثريون 

وا انت�سارهم الذي 
ّ
ني عن الطعام وحي

ّ
ال�سجناء الفل�سطيني

حيوّية  واأجزاء  �سعبهم  والتفاف  قيادتهم  بذكاء  حّققوه 

 حولهم. حقيقة الأمر اأّن الأ�رسى 
ّ
اأي العاّم العربي

ّ
من الر

القتل  نظام  يف  الثغرات  اإحدى  التقطوا  ني 
ّ
الفل�سطيني

ة لأّنها 
ّ
. تنازلت ال�سلطات الإ�رسائيلي

ّ
والتربير الإ�رسائيلي

مل تنجح بعد يف العثور على طريقة حتتمل فيها ت�ساقط 

�سجونها  يف  الطعام  عن  الإ�رساب  ب�سبب  موتى  �سجناء 

ر ذلك تربيراً. اأجاز لها املجتمع الدويّل 
ّ
واملعتقالت اأو ترب

ما  با�سم  تقتل  اأن  وال�سغرى  واملتو�ّسطة  الكربى  ودولمُه 

تقرر اأّنه »يهّدد اأمن اإ�رسائيل«، بل اأن تقتل ا�ستباقًا، ولو 

 جلندّي يحمل �سّكني مطبخ ميكن 
ّ
كان املهاِجم الفل�سطيني
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الحتالل  دولة  لكّن  للمحاكمة!  وتقدميه  واعتقاله  �سّله 

الإ�رسائيلي مل تنجح اإىل الآن يف اأن تقّدم اإ�رساب �سجناء 

وحماكمتهم  اعتقالهم  ظروف  على  احتجاجًا  الطعام  عن 

و�رسوط احلياة يف ال�سجن على اأّنه عمل عدوايّن �سّد اأمن 

الدفاع  جي�س  جنود  حياة  �س 
ّ
يعر اأّنه  اأو  اإ�رسائيل  دولة 

.
ّ
ر القتل والإعدام ال�ستباقي

ّ
الإ�رسائيلي للخطر، ما يرب

ني الأ�رسى 
ّ
مل يخطر ببال الأخوات والإخوة الفل�سطيني  

لزميالت  ت�سامن  حتية  ولو  توجيه  الحتالل  �سجون  يف 

منهم  اأعداد  يحظى  ل  ة 
ّ
العربي ال�سجون  يف  لهم  وزمالء 

ول  جوعًا.  يق�سون  لأّنهم  الطعام  عن  الإ�رساب  ب�رسف 

فطن املت�سامنون معهم اإىل اأّن اإخوًة واأخواٍت لهم يقبعون 

 الكبري 
ّ
يف �سجون بلدهم اأو يف �سجون هذا العامل العربي

ويعانون ما هو اأب�سع واأق�سى واأكرث اإهانة واإذللً وتعذيباً 

.
ّ
وقتاًل من �سجون الحتالل الإ�رسائيلي

�سجون  يف  املعتقلني  حال  عن  نعرف  اإّننا  لنعرتف:   

العدّو قدر ما جنهل اأو نتجاهل القّلة من الوثائق امل�سّورة 

يف  املعتقلني  من  الآلف  قتل  عن  الدامغة  والتقارير 

ال�سجون ال�سورّية اإعدامًا وتعذيباً وجتويعاً.

لنقارن بني ما نعرفه عن التعذيب يف �سجن اأبو غريب   

عن  نعرفه  ما  مع  للعراق،   
ّ
الأمريكي الحتالل  زمن   ،٢

�سجن اأبو غريب ١، زمن �سّدام ح�سني!

لغت�ساب  والإدانة  ال�ستنكار  اأ�سوات  بني  ولنقارن   

ني يف �سجن 
ّ
ات على يد �سّجانني اأمريكي

ّ
املعتقالت العراقي

�س 
َ
اأبو غريب مقابل خفوت احلديث اأو كتمه اأو حتى اخلر

عندما يتعّلق الأمر مب�سريهّن عند اإطالق �رساحهن، حيث 

 
ّ
اأو العم اأو الأب  تنتظرهّن، يف اأحيان كثرية، �سّكني الأخ 

ذبحًا لغ�سل �رسف العائلة.

األفة  الأكرث  ال�سجن  ا�سم   عن 
ً
ا�ستفتاء باأّن  ولنعرتف   

الّت�سال  و�سائل  م�ستخدمي  من  وا�سع  قطاع  لدى 

 ،
ّ
الأمريكي غوانتنامو  �سجن  به  يفوز  �سوف  ة 

ّ
الجتماعي

يف  ة 
ّ
العربي ال�سجون  اأ�سماء  اأمام  ة، 

ّ
الكوبي الأر�س  على 

ة 
ّ
املّزة واحلائر وعدرا وذهبان و�سيدنايا واأبو غريب وطر

واأبي زعبل ووادي النطرون و�سجن احلو�س اجلاّف وفرع 

الإمارات  دولة  و�سجون  وتزمامرت  والقنطرة  فل�سطني 

مل  التي  اليمن  بجنوب  وح�رسموت  عدن  يف  ة 
ّ
العربي

من  ة 
ّ
املح�سي غري  والأعداد  اأ�سمائها  على  بعد  ف 

ّ
نتعر

ية!
ّ
املعتقالت وال�سجون ال�رس

ال�سجون  تلك  بع�س  اأ�سماء  اأعرف  اأيّن  بخجل  اأعرتفمُ   

البحث  ك 
ّ
حمر على  من  الباقي  اأنزلت  ولكّني  واملعتقالت 

»غوغل«. 



 هزمية اجليش المرصي يف حزيران ٦٧
 القصة، قدميها وجديدها

خالد فهمي

 ثالثة أّيام يف طهران
 إرهاب وجاز واسكُسفون
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هزمية اجليش المرصي يف حزيران ٦٧
القصة، قدميها وجديدها

مؤرخ وجامعي 
مرصي، من أعماله 
»سرية حممد عيل 
بااش، حاكم مرص«، 
.2٠٠٨

خالد فهمي

رت 
ّ
 اليوَم خم�سون عامًا على بداية الأزمة التي تطو

ّ
مير

�رسيعًا واأّدت اإىل اندلع حرب حزيران / يونيو ١٩٦٧. 

وراأيت يف هذه املنا�سبة �رسورة تذكرينا ببع�س تفا�سيل 

اليوم،  حّتى  اآثارها  من  نعاين  التي  اللعينة  احلرب  هذه 

لذا عمدتمُ هنا اإىل كتاباٍت تناولتمُ فيها الأزمة وبع�س 

ة 
ّ
تفا�سيل احلرب، بهدف اإلقاء ال�سوء على جوانب خمفي

من الهزمية، وطرح اأ�سئلة بع�سها قدمٌي معروف، وبع�سها 

جديٌد غري مطروح. وكذلك الّتعّلم من درو�س هذه الهزمية 

 
ّ
املرّوعة والعتبار ممّا تظهره عن طبيعة نظامنا ال�سيا�سي

واأ�ساليب اّتخاذ القرار فيه. 

ة مغل�طة 
ّ
معل�مات �ش�فييتي

يف ال�ساعة احلادية ع�رسة من يوم الأحد ١٤ اأّيار / مايو 

ب�سدور  امل�رسّية  امل�سّلحة  ات 
ّ
القو فوجئت   ١٩٦٧

احلكيم  عبد  امل�سري  الأعلى  القائد  نائب  توجيهات 

ال�ستعداد  ات من 
ّ
القو ال�ستعداد يف  برفع درجة  عامر 

»الدائم« لال�ستعداد »الكامل«. وما هي اإّل �ساعٌة واحدٌة 

ر 
ّ
املقر ات 

ّ
القو بتعبئة  جديدٌة  تعليماٌت  �سدرت  حتى 

 ذلك يف مّدٍة ترتاوح بني 
ّ
ح�سدها يف �سيناء، على اأن يتم

٤٨ اإىل ٧٢ �ساعة.

الّتوجيهات  هذه  وراء  بب 
ّ

ال�س القادة  يفهم  مل   

املباغتة، اإذ من املفرت�س اأن تاأتي مثل هذه التوجيهات 

النا�رس،  عبد  جمال  ئي�س 
ّ
الر اأي  الأعلى،  القائد  من 

ولي�س من نائب القائد الأعلى، امل�سري عامر. كما غاب 

للقادة  يتبنّي  ومل  ورة  ال�سّ عن   
ّ
الوطني الدفاع  جمل�س 

ومل  القرار.  اّتخاذ  �سارك يف  قد  املجل�س  هذا  كان  اإن 

ات امل�سّلحة ت�ستعّد 
ّ
تكن هناك اأّي عالمات على اأّن القو

 
ّ
ب�سكٍل طبيعي ت�سري  الأمور  للحرب، كانت  اأو  للتعبئة 

خ�سو�ساً  امل�سّلحة  ات 
ّ
القو ويف  عمومًا،  الّدولة  يف 

الفيلد مار�سال  اإىل  الّدعوة  ّجهت 
مُ
اأْن و يف تلك الأّيام، 

الربيطاين،  الّثامن  للجي�س  ال�سابق  القائد  مونتغمري، 

وع�رسين  مبرور خم�سة  لالحتفال  م�رس  اإىل  للح�سور 

التي انت�رس فيها مونتغمري  ني 
َ
العلم عامًا على معركة 

ة الّثانية. وقد 
ّ
على غرميه اإروين رومل يف احلرب العاملي

ح�رس مونتغمري واألقى كلمة يوم ١٣ اأّيار / مايو يف 

ة نا�رس الع�سكرّية.
ّ
اأكادميي

ماسهمة يف إحياء ذكر اخلامس من حزيران / يونيو، ننرش فيما ييل تلخيصًا وخمتارات من سلسلة نصوص 
العسكرّية  وجوهها  من  المرصي  اجليش  هزمية  عوامل  لتفسري  تسعى  فهمي  خالد  المرصي  المؤّرخ  كتهبا 

بالّدرجة األوىل. 
ترّص  اليت  المرصّية  الرسمّية  المحارض  غياب  يتّم يف  الهزمية  أسباب  البحث يف  أّن  من  فهمي  ينطلق خالد   
السلطات المرصّية عىل حجهبا. يطالب خالد فهمي مبا هو باحث يف الّتارخي ومواطن، باإلفراج عن تلك الوثائق 
والَمحارض والمراسالت وسجاّلت االتصاالت وتقارير االستخبارات، ليتسّن ألبناء الشعب المرصي عىل األقّل 
االّطالع عىل حقيقة ما جرى يف تلك األّيام اليت ال يزالون يدفعون مثن الكارثة اليت تسّببت فهيا، ومعهم اسئر 
العرب. ومّما يثري الغضب هو أّن هذه الّذكرى حانت يف وقت أقدم فيه الرئيس المرصّي عبد الفّتاح السييس 
وقيادة جيشه وبرلمانه ونظامه عىل خطوة غري مسبوقة يف التخيّل عن قطعة من األرض المرصية كانت وثيقة الّصلة 

بتلك احلرب، وقد تّوجت بتصويت الربلمان المرصّي عىل تسليم جزيريت تريان وصنافري للعربّية السعودّية.
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معلوماٍت   على 
ً
بناء اتُّخذ  القرار  اأّن  تبنّي  ما  و�رسعان   

على  قّواتها  حت�سد  اإ�رسائيل  باأّن  تفيد  للقاهرة  و�سلت 

 ١٣ اإىل   ١١ من  بالفعل  ح�سدت  وقد  ية، 
ّ
ور

ّ
ال�س اجلبهة 

طربّية،  بحرية  جنوب  الأّول  ق�سمني:  على  مًة 
ّ

مق�س  
ً
لواء

والّثاين �سمال البحرية.

ة �سهدت مناو�ساٍت 
ّ
وكانت اجلبهة ال�سورّية الإ�رسائيلي  

خطرية على مدى الأ�سابيع القليلة ال�سابقة، والتي و�سلت 

ا�ستبك �سالح اجلّو  اأبريل عندما   / ني�سان  ذروتها يوم ٧ 

 يف �سماء دم�سق يف معركٍة 
ّ
وري مع نظريه الإ�رسائيلي

ّ
ال�س

حامية كانت نتيجتها اإ�سقاط �سّت طائرات ميغ �سورّية.

�سورية  بني  املوّقعة  امل�سرتك  الّدفاع  اّتفاقيّة  على   
ً
بناء  

الّدفاع  عليها  اأّن  العام ١٩٦٦، وجدت م�رس  وم�رس يف 

املعلومات  اأّن  لحًقا  اكتمُ�سف  وقد  �سورية.  حليفتها  عن 

وم�سدرها  �سحيحة  غري  الإ�رسائيليّة  احل�سود  عن 

ال�ّسبت  ال�سابق،  اليوم  يف  اجتمع  اإذ  ال�سوفييتي،  الحّتاد 

بوغداييف  دميرتي  ال�سوفييتي  ال�سفري  اأّيار،   / مايو   ١٣

وزارة  وكيل  الفقي  ح�سن  اأحمد  مع   )Dimitri Pojidaev(

اخلارجيّة واأبلغه باملعلومات. وي�سيف حممد ح�سنني هيكل 

يف كتابه النفجار )�س ٤٤٥( م�سدراً ثالثاً لتلك املعلومات 

املغلوطة هو مندوب ال�ستخبارات ال�سوفييتيّة يف القاهرة 

بتلك  العاّمة  ال�ستخبارات  رئي�س  ن�رس  �سالح  زّود  وقد 

ورئي�س  عامر  امل�سري  �سافر  الأمر،  ل�ستطالع  املعلومات. 

اإىل  مايو   / اأّيار   ١٤ الأحد  يوم  فوزي  حمّمد  الأركان 

املعلومات غري  هذه  اأّن  له  فتبنّي  الأمر  ل�ستطالع  �سورية 

غم من ذلك، مل يمُراجع قرار احل�سد 
ّ
�سحيحة. لكن على الر

�سبب  كان  واإذا  تنفيذه.  يف  الإ�رساع  جرى  بل  والّتعبئة 

)وهناك  وملتب�ساً  وا�سح  غري  احل�سد  توجيهات  اإ�سدار 

حتديداً،  الّنقطة  تلك  تناولت  التي  الدرا�سات  من  العديد 

اأي الّدافع وراء تبليغ ال�ّسوفييت معلومات مغلوطة مل�رس( 

فاإّن الغر�س من احل�سد اأي�ساً حتوم حوله ال�ّسبهات ويطرح 

الكثري من الأ�سئلة حول الهدف وراء الّزّج باأكرث من ١٠٠ 

اأّن  خ�سو�ساً  قليلة،  اأّيام  غ�سون  يف  ل�سيناء  جندي  األف 

القّوات امل�سّلحة امل�رسّية مل متتلك خّطة هجوميّة بل دفاعيّة 

دي�سمرب   / الأّول  كانون  يف  عليها  ّدق  �سمُ »قاهر«  ا�سمها 

اإ�رسائيل  ١٩٦٦. فهل كان الغر�س من احل�سد ا�ستدراج 

ل�سيناء وتفعيل »قاهر« بغر�س تدمري القوات الإ�رسائيليّة؟ 

حتريك  وعدم  اجلديد  احلال  على  الإبقاء  الغر�س  كان  اأم 

النقب؟  على  �سامل  بهجوم  القيام  اأم  احل�سد؟  بعد  �ساكن 

اأم الّتمرت�س داخل �سيناء وخو�س حرب ا�ستنزاف طويلة 

الأمد لإهالك اإ�رسائيل ا�ستعدادًا للهجوم عليها م�ستقباًل؟ 

هذه  طرحت  الإ�رسائيلّية  ال�ستخبارات  اأّن  ندرك   

الأ�سئلة على نف�سها كما فعل القادة امل�رسّيون اّلذين كانوا 

على علم باأّن القّوات امل�سّلحة امل�رسّية مل تكن م�ستعّدة يف 

العام ١٩٦٧ خلو�س حرٍب مع اإ�رسائيل، خ�سو�سًا مع وجود 

اربة يف اليمن. بل اإّن هيئة عملّيات  ثلثي حجم القّوة ال�سّ

القّوات امل�سّلحة »قاهر« اأعّدت للقيادة تقريراً عاّماً عن اخلّطة 

دي�سمرب   / الأّول  كانون   ١٦ يف  ورفعْته  تنفيذها،  وكيفّية 

اإ�رسائيل  مع  ع�سكرّية  مبواجهة  القيام  من  فيه  حّذرت 

ب�سبب وجود  ولفرتٍة زمنية طويلة قد تدوم ثالث �سنوات 

ثلثي القّوات يف اليمن و�سعف القدرة القتالّية للت�سكيالت 

والوحدات ونق�س الأفراد واملعّدات والّتجهيزات. وبالتايل 

املمُتداَول  ذلك  لي�س  احل�سد  قرار  حول   
ّ
الأهم ال�ّسوؤال  فاإّن 

اأخبار  اإ�ساعة  من  و�س 
ّ
الر باأغرا�س  واملتعّلق  املوؤّرخني  بني 

الّتعبئة  القيادة امل�رسّية قرار  اّتخاذ  خاطئة، بل عن �سبب 

العاّمة ورفع درجة ال�ستعداد مع العلم اأّن القّوات امل�سّلحة 

غري قادرة على مواجهة العدّو الإ�رسائيلي. 

التف�سري التقليدّي اّلذي اّتخذه اأغلب املوؤّرخني يف تلك   

اأّن تلك كانت »تظاهرة« ع�سكرّية  ال�ّسوؤال هو  الفرتة لذاك 

وبح�سب  اجلّد.  حممل  على  توؤخد  ومل  دع 
ّ
الر ها  غر�سمُ

حفظ  قّوات  �سحب  بعد  التحّول  هذا  ح�سل  املوؤّرخني، 

وطبعاً  مايو،   / اأّيار   ١٨ يوم  املّتحدة  لالأمم  الّتابعة  ال�ّسالم 

بعد قرار اإغالق م�سيق تريان يوم ٢٢ اأّيار / مايو. ونتيجة 

على  الّتدّرب  وعدم  للقتال  امل�سّلحة  القّوات  عدم جهوزّية 

القّوات  ح�سد  بها  جرى  التي  فالطريقة  العاّمة،  التعبئة 

اأدبّيات تلك  اأّن الكثري من  ل�سيناء كانت ماأ�ساوّية. �سحيٌح 

الكارثة يرّكز على م�ساهد الن�سحاب املرّوعة يومي ٦ و٧ 

حزيران / يونيو، اإّل اأّّن م�ساهد ح�سد مائة األف جندّي على 

اجلبهة من دون خّطة ول ا�ستعداد كانت هي الأخرى فظيعة، 

ومبا اأّن �سجاّلت هذه احلرب ما زالت حبي�سة املخازن، فرمّبا 

التي حّلت  الكارثة  الوقوف على حجم  الأدب يف  ي�سعفنا 

باجلنود اأثناء احل�سد حتى قبل بدء القتال.

َمن اّتخذ قرار الّتعبئة؟

يقول هيكل يف كتابه النفجار، اإّن عبد الّنا�رس ا�ستدعى 

اأّيار / مايو لدرا�سة  عامر اإىل بيته م�ساء يوم ال�ّسبت ١٣ 

الو�سع )هيكل، النفجار، ٤٤٧( واتفقا على دعوة اأركان 

حرب القّوات امل�سّلحة اليوم التايل، الأحد ١٤ اأّيار / مايو، 

اإىل اجتماٍع طارئ لدرا�سة ما ميكن اّتخاذه من اإجراءات. 

الّنا�رس اإىل مكتبه عند ال�ّسابعة  �سباح الأحد و�سل عبد 

بع بعد �ساعات ق�سرية من الّنوم املتقّطع واأخذ يح�رّس 
ّ
والر
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عّدة عن  تفا�سيل  ي�سيف هيكل  الأركان.  هيئة  لجتماع 

»ومعاونيه«،  »زمالئه«  مبناق�سات  الّنا�رس  عبد  ان�سغال 

ين ورئي�س الوزراء  ومنهم نائب اّلرئي�س زكرّيا حميي الدِّ

لل�ّسوؤون اخلارجيّة  الوزراء  �سليمان ونائب رئي�س  �سدقي 

على  ال�سرتاكي  لالحّتاد  العام  والأمني  فوزي  حممود 

�سربي وعدد من اأع�ساء اللجنة العليا لالحّتاد ال�سرتاكي.

هذه  عن  �رسدّيته  يف  هيكل  اأّن  من  غم 
ّ
الر وعلى   

اأجراها  التي  املناق�سات  هذه  اإّن  قال  احلا�سمة  اعات 
ّ

ال�س

يعني  قد  الذي  الأمر  ذلك«،  »بعد  متّت  قد  الّنا�رس  عبد 

اإّل  الأركان،  هيئة  اجتماع  بعد  اأجراها  النا�رس  عبد  اأّن 

عبد  دخول  للحظة  و�سفه  بعد  كتابه  يف  يوردها  اأّنه 

يوم  �سباح  بع 
ّ
والر ابعة 

ّ
ال�س اعة 

ّ
ال�س يف  مكتبه  الّنا�رس 

١٤ اأّيار / مايو انتظاراً ومتهيداً لجتماع هيئة الأركان.

املعتادة  هيكل  األعيب  من  لعبة  هذه  اأّن  اأعتقد   

ت�سل�سل  لناحية  القارئ  انتباه  ت�ستيت  منها  ق�سد  والتي 

عدم  هي  اليوم  ذلك  يف  املحورّية  املحّطة  لأّن  الأحداث، 

اّت�سال عامر بعبد الّنا�رس للّتح�سري لالجتماع، بل اّت�سل 

به قرب نهاية الجتماع، الذي بداأ يف غياب عبد الّنا�رس، 

لوا اإىل اإجراءاٍت  ونَقل اإليه اأّنهم يف هيئة الأركان قد تو�سّ

�سيناء  اإىل  الفور  على  تتوّجه  متتالية  ت�سكيالٍت  بتحريك 

وحتتّل مراكزها هناك )هيكل، النفجار، ٤٥١(.

 يقول هيكل »ل اأحد ي�ستطيع اأن يقطع بتفا�سيل ما 
ّ
ثم  

دار بني الإثنني يف هذا احلديث التليفوين، ورمّبا اأّن الإ�سارة 

الوحيدة التي ميكن بال�ستنتاج اأن ت�سري اإليه هي عدد من 

 
ّ
الأ�سلي امل�رسوع  على  يده  بخّط  عامر  كتبها  الإ�سافات 

ة اأخرى ي�سّتت هيكل 
ّ
لتوجيهاته اإىل القّوات امل�سّلحة«. ومر

قارئه، فيمُفرد �سفحتني لن�ّس تلك الّتوجيهات والّتعديالت 

 على حديثه مع عبد الّنا�رس.
ً
التي اأحدثها عامر عليها بناء

ل اأعتقد اأّن هذه الّتعديالت اأو املناق�سات التي اأجراها   

عبد الّنا�رس مع معاونيه هي لّب املو�سوع، بل لّبه هو اأّن عبد 

قرار  واأّن  تراأ�سه عامر،  اّلذي  يذهب لالجتماع  الّنا�رس مل 

جرت  اّلتي  الّنا�رس  عبد  ا�ست�سارة  دون  من  اتمُخذ  الّتعبئة 

عرب الهاتف قبيل انتهاء الجتماع، اأي اأّن قرار احل�سد اّلذي 

اأّدى لحقاً اإىل هزميتنا يف احلرب اّتخذه عبد احلكيم عامر 

مع �سّلته ومل يّتخذه جمال عبد الّنا�رس مع معاونيه.

التعبوّي  احل�سد  قرار  يف  تكمن  امل�سكلة  اآخر،  مبعنى   

حرب  يف  هزميتنا  اإىل  اأّدت  التي  الأزمة  بداية  كان  الذي 

احلكيم  لعبد  الّنا�رس  عبد  �سمح جمال  وملاذا  فكيف   ،٦٧

عامر باأن ياأخذ هذه القرار منفردًا؟

الهزمية: م�شاهداٌت واأ�شئلة

مل تكن هزمية ٦٧ عادية، وهي مل تمُ�سب اجلي�س فقط. اإّنها 

 وفكرّي، وهزمية روؤيتنا للعامل 
ّ
 واجتماعي

ّ
هزمية نظام �سيا�سي

اأن ينح�رس تف�سري الهزمية  وملكاننا فيه. وبالّتايل ل ينبغي 

بال�ّسكل  البدء  اأردنا  اإذا  ولكْن  الع�سكرّية.  الّنواحي  يف 

الع�سكرّي للهزمية، نرى اأّنها تطرح اأ�سئلة �سعبة ل اأظّن اأّننا 

متّكّنا بعد من الإجابة عليها.

اأقوى جي�ٍس يف  اأّننا نلك  فعلى مدار �سنوات قيل لنا   

ابعة ع�رسة للّثورة، اأي يف 
ّ
ال�رسق الأو�سط، ويف الّذكرى الر

٢٣ متوز / يوليو ١٩٦٦، اأقيم عر�س ع�سكرّي مبهر �سهده 

عبد الّنا�رس مع قادة اجلي�س، وعندما بداأت عمليّة التعبئة 

يف العام الّتايل وقد �ساهد املاليني من �سّكان القاهرة قّوات 

اجلي�س وهي تخرتق �سوارع العا�سمة يف طريقها للجبهة 

اإىل ح�سٍد  منه  ا�ستعرا�س ع�سكرّي  اإىل  اأقرب  يف م�سهد 

تعبوي. كان م�سهد اجلي�س مبهرًا، وكان يحّق للم�رسّيني 

املنطقة.  جيو�س  اأكرب  من  جي�سهم  باأّن  يفتخروا  اأن 

كانت  )اإ�رسائيل  دبابة   ١٣٠٠ من  اأكرث  امتلك  فاجلي�س 

للجنود  حاملة  مدّرعة   ١٠٠٠ من  واأكرث   ،)١٠٠٠ متتلك 

للّطائرات  م�ساّدة  بطارّية  و٩٥٠   ،)١٥٠٠ )اإ�رسائيل: 

)اإ�رسائيل: ٥٥٠(، و٤٣١ طائرة مقاتلة )اإ�رسائيل: ٢٨٦(. 

وداأبْت و�سائل الإعالم كّلها يف كّل �سهٍر على نقل اأخبار 

النت�سارات التي كان يحّققها اجلي�س بالفعل يف اليمن، 

ار 
ّ
وكانت تتوّعد بالهزائم التي �سيوقعها حتماً جي�سنا اجلر

باإ�رسائيل يف املعركة املرتقبة.

ويف يوم ١ حزيران / يونيو �سدحت اأّم كلثوم باأغنية   

وكان  الّنيل.  ق�رس  �سينما  يف  ال�سالح«  بقّوة  »راجعني 

الّثنائي �سالح جاهني وريا�س ال�ّسنباطي قد فرغا لتّوهما 

من الأغنية ومل يت�سنَّ لأّم كلثوم اأن حتفظها، لذا نراها هنا 

ووراءها ملّقٌن يذّكرها بالكلمات. 

ويف �سباح ٥ حزيران / يونيو، يوم بدء القتال، عنونت   

�سحيفة »الأخبار«: »بعد ان�سمام العراق اإىل اّتفاق الّدفاع 

امل�سرتك مع الأردن عبد الّنا�رس يعلن للعامل والأّمة العربّية: 

 من اجلمر«.
ّ
اإّننا ننتظر املعركة على اأحر

لب الموضوع، أن عبد الناصر لم يذهب لالجتماع الذي ترأسه عامر، 
أي أن قرار الحشد الذي أدى الحقا إلى هزيمتنا في الحرب اتخذه 
عبد الحكيم عامر مع شلته ولم يتخذه جمال عبد الناصر مع معاونيه.
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اليوم  هذا  �سباح  من  ربعاً  اإّل  الّتا�سعة  عند  ولكن   

امل�سوؤوم، �رسب الّطريان الإ�رسائيلي عددًا من املطارات، 

مر ٨٥  دمُ اأن  املتتالية  الغارات الإ�رسائيليّة  نتاج  وكان من 

يف املئة من �سالح اجلّو امل�رسي، واأ�سبح ١٠٠ األف جندي 

يف �سيناء بال غطاء جّوي.

وما هي اإّل ٣٦ �ساعة حّتى اأ�سدر نائب القائد الأعلى   

للقّوات امل�سّلحة قرار الن�سحاب امل�سوؤوم. وطوال يوم ٧ 

اأخذ �سّكان القاهرة ي�ساهدون فلول اجلي�س زاحفني عليها 

ال�سوارع  العا�سمة،  وميادين  �سوارع  على   
ّ
ثم البداية  يف 

وامليادين نف�سها التي ا�ستعر�سوا فيها قّوتهم منذ اأيام قليلة 

غم من ذلك، كان امل�رسّيون ي�سمعون عبد 
ّ
خَلْت. وعلى الر

يف  �سعيد  واأحمد  باملعارك«،  اأهاًل  »يا  يغّني  حافظ  احلليم 

تّل  اأبواب  اجلي�س على  باأّن طالئع  يب�رّسهم  العرب  �سوت 

الّن�رس  باأّن  امل�رسّيني  »امل�ساء«  ب�رّست �سحيفة  اأبيب. وقد 

اأم�سى قاب قو�سني اأو اأدنى.

من  �سقط  قد  كان  يونيو   / حزيران   ٨ يوم  وبحلول   

 الّزاحف نحو تّل اأبيب ع�رسة اآلف جندّي، 
ّ
اجلي�س العربي

و١٥٠٠  للجبهة،  ح�سدوا  الذين  جنوده  عدد  �رس  عمُ اأي 

و٥٠٠  جندّي  اآلف  خم�سة  الأ�رس  يف  وقع  كما  �سابط. 

الذي  الّنا�رس  عبد  خطاب  يف  جاء  ما  على   
ً
)بناء �سابط 

األقاه يوم ٢٣ ت�رسين الثاين / نوفمرب١٩٦٧(.

ترك  فقد  الّطريان،  �سالح  تدمري  اإىل  وبالإ�سافة   

اجلنود وراءهم ٨٥ يف املئة من عتاد اجلي�س، من دّبابات 

مفتوحًا،  للقاهرة  الّطريق  واأم�سى  ومدافع.  عات 
ّ
ومدر

والبلد بال جي�س يحميه.

اأ�شهر تف�شريات الهزمية

ويف ما يلي عر�س خمت�رس لأ�سهر تف�سريات الهزمية.

»يف  الّنا�رس:  عبد  يقول  ال�ّسهري،  الّتنّحي  خطاب  يف   

يونيو   / حزيران  من  اخلام�س  املا�سي  الإثنني  يوم  �سباح 

جاءت �رسبة العدّو. واإذا كّنا نقول الآن باأّنها جاءت باأكرث 

ممّا توّقعناه، فال بّد اأن نقول فى نف�س الوقت وبثقة اأكيدة اإّنها 

جاءت باأكرب ممّا ميلكه، ممّا اأو�سح منذ اللحظة الأوىل اأّن هناك 

قوى اأخرى وراء العدّو، جاءت لت�سّفي ح�ساباتها مع حركة 

الّنظر،  تلفت  مفاجاآت  هناك  كانت  ولقد  العربّية.  القومّية 

اأّن العدّو الذي كّنا نتوّقعه من ال�رّسق ومن ال�ّسمال  اأّولها: 

جاء من الغرب، الأمر الذي يقطع باأّن هناك ت�سهيالت تفوق 

مقدرته، وتتعّدى املدى املح�سوب لقّوته، قد اأعطيْت له«. 

الغرب،  من  بالفعل  جاء  العدّو  اأّن  هو  ذلك  على  والرّد   

حلفائه  من  العدّو  تلّقاها  معونة  نتيجة  يكن  مل  هذا  لكّن 

يف  الإ�رسائيلّية  الّطائرات  �سلكْته  الذي  امل�سار  نتيجة  بل 

الإغارة على املطارات امل�رسّية يف العمق )عك�س مطارات 

�سيناء والقناة(.

يف خلفيّة كّل حماولت عبد الّنا�رس لتف�سري امل�سيبة   

ومهيمنة  تفكريه  على  بقّوة  م�سيطرة  جتربة ١٩٥٦  كانت 

حايف( الأ�سهر، هيكل  اأّما اجلورناجلي )ال�سّ على حتليالته. 

يوؤّكد يف  يكاد  األف �سفحة  من  اأكرث  من  كتابًا  فقد كتب 

على  غّطى  التي  هزمية ٦٧،  اأّن  �سفحاته  من  �سفحٍة  كّل 

موؤامرة  اإّل  هي  ما  نك�سة،  د 
ّ
جمر اأّنها  بو�سفها  فداحتها 

الّنا�رس،  بعبد  الإيقاع  اأي  الرومي«،  »الّديك  ل�سطياد 

واملناوئة  لال�ستعمار  املناه�سة  التقدميّة  مواقفه  ب�سبب 

للهيمنة الغربيّة على املنطقة.

بعبد  بالفعل مرتّب�ساً  الغرب كان  اأّن  واإن كان �سحيحاً   

لهذا  الّنا�رس كان مدركاً  اأّن عبد  اأي�ساً  حيح  فال�سّ الّنا�رس، 

الرّتّب�س، حمّذراً منه، اإذ اأعاد يف اأحاديثه التي �سبقت احلرب 

على م�ستمعيه من الأجانب اأّن جي�سه لي�س م�ستعّداً لها. 

الثالث  »حرب  كتابه  فيقول يف  فوزي  اأّول  الفريق  اأّما   

الهزمية  هذه  يف  ئي�سي 
ّ
الر املت�سّبب  هو  امل�سري  اإّن  �سنوات« 

املرّوعة، ف�سخ�سّية عبد احلكيم وخربته وخلفّيته و�سّلته التي 

اأحاط نف�سه بها عوامل جعلْته غري منا�سٍب لقيادة جي�س. 

ويبقى ال�ّسوؤال: هل اجلي�س يمُختَزل يف �سخ�س امل�سري؟   

األي�س اجلي�س موؤ�ّس�سة؟ األ يوجد قادة، و�سّباط اأركان حرب، 

يوجد  األ  ذلك،  كّل  وقبل  عملّيات؟  وهيئة  اأركان،  ورئا�سة 

اجلي�س،  على  ال�سعبّية  قابة 
ّ
الر �سوؤال  اأطرح  لن  اأعلى؟  قائد 

للّتقليل  اآلّية  اأّي  اأمل توجد  اآخر، ولكن  ال�سوؤال مقال  فلهذا 

من خماطر قيادة عامر الكارثّية؟ اأم اأّن امل�سكلة كانت اأعمق 

واأعو�س، اإذ اإنها كانت تتعّلق بعالقة القائد الأعلى بنائبه؟ 

الف�شل ال�شتخباراتي

تو�سح املعلومات القليلة املتاحة لنا عن هزمية ٦٧، واأنا اأوؤّكد 

من  حال  باأّي  يرقى  ل  معلومات  من  لنا  متاح  هو  ما  اأّن 

الأحوال لأهّمّية احلدث، اأّن جزءاً كبرياً من م�سوؤولّية الهزمية 

يقع على عاتق املخابرات امل�رسّية باأجهزتها املختلفة.

يف كتابه اجلميل »�سباط يونيو يتكلمون«، ينقل لنا   

ارين ي�سف فيها 
ّ
از �سهادة ماأ�ساوّية لأحد الّطي

ّ
ع�سام در

املخابرات  اإدارة  ا�ستطاعت  التي  املعلومات  دّقة  مدى 

مايو   / اأّيار   ١٤ يوم  يف  العدّو.  عن  جمعها  ة 
ّ
احلربي

الحتياط،  من  ح�سن  م�سطفى  ه�سام  ار 
ّ
الطي ا�ستمُدعي 

اإليو�سن  نقل  طائرة  كانت  �ساعات  ثالث  من  اأقّل  ويف 

ب 
ّ

تهبط به يف مطار العري�س. �رسعان ما طلب قائد ال�رس



بدايات  العدد 17 | 1٦2017

فرقة ا�ستطالع 

اإ�رسائيلية من وحدة 

»�ساكيد« يف �سيناء 

خالل احلرب



بدايات  العدد 17 | 1٧2017



بدايات  العدد 17 | 1٨2017

ار »قبل اأن يبداأ الجتماع 
ّ
اأن يجتمع به فوراً. يقول الطي

برتبة  �سابط  عليها  اأخرى  ٌة 
ّ
حربي طائرٌة  ت�سل  بدقائق 

الأحمر،  بال�ّسمع  وخمتومًا  مغلقًا  مظروفًا  يحمل  كبرية 

ق�سريًا  حديثاً  ويتبادلن  ب 
ّ

ال�رس بقائد  جانباً  ويتنّحى 

يف  وين�رسف  املظروف  وي�سّلمه  الوجوه،  على  واجلّدّية 

اأو اإىل  اأتى،  اأين  اأن نعلم من  الّطائرة حيث ترتفع بدون 

اأين �سيذهب. يف حجرة الطوارئ، وحول من�سدة كبرية، 

ة 
ّ
فوتوغرافي ّية 

ّ
جو �سور  ترتيب  يف  ب 

ّ
ال�رس قائد  يبداأ 

ال�سور  الِقَدم.  عليها  ويظهر  متاماً  املعامل  وا�سحة  غري 

باإ�سبعه  ة، وقائد ال�رسب ي�سري 
ّ
اإيالت الإ�رسائيلي ملدينة 

هذا  تدمري  منه  املطلوب  الت�سكيل  ويحّدد  هدف  اإىل 

اآخر،  اآخر ويحّدد له ت�سكياًل  الهدف، وينتقل اإىل هدف 

وهكذا حوايل �سّتة اأو �سبعة اأهداف. و�ساأله اأحد الّزمالء 

فبان  ّية، 
ّ
اجلو ال�سور  تلك  التقاط  تاريخ  عن  ارين 

ّ
الطي

ب وهو يقول: »�سنة 
ّ

نوع من الأمل على وجه قائد ال�رس

١٩٤٨. يا اإله ال�سماوات!! اأنذهب ل�رسب اأهداف كانت 

موجودة منذ ذلك احلني؟!««.

وللفريق �سدقي حممود، قائد القّوات اجلّوّية والّدفاع   

الّذريع  ف�سله  عن   
ّ

تعرب كثرية  نوادر  احلرب،  اأثناء  اجلّوي 

اأدىل  نادرتان  اأطرفها  من  الهاّم،  الح 
ّ

ال�س هذه  قيادة  يف 

بهما للْجنة توثيق ثورة ١٩٥٢ التي انعقدت عام ١٩٧٦ 

�سليمان  نقلها  التي  �سهادته  ففي  مبارك.  ح�سني  بقيادة 

»اعرتافات  بعنوان   ٢٠٠٠ عام  �سدر  كتاٍب  يف  مظهر 

باأّن  قادة حرب حزيران / يونيو«، يعرتف �سدقي حممود 

اأّن �سالح اجلّو  اأجهزة ال�ستخبارات ف�سلْت يف اكت�ساف 

وقود  بخّزانات  زّودها  باأْن  طائراته  طّور  قد  الإ�رسائيلي 

ة ليتيح لها اإطالة مّدة التحليق ونطاقه لتتمّكن من 
ّ
اإ�سافي

عبد  طيار  اللواء  اأّما   .)١١٩ )�س  امل�رسّي  العمق  بلوغ 

اأي  ة، 
ّ
ال�رسقي املنطقة  الطريان يف  قائد  الدغيدي،  احلميد 

يف �سيناء، فيقول يف حديث اأدىل به ل�سحيفة »الأهايل« 

ة يف 
ّ
ا�ستطالعي قّوة  اإّن  يونيو ١٩٨٣   / يف ٢٩ حزيران 

العري�س َتبنّي لها ليلة ٤ حزيران / يونيو ١٩٦٧ اأّن العدّو 

متّكنت من احتالل  العدّو  قّوات  واأّن  كاته، 
ّ
بالفعل حتر بداأ 

اخلّط الوا�سل بني بريين ورفح وال�سيخ زويد، واأّن العدّو 

ينوي الهجوم يف �سباح اليوم التايل، ٥ حزيران / يونيو. 

ال�ساعة  املعنى  بهذا  اإ�سارة  الدغيدي  اأر�سل  وبالفعل 

كّلهم  القادة  لكّن  اجلبهة،  لقيادة  لياًل  والّن�سف  العا�رسة 

كانوا قد تركوا اأماكنهم ا�ستعدادًا لزيارة امل�سري عامر ملطار 

ر لها �سباح ٥ حزيران / يونيو، وبالتايل مل 
ّ
بري متادة املقر

يوؤخذ بها.

عنب اإيه وب�شل اإيه!

غري اأّن اأفدح خطاأ ا�ستخباراتي قد يكون ذلك الذي ينقله 

الفريق اأول حمّمد فوزي، رئي�س الأ ركان، يف كتابه »حرب 

الثالث �سنوات« وهو يتعّلق بالإ�سارة التي اأر�سلها الفريق 

قاعدة  من  الأردنّية،  اجلبهة  قائد  ريا�س،  املنعم  عبد  اأّول 

�سباح ٥  ال�ساعة ٨:٤٥  ففي  الأردن.  اجلّوّية يف  عجلون 

حزيران / يونيو، راأى ريا�س على �سا�سات الرادار ع�رسات 

فاأر�سل على  تّتجه غربًا،  القاذفات واملقاتالت الإ�رسائيلّية 

الفور اإ�سارة »عنب عنب عنب« امل�سّفرة واملّتفق عليها �سلفًا. 

تلّقت القاهرة الإ�سارة، لكن ب�سبب قيام �سابط الت�سالت 

بتغيري مفتاح ال�سيفرة قبل ذلك بدقائق، مل يتمّكن �سّباط 

ال�سيفرة وفْهم الإ�سارة، الأمر الذي كان  الّت�سال من فّك 

يف اإمكانه تغيري تطّورات احلرب برّمتها. وكانت هناك فر�سة 

ثانية يف اأن يقوم �سّباط الّت�سال يف مكتب وزير احلربّية 

�سم�س بدران بفّك �سيفرة الإ�سارة. 

يف   ]....[ الفرعيّة  املحّطة  »اأّما  احلكاية:  فوزي  ي�رسد   

مكتب �سم�س بدران ]وزير احلربيّة[ يف كوبري القبّة فقد 

ا�ستلمت الإ�سارة، وحتليلها وا�سح ول ميكن اأن يحدث فيه 

على  العدّو  طريان  هجوم  ببدء  اأكيد  اإنذار  اإّنه  فهم.  �سوء 

ابط املناوب يف كوبري القبّة  اأّن ال�سّ اإّل  اأرا�سي م�رس...، 

مل يمُخطر الوزير لعدم وجوده يف مكتبه، ]....[ وبعد مرور 

املناوب  ابط  ال�سّ ا�ستالم  من  دقيقة   ٤٥ اأو   ٤٠ حوايل 

دفة خالل مكاملة تليفونيّة عابرة مع زميله  لالإنذار، وبال�سّ

باملحّطة الرئي�سة… اأراد اأن يذّكره بنف�س الإ�سارة، وما فيها 

فقابله  املغرية.  العدّو  طائرات  على  يدّلل  كودّي  ا�سم  من 

ابط املناوب على نف�س املحّطة الرئي�سة بالتهكم قائاًل:  ال�سّ

»عنب اإيه وب�سل اإيه؟! دول فوق دماغنا««. 

اأن جتمع معلومات دقيقة  اإ�رسائيل فقد ا�ستطاعت  اأّما   

تن�سئ  واأن  امل�سّلحة،  قّواتنا  تفا�سيل  اأدّق  عن  و�سحيحة 

واأن  الدقيقة  املعلومات  هذه  على  البناء  من  مّكنها  نظامّا 

الطريان  ف�رْسبة  عليها.   
ً
بناء الع�سكرّية  خططها  ت�سع 

 ٥ يوم  �سباح  يف  اجلّوّية  لقّواتنا  وّجهْتها  التي  ال�ساحقة 

الّتدريب  من  �سنوات طويلة  نتاج  كانت  يونيو   / حزيران 

عن  دقيقة  معلومات  نتاج  كانت  اأي�سًا  ولكّنها  امل�سني، 

قّواتنا اجلّوّية، فهي امتلكت خرائط اأو�سحت مواقع جميع 

اب�سة يف كّل مطار، 
ّ
املطارات امل�رسّية واأنواع الّطائرات الر

كما در�ست عن قرب عادات الطيّارين وال�سبّاط امل�رسّيني 

ومواعيد نوباتهم اليوميّة. 

قبل اندلع احلرب بوقت طويل فّكت اإ�رسائيل �سفرة   

اجلي�س امل�رسّي، وبالّتايل علمْت يوم ٦ حزيران / يونيو 
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اأ�سدره امل�سري عامر، وا�ستطاعت  باأمر الن�سحاب الذي 

اأن ت�ستمع ملحادثات عامر مع قادته على اجلبهة. وكذلك 

الّنا�رس  عبد  بني  جرت  التي  ة 
ّ
الهاتفي املكاملة  التقاط 

وعندما  يونيو.   / حزيران   ٦ يوم  �سباح  ح�سني  وامللك 

اأهارون  ة، 
ّ
الإ�رسائيلي ة 

ّ
احلربي املخابرات  رئي�س  علم 

ل  ياريف، اأن اأجهزته متّكنت من ت�سجيل هذه املكاملة ف�سّ

عدم اإذاعتها حتى ل يعرف الّزعماء العرب اأّن اإ�رسائيل 

�س على مكاملاتهم. 
ّ

تتج�س

الهّوة ال�ّسا�سعة التي ف�سلت بني اأداء جهاز املخابرات   

احلربّية الإ�رسائيلي املعروف با�سم »اأمان«، ونظريه امل�رسّي 

مل تكن ناجتًة من تفّوق الإ�رسائيلّيني بقدر من كانت ناجتةً 

من انحراف اإدارة املخابرات احلربية امل�رسّية عن غر�سها 

اأ�سبح  العدّو  عن  املعلومات  جمع  من  فبدلً  الأ�سا�سي، 

»مو�سوع الأمن هو املو�سوع الأّول الذي ي�سغل بال امل�سري 

عامر والوزير �سم�س بدران، وزير احلربية«.

وو�سل الأمر اإىل اأن �سّكل عبد احلكيم عامر تنظيماً   

بغر�س  )�س(«،  »التنظيم  الكودي  ا�سمه  اجلي�س،  داخل 

اط القّوات امل�سّلحة يف الوحدات والت�سكيالت، 
ّ
مراقبة �سب

جتنيد  من خالل  ون�ساطهم  اتهم 
ّ
وني اآرائهم  اإىل  ف 

ّ
والتعر

القّوات  اأمن  ل�سمان  بولئهم  املوثوق  اط 
ّ
ال�سب من  عدد 

على  بانقالب  اط 
ّ
ال�سب قيام  دون  للحيلولة  اأي  امل�سّلحة، 

نظام احلكم. 

»قعدة« احلرب 

ال�ساعة   ،١٩٦٧ يونيو   / حزيران   ٢ اجلمعة  الزمان:   

التا�سعة م�ساًء.

القائد  نائب  عامر،  احلكيم  عبد  امل�سري  مكتب  املكان:   

القيادة  مبني  ال�ساد�س،  الّدور  امل�سّلحة،  للقّوات  الأعلى 

العاّمة مبدينة ن�رس، القاهرة.

عبد  جمال  امل�سّلحة  للقّوات  الأعلى  القائد  احل�سور:   

جمل�س  رئي�س  ومنهم:  وم�ست�ساروه،  ومعاونوه  الّنا�رس 

ح�سني  اجلمهورّية  رئي�س  ونائبا  ال�سادات  اأنور  الأّمة 

لالحّتاد  العاّم  والأمني  الدين  حميي  وزكرّيا  ال�سافعي 

عامر  امل�سري  وكذلك  �سربي.  وعلي   
ّ
العربي ال�سرتاكي 

ة �سم�س الدين بدران 
ّ
ولفيٌف من �سّلته منهم: وزير احلربي

وقائد القّوات اجلّوية الفريق �سدقي حممود وم�ساعدوه، 

ومدير الأركان يف القيادة العليا اللواء علي عبد اخلبري. 

الفريق  امل�سّلحة  القّوات  اأركان  رئي�س  اأي�ساً  وح�رسه 

اأنور  الفريق  ات 
ّ
العملي هيئة  ورئي�س  فوزي،  حمّمد  اأّول 

�سادق  حمّمد  اللواء  ة 
ّ
احلربي املخابرات  ومدير  القا�سي 

الإدارات.  مديري  وبع�س  الع�سكرّية  الهيئات  وروؤ�ساء 

ة اأي قائد اجلي�س امليداين 
ّ
ب عنه قائد القيادة ال�رسقي

ّ
وتغي

ة الفريق عبد 
ّ
الفريق �سالح حم�سن وقائد اجلبهة ال�رسقي

الفريق  اجلوّية  القّوات  اأركان  ورئي�س  مرجتى  املح�سن 

ة اأّن 
ّ
ات احل�سور الوظيفي

ّ
جمال عفيفي. ويّت�سح من خلفي

 
ّ
الأ�سا�سي والغر�س  ع�سكرّياً  اً 

ّ
�سيا�سي موؤمتراً  كان  املوؤمتر 

بطريقة  تتعّلق  للع�سكر  ا�سة 
ّ

ال�س من  ر�سالة  تو�سيل  منه 

اإدارة املعركة املقبلة. 

ة عن هذا املوؤمتر �سهادة الفريق 
ّ
 ال�سهادات احلي

ّ
من اأهم  

�سدقي حممود، قائد القّوات اجلّوّية، للْجنة ت�سجيل ثورة 

ح�سني  تراأّ�سها  والتي  عام ١٩٧٦  عقدت  التي   ١٩٥٢

مبارك، نائب رئي�س اجلمهورية وقتها. وهي حمفوظة يف 

امل�سّلحة«  للقّوات  املركزّية  املحفوظات  »دار  �سجاّلت 

ولكن مل يمُفرج عنها بعد، اإّل اأّن مقتب�ساٍت منها نمُ�رست يف 

بتحرير �سليمان مظهر وعنوان  كتاب �سدر عام ٢٠٠٠ 

اأمام  �سهاداتهم  ن�سو�س  يونيو:  حرب  قادة  »اعرتافات 

جلنة ت�سجيل الثورة«.

موؤمتر  كلمة  ا�ستعمال  على  »اأعرت�س  �سدقي:  يقول   

عبد  امل�سري  طلبت  اأنا  لأين  الجتماع[،  لهذا  ]لالإ�سارة 
احلكيم عامر قبل املغرب بالتليفون، قال يل »يا �سدقي، 

اإذا كنت فا�سي تعاىل لنا �سوية«. ذهبت، وكان معي من 

ائد ح�سني عبد 
ّ
النا�س الذين يعملون معي يف املكتب الر

الّنا�رس ]اأخو جمال عبد الّنا�رس[. دخلت مكتب �سيادة 

امل�سري، وكما تعرف توجد قاعة للموؤمترات والجتماعات 

كبرية، وعليها كّل اخلرائط. لكن ل. كان اجللو�س حول 

اللواء  اخلبري،  عبد  اللواء  القا�سي،  اأنور  �سغرية:  مائدة 

�سادق، واأنا. وبعد فرتة ح�رس �سم�س بدران. كان الكالم 

واأو�ساعها...  ّية 
ّ
الرب ات 

ّ
القو عن  وعاّماً  عادّياً  كالماً 

جمال  احل 
ّ
الر ئي�س 

ّ
الر باأّن  فوجئنا  الوقت  ذلك  ويف 

عبد الّنا�رس فتح الباب ودخل، وبداأ يتكّلم كالماً عاماً، 

اإن احتمال احلرب  اأنا ب�سوف  وبعدين قال والله دلوقتي 

بقى كبري قوي«. 

الحربية  المخابرات  أداء جهاز  بين  التي فصلت  الشاسعة  الهوة 
اإلسرائيلي المعروف باسم »أمان«، ونظيره المصري لم تكن ناتجًة 
من تفوّق اإلسرائيليين بقدر من كانت ناتجًة من انحراف إدارة 
المخابرات الحربية المصرية عن غرضها األساســــــــــــــــــــي.
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»موؤمتر«،  اأم  »قعدة«  الجتماع،  هذا  تو�سيف  كان  اأّياً   

فقد اأّكد عبد الّنا�رس فيه اأّننا قد ك�سبنا املعركة ال�سيا�سّية 

من  ولكن  اخلّط.  طول  على  خ�رستها  قد  اإ�رسائيل  واأّن 

نتبع  اأّل  الدولّية حتّتم علينا  الّظروف  فاإّن  الأخرى  الناحية 

اإ�سرتاتيجّيًة عدوانّية حتى ل ن�سّحي مبوقف اأمريكا وباقي 

الّدول الكربى مّنا.

كما اأّكد عبد الّنا�رس اأّن احتمالت احلرب قد اأ�سبحت   

اإ�رسائيل  لدفاع  وزيرًا  ديان  مو�سي  تعيني  بعد  حم�سومة 

يمُتوقع  ة 
ّ
العراقي والقّوات  هناك.  حرٍب  حكومة  وت�سكيل 

ة بعد ثالثة اأيام، وا�ستنتج اأّن 
ّ
و�سولها اإىل اجلبهة الأردني

للجبهة  ة 
ّ
العراقي القّوات  ت�سل   حّتى 

َ
تنتظر لن  اإ�رسائيل 

ات الع�سكرّية �سّدنا بعد يومني اأو ثالثة، 
ّ
بل �ستبداأ العملي

ويف الأغلب �ستهجم على مطاراتنا يف �سباح يوم الإثنني 

اأّن  الفريدة  املالب�سات  ومن  يونيو.   / حزيران   ٥ املقبل، 

قرارًا بنف�س هذا املعنى كان قد اتمُخذ بالفعل يف اإ�رسائيل 

�سباح  التا�سعة  ال�ساعة  ففي  قليلة.  ب�ساعات  ذلك  قبل 

ا�سةمُ مع 
ّ

اليوم نف�سه، اجلمعة ٢ حزيران / يونيو، اجتمع ال�س

اط عن 
ّ
الع�سكر يف القد�س وا�ستمع الوزراء لتحليل ال�سب

عن  امل�رسّية  امل�سّلحة  القّوات  لتدمري  وخلططهم  املوقف 

ا�سة، 
ّ

�سية. وح�سل متلمٌل من بع�س ال�س
ّ
ة تعر

ّ
طريق عملي

الهجوم  باأّن  اإ�سكول  ليفي  الوزراء  رئي�س  راأ�سهم  وعلى 

ا�ستثارة  عدم  يجب  واأّنه  متعّجاًل  يكون  قد  م�رس  على 

ديان  الّدفاع  وزير  لكّن  احلرب.  ببدء  املّتحدة  الوليات 

ح�سم الّنقا�س باأن قال اإّن اأّي تاأخرٍي يف الهجوم قد ي�ساعد 

يجب  ولذا  ة، 
ّ
الدفاعي خططهم  ا�ستكمال  على  امل�رسّيني 

جمل�س  على  القرار  ر�س  عمُ وعندما  بالهجوم.  التعجيل 

الوزراء الإ�رسائيلي بكامله يوم ٤ حزيران / يونيو، اأعطي 

امل�رسّية  املطارات  ب�رسب  القتال  لبدء  الأخ�رس  وء  ال�سّ

اعة الّتا�سعة �سباح اليوم الّتايل، 
ّ

اعة الّثامنة وال�س
ّ

بني ال�س

ًا على اقرتاح قائد القّوات اجلّوّية، 
ّ
وكان هذا الّتوقيت مبني

موردخاي )موّتي( هود، الذي قال اإّن هذا هو اأن�سب وقت 

يف  اإفطارهم  تناول  عادتهم  من  امل�رسّيني  الّطيارين  لأّن 

تلك ال�ساعة )The Rabin Memoirs، �س ٩٦ - ٩٩(. 

والقرار  الّنا�رس  عبد  تقدير  بني  الوحيد  الفارق   

اأو�ساع  اأّن  اعتقد  الّنا�رس  عبد  اأّن  يف  كان  الإ�رسائيلي 

العامل  �سيكون  العراقّية  القّوات  وو�سول  الأردنّية  اجلبهة 

احلا�سم يف التوقيت، بينما راأى الإ�رسائيلّيون اأّن التطّورات 

هو  امل�رسّية  القّوات  ا�ستعداد  وعدم  امل�رسّية  اجلبهة  على 

كان  الّنا�رس  عبد  تقدير  اأّن   
ّ
املهم لكّن  املحوري.  العامل 

�سائبًا ودقيقًا �سواء يف توقيت الهجوم الإ�رسائيلي )يوم ٥ 

حزيران / يونيو( اأو طريقته )هجوم منّظم على املطارات(.

عدم  ة 
ّ
اأهّمي على  رّكز  الّنا�رس  عبد  اأّن  من  غم 

ّ
وبالر  

البدء بالقتال حتى ل ن�ستعدي القوى الكربى، وبالتايل 

ة 
ّ
اأهّمي يحّتم  الذي  الأمر  الأوىل،  ال�رّسبة  تلّقي  �رسورة 

اأيًا من  اأّن  اإّل  ّي وحت�سني املطارات، 
ّ
ت�سديد الّدفاع اجلو

ي يف القيادة 
ّ
بلغ لقيادات الّدفاع اجلو هذه التعليمات مل يمُ

العليا اأو يف املطارات، ومل ينته هذا اليوم الّدرامي، يوم 

عامر  امل�سري  اأمر  وقد  اإّل  يونيو،   / حزيران   ٢ اجلمعة 

امل�رسّية  ة 
ّ
احلربي املخابرات  عن  �سادرٍ  من�سورٍ  بتوزيع 

يتعار�س متامًا مع ما جاء يف املوؤمتر / القعدة. فقد جاء يف 

اأّن »اإ�رسائيل لن تْقدم على عمٍل ع�سكرّي  هذا الّتقرير 

اهنة 
ّ
الر ة 

ّ
العربي البة  ال�سّ واأّن  هجومي(،  )اأي  �سي 

ّ
تعر

املرتّتبة  العواقب  يقّدر  اأن  على  �سّك  بال  العدّو  �ستجرب 

على اندلع �رسارة احلرب يف املنطقة« )فتحي، م�رس من 

الثورة اإىل النك�سة، �س ٣٦٣(.

ارة اأجرة 
ّ
اط يف �شي

ّ
�شب

 الّزمان: يوم الإثنني ٥ حزيران / يونيو ١٩٦٧، ال�ساعة 

الثامنة والّن�سف �سباحًا

 املكان: ال�سماء فوق مطار بري متادا بو�سط �سيناء

 احل�سور: امل�سري عبد احلكيم عامر، الفريق اأّول �سدقي 

فوزي  حمّمد  اأّول  الفريق  اجلّوية،  القّوات  قائد  حممود 

هيئة  رئي�س  القا�سي  اأنور  الفريق  الأركان،  رئي�س 

اإىل  بالإ�سافة  القادة،  كبار  من  �سخم  وعدد  ات، 
ّ
العملي

رجال الإعالم وامل�سّورين.

وبداأت  متادا  بري  مطار  من  امل�سري  طائرة  دنْت  اأن  بعد   

الإ�رسائيلّية  الطائرات  مّيز  اأن  الطّيار  يلبث  مل  بالهبوط، 

�سعر  وقد  الفور.  على  اجّتاهه  فغرّي  املطار،  تق�سف  وهي 

الفريق �سدقي يف احلال مبا قام به الطّيار فدخل عليه كابينة 

الطائرات  �ساهد  اأن  بعد  و»لكّنه  ال�سبب،  ليعرف  القيادة 

اجلّو  وجتول يف  وت�سول  امل�رسّي  املطار  تدّك  الإ�رسائيلّية 

المعركـــــــــــــــــــــــــــة كسبنا  قد  أننا  الناصر  عبد  أكد 
السياسية وأن إسرائيل قد خسرتها على طول الخط. ولكن من

الدولية  الظروف  فإن  األخرى  الناحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
نضحي  ال  حتى  عدوانية  إستراتيجية  نتبع  أال  علينا  تحتم 
بموقف أميركا وباقي الدول الكبرى منــــــــــــــــــــــــــــــــــا.



بدايات  العدد 17 | 212017

من التظاهرات 

التي عمت �سوارع 

م�رس بعد قرار عبد 

النا�رس التنحي
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احلديدي(،  الدين  ل�سالح  )والكلمات  مقاومة  اأدنى  دون 

اأمر الطّيار بالعودة اإىل مطار القاهرة الّدويل بدلً من مطار 

اأملاظة«. واأر�سل اإ�سارًة ل�سلكّية اإىل ت�سكيالته ياأمرها باأن 

الإ�رسائيلّية.  املطارات  على  وتهجم  م�ساّد  بهجوم  تقوم 

بالفعل  حلقْت  التي  اخل�سائر  مدى  يعرف  يكن  مل  وبالطبع 

بت�سكيالته واأّنها مل تعد ت�ستطيع تنفيذ اأوامره.

الّدويل، ومل  القاهرة  اإىل مطار  امل�سري  »و�سلت طائرة   

يكن هناك بالطبع م�ستقِبلون. ا�ستقّل امل�سري اإحدى �سّيارات 

الأجرة، وكانت الوحيدة املوجودة خارج املطار، ومن نوع 

العاّمة  القيادة  مقر  اإىل  عجوز،  �سائٌق  يقودها  جّدًا  عتيق 

مبدينة ن�رس، و�سِحبه يف نف�س ال�سّيارة قائد القّوات اجلّوّية 

فريدًا  منظرًا  كان  اأّنه  �سّك يف  ول  املرافقني.  كبار  وبع�س 

اإذ انح�رس قادة يحملون اأكرب  يف نوعه مل ي�سبق له مثيل، 

َتب الع�سكرّية، مبالب�سهم الر�سمّية، ونيا�سينهم امل�سفوفة 
ّ
الر

ك، و�سائقها 
ّ
على �سدورهم داخل �سّيارة عتيقة بالكاد تتحر

املديّن الهِرم القادم من م�رس العليا ذو الّنّظارات ال�ّسميكة 

ومن  ناحية،  من  اجلّوّي  الق�سف  من  فرائ�سه خوفاً  ترتعد 

وهم  اأخرى،  ناحية  من  قّلها  يمُ التي  ال�سخ�سّيات  خطورة 

 القيادة. وما 
ّ
ي�ستحّثونه لي�سل بهم يف اأ�رسع وقت اإىل مقر

تلو  البيان  تمُ�سدر  القاهرة  اإذاعات  بداأت  حتى  و�سلوا  اإن 

البيان عن عدد الّطائرات املعادية التي اأمُ�سقطت« )احلديدي، 

�ساهد، �س ١٨٦ - ١٨٧(.

وهناك واقعٌة اأخرى ح�سلت يوم الإثنني ٥ حزيران /   

يونيو ١٩٦٧، ال�ّساعة الّتا�سعة �سباحاً يف مطار اأبو �سوير 

مبنطقة فايد جنوب الإ�سماعيلّية. يف الوقت الذي حاولت 

هناك  كانت  متادا،  مطار  يف  تهبط  اأن  امل�سري  طائرة  فيه 

اأن  الأخرى  اإليو�سن ١٤، حتاول هي  مماثلة،  اأخرى  طائرة 

الّثانية كانت تقّل  الّطائرة  اأبو �سوير. هذه  تهبط يف مطار 

طاهر  ب�سحبة  اجلمهورّية،  رئي�س  نائب  ال�سافعي،  ح�سني 

للّتوقيع  مل�رس  اأتى  الذي  العراقي  الوزراء  رئي�س  يحيى، 

على اتفاقّية دفاٍع م�سرتك. وبعد اأن هبطت الّطائرة بدقيقة 

اأو دقيقتني ظهرت الطائرات الإ�رسائيلّية واأخذت تق�سف 

املطار بالطريقة املنهجّية نف�سها. 

اأدىل  الّطّيار حت�سني زكي الذي  الواقعة  وقد �سهد هذه   

ب�سهادته لع�سام دراز يف كتابه »�سباط يونيو يتكلمون«، 

فلنقراأ ن�ّس �سهادته:

»قفز ركاب طائرة ح�سني ال�سافعي منها عندما �ساهدوا   

وبعد  �ساتر.  خلف   
ّ
املمر خارج  واختباأوا  املطار،  ق�سف 

تقف  وهي  الّطائرة  الإ�رسائيلّية  الّطائرات  هاجمت  ذلك 

الأوىل  ال�رّسبة  انتهاء  وبعد  الفرعي فاحرتقت.   
ّ
املمر على 

كّلفتمُ طّيارًا ا�سمه ال�سمري، اأن يركب �سّيارة جيب ويقوم 

باإح�سار ح�سني ال�سافعي ومرافقيه اإىل مبنى املطار. وعندما 

و�سل اإىل املطار واجهه الّطّيارون وقالوا له »كده كوّي�س؟! 

الّطّيارون  كان  الأوىل؟«.  ال�رّسبة  ن�رسب  ترتكونا  ملاذا مل 

�سهم لهذه ال�رّسبة وعدم 
ّ
يف حالة توّتر وحْزن �سديد لتعر

اإتاحة الفر�سة لهم بالقيام بال�رّسبة الأوىل«. 

ي
ّ
»قاهر« وهزمية اجلي�س الرب

يف احلديث عن معارك حرب ٦٧، يرتّكز الكالم على املعركة 

اجلّوّية التي وقعت يف ٥ حزيران / يونيو وتدمري �سالحنا 

جي�سٍ  تدمري  هو  غرابةً  يقّل  ل  الذي  احلدث  لكّن  اجلّوّي، 

ه اأكرث من مائه األف جندّي يف اأقّل من ٣٦ �ساعة. قواممُ

وكان  اجلي�س،  بهذا  يت�سّدق  الّنا�رس  عبد  جمال  كان   

�سديق عمره ورفيق �سالحه وقائد جي�سه، عبد احلكيم عامر، 

اإّنه اأكرب واأقوى جي�س يف ال�رّسق الأو�سط. وما  يقول عنه 

هي اإّل اأيام قالئل حتى انفرط عقد هذا اجلي�س متامًا، و�سقط 

�رس القّوة املقاتلة. من رجاله ع�رسة اآلف �سهيد، اأي عمُ

عبد  �سكيمة  قّوة  على  التاأكيد  لالإ�رسائيلّيني  يحلو   

خلَطبه  كتاباتهم  يف  وي�سريون  �سخ�سّيته،  وعظمة  الّنا�رس 

العنرتّية حتى يوؤّكدوا على قدرتهم على هزميته واإذلله. كما 

�سد  يحلو لهم اأن يعّظموا من �ساأن اجلي�س امل�رسي الذي حمُ

اأمام جبهتهم اجلنوبّية لكي يعّظموا من حنكتهم وعزميتهم 

ذلك،  كان خالف  �سنتبنّي،  كما  والأمر  تخطيطهم.  �سن  وحمُ

فاجلي�س الذي قاتلوه كان جي�سًا مهرتئًا �سعيفًا، وكان قادته 

عبد  اأّما  منه.  وحّذر  بذلك  اعرتف  َمن  اأّول  هم  امليدانّيون 

الّنا�رس فقد انهزم ع�سكرّيًا، لكّنه مل يرفع �سّماعة الهاتف 

لح من ديان، كما متّنى  لكي يعر�س ال�ست�سالم ويطلب ال�سّ

الأخري وقال يف حديٍث �سهري بعد اأن �سكتت املدافع.

نتيجًة  �ساعات  ثالث  يف  اجلّو  �سالح  تدمري  كان  واإذا   

وا�ستهرتت  التخطيط  يف  ف�سلت  فا�سلة  لقيادة  منطقّية 

حممود،  �سدقي  اأّول  الفريق  �سخ�س  يف  ومتّثلت  بالعدّو، 

قائد القّوات اجلّوية والّدفاع اجلّوي ملّدة خم�سة ع�رس عامًا، 

اأّدت اإىل هزمية اجلي�س الرّبي بهذه  فما هي الأ�سباب التي 

ال�رّسعة، وبهذا العمق؟

نائب  عامر،  على  بالالئمة  ومعاونوه  الّنا�رس  عبد  األقى   

القائد الأعلى للقّوات امل�سّلحة، الذي ترّبع على قّمة ال�ّسلطة 

 .١٩٥٤ عام  للجي�س  قائداً  نّي  عمُ منذ  م�رس  يف  الع�سكرّية 

فب�سبب ف�ساد اأخالقه وقّلة خربته و�سوء اإدارته حتّول اجلي�سمُ 

حتت قيادته اإىل دولٍة داخل الّدولة، وبالّتايل انعدمت اخلربة 

القتالّية، وحتّولت عقيدة اجلي�س من القتال لال�ستئثار مبزايا 
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كبار  بني  الف�ساد  و�ساع  وعائالتهم،  لل�سّباط  ا�ستثنائّية 

جال.
ّ
ّباط و�سغارهم ووهنت هزمية القتال بني الر ال�سّ

ئي�س اإّن انهيار امل�سري واإ�سداره 
ّ
وحتديدًا، يقول رجال الر  

قرار الن�سحاب امل�سوؤوم يوم ٦ حزيران / يونيو هو ال�ّسبب 

جّوّي  غطاء  فبدون  باجلي�س.  حّلت  التي  للماأ�ساة   
ّ
الرئي�سي

�سّلة  اأّما  �سوداوّيًا.  �سيناء  الرّبّي يف  اجلي�س  م�ستقبل  اأم�سى 

امل�سري فاألقْت بالالئمة على ما �سّمته »القيادة ال�سيا�سّية«، اأي 

عبد الّنا�رس واأعوانه، وعلى تدّخل تلك القيادة يف جمريات 

اجلي�س وحتديدًا يف اخلطط القتالّية وال�ستعدادات الع�سكرّية. 

وتقول اإّن الّتعديالت التي اأدخلها عبد الّنا�رس على اخلطط 

الع�سكرّية لأ�سباب �سيا�سّية هي التي اأّدت لهزمية اجلي�س.

ئي�س عبد الّنا�رس وامل�سري عامر كان 
ّ
اإّن ال�رّساع بني الر  

 يف الهزمية، غري اأّنه من خالل درا�سة 
ّ
له بالّتاأكيد دوٌر اأ�سا�سي

اأحوال جي�س واأو�ساع  الع�سكرّية املو�سوعة وتتّبع  اخلطط 

م�سري  اأّن  يّت�سح  القتال  اندلع  قبل  حتى  ية  الرّبّ قّواته 

ّمر، و�سواء  اجلي�س كان حم�سومًا �سواء بقي �سالح اجلّو اأو دمُ

ف. َقوي العدّو اأو �سعمُ

يقول الفريق احلديدي يف كتابه الهاّم »�ساهد على حرب   

٦٧« : »اإّن م�رس اختّطت لنف�سها ا�سرتاتيجّية دفاعّية بحتة 

اإزاء اإ�رسائيل، ومل تفّكر يف يوم من الأّيام اأْن تعّد لعملّيات 

فهي  القاعدة،  هذه  عن  »قاهر«  ت�سذ  مل  وا�سعة«.  هجومّية 

منع  على  فيها  الّدفاع  فكرة  بمُنيْت  بالأ�سا�س  دفاعّية  خّطة 

العدّو من الو�سول لقناة ال�ّسوي�س وتدمري قّواته التي تنجح 

يف الخرتاق توطئةً للقيام بالهجوم العاّم امل�ساّد، بالّتعاون 

بح�سب  العدّو،  على  للق�ساء   
ّ
ال�سرتاتيجي  

ّ
الحتياطي مع 

ما جاء يف كتاب الفريق اأّول حمّمد فوزي، »حرب الثالث 

�سنوات« )�س ٩٩ - ١٠٠(.

 
ّ
اأمني نطاق  الآتية:  العنا�رس  من  »قاهر«  وتتكّون   

�س له كتائب ا�ستطالع وكتائب  مال�سق للحدود وخم�سّ

العدّو  كات 
ّ
�ساعقة واأفواج احلدود، بغر�س ا�ستطالع حتر

هذا  وخلف  حمتمل.   
ّ
اإ�رسائيلي هجوم  اأّي  من  والّتحذير 

 الذي يتكّون 
ّ
 يقبع عمق الّدفاع التكتيكي

ّ
الّنطاق الأمني

ني.
ّ
من نطاقني دفاعي

مدّرع  فوج  اأماكن:  ثالثة  املنطقة   
ّ
احتياطي ويحتّل   

يف  فرقة  قيادة  اإىل  بالإ�سافة  م�ساة  لواء   ٢ نخل،  �سمال 

اأبو  منطقة احل�سنة، لواء مدّرع على املحور الأو�سط غرب 

عجيلة وبالقرب من جبل لبني.

 ،
ّ
ال�سرتاتيجي  

ّ
الحتياطي يقبع  القّوات  هذه  وخلف   

الّنطاقني  قّوات  مت�ّسك  يف  »قاهر«  وراء  الفكرة  وتكمن 

من  بتعزيزات  ي�ستعينا  اأن  على  مبوقعهما،  والّثاين  الأّول 

 عند ال�رّسورة، واأن تقوم الفرقة 
ّ
 ال�سرتاتيجي

ّ
الحتياطي

هذين  من  النفاذ  يف  جنح  اإن  للعدّو  بالت�سّدي  املدّرعة 

ومفتاح  م�ساّد.  بهجوم  القيام   
ّ
ثم عليه،  والق�ساء  الّنطاقني 

الأو�سط  املحور  يف  التحّكم  هو  الدفاعّية  العملّية  هذه 

الوا�سل بني العوجة واأبو عجيلة والإ�سماعيلّية.

 بحت وتكمن فل�سفتها 
ٌّ
وبالتايل فاإّن منطق »قاهر« دفاعي  

هجمات  يف  توريطه   
ّ
يتم واأن  ل�سيناء،  العدّو  ا�ستدراج  يف 

 تطويقه من ال�ّسمال واجلنوب بغر�س تدمريه. 
ّ
قوّية ثم

تعديالت قاتلة

طوال �سهر اأّيار / مايو اأجريت اأربعة تعديالت على اخلّطة 

اأفرغتها من حمتواها وجعلت انهيار اجلي�س �سيئًا حمتومًا. 

 حتى و�سل 
ّ
اأّوًل، العتماد على الحتياط ب�سكٍل اأ�سا�سي

الأمر للحّد الذي �سار الحتياط فيه اأكرث من ن�سف عدد 

قّوات  لتدريب   
ّ
واقعي تخطيط  هناك  »يكن  ومل  القّوات. 

الكفاءة  درجة  اإىل  و�سولها  ي�سمن  مبا  دورّياً  الحتياط 

ميدان  يف  احلرب  يف  لال�سرتاك  توؤّهلها  التي  القتالّية 

القتال«، كما يقول اجلم�سي يف مذّكراته )�س ٦٦(. 

الف�سل  اأبو  الفتاح  نائب رئي�س ال�ستخبارات عبد  اأّما   

قّوات  عن  املخابرات«  لرئي�س  نائباً  »كنت  يف  فكتب 

الحتياط »كان الكّل يف مالب�س مدنّية، ومعظمهم بجالليبهم 

ع�سكرّي،  زّي  اأّي  هناك  ولي�س  بنادقهم  ويحملون  الريفّية 

حنوا يف ال�سكك احلديدية كالدواّب« )�س ٢٧٩(.  ]....[ و�سمُ
اأّنه، ولدواعي  اإىل التعديل الّثاين ف�سنجد  واإذا انتقلنا   

اأي احليلولة دون قيام اجلي�س بانقالب على نظام  »الأمن« 

بني  تنّقالت  حركة  منتظمة  ب�سفة  جتري  كانت  احلكم، 

وكان  بالغًا.  تاأثرياً  الّتدريب  يف  اأّثر  الذي  الأمر  ّباط،  ال�سّ

من اأكرب تلك احلركات حركة تنّقالت �سيف ١٩٦٦ التي 

َتب اإىل اأدنها. 
ّ
ّباط من اأعلى الر �سملت عددًا كبريًا من ال�سّ

وكان مبداأ »الولء قبل الكفاءة« هو احلاكم دائمًا يف اختيار 

ّباط، الأمر الذي اأّدى اإىل تقّلد عدد كبري من  تنّقالت ال�سّ

القادة غري الأكّفاء منا�سب قيادّية عليا. غري اأّن ما اأّثر اأثرًا 

ادر بتغيري كّل قادة  مبا�رسًا يف اخلّطة »قاهر« هو الأمر ال�سّ

كان مبدأ »الوالء قبل الكفاءة« هو الحاكم دائمـــــــــــــــــــــــــا 
في اختيار تنقالت الضباط، األمر الذي أدى إلى تقلد عــــــــــدد
كبير من القادة غير األكفاء مناصب قيادية عليــــــــــــــــــــــــــا.
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ق الإثنى ع�رس مع اأركان حربهم قبل احلرب باأ�سبوع اأو 
َ
الفر

اأ�سبوعني )George Gawrych, Key to the Sinai، �س ٧٧(.

العليا  القيادة  اتخذتها  التي  القرارات  ثالث  وكان   

اأّثرْت  والتي  احلرب  على  ال�سابقة  القليلة  الأ�سابيع  يف 

�سيناء،  يف  جديدة  قيادة  اإن�ساء  »قاهر«  على  مبا�رسًة 

تمُدعى »قيادة اجلبهة« ومركزها بري متادا وعهد بها للفريق 

الأّول عبد املح�سن مرجتى، فـ»قاهر« تفرت�س وجود قيادة 

رابع  اأّما  ة. 
ّ
الإ�سماعيلي مركزها  يكون  للجي�س  موّحدة 

ابقة 
ّ

ال�س التح�سريّية  الفرتة  يف  اتمُخذْت  التي  القرارات 

ب�سكل  اأدخلت  التي  التعديالت  تلك  فكان  احلرب  على 

راأينا،  فكما  واأفرغتها من حمتواها.  »قاهر«  مبا�رس على 

 على العتقاد 
ّ
»قاهر« خطة دفاعية بحتة، ومنطقها مبني

)ال�سليم( باأّن املحور الذي �سي�سلكه العدّو يف الأغلب هو 

املحور الأو�سط. على اأنه ومن بداية يوم ٢٠ اأّيار / مايو 

ذت العديد من القرارات التي �ستخل بهذا العتقاد  اتخمُ

الرا�سخ، وجترب تعديالت جوهرّية على اأو�ساع القّوات 

التكتيتكية. اأّول هذه القرارات اتخذته القيادة العليا بنقل 

القرار  هذا  وكان  ال�سيخ.  �رسم  اإىل  املظاّلت  من  كتائب 

�سادما لقائد اجلبهة، الفريق مرجتى، لأّن قيادات اجلي�س 

اإىل  اإر�سال قّوات  اأّيار / مايو على عدم  اتفقت يوم ١٧ 

�رسم ال�ّسيخ ولأنه مل يمُخطر به من القيادة العليا بل عِلمه 

مرجتى  الفريق  )مرجتى،  اجلّوّية  القّوات  قيادة  من  �سدفة 

يروي احلقائق، �س ٦٧ - ٧٧(.

املعّدل  الّثاين  الأمر  �سدر  حتى  اأّيام  ثالثة  اإّل  هي  ما   

امل�سري عبد  / مايو زار  اأّيار  للخّطة »قاهر«، ففي يوم ٢٠ 

احلكيم عامر اجلبهة، واأثناء اجلولة �ساأل امل�سري عن القّوات 

الفريق  اأبلغه  وعندما  غّزة.  عن  للّدفاع  �ست  خ�سّ التي 

�سة لهذا الغر�س  اأّول مرجتى اأّنه لي�ست هناك قّوات خم�سّ

ر امل�سري اإن�ساء جمموعة خفيفة تتمركز ما بني رفح 
ّ
حتى قر

عامر  اأخذ  مايو   / اأّيار   ٢٥ - اأيام ٢٢  وطوال  والعري�س. 

املحتّلة  فل�سطني  داخل  �سّية 
ّ
تعر باأعمال  القيام  يف  يفّكر 

الّنقب  وف�سل  اإيالت  احتالل  بغر�س  الّنقب  يف  وحتديدًا 

ع�سكرّي  موؤمتر  قد  عمُ مايو   / اأّيار   ٢٥ يف  لكن  اجلنوبي. 

كبري يف القيادة العاّمة اعرت�س فيه عبد الّنا�رس على ذلك 

ل و�سع خّطة بديلة للّدفاع عن قطاع غّزة. كما اأ�ساف  وف�سّ

اأّنه يجب تقوية الّدفاع عن �رسم ال�ّسيخ. 

اخلّطة  على  اأدخلت  التي  الّتعديالت  لكرثة  نتيجًة   

فاعليّتها  وفقدت  ومتّزقت  اخلّطة  تلك  تهّتكت  »قاهر« 

وقدرتها الّدفاعيّة، وانهارت فكرتها الأ�سا�سيّة، فوحدات 

تر�سل اإىل �سيناء مبهاّم ل تلبث وهي يف طريقها لتنفيذها 

بدون  تر�َسل  ووحدات  خمتلفة،  اأخرى  مهاّم  تاأخذ  اأن 

اأماكن  يف  املرّتبات  هذه  ت�سلها  اأن  باأمل  احلرب  مرّتبات 

متركزها اجلديدة لكّنها ل ت�سل، واأخرى ينزع من �سلب 

 ت�ستكمل 
ّ
تنظيمها وحداٌت �سغرى على وجه ال�رّسعة ثم

عنها  تعرف  ل  اأخرى  قّوات  من  اأخرى  �سغرى  بوحدات 

ّ تمُدخل عليها الّتعديالت 
�سيّة تو�سع ثم ّ

�سيئًا، وعمليّات تعر

 .
ّ
التي تبعدها عن هدفها الأ�سلي

اخلّطة »فجر« امل�ءودة يف الفجر

عند ال�ّسابعة �سباحًا من يوم ٢٦ اأّيار / مايو ١٩٦٧ بتوقيت 

القاهرة، منت�سف الليل بتوقيت وا�سنطن طلب م�ساعد وزير 

اخلارجيّة الأمريكيّة يوجني رو�ستو مقابلة �سفري اجلمهورّية 

وعندما  م�ستعجلة.  ب�سفٍة  كامل  املّتحدة م�سطفى  العربيّة 

طلب  اخلارجيّة  وزارة  يف  رو�ستو  ملكتب  ال�ّسفري  ح�رس 

الأخري من م�ساعديه ترك الغرفة لينفرد ب�سيفه كي يبلغه 

الر�سالة الآتية: »اإّن اأعداءكم ]اأي الإ�رسائيليّني[ يعتقدون 

اأّن م�رس و�سورية على و�سك �سّن هجوم يف اأّي حلظة. نحن 

عونة، فهذا 
ّ
ل نعتقد اأّن ج.ع.م. ميكن اأن تت�رّسف بتلك الر

الّنهج �سيكون له بالّطبع نتائج وخيمة. وبالتّايل فنحن ما 

زلنا نحّث اإ�رسائيل على �سبط الّنف�س«. 

على الفور كتب كامل برقيّة �سفرّية للقاهرة مب�سمون   

املقابلة. ويف ٢٦ اأّيار / مايو ١٩٦٧ عند ال�ّساعة اخلام�سة 

 بتوقيت القاهرة، العا�رسة والّن�سف بتوقيت 
ً
والّن�سف م�ساء

اإيبان،  اأبا   
ّ
الإ�رسائيلي اخلارجيّة  وزير  اجتمع  وا�سنطن، 

الأمريكي  الّدفاع  وزير  مع  اأبيب،  تّل  من  لتّوه  الوا�سل 

لي�ستو�سح  الّدفاع،  بوزارة  مكتبه  يف  ماكنامارا  روبرت 

منه اإذا كانت الوليات املّتحدة ما زالت ملتزمة بتعّهداتها 

ّية 
ّ
حر ب�سمان   ١٩٥٧ عام  نف�سها  على  قطعْتها  التي 

مرور ال�ّسفن الإ�رسائيليّة يف خليج العقبة. اأثناء املناق�سة 

هارمان  اآفرام  وا�سنطن  يف   
ّ
الإ�رسائيلي ال�ّسفري  ا�ستمُدعي 

ّد على مكاملٍة هاتفيّة 
ّ
الذي كان حا�رسًا الجتماع اأي�سًا للر

ورقة  لإيبان  قّدم  دقيقتني  بعد  عاد  وعندما  اأبيب،  تل  من 

على  توؤّكد  الإ�رسائيليّة  ال�ستخبارات  اأجهزة  باأّن  تفيد 

نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــة لكثرة التعديالت التي أدخلت على
الخطــــــــــــــــــــــــــــــــة »قاهر« تهتكت تلك الخطة وتمزقت 
الدفاعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. وقدرتها  فاعليتها  وفقدت 
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هجوم  ب�سّن  �سورية  مع  بال�سرتاك  م.  ع.  ج.  قيام  قرب 

مباغت على اإ�رسائيل يف اأّي حلظة. اأّكد ماكنمارا اأّن اأجهزة 

ال�ستخبارات الأمريكيّة املختلفة تختلف مع هذا الّتحليل 

اأّن  تو�سح  �سيناء  من  الواردة  املعلومات  اأّن  على  وتوؤّكد 

 ولي�س 
ّ
احل�سد امل�رسّي الذي بداأ يف ١٤ اأّيار / مايو دفاعي

اأّن ما و�سله لي�س »حتليل  اأ�رّس على  اإيبان  ًا. لكّن  هجوميّ

معلومات« ول حتى »معلومات« بل »يقني«. 

عند الثالثة فجرًا من يوم ٢٧ اأّيار / مايو ١٩٦٧ داخل   

الّنا�رس  عبد  يتلّقى  البكري،  مبن�سيّة  الّنا�رس  عبد  منزل 

اّت�ساًل من ال�ّسكرتري املناوب القائم بعمل �ساعات الليل 

يخربه فيه باأّن ال�ّسفري ال�ّسوفييتي دميرتي بوغداييف على 

الباب يطلب حمادثته يف اأمر م�ستعجل. اأخرج بوغداييف 

الحّتاد  وزراء  رئي�س  من  ر�سالة  وقراأ  مظروفًا  جيبه  من 

ال�ّسوفييتي األيك�سي كو�سيغني تفيد باأّن الرئي�س الأمريكي 

بني  ال�ّساخن  اخلّط  على  لتّوه  به  اّت�سل  ليندون جون�سون 

امل�رسّية  القّوات  اأّن  ليخربه  والكرملني  الأبي�س  البيت 

عرب  الّتدّخل  منه  وطلب  اإ�رسائيل،  على  لهجوم  ترّتب 

�سفريه يف القاهرة ملنع هذا الهجوم، واإّل فالوليات املّتحدة 

�ستعترب نف�سها يف حّل من التعّهدات التي اأعطتها لالحّتاد 

النفجار،  هيكل،  )ح�سنني  الّنف�س.  ب�سبط  ال�سوفييتي 

�س ٥٧٧ - ٥٧٨(.

يقول هيكل )النفجار، �س ٥٧٧( اإّن ما كان ي�سغل عبد   

الّنا�رس لي�س الوقوف على حقيقة موقف الحتاد ال�ّسوفييتي 

اأو اإذا كانت الوليات املّتحدة تريد اأن تبّلغه ر�سالة تهديد، 

الليل«  منت�سف  بعد  ما  و»حتذيرات  املعلومات  هذه  اإّن  بل 

الذي  اأّن هناك ت�رسيبًا ما، وال�سوؤال  الّنا�رس  لعبد  اأو�سحت 

يقول هيكل اإّنه �سَغل عبد الّنا�رس هو اإذا كان هذا الت�رسيب 

من القيادة، اأم اأّن اإ�رسائيل قد ح�سلت على تفا�سيل العملّية 

الهجومّية )التي كان ا�سمها »فجر« كما هو م�رسوح اأ�سفل( 

عن طريق ك�رس �سفرات القّوات امل�رسّية.

الّنا�رس  عبد  ا�ستدعى  كيف  هيكل  لنا  ي�رسح   
ّ
ثم  

 ٢٧ ال�سبت  يوم  الباكر  باح  ال�سّ يف  عامر  احلكيم  عبد 

 
ّ

اأّيار / مايو كي ي�سارحه بهواج�سه، »وطلب اإليه اأن تغري

القّوات امل�رسّية �سفراتها، واأن تفعل ذلك كّل ثالثة اأّيام 

على  يلّح  ظّل  املو�سوع  لكّن  الحتمالت.  لكاّفة  توّقيًا 

)هيكل،  فرا�سه«.  اإىل  اأوى  وحتى  اليوم  طوال  خاطره 

النفجار، �س ٥٧٣ و٥٧٧(.

يقول  ال�سفرات،  ك�رس  مو�سوع  خطورة  وعن   

ة 
ّ
الإ�رسائيلي ال�ستخبارات  اإّن  مذّكراته  يف  ديان  مو�سي 

ة »فجر«. 
ّ
ا�ستطاعت اأن تلتقط اأمر القتال املتعّلق بالعملي

)Moshe Dayan, The Story of my Life، �س ٣٢٥ - ٣٢٦(. 

مذّكراته  يف  مرجتى  املح�سن  عبد  اأّول  الفريق  ويقول 

اإّن   )٩٢  -  ٩١ �س   ( احلقائق«  يروي  مرجتى  »الفريق 

 ٢٨ يوم  الأ�رس  يف  وقعوا  امل�رسّيني  اط 
ّ
ال�سب من  عددًا 

وحدتهم  تخّطت  عندما  اإيالت  من  بالقرب  مايو   / اأّيار 

اأن  من  العليا  القيادة  خ�سيت  وعندها  ة، 
ّ
الدولي احلدود 

يكون اأمر اخلّطة »فجر« قد افتمُ�سح.

وك�رسها  ال�ّسفرات  مو�سوع  جانباً  نّحينا  اإذا   

كانت  اأّنه  هو  فيه  �سّك  ل  فمّما  ومغامراتهم،  واجلوا�سي�س 

هناك بالفعل خّطة هجومّية ا�سمها »فجر« خمتلفة اختالفاً 

يذكر يف  فوزي  اأّول حمّمد  فالفريق  »قاهر«  عن  جوهرّياً 

اخلّطة  اأّن   ،)١١٨ )�س  �سنوات«  الثالث  »حرب  كتابه، 

 ١٩٦٧  /  ١٦ رقم  امل�سري  توجيهات  بها  �سدرت  »فجر« 

 وهي 
ّ
يف ٢٣ اأّيار / مايو ١٩٦٧. ولـ»فجر« وجود حقيقي

كما  الإ�رسائيلي،  اجلا�سو�س  افرتاءات  حم�س  من  لي�ست 

ذكره  ما  مع  بعيد  حّد  اإىل  متطابقة  وتفا�سيلها  توقيتها  اأّن 

الإ�رسائيلّيون وقتها. وبالّتايل فاإّن هيكل على حّق يف قوله 

اإّن عبد الّنا�رس ارتاب بالفعل يف م�سدر الر�سالتني اللتني 

باأّن  تفيدان  واللتني  مايو   / اأّيار  و٢٧   ٢٦ يوَمي  و�سلتاه 

اإ�رسائيل قد علمت بالفعل باأمر اخلّطة »فجر«.

غري اأّن ال�سوؤال يبقى: هل كان ما يقلق عبد الّنا�رس اأّن   

اأمر هذه اخلّطة قد و�سل لإ�رسائيل عرب طريق ما، ت�رسيٍب 

من القيادة اأو فّك �سيفرة، اأم اأّن ما كان يقلقه هو وجود هذه 

اخلّطة من الأ�سا�س؟

العاّمة  القيادة  موؤمتر يف  قد  عمُ مايو   / اأّيار  يوم ٢٥  يف   

عامر،  وامل�سري  الّنا�رس،  عبد  ح�رسه  امل�سّلحة  للقّوات 

وغريهم. يف �سفحَتي ٥٧٣ - ٥٧٤ ينقل هيكل عن عبد 

الّنا�رس قوله لعامر اإّنه قد »لحظ يف الجتماع اأّن امل�سري 

عبد احلكيم عامر يتحّدث بطريقة ظاهرة وبطريقة �سمنّية 

ومن  الّثانية  وال�رّسبة  يوّجهها  ومن  الأوىل  ال�رّسبة  عن 

الّدَوران  اأّن  الّنا�رس[  عبد  راأي  ]اأي  راأيه  وكان  يتلّقاها. 

لدى  بلبلة  يخلق  اأن  �ساأنه  من  امل�ساألة  هذه  حول  طوياًل 

 �سامل يدخل القتال كعن�رس 
ّ
القّوات. فاحلرب جهد �سيا�سي

هل كان ما يقلق عبد الناصر أن أمر هذه الخطة قد وصل إلسرائيل 
عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــر طريق ما، تسريب من القيادة أو فك 
شيفرة، أم أن ما كان يقلقه هو وجود هذه الخطة من األساس؟
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ّ
من عنا�رسه يف وقت من الأوقات«. وي�سيف هيكل: »ثم

اأ�سار جمال عبد الّنا�رس يف حديثه مع عبد احلكيم عامر اإىل 

�سية 
ّ
تعر ]القيادة[ عن خّطة  تفا�سيل �سمعها يف اجتماع 

اإىل  موّجهة  وهي  »فجر«،  الرمزي  ال�سم  حتمل  حمدودة 

اإّنه  ميناء اإيالت الإ�رسائيلي بهدف قطعه عّما وراءه. وقال 

مل ي�ساأ اأن ي�سّدد يف العرتا�س عليها يف اجتماع القيادة 

حتى ل ي�ساء فهم اعرتا�سه. ومل يكن اقتناع عبد احلكيم 

اإّنه �سينّفذ  واإن كان قد قال يف نهاية حديثه  عامر كاماًل، 

مايو مرتّدداً يف  يوم ٢٧  اأّنه ظّل طوال  والغريب  الأوامر. 

 اأخرياً اإىل تنفيذ الأوامر«. 
ّ
 ا�سطر

ّ
اإلغاء »فجر« ثم

وتّت�سح من هذا القتبا�س الهّوة التي ف�سلْت بني عبد   

القادمة  للمعركة  ال�ستعداد  طريقة  عن  وعامر  الّنا�رس 

الّتفا�سيل  بع�س  حول  اخلالف  هذا  يكن  ومل  واإدارتها. 

الدقيقة بل حول الّتوّجه العاّم للمعركة.

الذي  القيادة  ومل يظهر هذا اخلالف فجاأة يف اجتماع   

قد يوم ٢٥ اأّيار / مايو حني اكت�سف عبد الّنا�رس اأّن هناك  عمُ

�سعت دون علمه. �سّية ا�سمها »فجر« ومُ
ّ
خّطة تعر

الأزمة  تطّور  خطوات  من  خطوة  لكّل  رجعنا  اإذا  اإّننا  بل 

منذ بدايتها يوم ١٤ اأّيار / مايو وحتى يوم اندلع احلرب 

بني  اجلذرّي  اخلالف  لهذا  �سنجد  يونيو   / حزيران   ٥ يوم 

لني اآثاراً وا�سحة يف كتابات كّل القادة الذين �سهدوا  جمُ ّ
الر

هذه الوقائع وكتبوا عنها.

اإىل احلرب هي خطوة  اأّدت  التي  التّالية  كانت اخلطوة   

عبد  فكان  مايو.   / اأّيار  يوم ١٦  املّتحدة  الأمم  قّوات  طرد 

ولي�س  القّوات  لتلك  حمدود  توزيع  اإعادة  يريد  الّنا�رس 

وت�سخينه  املوقف  ت�سعيد  فاأراد  عامر  اأّما  كلّيًا.  �سحبها 

متركز  اإعادة  ولي�س  للقّوات،  �سامل  �سحب  على  بالإ�رسار 

. اأّما اخلطوة الّثالثة فكانت قرار اإغالق م�سيق تريان 
ّ
جزئي

اأمام املالحة الإ�رسائيلّية يوم ٢٢ اأّيار / مايو.

واأّكد عبد الّنا�رس يف هذا املوؤمتر الذي ح�رسه العديد   

من الطّيارين اأّنه ل يريد ت�سعيد الأمر اإىل درجة ت�ستدعي 

تدّخل الوليات املّتحدة، ولذا يجب علينا اأّل نبادر بتوجيه 

ال�رّسبة الأويل لإ�رسائيل، بل اأْن نتلّقاها. لكن فور انتهاء 

املوؤمتر تكالب الطّيارون حول عامر وطالبوه باأن ي�رّسح لهم 

بالقيام بال�رّسبة الأوىل، فرّد عليهم قائاًل »ما تخافو�س يا 

ولد. والله هنحارب«، وذلك ح�سب �سهادة الطّيار املقاتل 

ممدوح امللط الذي كان حا�رساً املوؤمتر.

�رسدّية بديلة

 ٦٧ يونيو   / حلزيران  اأخرى  �رسدّية  تقدمي  ميكن  اأّنه  على 
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تبداأ بت�سمية الأ�سياء باأ�سمائها وتعرتف باأّن ما ح�سل لي�س 

نك�سة بل هزمية، بل هزمية منكرة. وكما قلت يف بداية املقال 

هزمية  كانت  بل  فقط  ع�سكرّية  هزمية   ٦٧ هزمية  تكن  مل 

�سيا�سّية وثقافّية وح�سارّية. هزمية روؤية للعامل وملكاننا فيه.

عميقًا  الّتفكري  لون  يف�سّ ل  الّنك�سة  �رسدّية  اأن�سار   

فهي  الهزمية،  لهذه  بنا  اأّدت  التي  ة 
ّ
الهيكلي الأ�سباب  يف 

تعاَفينا  نك�سة  كونها  تعدو  ل  راأينا،  كما  روؤيتهم،  يف 

ة 
ّ
منها. كما ي�سّككون فيمن يرّكز على الأ�سباب الهيكلي

لالإح�سا�س  وبالفتقار  ة 
ّ
بالنهزامي اإّياهم  متهمني  للهزمية، 

واأّن  تمُهزم،  اأّمة  اأّول  نكن  باأّننا مل  ويذّكرونهم  ة. 
ّ
بامل�سوؤولي

من  نه�ست  ولكّنها  زمت  همُ لأمم  بنماذج  مليء  الّتاريخ 

اإرادتها. وي�سريون كثريًا اإىل حالة  هزميتها لأّنها مل تفقد 

اأمام  انهارت  عندما  الثانية  ة 
ّ
العاملي احلرب  اأثناء  فرن�سا 

من  اأكرث  وخ�سع  عا�سمتها،  واحتمُلت  النازي،  جحافل 

ن�سف م�ساحتها لالحتالل، اأّما الّن�سف الثاين فكان حتت 

حكم حكومة عميلة.

ل مقارنة هزميتنا يف ٦٧ بهزمية فرن�سا  غري اأّنني اأف�سّ  

يف حرب اأخرى، حربها مع برو�سيا عام ١٨٧٠، اأو هزمية 

ة الأوىل، اأو هزمية اجلنوب يف احلرب 
ّ
اأملانيا يف احلرب العاملي

ع�سكرّية  هزائم  تكن  الهزائم مل  هذه  ة. 
ّ
الأمريكي ة 

ّ
الأهلي

 وثقايّف وح�سارّي. 
ّ
فقط، بل كانت هزائم لنظاٍم اجتماعي

هذه اأي�ساً كانت هزائم اأعقبها اإّما انقالب ق�رس، اأو ثورة 

ثمُله واأ�سلوب حياته. مه وممُ
َ
عارمة اأو زوال عامل باأكمله بقي

املقارنة،  هذه  �سّحت  واإذا  كذلك،  الأمر  كان  فاإذا   

منا ومثلنا، اأو ثورة 
َ
فلماذا اإذن مل ن�سهد انهياراً لعاملنا وقي

عارمة، اأو انقالب ق�رس يف اأعقاب هزمية حزيران / يونيو 

م واملثل 
َ
٦٧؟ والإجابة هي اأّننا �سهدنا بالفعل انهياراً للقي

وثورة وانقالبًا.

اأّما الّثورة فكانت اإرها�ساتها تلك املظاهرات التي قام   

عّمال  اإليهم   
ّ
ان�سم  

ّ
ثم القاهرة  يف  اجلامعات  �سباب  بها 

ان التي اأدانت 
َ

حلوان بعد اأن اأمُعلنت اأحكام حمكمة الطري

خم�سة  ملّدة  ال�ساّقة  بالأ�سغال  حممود  �سدقي  الفريق 

الأحكام  وهي  الآخرين،  للقادة  وبالرباءة  عاماً  ع�رس 

التي راأى فيها املتظاهرون التفافاً على احلقيقة وطرخمة 

على الهزمية )واإن كان لفظ »طرخمة« مل يكن م�ستخدماً 

اأّنه  واأدرك  دقيقة  قراءًة  املظاهرات  الّنظام  وقراأ  وقتها(. 

يجب اأن يقّدم بع�س الّتنازلت حتى يعيد ال�سيطرة على 

فيها  يفقد  التي  الأوىل  ة 
ّ
املر كانت  تلك  اإّن  اإذ  اجلماهري، 

عبد الّنا�رس ال�ّسارع. غري اأّن هذه الّتنازلت، وكما نعرف، 

ة 
ّ
ة مل تلّب املطالب احلقيقي

ّ
مل تكن �سوى تنازلت �سكلي

الذي  ال�سيا�سي  املجال  وبفتح  جذرّي   
ّ
دميقراطي بانفتاح 

ًا من اأ�سباب 
ّ
راأى املتظاهرون اأّن اإغالقه كان �سببًا اأ�سا�سي

 
ّ

الهزمية. فجاء بيان ٣٠ اآذار / مار�س هزياًل �سعيفًا مل مي�س

جوهر الإ�سالحات املن�سودة.

ئد وخرج  ّطط له بعناية ولكّنه ومُ اأّما النقالب فقد خمُ  

منه النظام منت�رساً.

ب�رسح  البدء  يجب  النقالب  هذا  وقائع  ول�رسح   

الثانية، ال�رسدّية التي تقوم على �رسح  مفردات ال�رسدّية 

العلوم  ات 
ّ
اأدبي على  ال�رسدّية  هذه  تبني  اً. 

ّ
هيكلي الهزمية 

ال�سيا�سي، وحتديدًا على  ة وعلى علم الجتماع 
ّ
ال�سيا�سي

ة 
ّ
املدني العالقات  بدرا�سة  يمُعنى  املجالني  هذين  من  فرع 

ني 
ّ
الغربي ني 

ّ
الأكادميي من  الكثري  تناول  وقد  الع�سكرّية. 

، من 
ّ
حرب ٦٧، �سواء من اجلانب امل�رسّي اأو الإ�رسائيلي

اأّنني  على  بالع�سكر.  ال�سا�سة  عالقة  زاوية  الزاوية،  هذه 

اأعترب درا�سة حازم قنديل، اأ�ستاذ علم الجتماع ال�سيا�سي 

 
ّ
 امل�رسّي من اأهم

ّ
بجامعة كامربيدج، عن الّنظام ال�سيا�سي

هذه الّدرا�سات.

ال�رساع بني عبد الّنا�رس وعبد احلكيم عامر

غري  الّثالوث  هذا  تاريخ  كتابه  يف  قنديل  حازم  ي�رسد 

ثورةكانون  اإىل  يوليو   / متوز  انقالب  بداية  من  املقّد�س 

اأ�سياء كثرية، عالقة ال�سا�سة  الثاين / يناير. ويتناول، بني 

 عالقة 
ّ
بالع�سكر بدءًا بعالقة عبد الّنا�رس مبحّمد جنيب، ثم

 عالقة ال�سادات 
ّ
عبد الّنا�رس بعبد احلكيم وحمّمد فوزي، ثم

باأبو  مبارك   عالقة 
ّ
ثم وال�ساذيل واجلم�سي،  مبحّمد �سادق 

 عالقة حمّمد مر�سي بال�سي�سي.
ّ
غزالة وطنطاوي، ثم

وبخ�سو�س حرب ٦٧، يرّكز حازم قنديل على اأزمة   

ئا�سة 
ّ
الر موؤ�ّس�سة  بني  املاأزومة  بالعالقة  املتمّثلة  احلكم 

يغفل  ل  )عامر(.  الع�سكرّية  واملوؤ�ّس�سة  النا�رس(  )عبد 

عبد  لعالقة  ة 
ّ
ال�سخ�سي الطبيعة  اإىل  الإ�سارة  قنديل 

بل  عادّية،  �سداقة  تكن  مل  ف�سداقتهما  بعامر،  الّنا�رس 

ّد، وم�ساهرة، وجرية )منزلهما  كانت �سداقة حميمة، وومُ

أفضل مقارنة هزيمتنا في ٦٧ بهزيمة فرنســــــــــــــــــــــــــــا
في حرب أخرى، حربها مع بروسيا أو هزيمة ألمانيا في الحرب 
العالمية األولى هذه الهزائم لم تكن هزائم عسكرية فقط، بل 
كانت هزائم لنظام اجتماعي وثقافي وحضـــــــــــــــــــــــاري. 
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زمالته  بحكم  عامر  وكان  متال�سقني(.  كانا  املعمورة  يف 

ة، وا�سرتاكه معه يف حرب 
ّ
ة احلربي

ّ
لعبد الّنا�رس يف الكّلي

كان   - يوليو   / متوز  لنقالب  معاً  وتخطيطهما  فل�سطني، 

قيادة  جمل�س  اأع�ساء  اأقرب  من  جمتمعة  الأ�سباب  لهذه 

م�سدر  القريبة  �سداقتهما  وكانت  الّنا�رس.  لعبد  الّثورة 

حقد وغرية لباقي اأع�ساء املجل�س.

الالمتناهية  الّنا�رس  عبد  وثقة  ال�سداقة  هذه  وكانت   

بب وراء اإ�رسار عبد الّنا�رس على اأن يتوىّل قيادة 
ّ

هي ال�س

اجلي�س عبد احلكيم عامر، وجنح بالفعل يف اأن يجرب حمّمد 

ة 
ّ
مر لواء  لرتبة  �ساغ  رتبة  من  عامر  ترقية  على  جنيب 

واحدة. وكان من نتاج هذا الإ�رسار اأن تقّدم قائد �سالح 

القّوات  من  با�ستقالته  حممود،  ح�سن  اللواء  الطريان، 

لرتبة  احرتاماً  من�سبه  يف   
ّ
ي�ستمر اأن  ورَف�س  اجلّوّية، 

ار �سدقي حممود الذي ظّل قابعاً 
ّ
اللواء. وحّل حمّله الطي

لعبد  املخل�س  واخلادم  الطريان  ل�سالح  كقائد  مركزه  يف 

احلكيم حتى هزمية ٦٧.

قاعدة  ين�سئ  اأن  ا�ستطاع عبد احلكيم  الوقت  ومبرور   

عالقات  يبني  واأن  امل�سّلحة،  القّوات  داخل  ل�سلطانه 

�سائر  ح�ساب  على  مركزه  من  تقّوي  ارتباطات  وينّمي 

بوادر  ظهرت  ما  و�رسعان  الّثورة.  قيادة  جمل�س  اأع�ساء 

كّل  ويجمع  نف�سه.  الّنا�رس  عبد  وبني  بينه   
ّ
خفي �رساع 

 ١٩٥٦ منذ  ينمو  اأخذ  ال�رساع  هذا  اأّن  على  املراقبني 

عبد  رف�س  كانت  حمّطاته   
ّ
اأهم اأّن  غري   .١٩٦٧ وحتى 

من  وزمالئه  الّنا�رس  عبد  لرغبات  الن�سياع  احلكيم 

امل�سوؤولني  تنحية  ب�رسورة  الّثورة  قيادة  جمل�س  اأع�ساء 

عن الأداء املخزي للجي�س يف حرب ١٩٥٦، وخ�سو�سًا 

ئا�سة 
ّ
�سدقي حممود. غري اأّن عامر رف�س اأّي تدّخل من الر

يف جمريات اجلي�س.

بعد  ظهرت  التي  تلك  اخلالف  حمّطات  ثاين  وكانت   

يف  النقالب  اأّن  واكت�ساف  �سورية،  مع  الوحدة  انف�سال 

عامر  احلكيم  عبد  مكتب  داخل  من  له  ّطط  خمُ �سورية 

اً، فروؤي �رسورة اإبعاد عامر عن اجلي�س. ولإدراكه 
ّ
�سخ�سي

الذي  اجلي�س  قيادة  عن  الّتنازل  ير�سى  لن  �سديقه  اأّن 

 منه ثروات طائلة حاول عبد الّنا�رس 
ّ
وبة« يدر

ّ
اأ�سبح »�سب

الرئا�سة  مبجل�س  �ّسماه  فيما  ي�رسكه  باأْن  عامر  يغري  اأن 

على اأن يرتك اجلي�س. وبعد اأن وافق عامر يف بادئ الأمر، 

ك بقيادة اجلي�س، 
ّ

باط زمالئه ومت�س عاد بعد اإحلاح من ال�سّ

 على حّقه، دون �سواه، يف تعيني كبار القادة، ومنع 
ّ
واأ�رس

اأمور اجلي�س. كّل ما  الّتدّخل يف  اً، من 
ّ
الّنا�رس، فعلي عبد 

التي  املواجهة  تلك  من  يجنيه  اأن  الّنا�رس  عبد  ا�ستطاع 

يحتفظ  اأن  الأبي�س«  بـ»النقالب  الكثريون  اإليها  ي�سري 

احلكيم  لعبد  ي�سار  واأن  الأعلى«،  »القائد  بلقب  لنف�سه 

بـ»نائب القائد الأعلى«. غري اأّن اجلميع كانوا يدركون اأّن 

امل�سري كان الآمر الّناهي يف اأمور اجلي�س، واأّن عبد الّنا�رس 

 على اجلي�س.
ّ
مل يكن له �سلطان حقيقي

يده  يب�سط  اأن  الّنا�رس  عبد  حاول   ١٩٦٤ عام  ويف   

على اجلي�س، فعنّي الفريق اأّول حمّمد فوزي رئي�س اأركان. 

ولكن �رسعان ما اأن ا�ستطاع عامر تعيني واحد من �سّلته، 

علي عبد اخلبري، كـ»مدير اأركان« حتى ي�سّل فوزي ويحّد 

من �سلطاته.

عبد  بني  املاأ�ساوي  ال�رساع  هذا  قنديل  حازم  ع 
ّ
ويتتب  

الّنا�رس وعامر قبل واأثناء حرب حزيران / يونيو، في�رسح 

اإ�رسائيل،  مع  ال�سدام  يوؤّجج  الذي  هو  عامر  كان  كيف 

 
ّ
ثم مايو،   / اأّيار   ١٤ يوم  القّوات  ح�سد  طريق  عن  اأّوًل 

عن طريق الإ�رسار على طرد قّوات الأمم املّتحدة يوم ١٨ 

 عن طريق الإ�رسار على غلق م�سيق العقبة 
ّ
اأّيار / مايو، ثم

يوم ٢٢ اأّيار / مايو. ويف كّل مرحلة من تلك املراحل كان 

لكّن يده كانت مغلولة  التهدئة،  الّنا�رس يعمل على  عبد 

ل�سيطرة عبد احلكيم على اجلي�س.

واإذا �ساأل �سائل، هل معنى ذلك هو تربئة عبد الّنا�رس،   

كاّل.  بالطبع  هو:  ّد 
ّ
فالر وحده،  امل�سوؤول  هو  امل�سري  واأّن 

فعبد الّنا�رس هو امل�سوؤول اأ�سا�ساً عن و�سع لبنات الّنظام 

اأف�سى به لهذا احلال املختّل، فهو الذي   الذي 
ّ
ال�سيا�سي

الإخوان،  على  ق�سى  الذي  وهو  الأحزاب،  على  ق�سى 

وهو الذي ق�سى على ال�سحافة واأممها، وهو الذي ق�سى 

على  ق�سى  الذي  وهو  ة، 
ّ
واملهني ة 

ّ
العّمالي الّنقابات  على 

ة.
ّ
احلياة اجلامعي

 من هذا وذلك، عبد الّنا�رس هو الذي �سّمم على 
ّ
واأهم  

اأن يعنّي عبد احلكيم عامر قائداً عاّمًا على اجلي�س يف نظام 

اأّي  بالّتايل  فيه  وانعدمت  ة، 
ّ
ال�سيا�سي احلياة  فيه  انعدمت 

ومل  اجلي�س.  على  موؤ�ّس�سية  اأو  ة 
ّ
جمتمعي لرقابة  ة 

ّ
اإمكاني

كه بعامر كقائد للجي�س هو اإميانه بقدرات 
ّ

يكن �سبب مت�س

اجلي�س،  تاأمني  على  قدرته  يف  ثقته  بل  الع�سكرّية  عامر 

اجلي�س.  انقالب عليه من داخل  احليلولة دون وقوع  اأي 

فعبد النا�رس و�سل للحكم عن طريق انقالب، وهو اأّول 

من كان يعي خطورة قيام اجلي�س بانقالب ثان، وبالّتايل 

كان يدرك �رسورة ت�سليم اجلي�س ل�سخ�س موؤمتن، فكما 

قال »من امل�ستحيل اأن يوكل اأمر اجلي�س ل�سخ�س غريب 

البغدادي،  اللطيف  )عبد  رقابنا«  يف  فيتحّكم  مّنا  ولي�س 

مذكرات، جزء ١، �س ٧٨(.
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مريم حيدري

اشعرة ومرتمجة، 
األهواز، ايران.

ثالثة أّيام يف طهران 
إرهاب وجاز واسكُسفون

طهران، الأربعاء 7 حزيران / ي�ني� 2017

»ل تخرجي! اأراأيِت ماذا حدث؟!« مل اأزل يف الفرا�س. نت 

فتحت  متاأّخرة.  وا�ستيقظت  متاأّخرة،  �ساعة  يف  البارحة 

عادتي،  لي�ست  اأنه�س.  اأن  قبل  ة 
ّ
الإلكرتوني الر�سائل 

فتحت  مفتوحتني،  ن�سف  عيناي  اأحياناً.  اأفعلها  لكّني 

املوقع الإخبارّي. اأخبار متتالية، ودون انقطاع، عن هجوم 

يف  وتفجريات  انتحاريون  هجومان.  طهران.  يف   
ّ
اإرهابي

موقعني مهّمني. الربملان، ومرقد الأمام اخلميني. 

�شعرُت بالذنب

اأّن الأحداث بعيدة  اأهلي يف الأهواز اإىل  كتبت وطماأنت 

مع  توا�سلت  اأّمي.  تقلق  ل  كي  بخري،  �سيء  وكّل  عّني، 

القتلى.  على  بكيت  طماأنتهم.  اإيّن  لها  وقلت  اأختي، 

ومات  اأخرى.  جثث  على  العثور  بعد  اأعدادهم  ت�ساعف 

اأنا�س يفقدون  امل�ست�سفى.  اإىل  نقلهم  بعد  بع�س اجلرحى 

وهم  مباغتة،  �سبب.  اأّي  ودون  ي�ساءوا،  اأن  دون  حياتهم 

ة. 
ّ
يوا�سلون حياتهم اليومي

اأعرف اأّن الكثري من الّنا�س اأ�سبحوا ميوتون هكذا اليوم،   

املختلفة  الأنحاء  يف  هذا،  من  اأكرث  مفجعة  باأ�سكال  بل 

ال�سنوات  يف  باملوت،  تبداأ  كثرية  �سباحات  العامل.  من 

ويف  عليها،  تاأمّلت  وجماورة.  بعيدة،  بلدان  يف  الأخرية. 

قريب  �سيء  كّل  لكّن  بالذنب!  �سعرت  الأحيان  كثري من 

ة. كتب يل اأ�سدقاء و�سديقات من بلدان 
ّ
جّداً مّني هذه املر

. رددت باأيّن غري م�سّدقة، 
ّ
اأخرى، يريدون الطمئنان علي

وحزينة. كتب يل �سديق: »مَل اأنت حزينة؟ فاإنك تقولني اإّن 

الأحداث بعيدة عن منزلك«. رَددت بكلمة غري لبقة قلياًل، 

وا�ستطرْدت: »كيف تقول ذلك؟ هناك اأنا�س ميوتون بالقرب 

مّني، يف املدينة التي اأعي�س. اأنا�س اأبرياء. ول ميكنني اأن 

اأفعل اأّي �سيء«. 

تتواىل  الهاتفّية.  الّت�سالت  على  ّد 
ّ
الر من  اأمتّكن  مل   

الإرهابّيون.  ن�رسه  ق�سري  فيديو  ومقطع  َور،  ال�سّ الأخبار، 

قهوة،  قليل«.  بعد  بك  »�ساأّت�سل  الّثالثة:  ة 
ّ
للمر كتبت 

وقهوة اأخرى. كّل ما كنت اأريد كانت املو�سيقى. اأن اأ�سمع 

وقت.  كّل  يف  منقذي  ي«. 
ّ
»النفر ي�سعفني  قد  »�سجريان«. 

لكّني ل اأ�ستطيع ول اأرغب يف القراءة الآن. 

ما معنى »انغما�شي«؟

يوم.  كّل  ، كعادتنا 
ّ
اليومي دوامها  انتهاء  بعد  اأختي  التقيت 

�ساألْتني من جديد با�ستغراب وقلق: »هل راأيت؟ مل اأ�ستطع 

القيام بالعمل اليوم، وقلبي كان يخفق ب�سّدة«. مت�ّسينا كعادتنا 

»اإيّن  اأختي  قالت  الّتجاري  املجّمع  يف  وت�سّوقنا.  يوم،  كّل 

بداأت اأنظر اإىل الّنا�س كاأّنهم م�ستبه فيهم، بعد الإر�سادات 

باح يف العامل الفرتا�سي«، تعّلم كيف  التي ن�رست منذ ال�سّ

ف اإىل النتحارّيني يف الأماكن العاّمة. نظرنا اإىل بع�س 
ّ
التعر

لأّول  �سحْكنا.  بينهم.  النتحارّيني  بع�س  وحّددنا  الّزبائن، 

ة �سحْكت اليوم. 
ّ
مر

التي  �سديقتي  اأنتظر  اأن   
ّ
علي كان  امل�سوار.  نمُطل  مل   

 اأن اأجعلها 
ّ
انف�سلْت اأخريًا عن �سديقها. حزينة جّدًا وعلي

رت لنف�سي اأّنني لطاملا كنت قوّية. 
ّ
تن�سى حزنها، مثاًل! كر

باأّنه  �سعرت  الذي  �سعاري  �سيء.  كّل  من  اأقوى  احلياة 

»كبّة  باإعداد  بداأت  قاومت.  لكّنني  وَيِهن.  الآن  ي�سعف 

اليقطني« التي اكت�سفتمُها وتعّلمتمُها يف زيارتي الأخرية اإىل 

ب�سديق  اأّت�سل  اأن  ر 
ّ
املقر من  كان  جّدًا.  واأحببتها  لبنان، 

اأّيام، بعد رحلة  لنا، قادم من اأمريكا وبريطانيا قبل ب�سعة 

نّتفق  كي  جّوية،  ورحالت  اأ�سهر،  عّدة  ا�ستغرقت  بحرّية 

ثالث  تبعد  �سماليّة،  مدينة  ي�سكن  فهو  لقاء،  موعد  على 

رنا اأن تكون ال�سهرة يوم 
ّ
�ساعات عن طهران. ات�سْلت. قر

و�سنزور  غدًا،  طهران  اإىل  �سياأتي  لكّنه  بيتي،  ال�ّسبت يف 
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يوم اجلمعة معًا بع�س الغالرييهات واملعار�س الت�سكيليّة، 

فاأّيام اجلمعة هي اأّيام افتتاح املعار�س عندنا. مل اأحتّدث معه 

عن الأحداث، �سوى بجملتني، اأو ثالث. جاءت �سديقتي 

 
ّ
برفقة �سديقتها. بداأتمُ احلديث معهما عن اأحداث اليوم، ثم

اأمام امل�سكينتني!«.  ي املو�سوع  قلت لنف�سي: »كفي، وغريّ

، وتذهبا هما ليكمال 
ّ
اّتفقنا على اأن اأذهب للم�سي اليومي

 نذهب اإىل مقهى. املقاهي ل تفتح يف رم�سان، 
ّ
م�سوارًا، ثم

�ساألني:  اأم�سي،  واأنا  اآخر  �سديق  ّات�سل  الإفطار.  بعد  اإّل 

اأّن  موقعهم  كتبوا يف  النغما�سي؟  معنى  ما  �سوؤال!  »مرمي، 

خبرية  اأ�سبحتمُ  اأخريًا  انغما�سيّني«.  كانوا  اليوم  اإرهابيّي 

وا�سلت  معه.  �سحْكت  الإرهابيّة!  امل�سطلحات  يف 

املقهى  اإىل  الطريق  ال�سديقتني. يف  اأنتظر  امل�سي، وعْدتمُ 

اّت�سل �سديق يل، مل نلتق منذ فرتة بعيدة. �ساألني: »كيف 

وتفجريات«.  »اإرهاب،  قال:  واأنت؟«  »بخري،   - الأحوال؟« 

اأبداأ حديثي معه عن  قلت: »اأنت الوحيد الذي مل اأ�ساأ اأن 

باح واأنا  الإرهاب، لكّنك اأنت بداأت«. قال: »نعم، منذ ال�سّ

كثريًا  الذي  ب، 
ّ
املقر �سديقي  التقيت  املقهى  يف  كئيب«. 

ما يرتاد هذا املقهى. جل�س معنا قلياًل، وحتّدثنا اأي�سًا عن 

اأحداث اليوم. يف الليل كنتمُ اأهداأ. كتبت ل�سديقي معتذرة 

كتاٍب  من  �سطورًا  قراأت  اللبقة.  غري  ال�سباح  كلمة  عن 

لي�س  ل!  الزوال.  عن   
ّ
فل�سفي منظور  من  يتحّدث  جديد، 

الوقت وقَته. فّكرت اأن اأ�ساهد تتّمة الفيلم الذي مل اأكمل 

اأم�س، لكّن الرغبة ال�سينمائيّة اجّتهْت نحو  م�ساهدته منذ 

»الّثامنة والّن�سف«.

اخلمي�س ٨ حزيران / ي�ني� 2017

اإّنه يوم عطلة اأختي يف العمل، وعادًة ما يكون لدينا نحن 

باح  ة بهذا اليوم منذ ال�سّ الإثنتني براجمنا وخمّططاتنا اخلا�سّ

حتى امل�ساء. ا�ستيقْظت باكرًا وانتظرتها. خرجنا من اأجل 

اأتينا كعادتنا اليومّية تقريبًا،   
ّ
اإدارّي خا�ّس بها، ثم م�سوار 

لت�ساعدين  البيت  اإىل  وامل�سي. عدنا  للت�سّوق  �سارعي  اإىل 

دعوت  ال�ّسبت.  �سهرة  اأجل  من  املطبخ  اأمور  بع�س  يف 

اأي�سًا عددًا من �سديقاتي واأ�سدقائي املرموقني، من اأدباء، 

ومو�سيقّيني، و�سينمائّيني. لي�ست ال�ّسهرة �سبابّية، والأطباق 

عليها اأن تكون حمرتمة، حمت�سمة. غ�سَلت يل اأختي بع�س 

من  الأخبار  بع�س  قراأتمُ  لنا،  قهوًة  اأعّد  واأنا   
ّ
ثم اخل�رَس 

يف  تت�سارب  اأو  بع�سها  مع  تّتفق  اأقوال  املحمول.  هاتفها 

اأم�س.  يوم  الإرهابّية  العملّية  اء 
ّ
جر واجلرحى  القتلى،  عدد 

اأختي  رَوت  تقريباً،  اليومّية  حياتنا  اإىل  عدنا  قد  ونحن 

اأخبارًا اأخرى، وبع�س الّنكات!
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ات�سْلت  امل�سي  امل�سي. خالل  م�سوار  اإىل  م�ساًء  ذهبتمُ   

مبن يجب اأن اأ�ساأل عن حالهم: �سديقي الكبري يف العمر، 

و�سديقتي التي انف�سلْت اأخرياً، الأّول كان بخري، والأخرى 

قالت اإّنها اأف�سل، وطلبت اأْن اأحّدد موعدًا للقاء خالل هذه 

 ات�سلْت اأختي �سائلة اإن كنت يف البيت، وكان 
ّ
الأّيام. ثم

الأمر اأن عادت بعد �ساعة برفقة زوجها، ليمُعّدا يل الّتكييف. 

ال�سيف بحرارته املرتفعة قد بداأ عندنا، واأنا ما زلت م�رّسة 

على اأّن الطق�س لطيف. قاومتهما: »اأنا ل اأحّب التكييف«. 

قال: »وما ذنب �سيوفك؟« واأخريًا رفعتمُ يد ال�ست�سالم.

هذه  عليه  اأ�ستغل  ن�ّس  تدقيق  على  العمل  وا�سلت   

الأّيام، تخّلله القيام ببع�س الأمور املطبخّية: ن�سف عملّية 

اكت�سفتمُ  �سيويف.  �سياأكلها  ة 
ّ
مر لأّول  »امللوخّية«،  طبخ 

 ، طبختمُ وجلْبتها.  بتون�س،  امل�سحوقة  اامللوخّية  ة 
ّ
املر هذه 

وطقو�س  احلليب،  كان   
ّ
ثم متاأّخرة،  �ساعة  حتى  وا�ستغلتمُ 

قبل الّنوم، والّنوم.

اجلمعة ٩ حزيران / ي�ني� 2017

قبل قهوة ال�سباح اّت�سلْت �سديقتي املحّببة من اأ�سرتاليا. 

جتري  التي  حمادثاتنا  تكون  ما  عادًة  بيننا،  الوقت  لفارق 

بني احلني والآخر، يف ال�سباح الباكر، وْفق توقيت طهران، 

اإىل  القريب  حتّدثنا عن جميئها  العمل.  من  عودتها  وعند 

اإيران، وخّططنا جَلولت، ورحلة. �سعدت بها كثريًا وفتحتمُ 

الأخبار. يا اإلهي! تفجري يف كربالء. اأخي هناك. ي�ستغل منذ 

فرتة، مرتّددًا بني الأهواز وكربالء. قلٌق وا�سطراٌب وحزن. 

ات�سلتمُ �رسيعاً باأهلي. �ساألتمُ اأختي هناك: »اأين هو؟« - يف 

العراق. جرت الت�سالت بينه وبيني وبينهم. عاوَدت اأختي 

الت�سال بي لتقول اإّنهم هاتفوه وطماأنهم بهدوئه املعتاد اأّن 

كّل �سيء بخري. 

طبخ على �ش�ت ب�ب ماريل

ل، »بوب ماريل«. ل  اأ�سمع مطربي املف�سّ بداأتمُ الطْبخ، واأنا 

يف  والّظهرية  باح  ال�سّ  
ّ
مر باملو�سيقى!  يبداأ  اأن  لل�سباح  بّد 

املطبخ، اجللو�س اأمام الالبتوب والكتابة، واحلركة يف البيت. 

ح�سب املوعد، ذهبت لألتقي �سديقنا البّحار. التقينا يف اأحد 

�سوارع �سمال طهران الفارهة، حيث توجد بع�س املعار�س 

واملحاّل واملطاعم. منذ فرتة طويلة مل اأزر هذا ال�سارع. كان 

اختريت  �سور  عن  عبارة  املعر�س  وكان  الغالريي،  هناك 

واأعّدت من اأر�سيف م�سّور ب�سيط، يذهب اإليه العّمال الأفغان 

املقيمون يف اإيران، لي�سّوروا اأنف�سهم عنده، ثّم يرّكبها هو اإىل 

ور من عائالتهم يف اأفغان�ستان، ويجعلها  جانب بع�س ال�سّ

على خلفّية جميلة من الأماكن ال�سهرية بجمالها يف العامل، 

من �سوي�رسا وبريطانيا وفرن�سا وبلدان اأخرى. ها هي عائلة 

اأمام  واقف  عامل  هو  وها  الألب،  جبال  اأمام  واقفة  اأفغانّية 

حقٍل كبرٍي من اأزهار التوليب البنف�سجّية. بعد اخلروج، قال 

�سديقنا اإّنه �سمع اأّن هناك حفلة »جاز و�ساك�سوفون« بغالريي 

اآخر. قال يل اإّننا �سنتع�ّسى الليلة معاً، برفقة �سديق و�سديقة 

لنا، يف ال�ساعة التا�سعة. قال »لنذهب من اأجل اأن ن�ساأل فقط 

اإن كان ذلك �سحيحاً اأم ل!« كان الغالريي الثاين يف �سارع 

ب�رسعة.  لأ�ساأل  �سّيارته  من  نزْلت  طهران.  �سمال  باأق�سى 

اإذن �سيبداأون احلفل بعد  اجلواب: نعم. يف ال�ساعة التا�سعة. 

ال�سابعة. قال يل: اقرتحي  ال�ساعة قد بلغت  الإفطار! كانت 

ماذا نفعل حتى التا�سعة. ل مقهى مفتوحا، ول املطعم يفتح 

الر�ّسامة.  �سديقتي  م�سغل  نزور  اأن  اقرتحتمُ  الإفطار.  قبل 

من املمكن اأن ي�ساهد لوحاتها، ون�رسب معها القهوة. رّحب 

خالل  عندها  كّنا  اأي�ساً.  هي  رّحَبت  بها،  اّت�سلت  بالفكرة. 

اللحاق  اإىل  ربع �ساعة فالطرق فارغة يوم اجلمعة. دعوناها 

لبع�س اخل�رسة من  اأحتاج  اأّنني كنت  اإّل  الع�ساء،  بنا على 

اأجل �سهرة غد. خرْجنا ونزلنا يف �سارعها، ا�سرتيت ما كنت 

الأّول  ال�سارع  كان يف  الذي  املطعم  نحو  وانطلقنا  اأحتاج، 

نف�سه، حيث غالريي ال�سور. 

�سعْدت جّداً بروؤية �سديقتي التي ان�سّمت اإلينا للع�ساء،   

فلم األتقها منذ فرتة. تع�ّسينا، واقرتحت اأن نذهب اإىل بيتي 

ة؟«. اّتفقنا يف 
ّ
للتحلية. جاملوين قائلني: »ملاذا بيتك كّل مر

الّنهاية على اأن نعود كّلنا اإىل بيت �سديقتي الر�ّسامة، وناأكل 

البقالوة عندها، فكّنا قد راأيناها عندما �رسبنا القهوة. قلت: 

اأّل اآكل احللويات.  رت منذ فرتة 
ّ
اأنا قد قر »يف نهاية الأمر 

اإىل  ولنذهب  بيتي  اخ�رسوا  اإيّل،  بالن�سبة  فرق  ل  اإذن، 

البقالوة«! يف الطريق بعَثت يل �سديقة اأخرى ر�سالة تقول 

 اأن اآتي. مل اأرّد، وتركت الرّد 
ّ
اإّن هناك �سهرة يف بيتها، وعلي

لوقت اآخر. ات�سلْت واأ�رّست. قلت لهم »اإّن �سديقتي هذه 

البقالوة  ناأخذ  اأن  راأيكم  ما  وجميل،  قريب،  وبيتها  رائعة، 

من بيت الر�ّسامة، ونذهب اإليها؟«. مّت الّتفاق، وذهبنا. كانت 

ته.  ح�سّ واحد  كّل  اأخذ  ون�سوات،  ورق�ساً  ظالماً  ال�سهرة 

مّني  بيتها، وهي زعالنة  من  نْبق كثريًا عندها. خرْجت  مل 

ة. اأو�سلوين 
ّ
كاملعتاد، لأيّن اآتي متاأّخرة، واأغادر مبّكرة كّل مر

اإىل البيت، وكانت ال�ساعة قاربت الثانية بعد منت�سف الليل. 

اليوممُ دون   
ّ
ليوم غد، فقد مر املارتادل«  بداأت بطْبخ »مافن 

اأن اأفعل �سيئاً كثرياً من اأجل �سهرتي غداً. �سمعت »�سجريان«. 

 ذهْبت لأنام، ومعي جمموعة 
ّ
ثم اكتمل »املافن«، وكان جّيداً. 

ق�س�سّية للكاتب ال�سوي�رسي الذي اأحّبه »بيرت �ستام«. 
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يف البداية تغ�سب على مروان الربغوثي لأّنه اأكل اأثناء 

بط  اإ�رساب الأ�رسى املمُرتبط با�سمه، ثم تغ�سب لأّنه �سمُ

 تغ�سب لأّن الوزير جلعاد 
ّ
د الأكل، ثم

ّ
وهو ياأكل، ل ملجر

تغ�سب   
ّ
ثم كمينًا،  له  ن�سبا  ال�سجون  وم�سلحة  اأردان 

ما  فيها،  ون 
ّ
الفل�سطيني التي دخل  ة 

ّ
الدفاعي احلالة  على 

 
ٌ
 حتاول اأن ت�ستوعب ما جرى: ك�رس

ّ
كّذب، ثم ر وممُ

ّ
بني مرب

ة 
ّ
ا�سخ عند الّنا�س وهو العالقة احلتمي

ّ
 الر

ّ
ابط احلتمي

ّ
للر

بني البطولة و�رسورة املوت.

وتراجيدّية،  ة 
ّ
درامي ة 

ّ
وك�سخ�سي ًا 

ّ
ميثولوجي البطل،   

راده   اإذا كان �سيحّقق ممُ
ّ
 من الب�رس. ل يهم

ّ
هو ال�ستثنائي

يف النهاية، لكّن البطل الرتاجيدّي �سيموت يف النهاية 

بني  من  الوحيد  اأّنه  يف  ته 
ّ
ا�ستثنائي ماكبث(.  )اأنتيغون، 

ار، وحارب 
ّ
التي الآلف وع�رسات الآلف َمن وقف �سّد 

)اأخيل،  اإله  البطل ن�سف  �سلفًا.  نهايته معروفة  اأّن  غم 
مُ
ر

هرقل( ولذلك فهو لي�س مثَلنا: ل يجوع ول ي�سعف اأمام 

لقمتنْي من الغلوكوز بعد اأّيام طويلة من اجلوع.

؟
ّ

هل من بط�لة دون م�ت حتمي

اأّن  واأعتقد  تنت�رس.  ته 
ّ
ق�سي لكّن  ويتعّذب  ميوت  البطل 

لقمًا  اأثارها �رسيط الربغوثي وهو ي�سرتق  التي  البلبلة 

ة تنبع من هنا: اإذا كان بطاًل حّقًا فلماذا 
ّ
يف زنزانته العزلي

ي�سرتق بع�س اللقم كي يظّل على قيد احلياة؟ هذا لأّننا 

�رس( نعتقد اأّن البطولة يف املوت فقط، يف دفع الّثمن 
َ
)َكب

ة. لكْن، هل ميكن 
ّ
الأكرب )احلياة نف�سها( من اأجل الق�سي

وهل  ؟ 
ّ
حتمي موت  دون  من  ة 

ّ
البطولي املواقف  ت�سجيل 

على  و»ي�سحكوا  ويناوروا  يراوغوا  اأن  لالأبطال  يحّق 

ذقون القتلة«؟

ة ولزمة يف كّل ناذج البطولة 
ّ
ال�سجاعة �سفة حتمي  

ترتبط  ال�سجاعة  والأفراد.  ال�سعوب  �سّجلتها  التي 

واأ�سا�سًا  والتهديد،  واخلطر  والأمل  اخلوف  على  بالتغّلب 

يخيفنا،  ما  اأكرث  املجهول  واملجهول.  ة 
ّ
ال�سبابي مواجهة 

مواجهة  يف  ي�سعك  الطعام  عن  املفتوح  والإ�رساب 

نظري  وكبدي؟  كليتاي؟  �ست�سمد  هل  املخاوف:  اأكرب 

وال�سعف  والغثيان  الدَوخان  مع  وماذا  هو؟  �سيبقى كما 

كّل  على  قادر  هو  هل  بطل؟  ج�سدي  هل  والنك�سار؟ 

والأخيلة  الهلو�سات  ة 
ّ
�سحي �ساأقع  متى  احلرمان؟  هذا 

اأموت؟  عندما  مبوتي   
ّ

�ساأح�س الوعي؟ هل  والغياب عن 

ال�سجاعة تكمن )عمومًا( يف مواجهة الّنف�س اأّوًل. 

ة، 
ّ
داخلي ة، 

ّ
ذاتي بطولة  هو  الطعام  عن  الإ�رساب   

عن  الإ�رساب  عاّمة.  ة 
ّ
ق�سي اأجل  من  الأ�رسى  ينفذها 

الطعام عذاٌب فردّي وخا�ّس، لكّل ج�سد رّدات فعله على 

ة،  اإّنها معركة فردّية، خا�سّ اجلوع ولكّل نْف�ٍس طاقاتها. 

 الذي يظّل 
ّ
ة. متاًما مثل املوت اجلماعي

ّ
رغم اأّنها جماعي

ا ووحيًدا، مهما كان عدد املوتى بجانبك. موًتا فردّيً

الأخطاء  َيجلي   - تطّهر   - »كثارزي�س«  املوت   

ة غري مرغوب 
ّ
ويغفرها: يا�رس عرفات مثاًل. من �سخ�سي

 ،
ّ
الوطني ر 

ّ
التحر م�رسوع  وانهيار  »اأو�سلو«  بعد  فيها 

الر�سا�س على �سوء  بعد ح�ساره وحمله  اإىل بطل رمز 

ال�سمعة. البطل ل ميوت ب�سبب مر�س عابر، البطل يمُقتل. 

جهاد،  )اأبو  الغدر  ر�سا�سات  يتلّقى  اأو  يمُطعن  اأو   
ّ
يمُ�سم

ري نحو البطولة، 
َ
غ�سان كنفاين(. الإ�رساب عن الطعام �س

يجب اأن يمُغّم�س باملوت البطيء. واإّل فنحن يف م�سكلة. 

ني بالأ�سا�س.
ّ
نحن الفل�سطيني

 مثلنا
ّ
اأ�رسانا ب�رس

قات: 
ّ
املعو على  التغّلب  حماولت  من  رحلة  البطولة 

احللم  اإىل  والو�سول  العقبات  تذليل  يف  ينجح  البطل 

ر اأو ال�سهادة. ل مكان للبنْي بنْي. البطل 
ّ
امل�ستهى: التحر

عالء حليحل

أديب وصحايف 
فلسطيين مقيم يف 
عكا. صدرت له أخريًا 
رواية »أورفوار عكا«.

أرسى فلسطني
واحلّق يف احلياة احلتمّية
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ال�سائر اإىل حتفه ينام على تهاليل الوطن الباكية، ومن 

ة يثري حنق القبيلة ويثري �سماتة 
ّ
يمُ�سبط يف حلظة اإن�ساني

عن  ب�سورتنا   
ّ

مي�س الأغنيات  بكمال   
ّ

مي�س من  العدّو. 

اأنف�سنا كما نراها يف اأبطالنا.

لقمتان من الغلوكوز ل تعنيان �سيئًا اإّل اأّن الربغوثي   

كفيلتنْي  اللقمتان  هاتان  كانت  اإذا  جوعه.  طال  اإن�سان 

 مثلنا ول 
ٌ
بدعمه ملوا�سلة الإ�رساب فليكن. اأ�رسانا ب�رس

نريد لهم املوت اأو العمى اأو الإعاقة. متامًا مثلنا. لكّنهم 

ني 
ّ
ي�رسبون عن الطعام ونحن ل. لذلك يظّلون ا�ستثنائي

.
ّ
ة، ل باملوت احلتمي

ّ
وجديرين باحلياة احلتمي



 النأشة يف خمّيم رفح
 يا ليتين علبة »نيدو«!

اأ�شماء الغول

 موٌت يف كوٍب من القرفة
زينب �رسور

 للغراب األسود مكان مرموق
 عىل الشجر األخرض

مرمي حمود
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أسماء الغول

كاتبة ومدّونة وناشطة،
غزة، فلسطني.
آخر أعمالها مع
سليم نسيب
»الغّزاوية العاصية«
)L’Insoumise de Gaza(
.2٠1٦,

النأشة يف خمّيم رفح
يا ليتين علبة »نيدو«!

اأطفاًل كّنا، لعْبنا كثرياً لعبة »يهود وعرب«، البع�س يختبئ 

والآخرون يبحثون عنهم.

كّنا  الفتيات  ونحن  اليهود  هم  الفتيان  كان  ما  غالباً   

العرب، لأّن اليهود اأقوى واأ�سّد. مل يفّكر اأحد مّنا ما كان هذا 

يعنيه! مل نار�س ال�ّسيا�سة كان هّمنا اللعب وال�ستمتاع فقط.

لة، اإن مل يكن هناك حظر جتوال، غالباً ما  هي لعبتنا املف�سّ  

نلعبها يف ال�ّسارع.

، يف خمّيم رفح. هنا كربتمُ  

نقول  »اجلي�س«  حّتى  ول  »الإ�رسائيلّيني«  اأبداً  نقول  ل   

»اليهود« على �سبيل املثال »اأجو اليهود«، بالّن�سبة يل يهود 

يعني: اخلوف، يف الليل، نائمة على فرا�س قا�سٍ كما الأر�س، 

مقتلعًة   
ّ
متر التي  الّطائرات  املوت، يف  الق�سف، يف  اأفّكر يف 

�سقوف البيوت.

»نيدو«  البودرة  حلليب  كبرية  �سفراء  علبة  اإىل  نظرت   

�سعْت يف اأعلى اخلزانة، كانت وقتها اأعّز ما ميكن احل�سول  ومُ

عليه يف املخّيم، معظم العائالت العادّية ت�رسب حليب بدون 

املّتحدة  الأمم  مكتب  الأنروا،  من  جتارّية  عالمة  اأو  ا�سم  اأّي 

الذي اهتّم بالالجئني الفل�سطينّيني. 

نيدو!«.  علبة  خلقتني  ما  لي�س  األله  »يا  لنف�سي:  قلت   

كان اجلميع يحرتمها! اأمُنزلت العلبة لو�سع ملعقة �سغرية من 

حليب البودرة يف ال�ّساي واأرجْعتها ملكانها، كانت تمُعاَمل 

اأقول  بعدها  اأّيامي  ق�سيت  �سديدين!  واهتمامٍ  بحر�ٍس 

كنت  جهّنم!«  ع  »حرْتوحي  الّنار!«،  حرْتوحي   « لنف�سي: 

مقتنعة متاماً اأيّن �ساأحرتق يف اللهب.

 
ّ
اجلنود دائماً ما كانوا يقتحمون منزلنا من الباب اخللفي  

ماما!  يا  ماما،  »يا  فزعًة:  اأ�ستيقظ  اأحياناً  لغرفتي.  املحاذي 

اليهود اإجو، اأنا �سامعة �سوت بمُ�سطاراتهم على الأر�س«.

قالت يل حينها: »ل يا روحي هاي الّتكتكة بتاعت ال�ّساعة، 

يلال نامي... نامي«.

معدنّية  �سفائح  من  �سقفٍ  على  املطر  قطرات  طْقطقة   

طى اجلنود  ممّوجة، �سوت دّقات ال�ّساعة اأو املنّبه و�سوت خمُ

�ستبقى  الّثالثة  الأ�سوات  هذه  املنازل،  اقتحامهم  عند 

حلظات  حبي�سة  كّلها  حياتي  كانت  لالأبد.  عندي  خمتلطة 

احلزن والقلق هذه.

عادة، فدائمًا نرتّقب حدثًا ما �سعيداً ولكّنه 
ّ

اأّما يف ال�س  

قلياًل ما ياأتي فاحلزن كان طاغياً. اأ�سبح احلزن ثابتاً اأكرث 

فاأكرث، مالئماً ملزاجي ومتناغماً معه.

كربُت مع حركة حما�س

عند اندلع النتفا�سة الأوىل يف ١٩٨٧ مل اأكن قد تعّديت 

حّتى  مازالت  للّدموع  امل�سّيل  الغاز  رائحة  لكّن  اخلام�سة 

الآن يف اأنفي.

تاأ�ّس�ست حركة حما�س يف ذات العام، واأنا كربتمُ معها.   

ًا اإىل حدٍّ ما. اأعمامي انتموا اإىل حركة 
ّ
كان عاملاً حزيناً م�ستقر

حما�س، ما جعل اجلنود الإ�رسائيلّيني معتادين على الهبوط 

عب يف قلبي.
ّ
على منزلنا يف منت�سف الليايل، ليمُدّبوا الر

غم من �سغري فقد زرت اإ�رسائيل. كان جّدي جمعة 
ّ
وبالر  

والد اأبي يعمل يف فندقٍ هناك وهذا ما �ساعده للح�سول على 

اأثر ظهور م�ساكل يف  اأبيب على  اإذن لدخول م�ست�سفى تل 

القلب. وقد اأخذوين معهم لزيارته هناك.

بنزين،  حمّطة  عند  تقّلنا  كانت  التي  احلافلة  توّقفت   

ل اخلدمات بغ�سل نوافذ احلافلة بخرطوم مياه،  حينما بداأ رجمُ

�رسخت خائفًة يف اللحظة التي ا�سطدم فيها املاء بالّزجاج 

فقد جعله متالألئاً كاأّنه مك�سور.

ة يف 
ّ
عندما كنت يف امل�ست�سفى، ركْبت امل�سعد لأّول مر  

على  ولكْن  جمّدداً  الباب  وفمُتح  وجّدتي  اأنا  دخلنا  حياتي، 

»احنا  جّدتي:  �ساألت  �سيئاً!  اأفهم  مل  متاماً!  خمتلف  مكانٍ 

�سافرنا يا تيتا؟«.
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»يا تيتا اإحنا فعالً �سافرنا جّوًا. هاد...هاد...!!؟؟« مل اأعرف   

حّتى اأّنه كان ي�سّمى م�سعدًا.

يف  الع�سب  على  جال�سني  بقليل  بعدها  اأنف�سنا  وجدنا   

اجّتاه!  كّل  من  بنا  يحيط  الأخ�رس  اللون  امل�ست�سفى.  �ساحة 

! مل اأر مثل هذه امل�ساحات اخل�رساء هناك يف 
ّ
ل اأ�سّدق عيني

املخّيم حيث كرْبت.

الع�سب  على  ممّددات  ال�سّيدات  تلك  معي  جّدي  راقب   

وؤو�س برفقة عائالتهّن: »هاي ال�ّست هان عندها 
ّ
حا�رسات الر

ولده  وهدول  بالقلب...  مري�س  هاد  هناك  واللي  �رسطان... 

بيجوا بيزوروه. دامياً«.

يف هذه احلديقة اكت�سفتمُ اأّن اليهود اأنا�ٌس عادّيون جّداً!   

�سمعتهم  ولكّني  فعاًل.  يهوداً  كانوا  اأّنهم  حينها  اأ�سّدق  مل 

يهود،  اأّنهم  اقتنعت  فقط  حينها  العربّية،  باللغة  يتحّدثون 

اللحظة  تلك  حتى  جنوٌد  اليهود  كّل  اأّن  متاماً  واثقة  كنت 

فتغرّيْت نظرتي!

اأن  عّلمني  متفّتحاً،  رجالً  كان  جّد!  من  له  ويا  جّدي   

ولدتي  قبل  لوْجه.  وجهاً  الّنا�س  مع جميع  مت�ساحمة  اأكون 

قام جّدي بدعوة اأبي يف العطلة للعمل يف اإ�رسائيل، مل يكن 

عادّياً  �سيئاً  ووجد  قلبه،  يف  كراهية  اأو  �سغينة  اأّي  يحمل 

ابنه العربّية حّتى �سار يتكّلمها بطالقة. كان  اأن يتعّلم  جّداً 

يتكّلم عن رئي�سه يف العمل باحرتام بالغ و يقّدر عمله جّداً 

اأبيب  تل  له يف  راأيت �سورًة قدمية  الفندق.  كم�سوؤول عّمال 

مع جّدتي اأّيام �سبابهما، كانت �سبّية تلب�س ف�ستاناً جمياًل مع 

يح.
ّ
اأ�ساور متنا�سقة معه وخ�سالت �سعرها متطايرة مع الر

لي�س  ولكن  حما�س  حركة  اإىل  ان�سّموا  اأولده  بع�س   

ني: بنْي هوؤلء اجلنود الذين  هو. كان يعي�س بني عاملنَي متناق�سَ

العمل  يف  رئي�سه  وبني  اآخر  اإىل  وقت  من  منزله  يقتحمون 

الذي اأحبَّه كثريًا.

كان يرجع اإىل املنزل ومعه اأنواع من اجلاّتوه لذيذة جّداً،   

بنكهات غريبة وغري معتادة والعديد من الأ�سياء الأخرى 

الذي  �سيكل،  ن�سف  طاين،  ينقدين  حّد.  اأبعد  اإىل  ال�سهّية 

كان لطفلة يف عمري مبلغاً كبرياً، حيث اإّن فتيات املدر�سة 

�رس  عمُ وهي  واحدة،  اأجوره  مائة  على  يح�سْلن  ما  عادة 

ال�ّسيكل. يف ذلك الوقت كان من يعمل يف اإ�رسائيل يعترب 

من اأغنياء البلدة.

اأّمي، جدي  ل جّدي الآخر، من ناحية  اأمَُف�سّ كنت اأي�ساً   

عبدالله، هو اأي�ساً كان ياأخذين معه اإىل اإ�رسائيل، اإىل مزرعة 

اأجمل  من  كان  قد  املكان  هذا  كمزارع.  يعمل  كبرية حيث 

الّنزهات التي حظيتمُ بها، الع�سافري يف ال�ّسماء ل حت�سى، 

ة نراها حملّقة ومهاجرة 
ّ
ة يف كّل مر كّنا نغّني لها اأغنية خا�سّ

يف اأ�رساب كثرية، نرك�س �ساحكني خلفها من�سدين:

عوام اخلمي�س... جابلي قمي�س  

اأحببت  البيت.  اإىل  لناأخذها  الّنباتات  اأنواع  نقطف  كّنا   

كّنا  رفح،  خمّيم  يف  املاطرة  الأّيام  اأحد  يف  كثريًا.  اخل�رسة 

عبدالله،  جّدي  زرعها  كبرية،  زيتون  �سجرة  حتت  جال�سني 

يخاجلني  الذي  ال�ّسعور  ذاته  هو  مفاجئ،  �سعوٌر  ليغمرين 

عندما كان يجّود القراآن ب�سوٍت عالٍ، ولكن يف حلظة مباغتة 

زَرَقْت على راأ�سي حمامة يف الأعلى وهذا هو احلال املعتاد 

معي قال يل جّدي: »يا�ِسْيدي، هاد حّظ كوّي�س ما تت�سايقي، 

هاد معناه يف اأخبار اأو اإ�سي حلو جاييلك«.

اكت�شاف مدينة غّزة

نقول »قطاع غّزة« اأو »غّزة« لتحديد اأبعاد املنطقة، لكن غّزة 

اأي�ساً هي ا�سم املدينة وتعترب عا�سمة القطاع. 

اإن كانت اإ�رسائيل عاملاً اآخر بالّن�سبة لنا، نحن الالجئني   

يف خمّيم رفح، فاإّن مدينة غّزة هي كذلك اأي�ساً. عند ذهابي 

ة اأ�سْبت بالده�سة! مل اأتخّيل اأّن املدينة خمتلفة 
ّ
اإليها لأّول مر

اإىل هذا احلّد عن املخّيم الذي يبعد حوايل الأربعني كيلومرتًا 

اإىل اجلنوب حيث مل يكن هناك �سيٌء اآخر!

ن�ستطيع  ل  �سا�سع!  عاملٍ  من  له  ويا  عاملٍ،  اإىل  توّغلت   

ا�ستيعابه متاماً! كانت عّمتي هي التي اأخذْتني يف ذلك اليوم 

اإىل حفلة زفاف يف حيٍ راقٍ يف مدينة غّزة، مل ت�سّدق عيناي 

كبريًا  مراأباً  عالية،  باأ�سجار  حماطة  فخمة  فياّل  تريانه!  ما 

 اأنيقاتٍ جّداً �سافرات. 
ً
لل�سّيارات، رجاًل ببدلت داكنة، ن�ساء

مل اأ�سّدق! اذاً كان هناك َمن هم اأغنياء من الفل�سطينّيني!

اأنيقة حينها لأّن والدي ير�سل يل دائماً  كنت اأنا اأي�ساً   

مالب�س جميلة وثمينة من الإمارات حيث كان يعمل. ارتديتمُ 

قّبعة من الّزهور، ولكّني فجاأة اأدركت اأّنني ن�سيتها يف �سّيارة 

الأجرة اجلماعّية التي اأتينا بها! وجدتمُ �سائق الأجرة، فقلت 

طقيتي  واأخدت  م�سيت  اإنت  حيوان!  يا  »اإنت  غا�سبة:  له 

معك!«. ذهب امل�سكني مرتبكاً، م�رسعاً لإح�سارها يل.

مل اأكن جتاوزتمُ اخلام�سة من عمري حينها ولكّني كنت   

بالفعل كارثة!

أناٌس عاديون جدا لم أصدق  اليهود  أن  الحديقة اكتشفُت  في 
باللغة  يتحدثون  ولكني سمعتهم  فعاًل.  يهودًا  كانوا  أنهم  حينها 
العبرية، كنت واثقة تمامًا أن كل اليهود جنوٌد حتى تلك اللحظة.
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زينب رسور

صحافية وجامعّية، 
لبنان.

موٌت يف كوٍب من القرفة

القرفة  كوب  اأعدتمُ  راأ�سي،  يف  تت�سارعمُ  الأفكارمُ  فيما 

بي�ساء  زجاٍج  رقعة  فوق  الّطاولة  على  مكانه  اإىل  املعتاد 

العرتاف   
ّ
ب�سّدة. علي ل�ساين  لدغْت  م�ستعجلٍة  ر�سفٍة  بعد 

وكان  الّثانية  من  اجلزء  ذاك  يف  اجتمعت  الّتناق�سات  باأّن 

باإمكانها يف الوقت عينه اأن ترتفع. جتّمدت الأ�سياء فطغى 

باربر  �سامويل  �سيمفونّية  يف  الكمانات  ت�سّمرت  اخلوف. 

الّثانية، اأو ما تبّقى منها، على جملةٍ حاّدةٍ. لي�س وقتاً طوياًل 

دت فيه الكمانات على �سياقها املكتوب. اأعجز 
ّ
ذاك اّلذي متر

عن تبيان مّدة الع�سيان. يف وجداين، ل ي�ستاأهل ما ح�سل 

مرّبر  املكان  اأعطاه  وقتاً  يبقى  املنطق،  يف  الوقت.  �سفة 

 تلك الّثانية اإىل 
مُ
 تق�سيم

ّ
الّت�سمية، واإن بدا �سعيفاً وغرَي علمي

وت. جزئّيات. ومع ذلك، مع �رسعة ما ح�سل، اأتعبني ال�سّ

بنعومٍة  ح 
ّ
ت�رس يٌد  توّقفت  اجلماد.  انتقل  اإىل خارجي   

فائقٍة �سعراً اإىل جانبي عن فعل ذلك، وما عادت مالحظاتمُ 

دٍة م�سّنٍة عن �سعوبة علك قطع الّلحم يف طبقها تثري 
ّ
�سي

حفيظة الّنادل اأو رّدة فعله. مل يمُطِبق كلب لوحٍة م�ستطيلٍة 

فّكيه على �رس�سف الّطاولة األقاين على الرغم من اأّن �رسَد 

رمّبا  الّطاولة.  تعلو  ملزهرّيٍة  ماأ�ساوّيًة  نهايًة  ر�سم  لتي 
ّ
خمي

جاء ذلك متا�سياً مع درجة احلمرة الّدموّية لل�رّس�سف، اأو رمّبا 

ة دوراً هنا.
ّ
ة احلتمي

ّ
لعبت فر�سي

ت�سّخمت  ا�ستعر.  ما   
َ
ا�ستعر تلك  اجلماد  ة 

ّ
جزئي يف    

م�ستبيحًة  ل�ساين  اأ�سفل  حّتى  غا�ست  القرفة.  حبيباتمُ 

عقابمُها  وقحًة  بدت  ورديفه.  العلوي  فّكي  بني  امل�سافة 

الأمثل الب�سق لكّني امتنعتمُ عن ذلك. كدتمُ اأرى اأمامي 

اأبي�َس  مندياًل  �سدرها  من  تمُخرج  امل�سّنة  البا�س  دَة 
ّ
�سي

يكون  قد  لن�ّسالٍ  اآبهةٍ  غري  مال  من  بحوزتها  ما  وَتعّد 

ورة. تال�ست الّلقطة حل�ساب طفلٍ مت�سّولٍ  حا�رسًا يف ال�سّ

ميرغ قطعة حلوى بثيابه. لبكائه طبقة �سوٍت تتنا�سب مع 

ت�سّمر كمانات باربر.

اأ�سياء  باملوت.  احلارقة  الّلحظة  هتمُ 
ّ
�سب موتًا.  كان   

غري  �سياقاٌت  مفهوم.  غري  زمٌن  تلتهب.  واأخرى  تتجّمد 

 مداها بل نتاجها. مل اأجاهر بذلك، 
ّ
متنا�سقة. مرحلٌة ل يهم

يف  تنتظره  قٍة 
ّ
�سي رحلٍة  عن  يتحّدث  مييني  عن  جل 

ّ
فالر

 الّتو�سيف بعد زوال الّلحظة، بعد عودتها 
َ
بروك�سل. تبلور

اإىل نقطة البداية. حلظَة الندثار اأو تلك اّلتي نّظنها كذلك 

حم�سو�ساتنا.  يف  معتاٍد  غري  جديداً  �سكاًل  الوعي  يّتخذ 

 معه الّتعبري يف امل�سمون والأدوات.
ّ

يتغري

�سفة امل�ستعجلة مل يكن للموت مّت�سٌع كاٍف 
ّ
قبيل الر  

امتالء �سا�سة هاتفي  غم من 
ّ
الر اأفكاري. على  يف زحمة 

حايا، ان�سّب الرّتكيز على دميومة  غرية بالقتلى وال�سّ ال�سّ

احلياة وا�ستمرارّيتها مبا يمُعني من و�سائل. زكزكت الفكرَة 

لها  جمموعة  �سورية.  لأكراد  ني 
ّ
الأمريكي ت�سليح   

مُ
اأخبار

و�سبل  اللغة  وفرادة  والّتقاليد  والعادات  الّتاريخ  من 

 ت�سعى ب�سّتى الّطرق، مهما خ�سعت 
ٌ
العي�س ن�سيٌب وافر

ة الأخرية اإىل نقا�س، اإىل ال�ستمرار. ل الندثار. 
ّ
م�رسوعي

�سبح املوت جمّدداً، الفزع من ال�سمحالل اأو الن�سهار 

الأكراد  د 
ّ
يتفر ل  اليوم،  الواجهة  احتّلوا  واإن  حيل. 

ّ
فالر

دون بها. تت�ساطر 
ّ
برغبة العي�س، هم وجٌه لها، لكن ل يتفر

وحّتى  ة 
ّ
الّديني واجلماعات  والأعراق  الإثنيات  جميع 

غبة، اأو احلاجة.
ّ
ة وغريها هذه الر

ّ
القبلي

اأنامل جّدتي والكمنجة

جعلت رع�سة القرفة �سكَل املوت اأكرث و�سوحًا يف ذهني. 

. من ميوتون ل يندثرون. 
ّ
�سيٌء م�ستحيٌل ومع ذلك حتمي

نظاٍم  الأخريتني يف  اإّن  والّطاقة  املاّدة  قانونا حفظ  يقول 

لكّنهما  العدم  من  ت�ستحدثان  ول  تفنيان  ل  معزول 

طاقات  اأّن  هذا  معنى  اأخرى.  اإىل  �سورٍة  من  تتحّولن 

ة، 
ّ
ًة كانت اأم غري حي

ّ
تة، حي

ْ
وماّديات جميع الكائنات املي
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�سعرتمُ  الّلحظة،  تلك  يف  تتحّول.  بل  تندثر  اأو  تفنى  ل 

اأنفا�س  التقطتمُ  حويل.  الكون  هذا  يف  الأّول  بالكائن 

اأنامل  بحرارة  اأح�س�ستمُ  ال�ّسجاع،  وجّده  الراحل  جّدي 

وابت�سمت.  عيناي  دمعت  يدي.  على  بنعومٍة   
ّ
متر جّدتي 

هذا لي�س عمل ذاكرٍة فح�سب، للّطاقة واملاّدة املتناثرتني 

دت على 
ّ
ن�سيٌب يف ذلك. ت�سبه تلك كمانات برنار التي متر

الّثانية فحّولتها اإىل اأخرى. للموت روٌح  الّنوتة يف جزء 

واحدة واإن تعّددت اأ�سكاله.

ومان 
ّ
والر والفراعنة  ون 

ّ
ليبي وال�سّ والّتتار  املغول   

جديدة.  باأ�سكال  معنا  وبعدهم  قبلهم  ومن  ون 
ّ
والعثماني

تفا�سيل املح�سو�سات واملاّديات والكائنات اّلتي رحلت 

منذ بدء الكون وحّتى الّلحظة بني اأيدينا. كتلٌة �سخمٌة من 

احلني ترتاق�س هنا وهناك. للموت تعريٌف 
ّ
طاقة وماّدة الر

�سوف  الأكراد،  لغياب  احتماٍل  اأّي  ومع  م�ستقباًل،  اآخر. 

وبقاء  الّطاقة  لي�ست  لكن  الكون.  زوايا  يجوبون  يبقون 

رى ما تكرتث له اجلماعات، هذه تقوم لتبقى وتفر�س  الذُّ

تعريفاتها، اأقّله بهدف ال�ستمرار البدائي. ول حاجة هنا 

واجلماعات  احل�سارة  وتعريفات  مفاهيم  الغو�س يف  اإىل 

الّطاقة  ول  وغريها.  والغرب  ال�رّسق  التقاء  ونظرّيات 

حتتّل  حيل. 
ّ
الر بعد  تركه  اإىل  الأفراد  ي�سعى  ما  رى  والذُّ

الفكر«  »ب�سمات  الوعي«،  »اآثار  املوت«،  بعد  ما  »غاية 

�سّلم اأولوّيات الأفراد فاجلماعات مع اختالف درجة قربها 

اخللود  حلم  انتفاء  هذا  يعني  ل  الّطبيعة.  عن  بمُعدها  اأو 

املاّدي اّلذي يراود الب�رس منذ الأزل. لكّن خلود الأفراد 

 ملمو�سة وفكرّية 
ٌ
 اأمام خلود الوعي. لالأخري اآثار

ّ
هام�سي

تزداد  اأحيان كثرية.  تتعّطل يف  قد  الع�سور  متناقلة عرب 

ال�ستمرار  اإىل  احلاجةمُ  تت�ساعف  رعبًا.  املوت  فكرةمُ  هنا 

كيفما كان. تتقاتل اجلماعات لتكري�س وعيها الأمثل كما 

دائمًا  والغاية  الوعي«.  »حروب  ت�سمية  هنا  ت�سّح  ترى. 

تعطيل املوت.

»ما  غاية  والّطاقة على  املاّدة  قانونا حفظ  ينطوي  ل   

مبفهومها  واحل�سارات،  واجلماعات  لالأفراد  املوت«  بعد 

 بعد طريقًا 
مُ
 مل يجد العلم

ٌ
امللتب�س واملت�سّعب يف اآن. ذاك اأمر

حلفظه ونقله على هيئته الواقعة. تقع املهّمة / الو�سيلة على 

عاتق اجلماعات كلٌّ بالّطريقة اّلتي يراها منا�سبة.

يف  حّتى  باملوت.  احلارقة  الّلحظة  هتمُ 
ّ
�سب موتًا.  كان   

اأب�سق  اأ�سياء متوت وحتيا، تزول وتتحّول. مل  املوت هناك 

بتهمُ من اإزعاٍج قاتل 
ّ
حبيبات القرفة املت�سّخمة. مع ما �سب

اأت الّظروَف لتجربٍة جديدٍة تراكم معها الوعي واإن بدا 
ّ
هي

حلظتها غري وا�سح املعامل.
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خمرجة وممّثلة 
مرسحّية، لبنان. آخر 
مرسحية من اخراجها 
»المريم«، مرسح دوار 
الشمس، 2٠1٧.

مريم محود

للغراب األسود مكان مرموق عىل الشجر األخرض

ولي�س  فيه  وتعي�س  تخلقه  الذي  املكان  هو  بلدك  يقال: 

لدت فيه. اأنت: عبارة  بال�رّسورة اأن يكون هو البلد الذي ومُ

ة 
ّ
اجليني مكّوناتك  مع  حياتك  يف  حدث  ما  جمموع  عن 

التي متّر  اإليه خالل املرحلة  ًا، وما تريده، وما ت�سبو 
ّ
علمي

ًا.
ّ
اً وبيولوجي

ّ
بها نف�سي

مع  ويقال:  اأنت.  من  لك  اأقل  تعا�رس،  من  يل  قل  يقال:   

العوملة وحركة النفتاح التي وّفرها الإنرتنت �سار العامل بلداً 

حيث  من  وتزاوجاً  متازجاً  اأكرث  احل�سارات  و�سارت  واحداً 

الطقو�س الدينّية والّثقافّية والقت�ساد واملو�سة ال�ستهالكّية.

ة 
ّ
اأ�سعر يف هذه اللحظة اأّنني فقدت لغتي، كما يف كّل مر  

اأبداأ فيها كتابة ف�سل جديد. اأ�سعر حينها اأيّن اأ�سيع فاأجلاأ 

ة من 
ّ
ور الفوتوغرافي اإىل الف�سول ال�سابقة، اإىل بع�س ال�سّ

 ذاتي، ل بّد يل اإذاً من اأن 
ّ
ذاكرتي. عبثاً! ل اأريد اأن اأكرر

ًا 
ّ
اأطّور اأدواتي كي ل اأعلق يف دّوامة واحدة تتعفّن تلقائي

من ركودها.

ة، اأجدين اأطرح على 
ّ
 يف مرحلة انتقالي

ّ
رمّبا لأّنني اأمر  

على  م 
ّ
يخي واد 

ّ
ال�س من  قليل  فيما  كبرية،  اأ�سئلة  نف�سي 

ما 
ّ
مي ل �سي

َ
�سمائي، فالّتغيري الكبري مل يكن اإطالقاً من �سي

م�ستوى  ومن  بالأمان  الإح�سا�س  فقدان  من  اأعاين  اأّنني 

عال من احل�سا�سية قد اأتوه بينها وبينهما وبني الإح�سا�س 

بالّذنب لفعٍل اقرتفه اإن�سان اآخر وهو وح�س بهيئة اإن�سان.

منمنمات ب�ر�شالن احلّمام الليلكي

عّكار،  يف  ال�سغرية  دائرتي  من  هرْبتمُ  بعدما  اأخرياً، 

حفرة  العربي:  ام 
ّ
احلم طقو�س  من  تخّل�ست  وبعدما 

الّزوائد،  وكّل  والإثم  الدَن�س  فيها  ترمي  الأر�س  يف 

اأعّد  كنت  وبعدما  وتتطّهر!   
ّ
ت�ستحم قربها  جتل�س  التي 

 
ّ
ام - البور�سالن - على اأ�سابعي، ومن ثم

ّ
بالطات احلم

بطريقة  ع 
َ
م جتمُ التي  تلك  على  املطبوعة  الّنقو�س  اأعّد 

ما  غالبًا  جدارّية،  حائط  كلَّ  ط 
ّ
فيتو�س جّداً،  ة  خا�سّ

تكون لطيور اأو ملنظر اأوروّبي )قرى وج�رس ونهر(، كنت 

والبل�سم  ال�سامبو   - التنظيف  اأدوات  حويل  من  اأجمع 

عارية  واأجل�س   - لة 
ْ
والَكي والّدلو  البلدي  ابون  وال�سّ

وحمدودبة على الكر�سي البال�ستيكي الق�سري، اأ�ستمتع 

تهدر  واملاء  الياب�س  احلطب  تاأكل  الّنريان  اأجيج  اإىل 

داخل ال�سّخان، فاأ�سغر اأنا لتكرب مملكتي.

ط كّل �سيء، واأنفرد يف عاملي، يف 
ّ
بعدما كنت اأتو�س  

اأمامي،  �سيكون  وما  اأم�سي  ويف  اأ�سدقائي  مع  وطني، 

و�رسنا  به،  و�سقت  الوطن  �ساق  دائرتي،  �ساقت 

 - بالآخر  الّتنكيل  على  فيه  واحد  كّل  يعي�س  زوجًا 

�ساقت  الوطن(.   - الفرد  )املواطن  املزدوجة  تنا 
ّ
ثنائي

ف�رستمُ  ال�سّفافة  الّدافئة  غرية  ال�سّ الأمرباطورّية  تلك 

انتقايل  ومع  ع�رسّية.  الأكرث  باحلّمامات  واقفة   
ّ
اأ�ستحم

املنزل  �ساركتهن  اللواتي  الّن�ساء  كّل  ومع  بريوت  اإىل 

دي هو يف حّمام يكاد يكون 
ّ
بقوانينه املنتهكة، كان تفر

 الزمن واأن�ساأت 
ّ
ًا، مت�سخًا اأو مليئًا بال�رّسا�سري. مر

ّ
عمومي

وفردّيتها  تد�سينها  اأعلنت  اإن  وما  اأمرباطورّيتي جمّدداً، 

حّمامي  د�ّسنت  اإن  ما  التاّم،  وتنا�سقها  تها 
ّ
وخ�سو�سي

املتاري�س  ر�سم  وبداأت  العا�سمة،  يف  �سمائي  اجلديد، 

واإعالن الّنذور، حتى جاء موعد النتقال.

الأخرى:  تلو  واحدة  اأمرباطورّيتي،  اأمور  رّتبت  بعدما   

وبعدما  واملثّقفني،  واحلرفّيني  واملهند�سني  والّنواب  الوزراء 

ترّبعت على عر�س حو�س ال�ستحمام وراعيت �سوؤون الّدولة، 

وجدتني  بالّن�سوج،  به  وخ�سّ الغرور  اأنهك  قد  العمر  كان 

اأعرتف بالهدف ل الطريقة، اأن اأكون نظيفة - »ْفِري�س« - اأن 

اأينما كان  اأ�ستحّم  اأ�ساًل.  اآخذ وقتي. فاأنا اأ�سل مملكة متعبة 

مع  الّتوا�سل  اأفقد  حيث  الفرا�س،  اإىل  اأغادر  كان،  وكيفما 

باح الرّباح. الأحياء واأتكّفن بالأ�سود حتى ال�سّ
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ات �شنف�ر عادّي يف بريوت
ّ
من ي�مي

مادي. 
ّ
كفٌن اأ�سودمُ ي�ساحبني بالليل واأعبده حتى ينحره الر

اأطفئ  كي  مرارّا  لني 
ّ
ويقب يغمرين  مادي، 

ّ
الر القّط  فلفل، 

عقوبة  موعد  �سباحاً،  ال�ساد�سة  اإّنها  نومي!  واأكمل  ه 
ّ
املنب

.
ّ
الإعدام اليومي

ة  م �سربا و�ساتيال. الهدف: مدر�سة خا�سّ
ّ
الوجهة: خمي  

ة: اأكره العمل يف هذه املدر�سة لي�س 
ّ
حريرّية. احلالة املزاجي

ع�رس  منذ  فيها  اأعمل  لأيّن  حتمًا  بل  لفئتها  ول  ملكانها 

�سنني ولأّنني اأكره اإدارتها. ح�سنًا، ل بّد يل من اأن اأكون 

كتابة  الهدف من  فما  واإّل  مي 
ْ

املرَي مونولوغي  مع  �سادقة 

مونولوغ ا�ساًل؟

البناية  ناطور  اأكره  ة، 
ّ
م�سطر ولكّنني  األب�سه  ما  اأكره   

ري غري 
ّ

حيث اأ�سكن، اأكره املغادرة اأي�سًا واأكره زحمة ال�س

اأو  بّكر  الباكر وكّل �سباح مهما  باح  ال�سّ رة يف هذا 
ّ
املرب

برتبة  ري، دركي 
ّ

ال�س بزحمة  ب 
ّ
املت�سب الدركي  اأكره   ،

ّ
تاأخر

قرب  يقف   ،
ّ
دركي ببدلة  �سري  �رسطي  رمّبا  �َسري،   

ّ
�رسطي

ب �رسطي هو 
ّ
 �َسري؟ طي

ّ
ري. ملاذا اإذاً ثّمة �رسطي

َّ
اإ�سارة ال�س

اأو دركي، كم يبدو »�ستايِل�س« عاملو�سة يعني. هل يبني 

منزله فوق منزل اأهله، هل يعب�س لأّنه ت�ساجر مع خطيبته، 

اأو   �َسري؟ هل هذا ما توّقعه 
ّ
اأن ي�سبح �رسطي ملاذا اختار 

لك الع�سكرّي؟
ّ

حلم به؟ ملا انت�سب اإىل ال�س

اأراه  غروره،  يديه،  حركة  اأكره  وقوفه،  طريقة  اأكره   

يعاين من داء حّب عَظمة مك�سورة وراء »رجنر« - حذاء 

لطق�س  حّتى  ت�سلح  ل  مّت�سخة  ركيكة  وبذلة  ع�سكرّي 

هيبته  ت�سقط  ًا ول 
ّ
اأن ميوت حر الع�سكرّي  يف. على  ال�سّ

ووْهرته. الله اأكرب!

الربيع  م�رسوع  باجتاه  بريوت  حرج  جانب  اأقود   

حاجز  اأكره  اجلي�س.  حاجز  اإىل  اأ�سل  جّلول.  اأر�س  يف 

يتعاملون  اجلي�س  عنا�رس  م. 
ّ
املخي مدخل  عند  اجلي�س 

معك ك�سنفور بطريقة اأكرث توا�سعًا اأو رمّبا اأكرث اإح�سا�سًا 

ة من 
ّ
بالّذّل من الّدركي، اإح�سا�س بالذّل مغّطى بطبقة �سهي

�ّست عليها مفردات عظيمة يّتفق 
مُ
 وقد ر

ّ
النتماء الوطني

عليها اجلميع وتداري كاّفة امل�سالح والوجهات. عبارات 

نعم!  بالدنا!  يف  ة 
ّ
الالطائفي املنّظمة  هو  اجلي�س  اإّن  تقول 

اجلي�س خّط اأحمر!

اأقّل من ١٥٠٠  تدّق �ساعة ال�سفر جمّدداً: حويل ل   

طالب ي�رسخون عنَف اأهلهم عليهم ويرك�سون كال�ّسياطني 

 الذي ل يكرتث له اأحد 
ّ
حتى يرّن اجلر�س فالّن�سيد الوطني

د طنني. طن طن طن طن 
ّ
 اىل جمر

ّ
يتحّول من ن�سيد وطني

طن. طن. طن. طنططن. طنطن طنطن طن طن.

طالء  اأب«،  مايك  بالـ»فول  تظاهرة  يف  املعّلمات   

الإ�ساءة  اأّن  بّد  ل  الوجوه،  على  القزح  قو�س  باألوان 

�سعيفة يف منازلهّن!

منهّن من تاأخذ �سفوفها لتجتمع الأخريات يف غرفة   

املعّلمات حيث للنميمة خمترب وفنون. هذه تتحّدث راأ�سًا 

وثالث  ريجيم  تتبع  وهذه  ما،  خرب  اأو  ما  م�سل�سل  عن 

والعان�س  ين  بالدِّ ويخطنب  ين  بالدِّ يفقهن  اأخريات 

اأو  اأر�ساً  الكلب  رمت  باأّنها  تفتخر  واحدة  هي.  تراقبهّن 

وتريد  خادمتها،  ت�سكو  واأخرى  يتاأمّل،  وتركْته  دع�َسْته 

ات متوّح�سة 
ّ
خادمة جديدة، وتْطلق التعميمات عن جن�سي

وتعلن اأّن القيامة اقرتبت. وعن هذه الأكلة: »ل يا حبيبتي، 

ل  طبخه،  قبل  الّدجاج  اأ�سلق  اأنا  ت�سك.  ت�سك  ل،  ل  ل 

اأ�سّدق اأّنك ل تقومني بذلك، نو نو نو«. واأّن �سعد احلريري 

ة جميلة وجذاب جّداً كرجل.
ّ
�سخ�سي

يا للهول �سعد »�سيك�سي«! له، يا األله: عم ت�سمع؟  

نات 
ّ
واأنا اأبحث عن مكان هادئ، اأبتعد فيه عن هذه العي  

يليكون وا�ستمُعبد للفذلكة. وكثرياً ما 
ّ

من جمتمع غَلبه ال�س

اأجدين اأقول اإّن حياتهم اأ�سهل اأو اأ�سعر مبزيد من الالانتماء 

فتت�سارب لدّي امل�ساعر. كّل هذا يحدث واأنا اأ�سكب املياه 

باأّنني  الّزجنبيل باحلام�س لأحلم فقط  اخنة يف كوب 
ّ

ال�س

خلقني  الذي  ربي  با�سم  اأقراأ  املنزل  �رسفة  على  اأجل�س 

واأكتب الـ»األف لم ميم« واأمّثل واأرق�س.

الفنجان كاماًل. ي�سدمني  للحلم ول ل�رسب  ل وقت   

 و�رسفة املنزل و�سوتها 
ّ
 فالور�سة تغتال احلي

ّ
الواقع العملي

الّثقل  ويخلخل  ال�ستحمام  حو�س  م�سامري  يفكّك 

ة باإثمها 
ّ
الّتاريخي ململكتي ويدّن�سها لت�سري اجلورة العربي

اأحلى مالذ!

اإدارة الت�ّح�س الإ�شمنتي

ت�ستيقظ  حّتى  والن�سف  ابعة 
ّ

ال�س اعة 
ّ

ال�س حتّل  تكاد  ل 

ل  التي  املعمارّية  الهند�سة  ور�سات  ت�ستيقظ  بريوت. 

ة واملعايري املتعّددة: 
ّ
تنتهي، ت�ستهلك كّل الطبقات ال�سمعي

والبلد  �سياحة  ول  �سناعة  ول  فنادق  مكاتب،  مباين، 

وفل�سطني  املفجوعة  و�سورية  امللّوث  البحر  بني  حما�رس 

ة.
ّ
ة املن�سي

ّ
الق�سي

العام،  الّطريق  على  م�سّلح  باطون  بحر:  ل  جبل  ل   

قرب  اجلار،  منزل  يف  الّنوم،  غرفة  قرب  املنزل،  قرب 

ل حتى على ال�ساطئ العام، وعّماٌل �سباب  مطعمي املف�سّ

ت�سفق عليهم يعملون من الفجر اإىل النجر ل�ساحب اأموال 

وي�سدرون ال�سجيج: طج، طج، بج!
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حيث  القرى  اإىل  الهرب  اإّل  واحدة  �سكون  حلظة  ل   

اإىل  اللجوء  واأّي بحر؟  البحر،  اإىل  الّنزول  اأو  ل عمل هناك 

املنزل؟ واأّي ملجاأ! اإذاً الأف�سل العودة اإىل العمل حّتى تنتهي 

الور�سة. تو�سك بريوت يف خمّيلتي اأن تنزع عنها رداء البحر 

 
ّ
دبي اأو  نيويوركّياً  �سارعاً  لت�سري  كّلّياً  املتو�ّسط  الأبي�س 

رغم  بع�س  عن  بع�سنا  انعزاًل  اأكرث  ن�سري  ونحن  �سغرية 

اأ�سدقائي:  يقول  التي جتمعنا و�سيقها وكما  امل�ساحة  �سغر 

ْتنا«! »كّله نايك كله، على قلِّ

هو �رسب من اجلنون: �رست، �رسنا �رس�سبيل، و�سارت   

بريوت فكرة ال�سيطان اجلميل، �سنفورة ال�ّسنافر، زرقاء فيها 

 الّزعاف!
ّ
ال�سم

بيني وبني بريوت وكّل من عا�رسها ق�س�س جميلة ومثرية.   

ولكّنني مل اأعد اأجد فيها رائحة »املونة« يف اخلريف تعدنا مبا 

�سوف يتي�رّس لنا اأن ناأكله يف ال�ّستاء. وحو�س اقتحمت غرف 

املونة لياًل تبعرث حمتوياتها وتنتظر الّنهار لتجلدنا ب�رسقتها.

ن�سحني �سديق جديد قدمي بالكتابة عن اأ�سباب مغادرتي   

اأنا اأكتب عن ذلك الآن. اأجل�س على كنبة يف غرفة  بريوت. 

اجللو�س يف مدينة »كولون« باأملانيا وقد ح�رست حقيبة العودة 

املا قبل الأخرية اإىل بريوتهم، اأخطو خطوة �سغرية يف احلدث 

اجللل. مرعوبة؟ اإي. وم�ستاقة للمرّطبانات الزجاجّية املتنّوعة 

على رفوف »النملّية« ولرائحة الك�سك والبحر ولعقود اأنهكها 

الواقع الأليم، بفعل ت�ساربه مع الّذاكرة واحلنني.

دمة  اختفى الأفق وزال املدى وما زلت بحال من ال�سّ  

من بعد الّتكفني.

وطن الّنجوم اأنا هنا، حّدق اأتذكر من اأنا؟  

اأنا، واأعوذ بالله من الأنا.  

اأنا اأنا. اأنا اآنمُ ما اآنت لها اأن تكون اأنا. اأنا الأنا التي مل   

تئّن ومل تكّن.

جرحت  حتى  وع�سقت  بكت  حتى  عملت  التي  اأنا   

واأحّبت جمّدداً ولن تنجرح.

اأنا التي جنحْت وداأبْت واجتهدْت حتى اأ�سابتها خيبة   

الأمل من العمل.

�رّسحت  حتى  والأعراف  بالقوانني  تقّيدت  التي  اأنا   

رت.
ّ
وت�ساءلت فثارت وقر

ول  معْت  �سمُ فما  وتك�رّست  بت  و�رسمُ اّدَعت  التي  اأنا   

ت ول َبكت فاختنقت. ّدقْت ول �سَمّ �سنْت فما �سَ حمُ

ب
ّ
 األيف مغي

ّ
م�شهد رومن�شي

 وال�سداع 
ّ
ينتهي النهار والوظيفة معاً. يت�سامر التعب بقدمي

 ،
ّ
ليلي �سكون  يف  جميعاً  جنل�س  الأجوف.  العِط�س  واحللق 

امل�ساء يحتّل املغيب وتتداخل الف�سول والأزمنة والهوّيات، 

ل �سيء ميكن القيام به.

باح! اأجل�س اأنا  هبط امل�ساء باكراً على ج�سدي هذا ال�سّ  

وظاليل - ل �سيء معيب - خلعنا جميعنا اأقنعتنا عند الباب 

واأطفاأنا الّتلفاز بعد اإلقاء نظرة عليه. دّخّنا �سيجارة امل�ساء 

املتكرّر   
ّ
اليومي اجلنائزّي  الطق�س  بانتهاء  احتفاًل  الأوىل 

، فانقطعنا عنه لندخل احلّمام. وغمرنا الرماديمُ

لعّد  �سنني عدنا  وبعد  عراًة دخلنا، يف احلو�س جل�سنا   

وحّولنا  نقو�سها،  عن  ا�ستغنينا  وقد  امللكّية،  البالطات 

اأدوات الّتنظيف.

كربت مملكتي. يف وحدتي فتحت الباب، ف�سار البيت   

كّله حّماماً وا�ستحممت حتى تعبت واإىل ال�رسير توّجهت، 

�سيء  فكّل  وانتظام  بثبات  اأتقّلب  نائمة،  هناك  ووجدتني 

ها   .
ّ
ي�ستحم الآخر  وظّلي  ينام  ظّلي  فها هو  ودقيق.  منتظم 

هي ن�سختي الكابو�س مّني تنبئني باجلنازة اجلديدة يف الغد، 

اأحاول  واأنا  وحيدة...  هناك  حتلم  ال�رّسفة  على  مّني  واآخر 

اإ�سكات املنّبه...  اإّل وهي  اأّوًل،  اإيقاف الور�سة الأوىل،  عبثاً 

ميتة،  ل�ست  اأّنني  اأدركت  اأتاين،  كّلما  مادي... 
ّ
الر يغتالني 

كّلّياً، هناك بع�س العواطف، فاأزيل عّني كفني، واأتوّجه اإىل 

اأقنعتي اأرتديها. بريوت ل اأكرهك، لي�س متاماً، ولكن اأغادرك 

ة لأّنك حّقاً عنيفة.
ّ
كي اأزيل الأقنعة مّني متاماً، واأكون اأنا حر

 

مالحظة

فالوطن  �سّميته بريوت،  الوطن  اأتكّلم عن  كّلما وجدتني 

اأن  بال�رّسورة  هو املكان الذي تخلقه وتعي�س فيه ولي�س 

لقت فيه. يكون املكان الذي قد خمُ

واأنا على الكنبة اأ�سعر اأكرث بالنتماء اإىل ذاتي هنا، مع   

، وال�سجر الأخ�رس من اأمامي، قليل من 
ّ
اك الزجاجي

ّ
ال�سب

معطف  بل  �سيف  ليلة  املطر، ل حلم  من  وكثري  ال�سم�س 

تقتات منه اأذى الب�رس.

يتبع

أقنعتنا  جميعنا  خلعنا  معيب   شيء  ال  وظاللي   أنا  أجلس 
دخنا سيجارة  عليه.  نظرة  إلقاء  بعد  التلفاز  وأطفأنا  الباب  عند 
المساء األولى احتفااًل بانتهاء الطقس الجنائزي اليومي المتكرر 
الحمـــــــــــــــــــــام. لندخل  عنه  فانقطعنا  الرمادُي،  وغمرنا 



 نيماير يف لبنان
 لن أذهب إىل برازيليا

جاد تابت

 المعرض المحّنط
جاد تابت

 معرض ذاك الربازييل
دميا �رسيف

 وداعًا اوسكار نيماير
اق رميا

ّ
بر
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بريوت، يف متّوز / يوليو من العام ١٩٦٢. يف ظّل احلرارة 

ق�سدت  يف،  ال�سّ ف�سل  يف  الظهر  بعد  فرتة  اآخر  طبة 
ّ
الر

فندق �سان جورج للقاء اأو�سكار نيماير ومرافقته اإىل منزلنا 

ال�سيفي يف بحمدون، وهي قرية �سغرية يف اجلبل اللبناين. 

اأّيام  ب�سعة  قبل  بريوت  مرفاأ  اإىل  و�سل  قد  نيماير  كان 

ع خمّطط معر�س  اللبنانّية بغر�س و�سْ بدعوةٍ من احلكومة 

وهو  بوالدي،  الت�سال  اإىل  و�سارع  الدويل،  طرابل�س 

بن�سيحة خورخي  عماًل  مثله،   
ّ
و�سيوعي معمارّي  مهند�ٌس 

اأمادو، �سديقهما امل�سرتك.

يف  لي�س  نيماير  اأّن  جورج  �سان  فندق  بّواب  اأخربين   

غرفته. بحثت عنه يف �سالت الفندق وعلى ال�رسفة املطّلة 

حماطاً  امل�رسب،  اإىل  جال�سًا  اأخريًا  ووجدته  اخلليج،  على 

فته بنف�سي.
ّ
بالن�ساء اجلميالت. فاقرتبت منه بخجل وعر

»هذا اأنت، ابن �سديقي؟ عذرًا �سّيداتي، الواجب يناديني«.  

و�سعها  �سائٍق  مع  كبرية  »اأولدزموبيل«  �سيارة  يف   

فه »املجل�س التنفيذي للم�ساريع الكربى« كّنا ننهب 
ّ
بت�رس

بوابٍل  نيماير  اأمطرين  ة. 
ّ
اجلبلي الّطرقات  على  امل�سافات 

ال�سباب  راأي  يعرف  اأن  يوّد  فهو  الأ�سئلة.  من  ينقطع  ل 

ة، وبا�ستقالل اجلزائر الذي يت�سّدر 
ّ
اللبنايّن بالثورة الكوبي

جون  ب�ساأن  ب 
ّ
تت�رس التي  وبالأخبار  ال�سحف،  عناوين 

الآداب  يف  نوبل  جائزة  لنيل  �سيرت�سح  الذي  �ستاينبك 

الغ�سب«  بعد كتابة »عناقيد  اأ�سفه لأّنه  مبديًا  العام  لهذا 

حتّول هذا الأخري عن الكفاح ال�سيا�سي للّتعاون مع جلنة 

الأن�سطة املناه�سة للوليات املّتحدة.

يف  للّتّو  جنحت  اأّنني  فاأخربته  م�ساريعي  عن  �ساألني   

امتحان البكالوريا واأيّن، بعد كثرٍي من الرّتّدد، اجّتهت اإىل 

درا�سة الهند�سة املعمارّية. 

ممتاز اإذًا. �ستاأتي اإىل برازيليا. لقد اأ�س�سنا للتّو مدر�سة   

�سهلة  الربتغالّية  اللغة  اأّن  املعمارّية، كما  للهند�سة  جديدة 

جّدًا، ويف �سّتى الأحوال، يتحّدث املهند�سون الربازيلّيون 

جميعهم اللغة الفرن�سّية.

قطب عمرايّن ي�اجه طرابل�س القدمية

، حتّدث نيماير عن انطباعاته 
ّ
على �رسفة منزلنا ال�سيفي

متتّد  التي  الربتقال  ب�ساتني  املعر�س:  موقع  ب�ساأن  الأوىل 

، والّتالل يف البعيد. 
ّ
احل الوح�سي

ّ
اإىل ما ل نهاية، وال�س

قوّية،  حركة  وي�سّجل  املوقع،  على  ي�ستويل  اأن  يريد 

التي  القدمية  املدينة  ببناء قطب عمرايّن جديد ي�ساهي 

مهندس
وخمطط مديّن،
رئيس نقابة 
المهندسني، لبنان.

جاد تابت

نيماير يف لبنان
لن أذهب إىل برازيليا
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حتت�سنها �سفاف النهر، عند �سفح قلعة �سان جيل. ينبغي 

اأن يبتعد ت�سميم املعر�س عن الكلي�سيهات املعتادة يف 

هذا الّنوع من امل�ساريع، حيث تكت�سح املجال الأجنحة 

ة، من اأجل تد�سني 
ّ
املختلفة ذات اجلودة املعمارّية املتدني

ز بتغطية �ساملة تمُقيم يف 
ّ
نوذٍج جديد من املعار�س يتمي

�ِسم  ة بها. ويتَّ ظّلها خمتلف الّدول م�ساحات عر�ٍس خا�سّ

هذا الّنهج املعمارّي بالب�ساطة والن�سباط يف البناء.

يف �سياق احلديث، تذّمر من الربنامج الذي اأعددناه   

 
ّ

ة، كما عرب
ّ
له: اجتماعات ل تنتهي، ووجبات غداء ر�سمي

الأرز،  غابة  لبنان:  ربوع  وزيارة  الهرب  يف  رغبته  عن 

اآرافقه يف جولته،  اأن  وجبيل، وبعلبك. اقرتحت بخجل 

وخلمُ�س  الفور.  على  والداي  وافق  رتِجَمه.  ممُ واأكون 

يف  ال�سّ هذا  خالل  ذلك  »�سي�سغلك  القول:  اإىل  والدي 

ويجّنبك ارتكاب الكثري من احلماقات. اأّما بالّن�سبة اإىل 

وقٍت  يف  هناك  اإىل  الّذهاب  ميكنك  ف�سرنى.  برازيليا 

ال�ّسهادة،  نيلك  بعد  اأو  الّثالثة  نة 
ّ

ال�س من   ً
ابتداء لحق، 

�س«. لكي تتخ�سّ

الأ�سبوع  نهاية  طل  عمُ رب  ال�سّ بفارغ  اأنتظر  كنت   

وقد  لبنان.  ة يف 
ّ
ال�ستك�سافي لأرافق �سيفي يف جولته 

اأّنه يف مذّكراته التي نمُ�رست عام  تاأّثرت لدى اكت�سايف 

٢٠٠٥ احتفظ ببع�ٍس من تلك الّذكريات:

عطالت  خالل  اأذهب  كنت  حيث  بريوت  »اأتذّكر   

الأبي�س  البحر  »لوؤلوؤة  باأّنها  لمُِقَبت  مدينة  الأ�سبوع،  نهاية 

املدينة  بريوت،  اإىل  طرابل�س  من  الّطريق  املتو�ّسط«، 

يف  املدن  اأقدم  اإحدى  اإّنها  يمُقال  التي  ]جبيل[  ال�سغرية 

بع�س  البحر،  مبحاذاة  ال�سغري  م�رسحها  اأطالل  مع  العامل، 

هنا  اجلنائزّية  واملزهرّيات  موجودة،  زالت  ما  ال�سوارع 

اأجدادنا  وهناك. هناك وقفنا بال حراك، وتخّيلنا كيف كان 

غبات 
ّ
يعي�سون، حياة بدائّية، ل حول لهم ول قّوة، اإّنا مع الر

والقلق ذاَتيهما اللذين ما زال يع�سفان بنا«.

مكثت،  حيث  بريوت  يف  الفندق  ذلك  اأي�سًا  »اأحببت   

املتو�ّسط،  الأبي�س  البحر  على  تطّل  التي  الوا�سعة  �رسفته 

.
١
الأحاديث بني الأ�سدقاء، ب�ساأن امل�سائل احلياتّية والهند�سة«

ة
ّ
لبنان قبل الف��شى العمراني

اأيّن  واأدركت  املغامرات  لهذه  ور  ال�سّ بع�س  على  عرثت 

ور  ال�سّ هذه  جت�ّسد  ذلك،  مع  رديئًا.  م�سّورًا  حينذاك  كنت 

لبناَن الذي مل يكن قد ت�سّوه بعدمُ بفعل الفو�سى العمرانّية. 

 يف املْت، �سورة 
ّ
وهو عامٌل اختفى بالكامل. هو طريٌق جبلي

عن لبنان الذي مل َيَطله بعد الّزحف العمرايّن. منزٌل قروّي 

يف �سمال لبنان، عودة بالّذاكرة اإىل عامٍل اختفى.

وف مع والَدّي. يف  كّنا قد زرنا ق�رس بيت الّدين يف ال�سُّ  

نيماير  يظهر  الّزيارة،  هذه  عن  بها  احتفظتمُ  التي  ور  ال�سّ

ِلَد كالهما عام ١٩٠٧، بالّتايل كانا يبلغان من  برفقة والدي. ومُ

العمر خم�سةً وخم�سني عامًا. يف حني يبدو والدي اأكرب بع�رس 

�سنوات، نيماير اأ�سبه ب�ساٍبّ يف اخلام�سة والّثالثني من العمر.

يحّدثني نيماير عن برازيليا. يخربين عن حلمه مبدينة   

حمورها  العمرانّية:  املقايي�س  خمتلف  بني  متزج  جديدة 

بعظمة  يذّكر  الذي  الّثالث،  ال�ّسلطات  وميدان  ال�سخم، 

يف  املنت�رسة  ال�سكنّية،  واأحياوؤها   ،
ّ
الربازيلي ال�ّسعب 

ومدار�سها،  مبتاجرها،  بالع�سب،  املك�سّوة  اخل�رساء  املناطق 

و�سالتها الريا�سّية، وم�سابحها. ويخربين اأي�سًا عن خيبة 

اأمله لروؤية الأحياء الفقرية تنت�رس حول املدينة وعدم القدرة 

على توفري م�ساكن لئقة للعّمال الفقراء يف بالده.

 Oscar Niemeyer,  ١

 My architecture

 1937 - 2005, Rio de

 Janeiro, Editora

Revan, 2005, p.188.

أمطرني بوابٍل ال ينقطع من األسئلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
فهو يود أن يعرف رأي الشباب اللبناني بالثورة الكوبية، وباستقالل 
الجزائر الذي يتصدر عناوين الصحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف.
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لئاّل  طرابل�س  احلَذر يف  توّخي  من  بّد  ل  اأّنه  وي�سيف   

امل�رسوع فيف�سي يف  الفهم اخلاطئمُ واجل�سع طبيعَة  يمُف�سد 

نهاية املطاف اإىل بناء اأحياء �سكنّية بني املتنّزهات واحلدائق، 

ال�سينما  ور  ودمُ والّنوادي  احل�سانة  ور  ودمُ باملدار�س  اطة  حممُ

والكنائ�س وامل�ساجد.

بيد اأّنه وراء حما�سة هذه الكلمات، ا�ست�سعرتمُ مب�سحة   

امل�رسوع  هذا  قدرة  ب�ساأن  ال�سّك،  ي�سوبها  املرارة،  من 

 يف املجتمع.
ّ
 على اإجراء حتّوٍل حقيقي

ّ
احلداثي

جواو  حكومة  ع�سكرّي  انقالٌب  اأطاح   ،١٩٦٤ عام   

نيماير  راعي  كوبيت�سيك  جو�سيلينو  خلف  الذي  غولر، 

غم من مكانته كرمٍز 
ّ
والذي با�رس مبغامرة برازيليا. وعلى الر

اإيقاف  ومّت  اجلي�س،  من  ل�سغوٍط  نيماير  �س 
ّ
تعر  ،

ّ
وطني

كما  دور،  ال�سُّ عن  حتريرها  يراأ�س  التي   Mo’dulo جمّلة 

الربازيل  يغادر  اأن  عليه  كان  بانتظام.  م�ساريعه  اأمُحِبَطْت 

الهند�سة  واأقفلت مدر�سة  القدمي«.  »العامل  املنفى يف  اإىل 

اجلديدة اأبوابها.

بعد ب�سعة اأ�سهر، تويّف والدي فجاأًة. كنت يف الع�رسين   

من عمري، وعلى قولة پول نيزان، »لن اأدع اأحدًا يقول اإّنه 

ربيع العمر«.

لن اأذهب اإىل برازيليا.  
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جاد تابت

المعرض المحّنط

يف  بريوت  مرفاأ  يف  رحاله  نيماير  اأو�سكار  حّط  عندما 

حزيران / يونيو ١٩٦٢، كان وهو يف اخلام�سة واخلم�سني 

من عمره، املهند�َس الأ�سهر يف برازيليا، العا�سمة اجلديدة 

على  البالد،  و�سط  يف  كوبيت�سيك  الرئي�س  غر�سها  التي 

الربازيل  يف  ال�سافانا  منطقة  قلب  يف  عا�سفة،  ه�سبة 

اأهّمّية  ال�سفرة تكت�سي  اأّن هذه  اإّل  با�سم �سريادو.  املعروفة 

ة الأوىل التي يمُعَهد فيها اإليه 
ّ
ة بالّن�سبة اإليه لأّنها املر خا�سّ

عمٌل خارج نطاق القاّرة الأمريكّية.

َف لبنان ما اتمُِفَق على ت�سميته يف ذلك احلني 
َ
عندئٍذ، عر  

ب�سعة  دامت  رة  م�سغَّ اأهلّية  حرٍب  عقب  الذهبي«.  »ع�رسه 

اأ�سهٍر حفَزتها الّنزاعات ب�ساأن �سيا�سة لبنان العربّية واختالل 

قائد اجلي�س،  فوؤاد �سهاب،  عي  دمُ البالد،  الّتوازن بني مناطق 

اإىل رئا�سة اجلمهورّية يف خريف عام ١٩٥٨.

ي�ستند  اأن  اأراد  الوطنّية،  الوحدة  بناء  اإعادة  �سبيل  ويف   

زة ال�سالحّيات، و�سعى اإىل و�سع �سيا�سة تنمية  اإىل دولة معزَّ

الّتوّجهات  مع  اأكرَث  تن�سجم  للبالد  واجتماعّية  اقت�سادّية 

الكربى يف ذلك الع�رس. ت�ستند هذه ال�سيا�سة اإىل الّدرا�سات 

التي اأْجرتها هيئة فرن�سّية، معهد البحوث والّتدريب من اأجل 

الّتنمية )اإيرفد(، باإ�رساف الأب لوبريه. وقد اأجنز هذا الأخري، 

الكاثوليكّية  ووريث  الدومينيكانّية،  الرهبنة  وهو ع�سو يف 

درا�ساٍت  احلرب  اأعقبت  التي  ال�سنوات  الجتماعّية، خالل 

كان  بينما  فرن�سا  يف  العاملة  الأمُ�رَس  و�سع  حول  عديدة 

ي�سارك يف الّنقا�س ب�ساأن تعريف �سيا�سة تخطيط ا�ستخدام 

الأرا�سي. خالل اخلم�سينّيات، �سارك يف م�ساريع اإنائّية عّدة 

ال�سلطة  دعت  الربازيل.  يف  ٍة  وبخا�سّ الالتينّية  اأمريكا  يف 

معّمقة  حتقيقاٍت  اأجرى  حيث  لبنان،  اإىل  لوبريه  اجلديدة 

التي  والإقليمّية  الجتماعّية  الفوارق  حجم  عن  ك�سفت 

ا�سرتاتيجّية  اأرفق  وقد  لبريوت.  »القاتلة«  التنمية  فاقمتها 

قائمة على التخطيط القت�سادي بهاج�س حتقيق تنمية اأكرث 

توازناً بني خمتلف مناطق البالد، من خالل تطوير �سبكة من 

الو�سائل التي تهدف اإىل تر�سيخ الأقطاب الإقليمّيني.

نهاية الهيمنة البريوتية

عا�سمة  طرابل�س،  يف  كبري  دويّل  معر�ٍس  بناء  �سّكل  وقد 

اجلديدة.  ال�سيا�سة  لهذه  املنارَة  امل�رسوَع  ال�ّسمايل،  لبنان 

يقع هذا امل�رسوع يف اأحد معاقل العروبة التي تنتف�س عند 

النا�رسّية املجاهدة ولي�س يف بريوت، عا�سمة  �سماع نداء 

البالد التجارّية، ويكت�سي رمزّية قوّية. على �سورة املعار�س 

الكربى التي طبعت امل�سهد يف العوا�سم الأوروبّية الكربى 

من  الأوىل  العقود  ويف  ع�رس  التا�سع  القرن  نهاية  يف 

والطموحات  ال�سناعّية  القّوة  والتي تربز  الع�رسين،  القرن 

ال�ستعمارّية لالأمم يف عهد الإمربيالّية الّظافرة، ت�سهد حقبة 

اخلم�سينّيات على ازدهار املرافق الكبرية املمُ�سّماة »املعار�س 

حديثاً،  ا�ستقّلت  التي  العربّية  الدول  عوا�سم  يف  الدولّية« 

على  عام ١٩٥٥  اأقيم  الذي  الدويل،  دم�سق  معر�س  مثال 

تقريباً  هكتارات   ١٠ على  ميتّد  والذي  بردى،  نهر  �سفاف 

الذي  الدويل،  بغداد  ومعر�س  الغربي،  املدينة  مدخل  عند 

قلب  يف  هكتارًا   ٣٠ ي�سغل  والذي  تقريباً  عاٍم  بعد  اأقيم 

العا�سمة العراقّية.

ي�ستند قرار اإقامة معر�ٍس دويّل يف طرابل�س اإىل رمزّية   

مزدوجة تهدف من جهة اإىل الّتاأكيد على دور لبنان املركزّي 

يف اقت�ساد املنطقة، ومن جهة اأخرى اإىل اإعالن نهاية عهد 

الهيمنة البريوتّية وتوزيع ثمار النمّو على مناطق البالد التي 

املمتّدة  الأرا�سي  م�ساحة  وتبدو  ال�سابق.  يف  هَملة  ممُ كانت 

على  املعر�س  هذا  لإيواء  اختريت  والتي  هكتارًا  على ٧٠ 

قدر هذه الطموحات. 

نيماير  حّط  لبنان،  اإىل  و�سوله  من  قليلة  اأّياٍم  بعد   

رحاله يف طرابل�س حيث اأم�سى �سهرًا بكامله يف و�سع 

الن�س من كتاب   *

جاد تابت املعنون

 ،Suspended Spaces 2  

باري�س، عام ٢٠١٢
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اّلدويل. يف  املعر�س  د م�رسوع 
ّ

التي جت�س جوهر الأفكار 

مذّكراته التي ن�رسها بعد ٤٠ عامًا، ي�رسح نيماير املفاهيم 

التي اأر�سدْته يف مقاربته.

اأّولً، يتعّلق الأمر بت�سجيل امل�رسوع �سمن خمّطٍط �سامل   

املدينة  ا�ستملت  ال�ستينّيات،  يف  العمرايّن.  املدينة  لتو�ّسع 

�سا�سعة:  ليمون  ب�ساتني  تف�سلهما  عمرانّيتني  نمُواَتني  على 

الذي يتمحور حول  )مدينة طرابل�س(،  القدمي  املدينة  و�سط 

 
ّ
ر�سٌم تخطيطي يعرّب  )امليناء(.  املرفاأ   

ّ
ال�سليبّية، وحي القلعة 

يف  نيماير  رغبة  عن   ١٩٦٢ عام  اإىل  الأرجح  على  يعود 

ر�س التي يقّدمها م�رسوع املعر�س الّدويل  ال�ستفادة من الفمُ

بغية ت�سكيل نواة عمرانّية ثالثة ت�سّم م�ساكن ومتاجر ف�سالً 

عن مرافق ريا�سّية وترفيهّية. رمّبا متّثلت فكرة املهند�س يف 

اإعادة ت�سكيل الثالثّية العمرانّية التي اأعطت ا�سمها للمدينة: 

املدينة الثالثّية.

العمرايّن  الّنهج  اأو�سح  ثاٍن   
ّ
تخطيطي ر�سٌم  يج�ّسد   

 
ّ
الأ�سا�سي املبنى  يندرج  الرتكيبة:  هذه  جممل  ينّظم  الذي 

للمعر�س، وهو عبارة عن قاعة �سخمة م�سقوفة على �سكل 

عربه   
ّ
مير ال�ّسكل(  بي�ساوي  )ر�سم  اإهليج  �سمن  بومرانغ، 

الّطريق ال�رّسيع ال�ّساحلي الذي يربط بريوت ب�سمال البالد. 

يتاأّلف من  نوًا عمرانّيًا  امل�رسوع  يوّفر  والبحر،  املعر�س  بني 

»م�سطٍ« من الق�سبان يرتك الآفاق مفتوحة على البحر.

اجتاه  يف  انقالبًا  اأخريًا  �سيمُعتَمد  الذي  امل�رسوع  اآثر  اإذا   

على  منفتٌح  الآن  وهو  القاعة  من  ف  املَجوَّ اجلزء  البومرانغ، 

الغربّية،  اجلنوبّية  ياح 
ّ
الر من  واٍق  درٍع  لت�سكيل  املدينة 

ف عنه نيماير وا�ستعاده يف 
ّ
يبقى املفهوم املعمارّي الذي عر

مذّكراته على ما هو عليه: عو�سًا عن الّتما�سي مع الّت�سنيف 

املعتاد للمعار�س، الذي ميتاز بـ»جتاور الأجنحة امل�ستقّلة ذات 

غطاءٍ  ت�سكيل  امل�رسوع  يعتزم  املتدّنية«،  املعمارّية  اجلودة 

وعر�سه  مرتًا   ٧٥٠ طوله  يبلغ  بومرانغ  �سكل  على  �سخم 

م�ساحات  الّدول  خمتلفمُ  ّية 
ّ
بحر ظّله  يف  تمُقيم  مرتًا،   ٧٠

»بالب�ساطة  يتمّيز  بها: تد�سني نوذٍج معمارّي  ة  عر�ٍس خا�سّ

والن�سباط يف البناء«.

من   
ّ
اجلنوبي الّطرف  يف  املعر�س  جمّمع  مدخل  ين�ساأ   

حيث  من  مرتفع  ِج�رٍس  اإىل  �سا�سع  َدَرٌج  يقود  البومرانغ: 

ي�ستطيع الزّوار ا�ستك�ساف جممل الرتكيبة.

ل  تمُ�سكِّ التقّو�س،  جتويف  من  ن�ساأت  التي  �سحة  الفمُ يف   

متجان�سًة   
ً
بمُنى الب�سيطة«  الهند�سّية  »الأ�سكال  من  �سل�سلة 

بينها:  فيما  املائّية  وامل�سّطحات  احلدائق  تربط  ومتوازيًة 

من  ب�سل�سلة  اطة  حممُ ال�سكل  مرّبعة  بنية  لبنان«،  »متحف 

التقليدّية  الأ�سكال  اإىل  وا�سحة  باإ�سارة  دبَّبة، 
املمُ الأقوا�س 
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التي طبعت الهند�سة املعمارّية اللبنانّية، وامل�رسح التجريبي 

على �سكل قّبة و»متحف الف�ساء« مع مهبط الّطائرات، وميكن 

الو�سول اإليه عن طريق ج�رٍس يحّدد املحور املركزّي للقو�س.

يف  ٍج  َدرَّ ممُ اإىل  احتفايل  َدَرٌج  يقود  ال�ّسمايل،  اجلزء  يف   

ترتّبع يف  اإليه.  لالإ�سارة  �سخمة  قو�ٌس  تعلوه  الّطْلق،  الهواء 

و�سط الرتكيبة منحوتة-طوطم ملارتا بان.

الرّتكيبة  تنتهي  البومرانغ،  من  ال�سمايل  الّطرف  يف   

اإىل  بالّن�سبة  املوّظفون.  ي�سغلها  التي  امل�ساكن  من  ب�رسيٍط 

نيماير، ميّثل ذلك »در�سًا« حقيقّيًا يف »الهند�سة املعمارّية«: 

م�سكلة  فهم  عدم  من   
ٌ
وحتذير »مثاٌل  رَتَحة  املقمُ فامل�ساكن 

قيمة  من  ّط  يحمُ اأن  هذا  الفهم  عدم  �ساأن  ومن  الإ�سكان، 

الب�سيطة  العقارّية  بالفائدة  ويح�رسها  اجلماعّية  امل�ساكن 

امل�ساكن  هذه  �ستمُ�سيَّد  اجلديدة،  طرابل�س  اأحياء  يف   )...(

احل�سانة  ور  ودمُ باملدار�س  اطًة  حممُ واحلدائق،  املتنّزهات  بني 

ور ال�ّسينما والكنائ�س وامل�ساجد«. والّنوادي ودمُ

امل�رسوع الذي مل يكتمل

يمُ�سار اإىل اأّن م�رسوع نيماير ي�ستعيد املبادئ التي اعتمدها 

ربى: بامبول، واإبريابويرا وبرازيليا  يف اإجنازاته الربازيلّية الكمُ

الواقع  على  املبادئ  هذه  ترجمة  حماولة  �ست�سغرق  طبعًا. 

املفاو�سات،  من  �سنوات  خم�س  �سنوات.  خم�س  اللبناين 

الأرا�سي،  م�سادرة  اإىل  اأف�ست  التي  الق�سائّية  واملعارك 

خم�س �سنوات من الدرا�سات، وو�سع خطط التنفيذ، واإبرام 

ال�سفقات مع ال�رسكات. ول �سّك يف اأّن بع�س النعكا�سات 

: ل بّد من التخّلي 
ّ
ال�سلبّية �سترتّتب عن امل�رسوع الأ�سا�سي

بني  تن�ساأ  جديدة  عمرانّية  نواٍة  بت�سكيل  نيماير  طموح  عن 

املعر�س والبحر. بعد اإجراء مفاو�ساٍت مع اأ�سحاب الأرا�سي، 

�سينتقل الطريق ال�رسيع اإىل موقٍع اأقرب اإىل ال�ساحل عو�س 

اأن ميتّد على طول اأر�س املعر�س. لكن �سيمُ�سار اإىل الإبقاء 

حدود  تر�سم  كبرية  رمزّية  لفتة  وهي  الإهليج،  م�سار  على 

امل�رسوع، وحتّدد م�ساحًة �سا�سعًة من الأرا�سي متتّد على ٧٠ 

هكتارًا حيث �سيمُقام املجّمع الذي �سّممه نيماير.

ت ثماين �سنوات 
ّ
بداأت اأعمال البناء عام ١٩٦٧، وا�ستمر  

ومل تمُنَجز يومًا بكاملها. فمنذ عام ١٩٧٥، غا�س لبنان يف 

حرٍب اأدمت البالد طوال خم�س ع�رسة �سنة طويلة. تعاقبت 

مباين  احتالل  على  املدينة  على  ت�سيطر  التي  امليلي�سيات 

ا�ستخدمها  قد  ال�ّسوري  اجلي�س  حّتى  اإنه  ويمُقال  املعر�س. 

الّنهب  اأعمال  من  غم 
ّ
الر على  اأّنه  بيد  الّذخائر.  لتخزين 

�سليمًا  املباين  هذه  هيكل  ظّل  متامًا،  اأفرغتها  التي  وال�رّسقة 

م�ساحة  يف  يطوف  الذي  ه  املتنزِّ ي�سعر  ل  واليوم،  تقريبًا. 

يف  يجول  باأّنه  اأو  الأنقا�س،  من  م�سهٍد  اأمام  باأّنه  املعر�س 

قفار املدينة، بل على العك�س متامًا، فاإّن الأ�سكال املك�سوفة 

القذائف  اأو  �سا�س 
ّ
للر اأثٍر  من  ما  بكّل جمالّيتها.  معرو�سة 

خالل  ع�سكرّية  قاعدة  اإىل  حتّول  قد  املكان  هذا  باأّن  ر  يمُذكِّ

ات واحلدائق م�سّذبًة بعناية وب�سعة 
ّ
 احلرب، تبدو املمر

ّ
�ِسني

اأّياٍم فقط من املطر تكفي لتمتلئ امل�سّطحات املائّية وت�ستعيد 

وظيفتها كمراآٍة حيث تنعك�س اأ�سكال املباين البي�ساء. 

املكان؟  هذا  �سحر  يَوّلد  ما  هو  التناق�س  هذا  اأَولي�س   

يكاد  هنا  �سيءٍ  كّل  ال�سورة.  وجمود   ،
ّ
م�ستقر غري  توازٌن 

يكون مثالّيًا، تبدو الآلة جاهزًة لال�ستخدام، وحتديدًا للغر�س 

َمت من اأجله يف الأ�سا�س، لكّن كّل �سيء توّقف،  مِّ الذي �سمُ

ال�سا�سعة  الف�سحة  هذه  اأّن  ذلك  نَّطة.  حممُ جّثة  وكاأّنه  د،  جتمَّ

تعود  التي  املباين  تتال�سق  املدينة، حيث  قلب  الفارغة يف 

�سطرجن،  رقعة  على  وكاأّنها  املا�سي  القرن  ثمانينّيات  اإىل 

تبدو قدمية العهد متامًا يف زمن القت�ساد املركزّي والربحّية 

بة بو�سفها املعيار الوحيد لكّل تدّخٍل عمرايّن. املمُن�سَّ

واإن بات من امل�ستحيل اليوم تخّيل �سيناريو �سيعيد اإىل   

املوقع وظيفته الأ�سا�سّية، خالل ال�سنوات الأخرية، اقرتحت 

 ،»
ّ
»الطبيعي يّن  املمُدمُ الإطار  اإدراجه يف  اإعادة  كثرية  م�ساريع 

مكاٍن  اإىل   »
ً
هباء تذهب  التي  »امل�ساحة  هذه  حتويل  بغية 

مدينة  بناء  مثل  م�ساريعمُ  ا�سطدمت  ة، 
ّ
مر كّل  يف  نِتج«.  »ممُ

اأو  الأو�سط«،  ال�رّسق  لند  »ديزين  فخر  بكّل  تمُ�سّمى  مالٍه، 

اأ�سواق  على  ال�سينّية  للمنتجات  توزيٍع �سخم  مركز  اإن�ساء 

املجتمع  من  وا�سعة  قطاعاٍت  من  �رس�سة  مبعار�سة  املنطقة، 

حائٍط  اإىل  انتهت  املطاف  نهاية  ويف  لبنان،  يف  املديّن 

ب�سبب  اكت�سب  املكان  اأّن هذا  اإىل  يمُعزى ذلك  م�سدود. هل 

، ف�ساًل عن تاريخه والّذاكرة املرتبطة به، 
ّ
طابعه ال�ستثنائي

امل�ساربني  �سهوات  من  يحميه  القد�سّية  اأ�سكال  من  �سكاًل 

من  »ترتيبه«  اإىل  يهدف  الذي  القت�سادّي  املنطق  من  كما 

اأجل تهمي�سه ب�سكٍل اأف�سل؟ 

بارت على  ياأتي رولن   ،L’empire des Signes يف كتاب   

ي�سكنه  فارغ،  مركز  حول  تدور  التي  طوكيو  مدينة  ذكر 

اإمرباطور ل نراه اأبدًا، مركٍز »مل يعد �سوى فكرة قد تبّخرت، 

وما زال هنا ل لت�سّع منه بع�س ال�سلطة اإّنا ليقّدم اإىل احلركة 

القّوة  تنبع  هل  املركزّي«.  فراغه  دعم  جمعاء  العمرانّية 

الدويل  طرابل�س  معر�س  اإهليج  فينا  يثريها  التي  العاطفّية 

الفارغ من اأّن هذا الفراغ يبدو اليوم كاإحدى هذه »امل�ساحات 

»اأمُفرَغت  بارت، والتي  التي يحّدثنا عنها  القابلة للتحويل« 

بحتة  »دللة  تن�ساأ يف  والتي  رجعة«  غري  اإىل  من حمتواها 

فّظة، فارغة كما لو اأّنها متّثل انقطاعًا يف الزمن«؟
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دميا رشيف

صحافّية، لبنان.

معرض ذاك الربازييل

اأخجل من العرتاف اليوم، واأنا اأمّت عامي الّثامن والّثالثني 

 يومًا معر�س ر�سيد كرامي 
ْ
على هذه الأر�س، باأّنني مل اأزر

الّدويل كّله. ع�ست ثماين وع�رسين �سنة من حياتي يف 

يارة من املعر�س، 
ّ

بال�س طرابل�س، على بعد خم�س دقائق 

ومل اأجروؤ اأو اأفّكر �سابقاً بزيارته كاماًل. تقت�رس معرفتي به 

على القاعة الكربى حيث يقام معر�س �سنوّي للكتاب، 

والباحة خارج هذه القاعة وجزء من احلدائق فيه.

باأّنني  �سهرّياً  نف�سي  اأعدمُ  ثالث،  اأو  �سنتني  منذ   

ة 
ّ
طرابل�سي �سديقة  تنّظمها  ة 

ّ
�سياحي جولة  يف  �ساأ�سارك 

لأرجاء املعر�س، اأو اأّنني �ساأطلب من �سديقتي املعمارّية 

اأن�سغل  ما  �رسعان  لكّنني  فيه.  تر�سدين  اأن  ة 
ّ
الطرابل�سي

بق�ساء  رغبتي  عدم  ب�سبب  طرابل�س  م�سوار  واأوؤّجل 

�ساعتني على الطريق من بريوت اإىل عا�سمة ال�ّسمال.

يالحقني  ظّل  اأّنه  اإّل  املعر�س  اأعرف  ل  اأّنني  ورغم   

لفرتة طويلة. بقيت كوابي�سي ل�سنوات تدور حول الأمر 

عينه: اأنا حمتجزة داخل معر�س ر�سيد كرامي والأع�ساب 

 
ّ
ا�ستمر ي�سمعني.  اأحد  ول  اأ�رسخ  واأنا  حويل  من  تنمو 

حني  املعر�س،  اأمام  املرور  عن  توّقفت  حلني  �سنني  الأمر 

نقلني اأهلي من مدر�سة اإىل اأخرى كان طريقها خمتلفاً.

ني 
ّ
الطرابل�سي من  ولغريي  يل  املعر�س  �سّكل  لقد    

م�سدر خوف ل�سنني طويلة. فجيل احلرب الذي ولد يف 

ج من املدر�سة 
ّ
ات تخر

ّ
ات وبداية الثمانيني

ّ
نهاية ال�سبعيني

املعر�س  كان  فيما  ة 
ّ
والعملي ة 

ّ
اجلامعي حياته  اإىل  وانتقل 

والأ�ساطري  وايات 
ّ
والر للخوف،  ومثريًا  مغلقاً  يزال  ل 

ة 
ّ
العربي الردع  قّوات  دخول  فبعد  كثرية.  حوله  ة 

ّ
ال�سعبي

ت« جمموعة من اجلنود ال�سورّيني فيه 
ّ
اإىل لبنان، »ا�ستقر

لذلك  العاّمة.  على  ممنوعاً  دخوله  وكان  ل�سنوات عديدة، 

ارتبط املعر�س يف ذاكرتي وذاكرة الكثري من اأبناء جيلي 

يبة.
ّ
بنوع من اخلوف والر

وكان  العا�رسة  يف  كنت  حني  ذاكرتي  من  متّحى  ل   

بيع لركوب 
ّ
ة يف الأ�سبوع يف ف�سل الر

ّ
والدي ياأخدنا مر

اأّنها  لحقاً  َح  اّت�سَ اأر�س  يف  املعر�س  خارج  اجاتنا 
ّ
در

املعر�س  عن  يف�سلنا  كان  يارات. 
ّ

ال�س لركن  م�سّممة 

كّنا  اأّننا  اأذكر  �سغرية.  فراغات  فيه  الباطون  من  �سور 

اجلنود  املعر�س فرنى  داخل  اإىل  الّنظر  ا�سرتاق  نحاول 

عب، هذا اإذا متكّنا من روؤية اأّي �سيء ب�سبب 
ّ
ون�ساب بالر

يف   
ّ
نر حني  كنت  الفتحات.  هذه  داخل  الأع�ساب   

ّ
نو

جدران  اإىل  الّنظر  عدم  اأحاول  املنطقة  بتلك  يارة 
ّ

ال�س

دقيقة  لنف�سي »ل تخايف... ل تخايف...  ر 
ّ
واأكر املعر�س 

وايات التي كّنا ن�سمعها 
ّ
ونعرب املكان«، خ�سو�ساً اأّن الر

يف املدر�سة عن املعر�س ترتاوح ما بني »يقتلون الّنا�س 

حتت  امل�ساجني  »يعّذبون  الأع�ساب«،  بني  ويدفنونهم 

ة الكبرية« وغريها من الق�س�س التي ن�سجها اخليال 
ّ
القب

قد  وكنت  املعر�س.  يف  ورّي 
ّ

ال�س الوجود  عن  ال�ّسعبي 

اأقنعت نف�سي اأّن املباين املطّلة على املعر�س فارغة من 

ة �سي�سكن يف هذا املكان 
ّ
ال�سّكان، فمن بكامل قواه العقلي

املخيف؟ مل اأكن اأعرف وقتها اأّن �سعر ال�ّسقق يف »منطقة 

املعر�س« خيايّل بالّن�سبة اإىل م�ستوى معي�سة اأهل املدينة 

اآنذاك. مل اأكن اأعرف وقتها اأّن منطقة الأع�ساب واجلنود 

تلك هي حتفة معمارّية، ومل اأكن بالّطبع قد �سمعت با�سم 

اأو�سكار نيماير.

بعد فرتة،  املعر�س  اإىل  ا�سطحابنا  والدي عن  توّقف   

ملدينة  البحري  الكورني�س  على  نلعب  اأن  ل  يف�سّ وبات 

امليناء الأقرب اإىل منزلنا. ولذلك ن�سيت املعر�س وجنوده 

واأع�سابه، ولحقاً توّقفت حّتى عن اللعب على الكورني�س 

غ للّدرا�سة.
ّ
لأتفر

من  وطلبت  عمري  من  ع�رسة  الثامنة  بلغت  حني   

 
ّ
علي اأّن  اأعرف  كنت  يارة 

ّ
ال�س قيادة  تعليمي  اأهلي 
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مواجهة خويف من املعر�س. فلمن ل يعرف، اأماكن ركن 

ارات 
ّ
ارات املحيطة باملعر�س هي لتعليم قيادة ال�سي

ّ
ال�سي

ماّدة  اأو  قانون  الأمر  وكاأّن  ني. 
ّ
الّطرابل�سي املراهقني  لكّل 

اأعرف  ل  ال�ّسمال.  لعا�سمة  مكتوب  غري  د�ستور  يف 

ًة من جيلي اأو اأ�سغر مل يبداأ تعّلم 
ّ
ّا اأو طرابل�سي

ّ
طرابل�سي

التي  الأر�سفة  ت�سّكل  اإذ  املكان.  ذلك  يف  �سيارة  قيادة 

ارات 
ّ
ال�سي لركن  �سة  املخ�سّ الأماكن  بني  ما  تف�سل 

ة القيادة بني اخلطوط ويف 
ّ
الو�سيلة الأف�سل لتعليم كيفي

ذهبت  الوراء.  اإىل  ال�سيارة  اإعادة  ة 
ّ
وكيفي قة 

ّ
�سي اأماكن 

�سّدة  ومن  ووالدي،  والدتي  مع  ات 
ّ
مر ب�سع  هناك  اإىل 

بع 
ّ

ّت اأو ال�س
ّ

ات ال�س
ّ
خويف من املكان اأجزم اأّنني يف املر

ع حينها ابن 
ّ
يارة. تطو

ّ
تلك مل اأفهم �سيئاً من قيادة ال�س

 والدتي لتعليمي القيادة يف اأمكنة اأخرى من املدينة، 
ّ
عم

اد�سة �سباحاً اأو يف وقت متاأّخر من الليل كي ل 
ّ

عند ال�س

ارات اأخرى، فن�سيت معر�س ر�سيد كرامي 
ّ
ن�سادف �سي

ة الّثانية.
ّ
اً حّتى �سنتي اجلامعي

ّ
كلي

اجة وا�شتك�شاف
ّ
در

اقرتحت زميلتي يف الّدرا�سة اأن نذهب اإىل معر�س ر�سيد 

الدّراجات الهوائّية. كدت  كرامي لنمار�س ريا�سة ركوب 

دمة. يف ب�سع ثواٍن تذّكرت اجلنود والأع�ساب  اأقع من ال�سّ

والكوابي�س. مل اأفهم ماذا �سنفعل هناك يف هذا املكان املعزول 

اأّنه بعد خروج اجلنود ال�سورّيني من  واملخيف. �رسحت يل 

الهوائّية  الّدّراجات  بتاأجري  حمّلّية  جمعّيٌة  بداأت  املعر�س 

ملن يرغب ب�سعر زهيد، وميكننا ركوبها يف جزء من حدائق 

ريا�سة  ممار�سة  واقرتحت  قاطعاً.  رف�ساً  رف�ستمُ  املعر�س. 

امل�سي على الكورني�س البحري.

قد يكون اأف�سل ما فعلْته �سديقتي تلك اأّنها مل تياأ�س   

وبقيت ت�رّس حّتى قررتمُ اأن اأ�سايرها واأنا اأقول بيني وبني 

ة واحدة وتخّل�سي من نّقها«. اأذكر متاماً 
ّ
نف�سي »اذهبي مر

غرية داخل موقف  اأّنني كنت اأرجف واأنا اأقود �سّيارتي ال�سّ

وجدتمُ  املعر�س.  يف  احلدائق  مدخل  قرب  ال�سّيارات 

�سديقتي اإميان تنتظرين هناك وابت�سامة تعلو وجهها مقابل 

ا�سفرار وجهي.

مل يطل الأمر حّتى اأدمنتمُ املكان. �رست اآتي لوحدي   

حني ل تكون �سديقتي قادرًة على ذلك. وبعد اأن كنت اأحلق 

اأّي جمموعة، ولو كانت من الأطفال، تركب الّدّراجات كي 

جديدة  وم�ساراٍت  طرقٍ  يف  اأغامر  بّت  لوحدي،  اأبقى  ل 

فت من خاللها على اأجزاء كبرية من املعر�س، من دون 
ّ
تعر

ن�ساأة منه. كان املكان ي�سّكل  اأ يوماً على دخول اأّي ممُ
ّ
اأن اأجتر

متنف�ساً يل وللمئات غريي من �سكان املدينة لق�ساء وقت 

ممتع وممار�سة الريا�سة و�سط حتفة معمارّية وحدائق جميلة. 

حفْظتمُ ا�سم املهند�س، وقبل عهد غوغل ذهبت اإىل مكتبة 

دمت حني  و�سمُ املو�سوعة  عنه يف  وبحثت  الّثقافّية  الرابطة 

يف  املتعّددة  اإجنازاته  من  واحد  هو  املعر�س  اأّن  علمت 

الربازيل موطنه وحول العامل.

التي  الّثقافّية«  ابطة 
ّ
»الر رْت جمعّية 

ّ
قر الفرتة  تلك  يف    

القيام  ال�ّسنني،  ع�رسات  منذ  للكتاب  �سنوّياً  معر�ساً  تنّظم 

بذلك يف القاعة الكربى ملعر�س ر�سيد كرامي. حتّول املكان 

يف ب�سع �سنوات اإىل مركز احلركة يف املدينة، بعد اأن اأ�سبح 

ي�سهد تنظيم عّدة معار�س �سنوّياً. وبتنا نرى عددًا اأكرب من 

العائالت مع اأطفالهم يف حدائقه، لكّن املعر�س مل ي�سل 

اإىل قدرته الق�سوى من ال�ستخدام. اإذ ل يعقل اأن يقت�رس 

وع�رسة  ومئة  الأر�س  من  مرّبع  مرت  مليون  ا�ستخدام  اأمر 

اآلف مرت مرّبع من املن�ساآت على ب�سعة معار�س وحفالت 

فّنّية يف الأعياد �سنوّياً.

ّ
�شخط �شعبي

احلديث  حني  املدينة  ي 
ّ
�سيا�سي ني 

ّ
الطرابل�سي معظم  يلوم 

عن و�سع املعر�س احلايّل. يعتقد اأكرث املتفائلني بينهم اأّن 

ني مل يبذلوا اأّي جهد حلماية املعر�س من 
ّ
هوؤلء ال�سيا�سي

ون على 
ّ
حماربة »اأهل بريوت« له، فيما املت�سائمون ي�رس

اأّن هوؤلء يريدون اإبقاء املدينة »متاأّخرة« عن غريها لالإبقاء 

على يدهم على �سّكانها، ول ينا�سبهم تطوير املعر�س اأو 

يف  به  العمل  انتهى  الذي  فاملعر�س  اأخرى.  من�ساآت  اأّي 

ة، بقي ينتظر فر�سته 
ّ
نة التي بداأت فيها احلرب الأهلي

ّ
ال�س

ات، لكّنه مل يح�سل عليها. 
ّ
مع اإعادة الإعمار يف الت�سعيني

اإهمال  قرار  اإّن  املعر�س  ب�سوؤون  العاملني  بع�س  يقول 

بريوت  يف  ة 
ّ
ال�سيا�سي لطة 

ّ
ال�س اّتخذته  مركزّي،  املعر�س 

اإىل  ولي�س  بريوت  اإىل  ال�ستثمارات  بجلب  منها  رغبًة 

منه  ال�سورّي  اجلي�س  خروج  منذ  اأّنه  والّدليل  طرابل�س، 

عن  الحديث  حين  المدينة  سياسيي  الطرابلسيين  معظم  يلوم 
هؤالء  أن  بينهم  المتفائلين  أكثر  يعتقد  الحالي.  المعرض  وضع 
بيروت«  »أهل  محاربة  من  المعرض  لحماية  أي جهد  يبذلوا  لم 
إبقاء  يريدون  هؤالء  أن  على  يصرون  المتشائمون  فيما  له، 
سكانها. على  يدهم  على  لإلبقاء  غيرها  عن  »متأخرة«  المدينة 



بدايات  العدد 17 | ٦12017

ة فيما كانت بريوت 
ّ
مل ي�سهد �سوى ب�سعة معار�س دولي

ت�ستقبل الكثري منها.

ون كما يقال خمتلفني فيما 
ّ
ون املحلي

ّ
اإذا كان ال�سيا�سي  

ته«، اأو  بينهم على من يدير املعر�س اأو يجعله »من ح�سّ

و بريوت هم من يقف عائقًا اأمام تطويره لكونه يقع 
ّ
�سيا�سي

�سمن �سلطة وزارَتي املال والقت�ساد، فال �سّك اأّن املعر�س 

الهاّم  مرفقها  لها  ليكون  للمدينة  �سائعة  فر�سة  ي�سّكل 

الذي �سيقوم بالتاأثري على كاّفة القطاعات القت�سادّية يف 

حال تطويره.

هولة، فاملعر�س بعد خروج 
ّ

لكّن الأمر لي�س بهذه ال�س  

اجلي�س ال�سورّي منه كان قد بقي حوايل ع�رسين �سنة من 

ب�سوؤونه  عاملون  ويقول  �سيانة.  اأو  تاأهيل  ة 
ّ
عملي اأّي  دون 

كانت  املا�سي  القرن  من  ات 
ّ
الت�سعيني نهاية  حالته  اإّن 

ماأ�ساوية، اإذ مل يبق فيه اأّي بالط اأو مغا�سل اأو اإ�ساءة اإىل 

جانب تدهور و�سع املن�ساآت.

ي�ساف اإىل ذلك اأّن فكرة املعار�س الدائمة اأ�سبحت مع   

ة اجلديدة فكرة قدمية. يقول املهند�س املعمارّي و�سيم 
ّ
الألفي

ناغي الذي يعمل ويعي�س يف طرابل�س، اإّن التحّول اأ�سبح 

يعد  ومل  ة، 
ّ
مو�سمي اأو  متنّقلة  ة 

ّ
�سي تخ�سّ معار�س  لإقامة 

 وو�سولنا 
ّ
هناك حاجة اإىل معر�س دائم مع التطّور التقني

ة 
ّ
اأهّمي على  هذا  اأّثر  وقد  ة. 

ّ
العاملي القرية  ي�سّمى  ما  اإىل 

املعر�س. ي�سيف ناغي اأّنه حني مّت بناء املعر�س كان خّط 

�سّكة احلديد بني طرابل�س وبريوت يعمل ومطار القليعات 

، وبالّتايل كانت 
ّ
اأي�ساً، ومرفاأ طرابل�س يف ع�رسه الذهبي

 جذرّياً بعد 
ّ

ة. لكّن الو�سع تغري
ّ
املدينة عا�سمة ثانية حقيقي

ات من القرن املا�سي. زاد اإهمال مدينة طرابل�س 
ّ
الت�سعيني

للبنى  املدينة  تفتقر  ذلك،  من  اأكرث  املركزّية.  وزادت 

ة التي ت�ساعد املعر�س على لعب دوره. كذلك فاإّن 
ّ
التحتي

بتوافقات  حمكومة  املعر�س  اإدارة  جمل�س  تنظيم  طريقة 

ة، ما يجعل العمل من اأجل تطوير املعر�س �سعباً، 
ّ
�سيا�سي

اإ�سافة اإىل اقت�سار الأمر على اأقّل من ع�رسين �سخ�ساً ما 

بني جمل�س اإدارة وموّظفني يمُديرون هذا املرفق الكبري، مع 

�سكوك حول كفاءة بع�سهم يف القيام بذلك.

التي  العمل  فر�س  باآلف  طرابل�س  �سّكان  يحلم   

كما  دائماً  معر�ساً  اأ�سبح  حال  يف  املدينة  بها  �ستحظى 

ناغي،  وفق  قامت،  املا�سية  نوات 
ّ

ال�س له. يف  مقرراً  كان 

�رسكات عّدة بالتفكري يف ال�ستثمار يف املعر�س مب�ساريع 

خمتلفة، لكّن الأمر توّقف حني و�سلت الأمور اإىل اجلدوى 

القت�سادّية من هذا ال�ستثمار: كيف �سينجح م�رسوع يف 

ة بني �سّكانها يف مناطق منها، 
ّ
مدينة ت�سهد معارك مو�سمي

ون من مناطق 
ّ
 �سيطنتها يف الإعالم وميتنع حّتى لبناني

ّ
ويتم

 
ّ
اأخرى عن زيارتها؟ ل ميكن للم�ساريع اأن تعي�س وت�ستمر

اأمام  عائقاً  ذلك  ووقف  املدينة،  اأهل  على  فقط  اعتماداً 

املدينة لأب�سط  تفتقر  ذلك،  اأكرث من  اأّي م�رسوع جّدّي. 

ة، موا�سالت عاّمة، 
ّ
 حتتي

ً
مقّومات اإقامة م�رسوع دائم: بنى

فنادق... اإلخ.

�سنوات  منذ  املعر�س   
ّ
هم يحمل  الذي  ناغي  يقول   

ة واملعمارّية 
ّ
ويجول به حول العامل يف املعار�س الهند�سي

 
ّ
الطرابل�سي اأ�سبح من دون �سّك اخلبري  ة والذي 

ّ
والثقافي

 
ّ
با�ستثمار م�ستقبلي اأّي تفكري  اإّن  يقول  باملعر�س،  الأّول 

يكون  اأن  منها  عّدة،  اأموراً  يراعي  اأن  يجب  للمعر�س 

احلفاظ  مع  املدينة  ل�سّكان  عاّمًا  زاً 
ّ
وحي مفتوحة  م�ساحة 

ة ا�ستثمار اأربعمئة 
ّ
ة للمعر�س، واإمكاني

ّ
على القيمة الثقافي

األف مرت مرّبع منه يف من�ساآت جديدة. كذلك يتمّنى ناغي 

كما  حلمايته.   
ّ
والعاملي اللبنايّن  الرّتاث  �سمن  ت�سجيله 

و�سع  املعر�س  عن  امل�سوؤولة  لطات 
ّ

ال�س املعمارّي  ينا�سد 

خّطة للحفاظ على من�ساآته. ويتطّلب ذلك القيام بتدعيم 

كّل الأبنية التي بداأت بع�س الت�سّدعات تظهر عليها.

ات كانت التقديرات 
ّ
حني مّت بناء املعر�س يف ال�سّتيني  

ملدينة  عمل  فر�سة  اآلف  اأربعة  �سيخلق  اأّنه  اإىل  ت�سري 

مهما  لكّن  �سّك،  دون  من  اليوم  قم 
ّ
الر اختلف  طرابل�س. 

تقول  التي  املدينة،  �سي�ساعد  فهو  التوّقعات  حجم  يكن 

املتو�ّسط، على  الأفقر يف  بني  اإّنها من  الدرا�سات  بع�س 

البدء باخلروج من كبوتها القت�سادّية.

ارتي حول املعر�س قبل العودة اإىل 
ّ
اأتذّكر واأنا اأقود �سي  

بريوت مع انتهاء يومني من العطلة ق�سيتهما يف طرابل�س، 

 
ّ
يتم حني  »رمّبا  �سنوات:  ب�سع  منذ  اأحدهم  يل  قاله  ما 

ني الذين 
ّ
ا�ستثمار املعر�س تعودين اأنت واآلف الطرابل�سي

اأفّكر  هنا«.  عمل  فر�سة  وجتدين  اإليها،  املدينة  هجروا 

بات  حّتى  ومهملة  ة 
ّ
ومن�سي مظلومة  املدينة  هذه  اأّن  كم 

بتحفة  معّلقًا  القت�سادّي  الزدهار  يف  واأملها  خال�سها 

 ا�سمه بقي اأغلب �سّكانها، واأنا 
ّ
معمارّية ملهند�ٍس برازيلي

 حفظناه.
ّ
منهم، �سنوات طويلة حتى

معارك  تشهد  مدينة  في  مشروع  سينجح  كيــــــــــــــــــــــف 
موسمية بين سكانها في مناطق منها، ويتم شيطنتها في اإلعالم 
ويمتنـــــــــــــــــــع حتى لبنانيون من مناطق أخرى عن زيارتها؟
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ملف

 رمزي حيدر ومصّورو احلروب ٦٨
 أو انزتاع احلّق يف احلياة

اري
ّ
زهري هو

رمزي حيدر: عيٌن في الحروب
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مصّور ومؤسس
»دار المصّور«، لبنان. 
عمل يف جملة »بريوت 
الماسء«، ووكاليت رويرت 
والصحافة الفرنسية. 
غطى احلرب اللبنانية 
واالعتداءات االرسائيلية 
واحلرب عىل العراق 
وعىل دارفور وااللعاب 
االولمبية. رئيس احتاد 
المصورين العرب، فرع 
لبنان، حائز عىل عدة 
جوائز عالمية، مهنا جائزة 
مراسيل احلروب، وجائزة 
جملة نيوزويك.

صحايف وجامعي، 
المدير المسؤول لمجلة 
»بريوت الماسء«، 
من اعماله »تارخي من 
ال تارخي لهم« 2٠13، 
و»ماشهد من التعليم 
يف العهدين العثماين 
والفرنيس«، 2٠15.

رمزي حيدر

زهري هّواري

رمزي حيدر ومصّورو احلروب
أو انزتاع احلّق يف احلياة

إلى رمزي حيدر، شاهدًا حّيًا،
إلى إلياس الجوهري وخليل الدهيني شهيدين

لتنفيذ  بالّذهاب  يكون  ما  اأ�سبه  العمل  اإىل  الّذهاب  كان 

كان  انتحارّية.  �سبه  اإّنها  نقل  اإن مل  اخلطورة،  بالغة  مهّمة 

مرمى  اأو  البندقيّة«  »بوز  يف  كعادتهم  امل�سّورون  الزمالء 

نكتب  كّنا  الذين  ال�سحافيّني،  نحن  مّنا  اأكرث  القّنا�سة، 

اأن  عليهم  كان  العا�سفة.  الأّيام  تلك  ووقائع  جمريات 

انفجارها  حلظات  يف  بعد�ساتهم  الأهليّة  احلرب  ي�سّوروا 

الفارقة. اأما نحن ال�سحافيني فكان علينا اأن نكتب باأقالمنا 

عن املعارك وال�سهداء واجلرحى وعذابات الّنا�س. كّنا نعمد 

نذهب  اأو   ، اخلطوط  توافرت  متى   
ّ
الهاتفي الّت�سال  اإىل 

اإىل غرف العمليّات ون�ساأل عن تفا�سيل املعارك التي تدور 

بني الأحياء والبيوت ونتائجها. وكّنا نلتقي املقاتلني قرب 

خطوط الّتما�س امللتهبة، ن�ستعلم منهم ما يجب علينا اأن 

عن  الّنا�س  اإىل  ونتحّدث  اء، 
ّ
القر على  به  ونخرج  َنه  ندوِّ

معاناتهم مع فقدان الأمن والرغيف وحبّة الّدواء.

وللو�سول اإىل خطوط اجلبهة يجب علينا اأن ن�سلك يف   

معارج الأزّقة، ونعرب الثغرات التي فتحتها �سواعد املقاتلني 

املك�سوفة  واملناطق  الّطرقات  عبور  لتاليف  اجلدران  يف 

�سا�س والنار. اأّما امل�سّورون 
ّ
على خطوط باتت معرباً للر

فقد كان و�سعهم دومًا اأكرث حرجاً. كان عليهم اأن يكونوا 

يمُخّلدوا  كي  النفجار  حلظة  ليلتقطوا  البنادق  مرمى  يف 

ثابتة  تكون  اأن  يجب  اأيديهم  بينما  بعَد�ساتهم،  دقائقها 

وهم  املقاتلني  ط حركات 
ْ
�سب عليهم  كان  مرتع�سة.  وغري 

ر�ّسا�ساتهم  نريان  يطلقون  املبا�رس،  ال�ستباك  يف حلظات 

كون بني زّخات اللهيب. 
ّ
ة وهم يتحر

ّ
اروخي وقاذفاتهم ال�سّ

ني الذين 
ّ
ة واجلموع والأفراد املدني

ّ
د احلرب اليومي اأو ر�سْ

اأو يق�سدوا  املعابر،  يتنّقلوا بني  اأن  العاثرة  ت�ساء ظروفهم 

�سا�س املتطاير �سواء 
ّ
هذا املكان اأو ذاك، ل يقيهم من الر

اأطلقه القّنا�سة اأو �سواهم �سوى ثيابهم، قتلى يف ال�ّسوارع 

مباٍن  واأنقا�س  ينزفون،  وجرحى  والأزّقة  احات 
ّ

وال�س

فْت بها النفجارات وقذائف املدافع. َع�سَ

اليا�س اجل�هري ه� البداية

و�سط معمعٍة من هذا الّنوع، كان الّزمالء يت�ساقطون كما 

فرا�سات على �سوء انفجار القذائف. كان اليا�س اجلوهري 

خالل  الهرمل  من  القادم  الفتى  هذا  �سقط  البداية.  هو 

ّزاق 
ّ
الر عبد  بحة: 

ّ
ال�س ت 

ّ
كر  

ّ
ثم الّزعرت  تّل  م 

ّ
خمي ح�سار 

جولت  بني  التجارّي  الو�سط  يف  لغٍم  انفجار  يف  د 
ّ
ي

ّ
ال�س

�سمريجيان،  جورج  كركي،  عدنان  �سيا،  حبيب  القتال، 

ة 
ّ
ني الذي ظّنت القوى النظامي

ْ
فيق العزيز خليل الدَهي

ّ
والر

الواحد« عندما  اخلندق  »مقاتلي  بني  الإلغاء  خالل حرب 

�سهيداً  فاأردوه  نحوهم  قاذفًا  يوّجه  اأّنه  كامريته،  ب  �سوَّ

�سقطوا  الذين  من  لكلٍّ  ق�سري.  وقت  منذ  غادرنا  اأن  بعد 

ة و�سورهم املعّلقة على 
ّ
حكاية ترويها دموع الأهل والأحب

جدران القلوب والبيوت.

ملجلة  حترير  كمدير  يراودين  الذي  ال�سوؤال  كان   

ّية« و»بريوت امل�ساء« عندما اأطلب من زميل م�سّور 
ّ
»احلر

الذهاب للّت�سوير هو: هل اأنا اأر�سله اإىل حْتفه حيث يلقى 

َتركي  يف  �سبباً  اجلوهري  اليا�س  كان  املحتوم؟  م�سريه 

حف اليوميّة الأوىل التي عمْلت  العمل يف واحدة من ال�سّ

اأن يذهب وحْد�سي ينبئني  اإدارة التحرير تلح عليه  فيها. 

اأّنه لن يعود ويف جعبته جمموعة من �سور ح�سار املخيّم. 

وقفنا متواجهني: يذهب اأو ل يذهب. واليا�س بيننا ل يعرف 

هواج�سي  على  الإدارة  قرار  انت�رس  ع  بالطبْ يفعل؟  ماذا 

اليا�س  اأن ذهب  اجلريدة. فكان  املبتدئ يف  وعلى موقعي 

ا�سمه، ومل  التبا�سمُ  يْحمه  والذي مل  الهرمل،  ال�سيعي من 
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بوا�سطة  جّثته  �سحب  على  نعمل  ثالثة  اأّياماً  ظللنا  ْد.  يعمُ

ابع جنْحنا فرافْقناه 
ّ
ليب الأحمر اللبناين. ويف اليوم الر ال�سّ

ْعناه. اإىل الهرمل ثم �سيّ

اإىل  ثانية  اأرجع  ومل  مكتبي  غادْرت  نف�سه،  اليوم  يف   

العمل. اأعرف اأن لكل منا اأ�رسًة �ستنقلب حياتها راأ�ساً على 

عقب متى حلت الكارثة. كدت اأحياناً كثرية اأن اأ�رسخ يف 

وجه احلرب واملهنة التي تتطلب مّنا جميعاً اأن نكون دوماً 

�سا�س يبحث 
ّ
الر الآخرون. و�سط زّخات  حيث ل يجروؤ 

كٌل عن مكان يحتمي فيه. املقاتلون مبتاري�سهم واأ�سلحتهم. 

الّزوايا  يف  يتقوقعون  بيوتهم،  اإىل  ياأوون  الّنا�س  معظم 

اأن  بانتظار  ال�سيّقة،  احلّمامات  وحتى  الداخليّة  ف 
َ
والغر

يتوّقف ع�سفمُ الق�سف، املوت، وتبادل نار الأ�سلحة اخلفيفة 

والثقيلة. كّنا الوحيدين الذين عليهم املغامرة بالّنزول اإىل 

ميادين احلرائق. ودوماً، كان امل�سّور هو الأقرب مّنا جميعاً 

اإىل حلظة املوت. من مّنا عا�س، عا�س بفعل امل�سادفة واحلّظ 

�سا�سة على 
ّ
ٍة عرَبت القذيفة والر

ّ
ل اأكرث ول اأقّل. كم مر

ات 
ّ
بمُعد �سعرة من روؤو�سنا واأج�سادنا. ل اأدري كم هي املر

التي جنا فيها رمزي وعبّا�س وجمال واأحمد ونبيل وعلي 

وهاين ومي�سال وزهري وبالل وباقي الزمالء.

الذين  حتى  القارئ،  يتوّهم  كما  اجلميع  ينجمُ  مل  ل   

وعلى  ذاكرته  و�سمًا يف  اجلراح  يحمل  معظمهم  �سِلموا، 

ج�سده. واجلميع يختزنون احلرب يف م�سامهم واأرواحهم. 

تمُبارحهم  هي  ل  معها.  مقيمون  هم  اأو  هي،  معهم  مقيمة 

احلروب  وَدومًا  عنها.  بعيداً  حيل 
ّ
الر ي�ستطيعون  هم  ول 

وهوؤلء  والأ�سياء.  والّنا�س  الّنفو�س  على  ب�سماتها  ترتك 

الّزمالء كانوا يحملونها معهم، تعويذة معّلقة يف رقابهم 

اإنا  يرة. 
ّ
ال�رس الأرواح  احلا�سدة ول  العيون   

ّ
تقيهم �رس ل 

ت�سعهم دومًا يف عني العا�سفة اأو قلبها، عا�سفة الّذاكرة 

ٍة ورفاٍق واأ�سدقاء 
ّ
التي تطالعهم كما تطالعني، وجوه اأحب

اأج�سادهم  على  املفّخخة  ارات 
ّ
وال�سي احلرب  ت 

َ َ
عرب

فق�سفت اأحالَمهم وربيع �سبابهم.

افات
ّ
كني�شة الأرمن قبل اأن ت�شل اجلر

ة الأخرية التي رافقتمُ فيها رمزي حيدر للّت�سوير 
ّ
كانت املر

ع�سّية وقف احلرب الأهلّية يف اأعقاب التوقيع على اتفاقّية 

يف  حدث  ما  حدث  اأن  بعد  املدافع  هداأت  يومها  الطائف. 

جبهات �سوق الغرب، و�سوًل اإىل �سيطرة القّوات ال�سورّية على 

بعْبدا واجتياح حميطها، وا�سطرار العماد مي�سال عون اإىل 

مغادرة »ق�رس ال�سعب« واللجوء اإىل ال�ّسفارة الفرن�سّية. راج 

الو�سط  اإعمار  الأثناء عن خمّطط لإعادة  تلك  احلديث يف 

هذا  اجلدل حول  �سَخب  ارتفع  ومعه  بريوت.  التجارّي يف 

املخّطط الذي و�سعه فريق املهند�سني الذين كّلفهم الرئي�س 

على  بعدمُ  يحدث  مل  �سيئاً  لكّن  اإعداده.  احلريري  رفيق 

الأر�س. كّل ما �ساع لي�س اأكرث من خرائط على طاولت 

اأّن  باعتبار  املعار�سة  من  كبرياً  قْدراً  ا�ستلزَمْت  املهند�سني، 

كّل  من  ونا�سها  ون�سغها  املدينة  روح  �ستكون  �سحّيتها 

ف واملناطق.
َ
الّطبقات واملَهن واحلر

اأن  قبل  الو�سط  ت�سوير  ينوي  اأّنه  رمزي  اأخربين   

التي  املعامل  وتغيري  الهدم  اأعمال  وتبداأ  افات، 
ّ
اجلر ت�سل 

�ساحة  يف  ينما 
ّ

ال�س ور  دمُ اإىل  ذهب  جيلٍ  كاأبناء  نعرف 

ة وحربية، وتغّدى يف مطاعمه 
ّ
الربج ف�ساهد اأفالمًا غرامي

ة من مطعم فل�سطني اإىل فالفل فريحة و�سواهما. 
ّ
ال�سعبي

غريتني   عرب على قدميه ال�سّ
ّ
ونزل من القرية بالبو�سطة ثم

لح حتى و�سل اإىل موقف  �ساحَتي ال�سهداء وريا�س ال�سّ

ة، 
ّ
يلي، قا�سداً مدر�سته الداخلي

َ
ال�رسفي�س يف بناية الع�س

 ربع لرية بعد 
ّ
ودفع للو�سول اإليها خم�سة ع�رس قر�سًا، ثم

ة 
ّ
اأن ارتفعت الأجرة. وقال يل رمزي اإّنه نزل اأكرث من مر

ومل يْهتد، لَهول امل�سهد، اإىل ما ي�ستحّق ويجب ت�سويره 

ت للفكرة. كان الو�سط التجارّي ما زال 
ْ

من عدمه. حتّم�س

العام  منظره  اأّيامها.  اآخر  يف  احلرب  تركْته  كما  هو  هو 

ل  باأ�رساٍر  يحتفظ  اأو حرج  بغابٍة  يكون  ما  اأ�سبه  يجعله 

حرمته  باخرتاق  باملغامرين  تودي  قد  اأ�رسار  نعلمها. 

كم�رسح حرب اإىل التهلكة. ل �سيء ممّا نراه يتقاطع مع 

ما نعرفه عنها خالل �سنوات احلرب. املكان هادئ. هدوء 

واملباين،  املنازل  احلرب. حجارة  منّوعات  من  رعبًا  اأكرث 

اأع�ساب عالية،  ومعها اأعمدة الكهرباء �سدئة وملقاة بني 

بقايا  على  تلقي حمتوياتها  و�سجريات، جمارير  وه�سري 

الأ�سفلت، حيوانات �ساردة وقوار�س تتقافز هنا وهناك. 

اإطاراتمُ  واملداخل،  والواجهات  الوجوه  مبقورة  مباٍن 

 ،
ّ
اأبواٍب مفقودة با�ستثناء ما يتعّذر نزعه من موقعه الأ�سلي

نوافذ خمّلعة فقدت م�ساحتها ما �سبق اأن متّتعْت به كعيون 

اإ�سمنت مرتاكم  اأو   رمل 
مُ

ال�سارع. متاري�س للداخل على 

الجرّافات،  تصل  أن  قبل  الوسط  تصوير  ينوي  أنه  رمزي  أخبرني 
وتبــــــــــــــــــــــــدأ أعمال الهدم وتغيير المعالم التي نعرف 
السينما في ساحة  ُدور  إلى  كأبنـــــــــــــــــــــــاء جيٍل ذهب 
البــــــــــــــــــــــــرج فشاهد أفالمًا غرامية وحربية، وتغدى في 
مطاعمه الشعبية من مطعم فلسطين إلى فالفل فريحة وسواهما.
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داخل الأبنية وعلى زوايا ال�سوارع، مل تربح مكانها بعد، 

ل تزال تفتح فّوهاتها على تقاطعاٍت و�سوارَع، واأكوام من 

هذا  لالأ�سلحة.  مراب�َس  كانْت  ما  قرب  فارغة  خراطي�س 

مرتا�سنا وذاك مرتا�سهم. مرتا�سان متقابالن لكْن كالهما 

ما  الآن. و�سظايا يف كّل م�سام ج�سِد  �سدئان و�سامتان 

يف  �سبقنا  قد  اأحد  يكن  مل  البلد.  اأو  املدينة  من  تبّقى 

جولت مماثلة اإىل املكان بعد، مبن فيهم َمن كانوا ميلكون 

اتهم عقارات و�رسكات جتارّية، 
ّ
املكان، �سواء كانت ملكي

اأو ب�سطات وحماّل حمرتفات �سغرية يف الأ�سواق املدّمرة 

ق نزع 
َ
ّي. ومل تكن فر

ّ
التي غرقت و�سط اأكوام الع�سب الرب

كان  املكان.  اأر�َس  ال�ست�سعار  بالآت  وطئت  قد  الألغام 

هذا الّنزول اأ�سبه ما يكون مبغامرٍة َج�سور وغري حم�سوبٍة. 

اأّي دع�سة كاملة اأو ناق�سة، اأو زّلة قدم اأو عبور اأهوج اإىل 

مبنى مفّخخ كان من �ساأنه اأن يكّلفنا حياتنا. مع ذلك نزلنا 

تمُه  ْ
يف جولت ا�ستطالع قبل ال�رّسوع يف الت�سوير. اأخرب

لكّن  قريبًا.  �ستختفي  التي  بريوت  ر  ن�سوِّ اأن  علينا  اأّن 

ال�سوؤال الذي كان يراودين هو: ما هي هذه البريوت التي 

�ستختفي عن اأنظار عارفيها يف القريب العاجل، ل �سيما 

اأّن  نعلم  كّنا  واإن  وتفا�سيله،  املخّطط  نعلم طبيعة  اأّننا مل 

هذه البريوت �ستنقلب راأ�سًا على عقب، واأّن ما �ستعرفه 

ومايّن 
ّ
الر العهد  خالل  حدث  الذي  الّزلزال  ذلك  ي�سابه 

تها للقانون اأثراً بعد َعنْي. 
ّ
الذي دّمر من�ساآتها، واأحال كّلي

اقرتحتمُ عليه اأن نكتفي بت�سوير الّنوافذ الباقية واملباين 

اأعمال  من  فيها  مبا  احلرب  تنا�سَقها  هتكْت  التي  القدمية 

اأو  حفر وكراني�س وواجهات وبّوابات بيوت من اخل�سب 

ي اأجيال 
ّ
احلديد امل�سغول اأبدعْتها اأيدي معمارّيي وحرفي

ومراحل �سابقة.

عندما �ساألتمُ اأحد الأ�سخا�س الذين عرثنا عليهم يف   

املكان، هل ميكننا الو�سول اإىل كني�سة الأرمن يف �ساحة 

رمزي  بينما  املبنى،  اإىل  اأنظر  واأنا  اأ�ساأله  كنت  الدّبا�س؟ 

ف�سول  ي�سبع  عّما  باحثًا  امل�سهد  حميط  يه 
َ
بناظر يجوب 

عد�سة الكامريا... يوؤّكد جميبًا على �سوؤايل اأّن ل م�سكلة 

تعرت�س عبورنا ودخولنا اإىل املبنى لتفّقده. امل�سافة التي 

يجب اجتيازها ترتاوح بني اأربعني اإىل خم�سني مرتاً، علينا 

اجتيازها للو�سول اإىل املبنى. م�سافة لي�ست طريقًا ول دربًا 

د م�سافة ق�سرية بني ال�سجريات املت�سابكة. 
ّ
قادومية. جمر

كّنا قد انتهينا من ت�سوير املنطقة املمتّدة بني مقهى احلاج 

ري  والعَمّ املجيدّية  جوامع  فيه  مبا  الدّبا�س  و�ساحة  داود 

للموارنة  مار جرج�س  وكني�ستا  اف 
ّ

ع�س من�سور  والأمري 

املقابلة ملبنى اللعازارّية، والروم الأرثوذك�س املقابلة ملبنى 

ال�ساعة والربملان. كنت اأخّمن اأن كني�سة الأرمن البي�ساء 

املتّوجة بالقرميد �ستكون عامرة بلوحات القّدي�سني الذين 

بغتة  الكني�سة  اإىل  الّداخلني  نحن  بده�سة  اإلينا  ينظرون 

قّدي�سون  احل�سور.  عن  املوؤمنني  غياب  من  �سنوات  بعد 

مت و�سط  باألوان الأ�سود والأحمر والّذهبي يرفلون بال�سّ

ذهني �سوراً  قد حّددت يف  الّدخان. كنتمُ  من  َم�ْسحات 

قد ل يكون لها من وجود اأ�ساًل. اإذ من املمكن اأن تكون 

الأ�سود  خام 
ّ

ال�س واأّن  بالكامل،  احرتقت  قد  الكني�سة 

عبارة  ة 
ّ
اخل�سبي واملقاعد  متهّدم  واملذبح  اجلدران،  يغّطي 

ومعها  واملباخر  جزئيًا،  اأو  كّليًا  حمرتقة  قَطع  د 
ّ
جمر عن 

ة قد نمُهبت، وثياب 
ّ
ي ة الف�سّ

ّ
كّل اأدوات الّطقو�س الكن�سي

من  متالحقة  �سنوات  نريان  التهمْتها  قد  املذّهبة  الكهنة 

امل�ساهد  من  هائاًل  كّمًا  اأت�سّور  كنت  والإهمال.  احلرائق 

�ساأل  وعندما  ل�سوانا.  يتحّقق  لن  الذي  للت�سوير  القابلة 

امل�سافة   
َ

اأْن عرب �سبق لأحد  نف�سه: هل  ال�ّسخ�س  رمزي 

ليدخل اإىل الكني�سة؟ اأجابه: ل، مل ي�سبق، بح�سب علمي، 

اأّن اأحداً فعل ذلك. يلتفت نحوي رمزي ويقول: يريد اأن 

ب بنا الطريق اإذا ما كان ملّغمًا اأم ل!
ِّ
يجر

 
ّ
ة كاّفة ب�سيوع عادة القتل اليومي

ّ
ت�سّج املناطق اللبناني  

ع�سكرّيون  الأمكنة.  وكّل  والّطرقات  ة 
ّ
الليلي املرابع  يف 

قياداتهم  اأوامر  تنفيذهم  من  انتقامًا  لالغتيال  يتعر�سون 

ما  يف  زوجاتهم  ي�رسعون  اأزواج  املخالفني.  �سبط  يف 

ة 
ّ
يمُ�سّمى العنف الأ�رَسّي. اآخرون ل يطيقون اإعطاء اأف�سلي

ري ل�سواهم، اأو اأّن فنجان »الن�سكافيه« الذي اأعّده لهم 
َّ

ال�س

بائع عربٍة على �سكل مقهى غري مطابقٍ للموا�سفات التي 

�سا�س. 
ّ
بالر ويرّدونهم  �سالحهم  فيمت�سقون  يريدونها، 

مواطنه  بها  يطعن  �سّكينًا  ي�ستّل  م�سّد�ساً  ميلك  ل  من 

ة والكامريات. �سباب 
ّ
و�سط ال�ّسارع وعلى مراأى من املار

ل  اأنا�س  يطلقه  متفّلت  بر�سا�س  يق�سون  الورد  بعمر 

يتظاهر  املديّن  املجتمع  الّنا�س.  حلياة  قيمة  اأدنى  يقيمون 

لياًل  وبناتها  اأبنائها  على  حتجر  والأ�رَس  ال�ّسوارع،  يف 

ي�ستغرب  اأرعن.  فاعل  بفعل  حياتهم  يخ�رسون  ل  كي 

ما هي هذه البيروت التي ستختفي عن أنظار عارفيها في القريب
نعلم طبيعة  لم  أننا  العاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل، ال سيما 
أن  نعلم  كنا  وإن  وتفاصيله،  المخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــط 
رأسا على عقــــــــــــــــــــــــــــــــــب. البيروت ستنقلب  هذه 
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 ٢٠١٧ احلايل  العام  يف  الّظاهرة  هذه  �سيوع  ون 
ّ
اللبناني

يرتّحم  البع�س  �سابقه.  �سنوات  عن  مت�سّخم  نحو  على 

على جمريات �سنوات احلرب، رغم وجود هياكل الّدولة 

لطة 
ّ

ة. وال�س
ّ
ة والع�سكرّية وال�ستخباراتي

ّ
والأجهزة الأمني

قانون  تفعيل  اإىل  العودة  نار  نارين:  بني  تقف  ة 
ّ
ال�سيا�سي

الّدول  مع  العالقات  �سعيد  على  م�ساعفاته  مع  الإعدام 

ة، ونار بقاء الو�سع على ما هو 
ّ
الأوروّبية واملنّظمات الدولي

اأ�سوة  املحافظات  باقي  اإىل  ليتو�ّسع  التفّلت  وزيادة  عليه 

اجلرائم  من  الأعلى  باملن�سوب  التي حتظى  البقاع  مبنطقة 

ة املو�سوفة.
ّ
اليومي

�ش�رة الإعدام

التقطها يف  له  ة عن �سورة 
ّ
نال رمزي حيدر جائزة دولي

املّتهمني خالل احلرب.  اأحد  اإعدام  ة 
ّ
اح لعملي

ّ
ال�سي منطقة 

بالتاأكيد  فيها  راأت  التي  لفتْت جلنة اجلائزة  تلك  ورة  ال�سّ

�سْتها ال�سعوب 
ْ
خروجاً على كّل املاألوف من الّتقاليد التي اأر

حيال املحاكمات وقراراتها مبا فيا حكم الإعدام. يحدث 

ة 
ّ
والإن�ساني ة 

ّ
احلقوقي املنّظمات  فيه  ترفع  زمٍن  يف  هذا 

قوانني  من  اأ�ساًل  الإعدام  عقوبة  باإلغاء  مطالبة  وت  ال�سَّ

وت�رسيعات الّدول التي ل تزال حتتفظ بها.

رت اأن اأكتب عنها، وفعاًل 
ّ
عندما �ساهدتمُ ال�سورة قر  

�سفحة  ون�رستمُ  بريوت«  يف  اإعدام  ة 
ّ
»عملي �سّميتها 

ة 
ّ
العملي م�سهد  فيها  و�سفت  »ال�سفري«  جريدة  عنها يف 

لقى على  اأمامي. �سابٌّ ممُ كما تتبّدى وتبّدْت يف ال�سورة 

يف  يقف  واآخر  ظهره،  خلف  مربوطتان  يداه  الأر�س، 

ان الذين 
ّ
ة كاّلتي يرتديها ال�سب

ّ
مواجهته، يرتدي ثيابًا يومي

 
ٌّ
ريا�سي حذاٌء  فيه  مبا  مكان،  اأّي  يف  ت�سادفهم  اأن  ميكن 

كال�سنكوف  ر�ّسا�س  بيده  ال�ساّب  هذا  مي�سك  حديث. 

ة الذي يبدو دون َحْول 
ّ
به نحو �سدر ووجه ال�سحي ي�سوِّ

حلظات  بعد  �سينطلق  الذي  �سا�س 
ّ
الر ل�ستقبال  قّوة  اأو 

فيخرتق ج�سده. املواطنون الذين جتّمعوا مل�ساهدة املنظر 

وارب، وجوههم اإىل مركز احلَدث،  كانوا يقفون على نحٍو ممُ

متوّجهة  �سبه  واأج�سادهم  ة، 
ّ
وال�سحي القاتل  يقف  حيث 

ر 
ّ
نحو خارج احللقة الدائرّية، كاأّنهم يتخّوفون من اأن يقر

ته نحوهم يف حلظة غطر�سة اأو 
ّ
هذا امل�سّلح اأن يوّجه بندقي

ة ي�ستحّق الإعدام لأّنه 
ّ
نوبة جنون. قيل يومها اإّن ال�سحي

ب�س  مّتهم بو�سع عبوة متفّجرة يف اأحد ال�ّسوارع، وقد قمُ

عليه واعرتف بارتكابه هذه الِفعلة. لكْن ل �سيء ي�سي باأّن 

حتقيقًا مكتمل العنا�رس قد جرى معه، كما اأّنه مل يح�سل 

قدت له، وقد حظي فيها املّتهم  على حماكمة عادلة قد عمُ

مبحاٍم توىّل الّدفاع عنه، اأو اأتيح له حّق الّدفاع عن نف�سه 

يف مواجهة اّتهام من هذا الّنوع. ما حدث، وكان يحدث، 

مل يكن حكرًا على منطقة اأو قّوة من قوى الأمر الواقع. 

اأكرث من ذلك: جرى حتويل املنا�سبة اإىل طق�ٍس احتفايّل، 

ة اإعداٍم �ستمُنّفذ يف 
ّ
اإذ مّت ت�سييع اخلرب يف املحّلة من اأّن عملي

حرج ال�سنوبر القريب، خرب تنفيذ الإعدام انت�رس كالّنار 

الّتنفيذ. دعا من  يف اله�سيم يف املنطقة املجاورة مل�رسح 

وهكذا  للمعاينة،  مرافقته  اإىل  يعرف  مل  َمن  بالنباأ،  َعرف 

جتّمع ح�سد من الّنا�س ل رابط بينهم �سوى اللقاء يف هذا 

ة.
ّ
امليدان ومعاينة العملي

ال�ّساردة  تلتقط  التي  املراقبة  كامريات  با�ستثناء   

من  اأحد  يتمّكن  مل  عليها،  املوّجهة  اجلهة  يف  والواردة 

ات 
ّ
ني املحرتفني من التقاط �سورة اأو �سَور لعملي

ّ
ال�سحافي

والقرى  املدن  �سوارع  ت�سهدها  التي  امليدايّن  الإعدام 

كاحلة،  اتها، 
ّ
تقني رغم  الأجهزة  هذه  �سَور  ة. 

ّ
اللبناني

وجه  اأو  بانفعالت  لها  عالقة  ول  بالو�سوح،  تتمّتع  ول 

لي�س �سوى �سورة  تنقله  ما  القاتل.  َق�َسمات  اأو  ة 
ّ
ال�سحي

ة ملنطقة اأو �سارع اأو مدخل حيث يت�سادف اأن يلتقي 
ّ

مكرب

الّتحقيق،  اأجهزة  تفيد  اأن  ميكن  �سَور  ته. 
ّ
ب�سحي القاتل 

تفعل وفعلت كامريا رمزي  ة كما  الق�سّ لكّنها ل تخربنا 

الإعدام يف بريوت  ات 
ّ
حيدر عندما رافقْت حلظات عملي

ة.
ّ
يف غ�سون �سنوات احلرب الأهلي

 يف حياتنا، مع 
ّ

َتغري اإّن ل �سيء  القول  مع ذلك ميكن   

اأّننا نفتقد قدرة عني ال�ّساهد على الّنفاذ،  فارٍق واحد هو 

ونْقل َهْول جرمية اأودت بحياة اإن�سان دون اأن حتمل تفوي�سًا 

مع  اأمنه  على  احلفاظ  مبهّمة  للقيام  املجتمع  اأو  الإله  من 

مانات الالزمة للمّتهم. توفري ال�سّ

�شا�شة عند اأ�شفل الراأ�س
ّ
الر

قال حممود: لقد اأ�سيب رمزي. وخرجت زلفة مذعورة. 

نعرف  ل  �سهيد  اأو  جريح  ا�ست�سهد.  اأّنه  يبدو  اآخر  قال 

ح�سن  واإدارّيني:  رين 
ّ
حمر من  الّزمالء  جميع  بال�سبط. 

باستثناء كاميرات المراقبة التي تلتقط الشــــــــــــــــــــــــــاردة 
والواردة في الجهة الموجهة عليها، لم يتمكن أحد من الصحافيين 
المحترفين من التقاط صورة أو صور لعمليات اإلعدام الميداني 
اللبنانيـــــــــــــــــــــــــة. والقرى  المدن  شوارع  تشهدها  التي 
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بزون  واأحمد  قدوح  وحممد  عزالدين  وح�سن  بزون 

اري 
ّ
هو ووفيق  ديب  �سالح  الله  وفرج  اجلندي  وعا�سم 

حلظة  ع�سنا  جميعنا  طفيلي.  وقا�سم  حّمود  وفادي 

 جمّلة 
ّ
ا�ستحقاق مل نكن قد خرجنا منه بعد. كّنا يف مقر

وطى  منطقة  يف  ال�سابع  الطابق  يف  امل�ساء«  »بريوت 

امل�سيطبة. و�سَلنا اخلرب فاأثار فينا تلك املَواجد واملَواجع 

املفّخخة يف  ارة 
ّ
ال�سي اأن رافقتنا لدى تفجري  التي �سبق 

 
ّ
�سارع عفيف الطيبي يف العام ١٩٨١ حيث ق�ست مي

حّمود ودلل الزين �سهيدَتني بينما �سقط الباقون جرحى. 

الطابق  نف�س  ي�سادف  والذي  ن�سغله  الذي  الّطابق  كان 

الذي كّنا نعمل فيه حت�سريًا لالإ�سدار يف �سارع الطيبي 

ل يزال �سليمًا، لكّن اأثر ال�ّسظايا ظّل اأو�سح على وجوه 

واإ�سعاف،  وبالل  الله  عبد  اأمثال  واجلرحى  ال�سهيدتني 

ر بعد وقت لي�س بالّطويل، 
ّ
ال�سورة تراءت لنا كاأّنها تتكر

اللقطة تمُ�ستعاد ثانيًة مع اختالف يف التفا�سيل.

اأ�سيب رمزي وكان يف منطقة ا�ستباك يف اجلبل يف   

على  الكار«  »اأبناء  باقي  مع  داأب  كالتي  ت�سوير  ة 
ّ
عملي

يحاولون  جماعات  جماعات  يذهبون  كانوا  بها.  القيام 

على  اأكفانهم  يحملون  وهم  بع�سًا،  بع�سهم  اأزر  �سّد 

الت�سوير. ي�سريون بحذر على خطوط  اأكتافهم مع عّدة 

بط اأين هي الكمائن التي  الّتما�س، وهم ل يعرفون بال�سّ

يختبئ القّنا�سة بني اأَجماتها يراقبون �سيداً ما. ل �رسورة 

يد« حمارباً معادياً. يكفي اأن يكون  لأن يكون هذا »ال�سَّ

هدفاً يف مرمى الّنار، من ناحية اجلبهة املعادية. كّل من 

د اأن 
ّ
ك يف هذا القطاع ي�سبح عدّواً يجب قتلمُه مبجر

ّ
يتحر

يكون يف مدى الرماية الفّعالة. ل فرق بني رجل وامراأة، 

�سغري اأو كبري. اإن�سان اأو حيوان حّتى. كان رمزي يتحنّي 

الغرب  �سوق  جبهة  على  من  ال�سورة  للتقاط  اللحظة 

- عاليه، حيث اجلبهة التي ظّلت حتى اللحظة الأخرية 

اجلبهة  تلك  تعد يف حينها  م�ستعرة. مل  من عمر احلرب 

عليها  اأطلق  كما  �سغرية«  »حروب  يف  تف�سيل  د 
ّ
جمر

لفيلمه.  بغدادي عنوانًا  الراحل مارون  ال�سديق  املخرج 

قذائفها  وتطلق  مياهنا  على  تطفو  »نيوجري�سي«  كانت 

تزن  قذيفتها  �سبقتها.  قد  الدعاية  كانت  اجلبل.  على 

١٢٥٠ كلغ بالّتمام والكمال. ومدافعها قادرة يف غ�سون 

فرتة ل تتجاوز اللحظات اأن جتعل مكاناً يقام عليه بناء 

البندورة.  لزراعة  �ساحلة  اأر�ساً  طبقات،  عّدة  ومن  كبري 

ات هي الأخرى كانت تاأتي 
ّ
ة متعّددة اجلن�سي

ّ
طائرات القو

ّمن �سوب البحر وتّتجه نحو مواقع اجلبل. مل تكن احلرب 

قد توّقفت، بل كانت اأكرث ا�ستعالً ممّا عرَفْته يف جولت 

ميزان  اأّن  من  غم 
ّ
الر على  هذا  البالد.  على  ت 

ّ
مر �سابقة 

بعد ان�سحاب املقاومة من بريوت يف  القوى بات خمتالًّ 

اأعقاب الجتياح الإ�رسائيلي �سيف العام ١٩٨٢.

جريح اأم �سهيد؟ كّنا نتاأرجح على وقع ال�سوؤال الذي   

يقلقلنا. ما عرفناه لحقًا �ساعف من حريتنا. عرفنا اأّنه 

حكم  يف  �سهيداً  يكون  وقد  ال�سهيد.  حكم  يف  جريح 

اأ�سفل  الر�سا�سة يف رقبته، عند  ت 
ّ
ا�ستقر اجلريح. فقد 

اء مل ي�ستطيعوا مبا�رسة القرتاب منها 
ّ
الراأ�س. واأّن الأطب

ها. كانت حياته معّلقة بهذه 
ّ
اأو حماولة نزعها من م�ستقر

ة، وقد ت�سّمرت 
ّ
ر ال�سعاعي

َ
و �سا�سة التي تمُظهرها ال�سّ

ّ
الر

الفقرات.  بني  ما  عالقة يف  الرقبة  اأعلى  مكانها يف  يف 

اء 
ّ
الأطب تقدير   على 

ً
بناء نتداولها  التي  التوّقعات  كانت 

طبعًا مفزعة، وهي ترتاوح بني احتمالت ال�سّلل اأو املوت 

�سور يف املئات  د كمُ
ّ
باعتبار اأّن فمُر�س الّنفاذ حمدودة. جمر

التي يتداولها  باأعجوبة كتلك  الع�رسات. وجنا رمزي  ل 

املوؤمنون بو�سفها معجزات ل تتحّقق اإّل بقدرات الأنبياء 

والقّدي�سني ومبا يك�رس ثبات القوانني ونفاذها. بعد اأ�سهر 

�سا�سة التي 
ّ
اء هذه الر

ّ
ك بتثاقل جر

ّ
�سيظّل رمزي يتحر

اأن  قبل  املوت  اأو  احلياة  مطهر  يف  معّلقة  حياته  تركت 

يتعافى ويعود ملزاولة حياته العادّية.

ت�سبه تلك الر�سا�سة يف مو�سعها املحّدد كما ظهرت   

يف ال�سور ال�سعاعيّة تلك التي حتدث لدى عمليّات الإعدام 

امليدانيّة التي تنّفذها اجليو�س خالل احلروب. �ساهدنا �سوراً 

الثانية.  احلرب  ويف  وكوريا  فيتنام  حروب  خالل  مماثلة 

يقرتبون  رة  املذخَّ م�سّد�ساتهم  بقب�ساتهم  مي�سكون  �سبّاط 

عليهم  ويطلقون  الأيدي  مكتويف  »املحكومني«  من خلف 

طلقة واحدة فقط، طلقة واحدة قاتلة وتنتهي حياة اإن�سان 

بعدها. كاأّنها ر�سا�سة القتل التي ل جناة منها. مع ذلك جنا 

رمزي وها هو يحمل كامريته وعّدة الت�سوير ويخو�س يف 

ثنايا احلياة التي انتزع حّقه بها مثله مثل ال�سهود الأحياء 

الأهليّة  احلرب  عا�سوا  الذين  ال�سحافيّني  امل�سّورين  من 

اللبنانيّة اأو احلروب العربيّة الالحقة.

نجــــــــــــــــــــــا رمزي وها هو يحمل كاميرته وعدة التصوير 
ويخـــــــــــــــوض في ثنايا الحياة التي انتزع حقه بها مثله مثل 
الحرب  الذين عاشوا  الصحافيين  المصورين  الشهود األحياء من 
األهلية اللبنانية أو الحروب العربية الالحقـــــــــــــــــــــــــــــة.
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منطقة الرببري

خالل انتفا�سة

�سباط ١٩٨٤
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كني�سة مار خمايل، ١٩٨٣
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جنازة �سهداء

جمزرة قانا، ١٩٩٦
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را�س النبع، ١٩٨٤

�سحافيان ي�ساعدان 

اأحد اجلرحى

خالل معركة العلمني 

بني احلزب

التقدمي ال�سرتاكي

وحركة اأمل،

١٩٨٤ - ١٩٨٥
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جمموعة من

القوات اللبنانية 

عند �سينما الأمبري 

يف الأ�سواق حني مت 

الإعالن عن وقف 

لإطالق النار، ١٩٨٤
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خط متا�س عند تلة 

الثالث ٨ يف �سوق 

الغرب، ١٩٨٣
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حرب املخيمات
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البح�سا�س يف 

طرابل�س، ١٩٨٥

ال�ساحية اجلنوبية 

لبريوت، ١٩٨٨
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ال�ساحية اجلنوبية 

لبريوت، ١٩٨٨



بدايات  العدد 17 | ٨٩2017



بدايات  العدد 17 | ٩٠2017

العا�سمة ال�سودانية 

اخلرطوم، ١٩٩٦
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�سواحي العا�سمة 

العراقية بغداد، ٢٠٠٣ 

تظاهرة جلنود

�سابقني يف

اجلي�س العراقي

انتهت باإطالق نار

من قبل اجلي�س 

الأمريكي على 

املتظاهرين، ٢٠٠٣
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 عمر أمرياالي يف
 »الرجل ذو النعل الذهيّب«

 اللعب الُمّر وإبليس السخرية
حاوره ندمي جرجورة

 توفيق صالح:
 عندما تلزتم السينما العربّية بالواقع

هادي زّكاك

٩4 

1٠٠ 
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يف 24 شباط / فرباير 2٠٠1، ُعرض »الرجل ذو النعل الذهيب« )2٠٠٠( للسينمايّئ السورّي الراحل عمر أمرياالي حاوره نديم جرجورة
)1٩41 - 2٠11(، يف »مرسح بريوت« يف عني المرّيسة، بعد وقٍت عىل بّثه التلفزيوين عىل اششيت »آريت« الفرنسّية 
من  الاسحقة  الغالبّية  تستطع  لم  صاخبًا،  نقااًش  الفيلم  أثار  يومها،  »اجلزيرة«.  وفضائّية  أنتجته،  اليت  األلمانّية، 
الماشركني فيه أن تتحّرر من سطوة الموضوع السيايّس، يف الدرجة األوىل، بسبب متحوره حول شخصّية الرئيس رفيق 
احلريري )1٩44 - 2٠٠5(، الفاعلة والمؤّثرة يف احلياة اللبنانّية العاّمة، واليت أّدت إىل انقاسٍم حادٍّ يف المجتمع اللبناين، 

بني مؤّيد )صارخ( له، ومعارض )بقّوة وعنف( لهنجه وسياسته وشخصه.
كان ال ُبّد من حوار مع عمر أمرياالي، لتبيان العديد من الّنقاط »الاسخنة«، اليت سّبهبا الفيلم. حواٌر أجريته   
معه بعد يوم واحد عىل العرض المذكور يف »مقهى الروضة« )بريوت(، استمّر ثالث اسعات، بدا خاللها السينمايّئ 

حريصًا عىل انتقاء الكلمات األنسب، ودقيقًا يف صوغ أفضل األجوبة. 
لكن  والدرامّي.  الفيّن واجلمايّل  السيايّس، لالقرتاب من  المستطاع، عن  أبتعد، قدر  أن  احلوار  حاولُت يف هذا   
الفيلم دفعين إىل ارتباٍك إزاء التباسه »السينمايّئ«، عىل مستوى كيفّية تقديم شخصّيته األاسسّية، ومن وراء ذلك، 
تقديم شخص المخرج، كسينمايّئ ومثّقف، يف عالقته برجل مال وسلطة. فبعد ماشهديت إياه، شعرُت بأّن أسلوب 
الموؤود«  »احلّب  يف  فعله  عّما  كثريًا  خيتلف  ال  الكامريا،  أمام  وعرضها  احلريري،  رفيق  ذات  استنباط  يف  المخرج 
)1٩٨3( مثاًل، مع نادية اجلندي وصافيناز كاظم: ترك الشخصّية عىل سجّيهتا هبدف فضحها بأقوالها والترّصفات أمام 

العني السينمائّية للمخرج.
لعّلين لم أتوّصل إىل ذلك رغم بعض األسئلة السينمائّية. رمّبا ألّن الفيلم، حبّد ذاته، ُيغري المحاِور باالنزالق يف متاهة   
رت أسئليت من »تبسيٍط« يف طرح مضاميهنا؟ هل توّصلت  السيايّس والثقايّف، أكرث من البحث يف الفيّن والّتقين. فهل حترَّ

إىل »استفزاز« السينمايّئ والمثّقف يف شخص عمر أمرياالي، ويف »استدراجه« إىل أجوبة »رصحية« و»مبارشة«؟
ال أدري. كلُّ ما يف األمر أيّن أجريُت احلوار معه، وأّن احلوار لم ُينرَش يف جريدة »السفري«، لسبٍب متعّلٍق مبناٍخ   
سيايّس ما حيهنا. احتفظُت بالنسخة األصلّية، اليت ضاعت ميّن فرتًة طويلة، قبل عثوري علهيا جمّددًا. غري أيّن ترّددُت 
يف النرش، لقلٍق ألّم يب إزاء حوار قديم مع سينمايّئ، رحل يف 5 شباط / فرباير 2٠11 قبل أّيام قليلة عىل اندالع »الثورة 
اليتيمة« )عنوان كتاب زياد ماجد، »رشق الكتاب«، بريوت، 2٠14( يف »الدولة الرببرّية« )عنوان كتاب مياشل 

سورا، »المنشورات اجلامعّية يف فرناس«، باريس، 2٠12(، يف 15 آذار / مارس 2٠11.
أّما محاسة النرش، فمتأّتية من ماشهديت، مّرة أخرى، »يف يوٍم من أّيام العنف العادّي، مات صديقي مياشل   
الفرنيس للرشق األدىن« يف بريوت ندوًة )1٨  إقامة »المعهد  سورا« )1٩٩5( لعمر أمرياالي، الذي ُعرض مبناسبة 
نياسن / أبريل 2٠1٧( حول الباحث االجتماعي الفرنيس سورا )1٩4٧ - 1٩٨٦(، مبناسبة ترمجة كتابه إىل العربية، 

بعنوان »الدولة المتوّحشة« )»الشبكة العربّية لألحباث والنرش والرتمجة«، بريوت، 2٠1٧(. 
وهو فيلٌم، بقدر ما يعكس حاسسية السينمايّئ إزاء رحيل صديق، يف مدينة أغوهتما معًا، يكشف أيضًا جوانب   

أليمة من احلرب األهلّية اللبنانّية )1٩٧5- 1٩٩٠(، مبصائهبا وأهوالها وحكاياهتا.

ناقد سينمايّئ لبنان.

عمر أمرياالي يف »الرجل ذو النعل الذهيّب«
اللعب الُمّر وإبليس السخرية
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لن اأ�ساألك عن دوافع اختيارك الرئي�س رفيق احلريري   

ذو  »الرجل  الأخري،   
ّ
الوثائقي لفيلمك  حمورّية  �سخ�سّيًة 

ي�ساء  من  يختار  اأن   حقٌّ يف 
ّ
فلل�سينمائي الذهبي«.  الّنعل 

اأرغب يف  لكّنني  موا�سيع.  من  يريد  وما  �سخ�سّيات،  من 

املعروفة  ال�سخ�سّيات  هذه  مثل  اإىل  اجنذابك  �سبب  معرفة 

اأّنك  )مع  بوتو  كبناظري  العاّمة،  احلياة  يف  غالباً،  واملوؤّثرة، 

و�سعدالله  وجمياًل(  موارباً  فيلماً  فاأجنزت عنها  تقابلها،  مل 

ال�سهبندر  ونزيه  املدّر�س  وفاحت  �سورا  ومي�سال  وّنو�س 

ونادية اجلندي و�سافيناز كاظم و�سواهم.

اإىل  اجنذابه  يف�سل  اأن  املرء  ي�ستطيع  ل  الواقع،  يف   

معّينة عن جممل تطّور عالقته  اأو �سخ�سّيات  مو�سوعات 

عن  الدائم  بحثه  �سياق  عن  وحتديدًا  حوله،  الذي  بالعامل 

مطارح جديدة مل ي�ستك�سفها بعد، يف احلياة كما يف الفّن، 

اأكان ذلك مبا�رسة، اأم عرب الآخرين. يف حمّطة من حمّطات 

العمر، يتحّتم على الإن�سان اأن ي�سبط �ساعته على بدهّيات 

ا�سخة.
ّ
احلياة وحقائقها الر

يف  وحتديدًا  »الآخر«،  اإىل  نظرتي  كانت  املا�سي،  يف   

كن  الأفالم التي كنتمُ اأ�سنعها، تنطلق دائمًا من زاوية ما ميمُ

اأن ميّثله هذا الآخر من فئة اأو �رسيحة اأو طبقة اجتماعّية ما، 

كن اأن يج�ّسده من ظاهرة اأو حالة اجتماعّية �سيا�سّية  اأو ما ميمُ

معّينة، من �ساأنها اأن تخدم حتلياًل اأو موقفًا فكرّيًا ما.

املوا�سفات  »الأنوذج«  على  تنطبق  اأن   
ّ
املهم من  كان   

عابئني،  اإلخ. غري  �سَطهد،  ممُ  ، �سَتغلٌّ ممُ �سَت�سعٌف،  ممُ املطلوبة: 

هذا  يحجبه  الذي   
ّ
الأهم باجلانب  الأحيان،  من  كثرٍي  يف 

ّية  الّنموذج، وهو الإن�سان طبعًا. هذه الّنزعة اإىل اإنكار اخلا�سّ

اأّنها  �سوى  اليوم  تف�سريًا  لها  اأجد  ل  الآخر،  عند  الفردّية 

الكائن  وجود  اإمكانّية  نفي  يف  عندنا  خفّية  رغبة  كانت 

الب�رسّي خارج م�سّنفاته الجتماعّية وال�سيا�سّية والثقافّية.

اإنكار  املقابل،  يف  يمُجاريه،  كان  هذا،  »الآخر«  اإنكار   

م�ساعره  اأنفا�س  يكتم  كان  حني  لذاته،   
ّ
ال�سينمائي

واأحا�سي�سه جتاه �سخ�سّياته، وخ�سو�ساً داخل عمله الفّني. 

عملّية  الواقع  يف  كانت  ترى،  كما  »الّتجريد«،  فعملّية 

مزدوجة ومتبادلة بني الّطرفني.

مع  واحد،  طرف  من  العالقة،  هذه  ت�ستهويني  تعد  مل   

عّدة،  �سنوات  منذ  العزم،  عقْدتمُ  لذا،  اإن�سانّية.  دات« 
ّ
»جمر

على اأّل اأ�سنع بعد الآن اأفالماً تعر�س لأ�سخا�س ل �سيماء 

د يجذبني يف اأ�سخا�سهم. لهم ول اأ�سماء، بل ل�سيء حمدَّ

خرية
ّ

ا�شتح�شار اإبلي�س ال�ش

 الذي بداأت متار�سه، ب�سكل 
ّ
اأعتقد اأّن هذا الّنقد الّذاتي  
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ة، وحتى فّنية خمتلفة، 
ّ
اأو باآخر، ومب�ستويات فكرّية وثقافي

ة اأكرب يف عملك اجلديد. هل 
ّ
يف اأفالمك الأخرية برز بقو

كن القول اإّن »الرجل ذو الّنعل الّذهبي« تتويٌج ما لهذا  ميمُ

امل�سار النقدّي؟

، عن اأ�سدقاء 
ّ
اأفالمي الأخرية حتّدثت، ب�سكل رئي�سي  

مب�سحة  الأعمال  هذه  اّت�سمت  وبالتايل  رحلوا،  اأعّزاء 

كن اأن تندرج يف خانة املواقف الّنبيلة. لكّنني  ّة، ميمُ
وجداني

نبيلة  من خاليا  فقط  ن 
َّ
كو وممُ منّزٌه،  كائن  اأيّن  اأعتقد  ل 

اإْذ  عف الإن�سايّن،   من اأعرا�س ال�سّ
ً
و�سامية، واأيّن معافى

الأمر من وجود خاليا عندنا ما زالت تع�ّس�س  ل يخلو 

لها«  فيها العتمة وغياب م�سارحة النف�س، خاليا مل »تعزِّ

بعد اّدعاءاتنا بال�ّسفافية واملراجعة النقدّية للّذات.

عاد  قلبي  على  جّدًا  العزيز  خرية 
ّ

ال�س اإبلي�س  ولأّن   

�سنوات  بعد  الأخري،  فيلمي  يف  جديد،  من  �سني 
ّ
ليتلب

فكرة خو�س  البداية،  منذ  ا�ستهوْتني،  فقد  الهجرة،  من 

غم من وعيي التاّم 
ّ
هذه الّتجربة اجلديدة كلعبة، على الر

بعواقبها. اأَبيتمُ ح�ساب نتائجها، وا�ست�سلمت لقواعدها، 

اإحقاقًا لها، وحتّديًا لذاتي.

فيها على  اأتاأّلب  اأن تكون حالة  التجربة  اأردتمُ هذه   

امل�سطنعة  »العّفة«  تلك   
ْ

اأ�رس من  اأعتقها  كي  نف�سي، 

والنوامي�س  مات 
ّ
املحر منطق  ل�سنني،  ر�رس�سها،  التي 

ته 
ّ
اأ�سولي ات، حتى غدت نظامًا مرعبًا يف 

ّ
والإيديولوجي

وتزّمته، ل يمُخاطب الواقع اإّل بالآيات املمُنزلة، والأحكام 

غ اجلاهزة.
َ
ي امل�سبقة، وال�سّ

نا 
ّ
يف الّنهاية، ا�ستولْت هذه احلالة على اأذهاننا وحوا�س  

اإرادتنا  ل  تعطِّ اأن  يف  جنحت  اأّنها  درجة  اإىل  وف�سولنا، 

ة يف مقاربة الّنا�س ومواقعة احلياة، من دون وَجٍل اأو 
ّ
احلر

التخّل�س  اأي�سًا رغبة  الّتجربة، راودتني  رهاب. يف هذه 

ْحنا 
ّ
من عاهة ال�ستفراد باحلقيقة املطلقة، التي طاملا �سب

الواقعة،  جاءت  اأن  اإىل  الي�سار،  مع�رس  نحن  بحمدها، 

التي  التاريخ  ات 
ّ
حتمي تهاوت  كيف  اأعيننا  باأّم  وراأينا 

احتكرناها، هي الأخرى، ردهًا من الزمن فوق روؤو�سنا، 

كاأوراق اخلريف.

»اللعب  يمُ�سبح  العاّمة،  املراجعة  هذه  ة 
ّ
خلفي على   

خرية من الّذات، ومن 
ّ

«، براأيي، �رسورة م�رسوعة لل�س
ّ
املر

مواجهة  يف  تنا«، 
ّ
»دونكي�سوتي من  وخ�سو�سًا  اأنف�سنا، 

عبة يف احلياة. بع�س المتحانات ال�سّ

ذو  »الرجل  ت�سويرك  اأثناء  املوقف  هذا  تبلور  هل   

الّنعل الذهبي«، اأم اأّن ما قلَته اأعاله لي�س �سوى تربير ملا 

ح�سل بعد اإجناز الفيلم؟

ينقذ  اأن  املخرج  باإمكان  اإّن  تقول  ال�سينما  بديهّيات   

من  الأخرية  اللحظة  حتى  الفّنية،  غري  اأو  الفّنية،  �سمعته 

نع فيلمه، اإذا احتاج الأمر اإىل ذلك. اأي، مبعنى اآخر،  عملّية �سمُ

»املاأزق  بري�سي« من  »اأْنفذ  اأن  لي�س فقط  با�ستطاعتي  كان 

من  اأكرث  بل  وح�سب،  به  نف�سي  زججتمُ  الذي  امل�سطنع« 

نادى بي بطالً قومّياً. فتحقيق »انت�سار« �سهل ل  ذلك: اأن يمُ

اإجراء مقابلة مطّولة  يمُكلِّف �ساحبه، يف حالة كهذه، �سوى 

مع اأحد »الّنجوم« من خ�سوم احلريري اللدودين، اأو حتى 

اأقّل من ذلك، مرفقاً ال�سورة بتعليق مبّهر بالإ�ساعات والّتهم 

فراء. والف�سائح املتداولة يف ال�سارع، ويف الكتب ال�سّ

اأ�ساليب هذا الّنوع ل تر�سي غرور »اللعبة« يف جمال   

اأن  جّدًا  الّطبيعي  من  كان  وبالّتايل،  اأمثايل.  من  الإبداع 

ولي�س  ذاتها،  الفّنية  العمليّة  داخل  من  حّل  عن  اأبحث 

من خارجها. هذا ما ينبغي اأن يمُفهم من جلوئي اإىل دراما 

املوقف، الذي جنم عن املواجهة بيني وبني �سخ�سيّة الفيلم، 

مل�سلحة  كان  »املثقف«  كربياء  ببع�س  تفريطي  اأّن  وعن 

احلبكة الفّنية للفيلم، لي�س اإّل.

غ�سب  بالّطبع،  �سيثري،  الكالم  هذا  مثل  اأّن  اأعرف   

الأ�سوليّني من اجلانبني، اأي َمن هم مع احلريري، ومن هم 

�سّده. فتناول �سخ�سيّة بهذا الوزن الجتماعي وال�سيا�سي 

لعبة  مو�سوع  الأحوال،  من  حال  باأّي  يكون،  اأن  كن  ميمُ ل 

يتوّقف  اأن  كن  ميمُ بكاملها  اأّمة  م�سري  وكاأّن  براأيهم،  فّنية 

اأن يرى  على ما يقوله فيلم ما. من حّق كّل طرف، طبعاً، 

تبداأ  براأيي،  امل�سكلة،  لكّن  له.  يحلو  كما  احلريري  رفيق 

ر فيها كّل طرف اأن يتماهى مع مهّمة 
ّ
من اللحظة التي يمُقر

فعله  على  يجروؤ  اأو  ي�ستطيع،  ل  مبا  ويمُطالبه   ،
ّ
ال�سينمائي

اإّما اإىل  ، يف هذه احلالة، 
ّ
اأن يتحّول ال�سينمائي اأي  بنف�سه. 

اأذّكر من  اأن  اأريد  اأو اإىل »قاتل ماأجور«. هنا،  »اأيقوجني«، 

كعمل  ولي�س  واقعة  كحقيقة  الفيلم  م�ساهدة  على  يمُ�رّس 

ينفعل  كان  ال�سينما،  بداية  يف  اجلمهور،  اأّن   ،
ّ
�سينمائي

يف  الوقوع  خطر  من  حمّذرًا  ال�سالة  يف  وي�رسخ  كثريًا، 

قب�سة الوح�س. يحيا وْهم ال�سينما.

عي�ن ال�شمري يف �ش�ّبرماركت احلياة

نف�سه  ال�ّسيء  فعلت  اأّنك  ومع  ًا، 
ّ
اأفقي الوالدة  َت 

ْ
ر �سوَّ  

و�سمري  خوري  )اليا�س  الثالثة  املثّقفني  اأ�سدقائك  مع 

كن جتاوزه  ق�سري وفّواز طرابل�سي(، اإّل اأّن ثّمة م�سهدًا ل ميمُ

الأ�سدقاء،  هوؤلء  اأمام  ذاتك  مكا�سفة  حلظة  يف  اإطالقًا: 

التقْطَت م�سهد لقائك بهم من فوق، فبدا الأمر وكاأّن ثّمة 

اك يف اخلفاء. ة« حتمُ
ّ
»موؤامرة ثقافي
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وزاوية  املكان،  جغرافية  اختيار  كان  اإن  اأدري  ل   

تداعيات  فعل  من  هو  واإ�ساءتها،  اجلل�سة  هذه  ت�سوير 

الالوعي عندي، اأم ل. غري اأيّن ل اأ�ستبعد اأن تكون وجهة 

نظر الكامريا يف هذا امل�سهد هي اإحدى »عيون ال�سمري« 

احلياة،  »�سوبرماركت«  خبايا  يف  واملنت�رسة  امل�ستيقظة 

كن اأن يروج الغ�ّس واخلداع.  حيث ميمُ

يف  اخرتَتها  التي  ال�سخ�سّيات  �سوؤال  اإىل  العودة  اأوّد   

�سديقني حميمني  مع  »تعاملت«  اأّنك  ذلك  الأخرية.  اأفالمك 

لك، هما مي�سال �سورا )يف يوم من اأّيام العنف العادي مات 

�سديقي مي�سال �سورا( و�سعدالله ونو�س )هنالك اأ�سياء كثرية 

كن اأن يتحّدث عنها املرء(: الأّول بعد وفاته، والثاين  كان ميمُ

قبل رحيله. اأعتقد اأّن ثّمة »هيبةً« ما يف التعامل مع ال�سديق، 

حتّتم اختالفاً يف التعاطي ال�سينمائي عن بقّية ال�سخ�سّيات.

على  يجري  امتحان  بعينها.  الرهبة  الواقع،  يف  اإّنها،   

ه  تمُكنِّ الذي  احلّب  اإّل  يغلبها  ل  رهبة  املوت.  �سفاف 

من   
ّ
يتم ول  بالطبع،  الأمل،  يمُلغي  ل  ذلك  لكّن  ديق.  لل�سّ

دون عذاب، لأّنه ي�سعك يف حتّد �سارم ل تعرف كنهه ول 

ة اإن�سان اأمر واٍه، مبقدار ما هو ملمو�س وحا�رس 
ّ
اه. فمحب

ّ
حمي

يف الّنف�س. اإنك كالقاب�س على روح، ل تعي حرارتها اإّل 

حلظة انطفائها. فكّلما غاب �سديق اأو قريب، اقرتب زحف 

اليبا�س اإليك. اأنا اليوم عند هذه العتبة من التاأّمل. »الرجل 

ل اإيّل اأيّن �ساأظّل 
ّ
اً. يمُخي ّ

ذو الّنعل الذهبي« كان اأمرًا عر�سي

اأحوم حول هذه النقطة، حتى اأخرتقها واأجد �ساّلتي فيها، 

الكالم  هذا  حال،  كّل  على  فاأتركها.  �ستمُعييني،  اأّنها  اأو 

يو�سلني متاماً اإىل الفيلم الذي اأبا�رس، قريباً، العمل عليه.

وما هو م�رسوعك اجلديد هذا؟  

وحماولة  ال�سيخوخة،  بجمال  احتفال  مبثابة  �سيكون   

يف  امل�سّنني  عند  الهرم  حلظات  اأجمل  وتثبيت  للتقاط 

خّلفه 
مُ
�سي الذي  الكبري  الفراغ  مللء  خطوة  اإّنها  العائلة. 

التي �سيختارونها  َور  ال�سمُ بعد رحيلهم، من خالل  هوؤلء 

خطوة،  اإّنها  لذويهم.  تركها  رون 
ّ
ويمُقر اأنف�سهم،  عن  هم 

اأي�ساً، لبدء رحلة احلداد، وتروي�س النف�س وتعويدها على 

ة.
ّ
الوحدة، بعد غياب الأحب

نربة الفيلم هي اإىل الفرح اأقرب، لأّنها ت�سعى اإىل   

بكل  بجمالها،  وتتغّزل  ال�سيخوخة،  �سحر  ا�ستك�ساف 

والروح  اجل�سد  جمال  معنى:  من  الكلمة  هذه  يف  ما 

واحلكمة والّذاكرة.

اً؟ 
ّ
ة التي تختارها، �سينمائي

ّ
كيف ت�سرب عامل ال�سخ�سي  

ل �سّك يف اأّنك جتري اأبحاثاً ما. لكن، هل ثّمة ارجتال اأثناء 

الت�سوير، اأم اأّن كّل �سيء مدرو�س �سلفاً؟

اأقوم  الذي  للعمل  م�سبق  ت�سّور  اأّي  اأ�سع  اأّل  اعتدت   

به. لكّن هذا ل يعني اأّن مو�سوعه ل ي�سكنني حتى العظم، 

واأيّن اأحاول الّطالع على كّل م�سادر املعلومات التي متّت 

ن ما له عالقة بالعمل، واأّل  اإليه ب�سلة. اعتدت، اأي�ساً، اأّل اأدوِّ

اأ�سع خمّططاً ملا اأنا عازم عليه. وال�سبب، هو حر�سي ال�ّسديد 

باعتبارهما  واملفاجاأة،  للّده�سة  كافية  ف�سحة  ترك  على 

عماَدي املغامرة الفّنية. ل اأدري اإن كان ذلك ينطوي على 

ر املح�سوب. لكّنني  ثقة مفرطة بالنف�س، اأو اأّنه من نوع التهوِّ

�س 
ّ
ل اأنكر، يف املقابل، وجود متعة يف جعل الأ�سياء تتحر

ة 
ّ
حر لي�ست  التلقائّية  هذه  ل.  الّتوا�سمُ على  �سني 

ّ
وحتر بي، 

تاأثري  من  ب�سهولة  تتخّل�س  اأن  ت�ستطيع  لأّنك  بال�رّسورة، 

وق واحل�سا�سّية الفّنية املكت�سبة لديك، وتعي�س يف اأغلب  الذَّ

 بني م�سّلماتك الفّنية، وما 
ّ
الأحيان حالة من النزاع امل�ستمر

الّدائم  التجديد. من هنا، كان �سعيي  اإىل  تبحث عنه توقاً 

الرجتالّية، طمعاً يف  الّدورة  هذه  نف�سي يف  اأمُدخل  اأن  اإىل 

اخلروج باإ�سافٍة ما، تمُغني اأ�سلوبي يف التعبري. من دون ذلك، 

�س لل�سقوط يف حالة 
ّ
 من اأن يتعر

ّ
يمُخ�سى على ال�سينمائي

 الفّني، وبالتايل يف التكرار.
ّ
من الكتفاء الذاتي

لطة
ّ

ة رجل املال وال�ش
ّ
انهيار منطي

ماذا عن التَّوليف يف »الرجل ذو الّنعل الذهبي«؟ فحني   

انتهيتمُ من م�ساهدتي اإّياه، بدا يل اأّن ا�ستغالك على املونتاج 

كبري، ورمّبا اأكرث من ا�ستغالك عليه يف اأّي فيلم اآخر.

�سبق اأن ذكرتمُ اأيّن ل اأنطلق، عادة، يف �سنع الفيلم،   

ق  من ت�سّور م�سبق، اأو خمّطط ما، الأمر الذي يجعلني اأعلِّ

بناء  �سعيد  على  لي�س  املونتاج،  مرحلة  على  اأكرب  ة 
ّ
اأهّمي

الفيلم وح�سب، بل اأي�ساً ملعرفة ما اإذا كان بني يدّي ماّدة 

�ساحلة لأن ت�سبح فيلماً اأو ل.

ز عّما �سبقه، من ناحية اأن بمُنية 
ّ
لعّل الفيلم الأخري يتمي  

ة ت�سويره، وعرب املراحل  د فيه بداأت، فعالً، مع ق�سّ
ّ

ال�رس

توليفه  ة 
ّ
عملي جرت  اأ�سا�سها  على  والتي  بها،   

ّ
مر التي 

و�سوغه الّنهائي.

احلريري  رفيق  نرى  الذهبي«،  الّنعل  ذو  »الرجل  يف   

ي�ستعر�س املاّدة التي �سّورتها عنه، عرب �سا�سة التلفزيون، 

ما يدفعني اإىل �سوؤال عن مدى تدّخله يف جمريات فيلمك.

الفيلم،  ت�سوير  يف  به  باأ�س  ل  �سوطاً  قطعتمُ  اأن  بعد   

التي  احلوارات  ت�سّمنت  رة  �سوَّ ممُ ماّدة  عندي  جتّمعت 

فيها  يمُقال  اأن  ميكن  ما  اأقّل  والتي  احلريري،  مع  اأجريتها 

واأّنها  واجلدل،  املماحكة  حرارة  اإىل  تفتقر  كانت  اأّنها 

كن اأن ي�سّب يف م�سلحة  جنحت باجّتاٍه »م�ستقيم«، كان ميمُ
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م  يقوِّ موقٍف  اختالق  �رسورة  جاءت  هنا،  من  احلريري. 

ال�سواب.  جادة  اإىل  الفيلم  ويعيد  املعاجلة،  هذه  انحراف 

املاّدة على احلريري ليقول  مل يكن الهدف، طبعاً، عر�س 

راأيه فيها، اأو يعطي توجيهاته، كما يظّن البع�س. ال�سوؤال 

كان  هل  هو:  تطرحه،  اأن  عليك  ينبغي  كان  الذي   ،
ّ
الأهم

»الكاهن«،  اأمام  هذا  باعرتافك  تديل  اأن  ال�رّسوري  من 

الذي هو احلريري؟ اجلواب: نعم. لأيّن عاهدتمُ نف�سي، منذ 

ة تاّمة، وعلى 
ّ
البداية، على اأن اأخو�س هذه اللعبة ب�سفافي

مراأى وم�سمع من احلريري واجلمهور اأي�ساً. هذه اللحظة، 

ْنه  تخمُ لو مل  ل�ساحله،  ي�ستثمرها  اأن  احلريري  باإمكان  كان 

ا�ستعرا�سه  بعد  فاأراد  ة، 
ّ
ال�سمولي اإىل  ال�سلطة  نزعة رجل 

عند  يمُ�سادر  اأن  ل�سخ�سه  جداً  �سية 
ْ
املر رة،  املمُ�سوَّ املاّدة 

املخرج �سفته ووظيفته كمثّقف اأي�ساً.

لنتوّقف قليالً عند بع�س التفا�سيل التقنّية، كالت�سوير   

والعالقة باحلريري على امل�ستوى ال�سينمائي املهني ال�رْسف 

)مدى جتاوبه، مثالً(، وغريها من ال�سعوبات، اإن وجدت.

ل بمُّد يل، هنا، من اأن اأثني على جراأة احلريري واإقدامه،   

عد�سة  اأمام  �رسط،  اأو  قيد  دون  من  ووقف،  جازف  عندما 

 ل يمُطمئن �سجّله الفّني وال�سيا�سي اأّي رجل �سلطة 
ّ
�سينمائي

ومال. كما اأريد اأن اأوؤّكد، اأي�ساً، على التعاون وال�ستجابة 

قَبل  ل  والتي  احلريري،  اأظهرها  التي  والأريحّية  الدائمة 

لرجل يف موقعه اأن مينحها لفيلم غري م�سمون النتائج. هذا 

اجلانب، اأثار ده�سة الغربّيني الذين �ساهدوا الفيلم، واأجمعوا 

ال�سينمائي،  العمل  مثل هذا  اإمكانّية حتقيق  ا�ستحالة  على 

عن رجل مبوا�سفات احلريري يف بالدهم.

لعّل اأحد اأ�سباب الت�سّو�س الذي حدث خالل مقاربتي   

ة، 
ّ
ة العقالني

ّ
رفيق احلريري، يعود اإىل انهيار ال�سورة النمطي

ة، التي نحملها عن رجل املال وال�سلطة، وذلك 
ّ
اأي الغربي

املال  لرجل  جّدًا  وامللتب�سة  ة 
ّ
الالنطي ة 

ّ
اخل�سو�سي اأمام 

ة وحواجز وا�سحة 
ّ
ة وتراتبي

ّ
وال�سلطة يف بالدنا. ثّمة هرمي

وحمّددة، ت�سعها الطبقات ال�سائدة يف الغرب بينها وبني 

على  بال�رّسورة،  تنطبق،  ل  احلال  هذه  دونها.  هم  َمن 

فيها  تتحّكم  زالت  ما  التي  بالدنا،  ال�سائدة يف  ال�رسائح 

اإىل  ة، 
ّ
والطائفي والع�سائرّية  ة 

ّ
العائلي والأوا�رس  وابط 

ّ
الر

يومنا هذا.

اإن احلريري جنح، فعاًل،  القول  كن  ميمُ الزاوية،  من هذه   

لتي 
ّ
ة التي كنتمُ اأحملها يف خمي

ّ
يف اأن يهّز ال�سورة النمطي

و�سعبوّيته  عفوّيته  اأن  اأظّن  ل  وال�سلطة.  املال  رجل  عن 

ته.
ّ
كانتا م�سطنعتني، بل هما من �سلب تكوين �سخ�سي

امل�ساهدين،  على  والت�سّو�س  الرتباك  هذان  انعك�س   

الّنعل  ذو  »الرجل  عر�س  تال  الذي  النقا�س  ففي  اأي�ساً. 

فرباير   / �سباط   ٢٤ يف  بريوت،  م�رسح  يف  الذهبي« 

٢٠٠١، حتّدث البع�س عن »حريٍة« وقع فيها كثريون.

مقاربة  حتى يف  يحدث  اأن  كن  ميمُ الت�سّو�س  هذا  مثل   

الذي  عند  تكمن  اأ�سا�سًا،  امل�سكلة،  لأّن  عادّي،  اإن�سان 

اأما عن  يحمل الت�سّورات والأحكام امل�سبقة عن الآخر. 

عْدوى الت�سّو�س التي انتقلت من الفيلم اإىل اجلمهور، فاإيّن 

باأّن العمل جنح يف اإ�رساك اآخرين يف طرح  اأمّني النف�س 

لطة.
ّ

بع�س الأ�سئلة اجلوهرّية، حول عالقة املثّقف بال�س

�سوؤال اأخري: هل مّول رفيق احلريري الفيلم؟  

الأملانّية  الفرن�سّية  الثقافّية  القناة  اإنتاج  من  الفيلم   

اأمريكي،  دولر  األف   ٢٠٠ نحو  ميزانّيته  وبلغت  »اآرتي«، 

واأتعابي من القناة كانت جمزية جّداً. هذا ل يعني اأّن ذّمتي 

لي�ست وا�سعة، واأّنها غري قابلة لل�رساء من قبل كّل ال�رسفاء.
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هادي زّكاك

خمرج سينمايئ
وأستاذ جامعي.
آخر أفالمه الوثائقي 
»يا عمري« )2٠1٧(.

توفيق صالح:
عندما تلزتم السينما العربّية بالواقع

يف العام ٢٠٠٦، ق�سدتمُ القاهرة للقاء اأحد كبار املخرجني 

دون« 
ّ
»املتمر بفيلميه:  اإعجابي  �سالح.  توفيق  امل�رسّيني: 

اكت�ساف  اإىل  قادين   )١٩٧٢( و»املخدوعون«   )١٩٦٦(

ة طويلة. وجدت �سينما 
ّ
باقي اأفالمه وهي �سبعة اأفالم روائي

ة اجلديدة يف 
ّ
مفيدة باملعنى الذي حتّدث عنه اأرباب الواقعي

�سينما  �سيكا(،  / دي  زافاتيني   
ّ
الثنائي )بالأخ�ّس  اإيطاليا 

ًا وتعك�س 
ّ
تتحّدث عن ق�سايا املجتمع وحتمل بعدًا �سيا�سي

ة.
ّ
زمنها. �سينما فيها موقٌف وبحٌث يف اللغة ال�سينمائي

بداية  يف  »كنت  فيه:  قال  ل�سالح  حديث  ا�ستوقفني   

عملي يف ال�سينما اأ�سري يف الطريق الآخر وقد كّلفني ذلك 

الكثري ولكّني ل�ست نادمًا. فلي�س هناك بالن�سبة اإيّل اختيار 

بني �سنع �سينما ا�ستهالكيّة ميكن ال�ستغناء عنها اأو �سينما 

.
١
ملتزمة حتاول الإ�سهام يف تغيري الواقع الذي اأعي�س فيه«

اأٍب  بوجه  وكاأّنني  �سعرت  بالرجل،  التقيت  عندما    

 توّقف عن �سناعة الأفالم منذ �سنة ١٩٨٠ فيما 
ّ
�سينمائي

 يف مهنة الّتدري�س. كان التوا�سل الإن�سايّن كبريًا 
ّ
ا�ستمر

وبداأنا جمموعة من اللقاءات ن�سرتجع فيها اأبرز املحّطات 

يف م�سريته.

كنت اأخ�سى اأن األتقي باملخرجني الذين اأحّب اأفالمهم   

ة لكّن �سالح كان على جتان�س 
ّ
بعد بع�س التجارب ال�سلبي

لة يف م�سريته، وكان  اأفالمي املف�سّ اأفالمه وبالأخ�ّس  مع 

الدكتور  ة 
ّ
الأفالم ك�سخ�سي ات هذه 

ّ
بع�س �سخ�سي ي�سبه 

يحاول  الذي  الأبطال«(  »�رساع  يف  �رسحان  )�سكري 

جمتمعه.  بق�سايا  الهتمام  على  ويعمل  اجلهل  مواجهة 

هي  الأفالم  اأن  يعترب  الذي  �سالح  توفيق  وجدت  هكذا 

.
ّ
 وال�سيا�سي

ّ
و�سيلة لتحريك وعي الّنا�س الجتماعي

اأّدت لقاءاتي مع �سالح اإىل ت�سويره �سمن ال�سل�سلة   

ة« من اإنتاج قناة »اجلزيرة« لكّن 
ّ
ة: »العد�سة العربي

ّ
الوثائقي

جميع  بتغطية  ت�سمح  تكن  مل  املوجزة  ة 
ّ
التلفزيوني املّدة 

ق وال�سادق والذي 
ّ
املراحل ونقل كّل حديث �سالح ال�سي

كان مليئًا باحل�رسة.

اأعدتمُ  عامًا،  عمر ٨٧  عن   ٢٠١٣ �سنة  وفاته  عند   

هذه  على  للحفاظ  الأفالم  وم�ساهدة  املقابالت  تفريغ 

ة املهّددة يف زمن الن�سيان. وها 
ّ
ة العربي

ّ
الّذاكرة ال�سينمائي

اأنا اليوم اأنقلها.

بداأت احلديث مع �سالح حول اكت�ساف ال�سينما وزمن   

م�رس  اإىل  العودة   
ّ
ثم ومن  فرن�سا  يف  والّتجربة  الّدرا�سة 

املهابيل« )١٩٥٥( وف�سل  الأّول: »درب  وت�سوير فيلمه 

ة مع »�رساع الأبطال« )١٩٦٢( 
ّ
الفيلم وتغيري ال�سرتاتيجي

دون«. 
ّ
و�سوًل اإىل املحّطة البارزة �سنة ١٩٦٦ مع »املتمر

اِت املهّمة التي ح�سلت يف م�رس 
ّ

واكبت هذه املرحلة التغري

اط الأحرار �سنة ١٩٥٢ اإىل �سعود جمال 
ّ
ب منذ ثورة ال�سّ

الإخفاقات  وبداية  ال�سينما  تاأميم   
ّ
ثم ومن  الّنا�رس  عبد 

�سنة  ال�سورّية  امل�رسّية  الوحدة  ف�سل  مع  ات 
ّ
ال�ستيني يف 

١٩٦١ ودخول م�رس حرب اليمن والكارثة الكربى �سنة 

١٩٦٧ التي مّت تلطيفها بت�سميتها: »الّنك�سة«. 

الواقع  الأوىل  �سالح  اأفالم  تنقل  كيف  الالفت  من   

النا�رسّية  والأحالم  الأبطال  زمن  اإىل  الفقرية  احلارة  من 

د« 
ّ
»يتمر الهزائم حيث  اإىل زمن  املجتمع و�سوًل  بتطوير 

املر�سى �سّد اإدارة امل�ست�سفى وتف�سل »ثورتهم«.

»ال�شينما دي بتاعة الّنا�س اللي ما معهم�س �شهادة«

»كان والدي طبيبًا يف ما ي�سّمى الكرنتينا التي اأ�سبحْت 

املوانئ.  نتنّقل يف  وكّنا  ّحي  ال�سّ احلْجر  مركز  بعد  ما  يف 

اإىل  �سعيد  وبور  ال�سوي�س  بني  ما  طفولتي  كّل  اأم�سيت 

دخلت  ال�سكندرّية،  يف  ال�سكندرّية.  يف  ا�ستقررنا  اأن 

وكنت  الوهاب  عبد  اأحّب حمّمد  كنت  اإنكليزّية.  مدر�سة 

اأقعد يف البيت واأغّني اأغانيه«. 
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اأرغب  اأكن  مل  الفرتة.  هذه  ال�سينما يف  اأحّب  »بداأت   

بالّدخول اإىل اجلامعة بل الّذهاب اإىل القاهرة والعمل يف 

ينما. تويّف والدي قبل اأن اأنتهي من املدر�سة. فتجّمع 
ّ

ال�س

بع�س الأ�سدقاء والأقارب وقالوا يل: »ال�سينما دي بتاعة 

الّنا�س اللي ما معهم�س �سهادة. اأنت ابن فالن ويجب اأن 

 تركتها بعد 
ّ
ة الّتجارة ثم

ّ
ة«. دخلت كلي

ّ
تقوم بدرا�سة جامعي

ة الآداب. كان جمالها يفيدين جّدًا من 
ّ
�سنة ودخلت كلي

قراءات يف الآدب«.

ة، ذهبت اإىل القاهرة 
ّ
»بعد النتهاء من درا�ستي اجلامعي  

لأعمل يف ا�ستوديو نّحا�س. انتقلت عرب الأق�سام املختلفة 

لأكت�سفها وبعد اأكرث من �سهر، مّت طردي بعد خالف حدث 

. بعدها ح�سلت 
٢
بيني وبني املمّثلة الأوىل يف اأحد الأفالم

 و�سافرت اإىل فرن�سا«.
٣
على »بعثة«

»كنت قد در�ست الإنكليزّية ولكنّني مل اأفّكر يف الذهاب   

ع�سقت  باري�س.  اإىل  الذهاب  لت  ف�سّ اأمريكا.  اأو  لندن  اإىل 

الأوقات،  من  وقت  يف  وثقافة.  نوٍر  م�سدر  كانت  باري�س. 

اّتهموين باأيّن متاأّثر بالواقعّية اجلديدة الإيطالّية ولكنّني اأرغب 

ر�ست هذه الأفالم يف الإ�سكندرّية  اإّنه عندما عمُ اأقول لك  اأن 

، مل اأ�ساهدها ومل اأكن 
٥
 و»�سارق الب�سكالت«

٤
 Sciuscià :مثل

�ساهدت  ولكّنني  الأمريكّية  ال�سينما  اأحّب  كنت  بها.  مهتّمًا 

اأفالم  واأحببت  باري�س  يف  بعد  فيما  الإيطالّية  الأفالم  هذه 

 .
٦
ميالنو« و»معجزة يف  الب�سكالت«  »�سارق  مثل  �سيكا  دي 

اكت�سفت اأنواع الواقعّية يف ال�سينما من اأّيام الثالثينّيات يف 

اأفالم جان رينوار وبداأت اأهتّم بها. وعندما عدت اإىل القاهرة، 

كان اأّول فيلم كتبته يحتوي على �سيء من هذه الواقعّية.

 ،IDHEC يف فرن�سا، كان من املفرو�س اأن اأدخل الإيدك  

نة الأوىل، مل اأدخل 
ّ

. يف ال�س
٧
اأي معهد ال�سينما يف باري�س

اإىل املعهد. ذهبت اإىل ال�سينماتيك Cinémathèque ونوادي 

فكنت  يجب،  كما  ال�سينما  تاريخ  واكت�سفت  ال�سينما 

اأ�ساهد الأفالم التي قراأت عنها.

الت�سوير  مدر�سة  اأدخل  اأن  رت 
ّ
قر الثانية،  ال�سنة  يف   

. داومت ملّدة يوم اأو يومني، لأّنني مل اأ�ستطع 
٨
»Vaugirard«

ال�ستيقاظ باكرًا.

التجربة الثالثة، كانت يف جامعة ال�سوربون حيث كان   

�س جديد ا�سمه filmol اأي درا�سة ال�سينما كجزء  هناك تخ�سّ

من علم اجلمال. اأم�سيت هناك فرتة وكاأّي جاهل، اعتقدتمُ 

اأّنني اأفهم كّل �سيء. بعد هذه املرحلة، تدّربت يف فيلمني.

الفيلم الأّول الذي كان من  اأذكر ا�سم خمرج  اأعْد  مل   

من  كان  الفيلم  لكّن  فرن�سا،  الّثالثة يف  الّدرجة  خمرجي 

. مبا اأّن م�ساعد املخرج 
٩
 Charles Trenet بطولة �سارل ترينيه

اإىل  املخرج  فانتبه  اأتدّخل،  بداأت  عّدة،  اأخطاء  ارتكب 

اأن  بدل  العمل  اأح�رّس  اأن  مّني  يطلب  واأخذ  مالحظاتي 

يطلبه من م�ساعده. فرفع هذا الأخري �سكوى للّنقابة. من 

 نفد مّني املال وعدت اإىل م�رس«. 
ّ
ثم

ثقافة  �سالح  اأك�سبت  الباري�سيّة  الّتجربة  اأّن  �سّك  ل   

اآفاقه. عاد اإىل  وا�سعة يف ال�سينما وباقي الفنون وو�ّسعت 

القاهرة وبداأ يعمل على كتابة فيلمه الأّول »درب املهابيل«. 

مع جنيب حمف�ظ

اأ�ساهد يف �سينمات الّدرجة  »لدى عودتي اإىل م�رس، بداأت 

ا�سم جنيب  ولفتني  اأفالم يف غيابي.  اأمُنتج من  ما  كّل  الّثانية 

عن  خمتلفة  تركيبًة  فيهما  اكت�سفت  فيلمني  يف  حمفوظ 

هناك  كان  امل�رسّية.  ال�سينما  يف  موجودًا  كان  الذي  ال�رّسد 

بناء خمتلف متامًا عن �رسد احلّدوتة املعَتمدة يف الأفالم. ذهبت 

اأن يعمل  يقبل  اإذا كان  اإىل جنيب حمفوظ و�ساألته  فت 
ّ
وتعر

معي على املعاجلة التي كنت بداأت اأكتبها يف فرن�سا ل�سيناريو 

فيلمي الأّول، فوافق.

اأ�سبوعًا  مّني  وطلب  املعاجلة  يف  اأ�سا�سّية  اأ�سياء  اإنتقد   

مع  اأ�سبوع حتديدًا جاء  وبعد  بطريقة خمتلفة.  كتابتها  ليمُعيد 

عقت لأّنه غرّي ال�سخ�سّيات  ت�سعة مقاطع من اأربع ورقات. �سمُ

التي اأ�سبحت �سخ�سّيات م�رسّية حقيقّية، كما اأعطى للفيلم 

عنوانًا فاجاأين: »درب املهابيل«. ودربمُ املهابيل هي حارة مع 

كّل تفا�سيلها الواقعّية بالّن�سبة اإيل، يعود الف�سل يف الواقعّية 

يف ال�سينما امل�رسّية اإىل جنيب حمفوظ. كما له الف�سل يف 

واقعّية »درب املهابيل«. اكت�سفتمُ فيما بعد مدى تاأثري جنيب 

هذا  يف  حمفوظ  دور  واأهّمية  الواقعّية  ال�ّسينما  يف  حمفوظ 

الإطار كما اكت�سفتمُ مدى تاأثري حمفوظ يف �سالح اأبو �سيف. 

الهالل  ل�رسكة  م�ست�سارًا  كان  �سيف  اأبو  و�سالح   

على  املوافقة  ويعطي  ال�سيناريوهات  يقراأ  وكان  لالإنتاج 

اعترب  املهابيل«،  »درب  فيلم  �سيناريو  قراأ  عندما  الإنتاج. 

لدى عودتي إلى مصر، بدأت أشاهد في سينمات الدرجة الثانية 
ُأنتج من أفالم في غيابي. ولفتني اسم نجيب محفوظ  كل ما 
الذي  السرد  عن  مختلفة  تركيبًة  فيهما  اكتشفت  فيلمين  في 
إلى نجيب  المصرية. ذهبت وتعرفت  السينما  كان موجودًا في 
محفوظ وسألته إذا كان يقبل أن يعمل معي على المعالجة التي 
فوافق. األوّل،  فيلمي  لسيناريو  فرنسا  في  أكتبها  بدأت  كنت 
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، الذي 
١٠

اأّن الفيلم فا�سل. وقارنه بفيلم: »ال�سوق ال�سوداء«

عرف ف�ساًل كبريًا وقال اإّن م�سري فيلمي �سيكون م�سابهًا. 

نتج هذا الفيلم  �سدمني الأمر. بحثت عن كّل من ميكن اأن يمُ

وحمّمد  ال�سّحار  بودا  احلميد  عبد  ال�سيناريو  قراأ  اأن  اإىل 

اأفالم.  اإنتاج  ويريدان  حمفوظ  معارف  من  وهما  فرج 

ا�ستوديو  يف  الفيلم  �سّورنا  وهكذا  ال�سيناريو.  اأعجبهما 

الأهرام، وكان مهند�س الّديكور ماهر عبد الّنور.

ريفويل  �سينما  يف  عر�سه  ر 
ّ
تقر الفيلم،  اأنهينا  عندما   

اإىل  واأ�ستمع  ال�سينما  اإىل  اأذهب  كنت  العيد.  فرتة  خالل 

اأقوال الّنا�س بعد عر�س الفيلم، من هوؤلء �سيّدة خرجت 

وهي تت�ساجر مع زوجها قائلًة: »دي ف�سحة تف�ّسحني بيها؟ 

اأنا  ما  فاأجابته:  واقعي.  فيلم  ده  مرا  يا  اإ�سكتي  عليها:  رّد 

عاي�سة فيه كّل يوم. اأنا عايزة اأتف�ّسح!«.

كانت هذه اإ�سارة! طبعًا، مل يكن اجلمهور معتادًا على   

هذا الّنوع من البناء وال�رّسد الفيلمي، ف�سقط الفيلم �سقطة 

فيلم  عر�س  مع  ال�ّسقوط  هذا  وتزامن  البداية.  يف  مدّوية 

 التي تلعب يف »درب 
١٢

 مع املمّثلة نف�سها 
١١

»رّنة اخللخال« 

املهابيل«. وعرف »رّنة اخللخال« جناحًا وكان فيه الكثري من 

الإيحاءات اجلن�سيّة عك�س »درب املهابيل«.

بعد هذه الّتجربة، حاولتمُ اأن اأعمل مع عّدة منتجني لكّن   

اإّن جتربة  قالوا  اأّي فر�سة.  اأن يعطيني  اأحدًا منهم مل ي�ساأ 

العمل  عن  عاطاًل  بقيتمُ  وهكذا  تكفي.  املهابيل«  »درب 

ملّدة خم�س �سنوات. بعدها باأربع اأو خم�س �سنوات اأقامت 

يجوز  اأّنه  واأعلنت  لل�سينما   
ّ
قومي مهرجان  اأّول  الّدولة 

اأمُنتجت يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية،  تقدمي الأفالم التي 

النتيجة  وجاءت  امل�سابقة  يف  املهابيل«  »درب  فدخل 

 ل�سالح اأبو 
١٣

كالآتي: اجلائزة الأوىل: فيلم »�سباب امراأة«

�سيف. فاز فيلمي باملرتبة الّثانية بجائزٍة م�سرتكة مع فيلم 

ر�س بالألوان. ّد قلبي« الذي عمُ عّز الدين ذو الفقار »رمُ

حزن الراحل عزالدين ذو الفقار، و�ساأل من هو توفيق   

وهو  قلبي«  »رّد  يناف�س  الذي  الفيلم  هذا  هو  وما  �سالح؟ 

فيلم عن الثورة؟ كان مري�سًا يف البيت فطلب ن�سخة ٦١ 

ملم من »درب املهابيل« وعر�سها يف غرفة نومه. اأمُعجب 

بتح�رّس�س  »ما  و�ساألني:  بي  فات�سل  وباإخراجه.  بالفيلم 

حاجة؟ قلتّله: لأ، فقال يل تعال« وطلب مّني اأن اأجنز فيلمًا 

ا�سمه »�رساع الأبطال««.

اأظهر   ،)١٩٥٥( املهابيل«  »درب  الأّول  فيلمه  مع   

 احلارة امل�رسّية الفقرية التي 
ّ
توفيق �سالح باأ�سلوب واقعي

عندما  يح�سل  ماذا  يان�سيب.  ورقة  على  اأهلها  يتنازع 

التجربة  ارتبطت  يان�سيب؟  بورقة  احلارة  جمنون  يفوز 

ة هنا بخربة الأديب جنيب حمفوظ الذي �سارك يف 
ّ
الواقعي

كتابة ال�سيناريو وجعل الفيلم م�رسّيًا بكّل معنى الكلمة. 

ة ال�سعرّية 
ّ
مع »درب املهابيل« امتزج اأ�سلوب اأفالم الواقعي

يف  الت�سوير   
ّ
يتم كان  حيث  ات، 

ّ
الثالثيني يف  ة 

ّ
الفرن�سي

ة 
ّ
ال�ستوديو وتلعب الإ�ساءة دورًا مهّمًا مع الوجوه ال�سعبي

اجلديدة  ة 
ّ
الواقعي من  نوذج  اأمام  وكاأّننا  بدّقة  املختارة 

وكاأّنه طريقة  احلارة  �سّكان  الغناء على  ة. ودخل 
ّ
الإيطالي

 امل�رسي.
ّ
ة عفوّية بعيدًا عن نط الفيلم الغنائي

ّ
تعبري �سعبي

والطمع  الفقر  حالة  اليان�سيب  ورقة  ة  ق�سّ ف�سحت   

على  للح�سول  وال�رساع  احلارة  �سّكان  بني  والعالقات 

 عن البلد. 
ٌ
م

ّ
املال داخل املكان الواحد وكاأّن احلارة جم�س

�سيكا:  دي  فيتوريو  فيلم  مثل  معجزة  اإىل  بحاجة  الكّل 

م�سدر  هنا  املعجزة  لكّن   )١٩٥١( ميالنو«  يف  »معجزة 

اإذ تلتهم املاعز  خالف لأّنها فردّية ونهايتها غري �سعيدة 

اأها املجنون!
ّ
الرثوة التي خب

زة من خالل 
ّ
يحتوي »درب املهابيل« على عنا�رس ممي  

اك التذاكر 
ّ
ة والأ�سلوب، لكّن ف�سل الفيلم على �سب الق�سّ

لن ي�سمح ل�سالح مبتابعة هذا الختبار. رغم اأّن اهتماماته 

»�رساع  الّتايل  فيلمه  مع  طاغيًة  �ستبقى  ة 
ّ
الجتماعي

العلم  مواجهة  مو�سوع  يطرح  الذي   )١٩٦٢( الأبطال« 

�سالح  اأّن  اإّل  طبيب.  ة 
ّ
�سخ�سي خالل  من  واجلهل  للفقر 

التي  املبا�رسة  واحلوارات  امليلودراما  ل�رسوط  �سيخ�سع 

ة مقابل اإي�سال 
ّ
حتّجم يف بع�س امل�ساهد القدرة ال�سينمائي

الفيلم بطريقة اأ�سهل للجمهور.

اأّيام  وحتديدًا  ات 
ّ
الأربعيني يف  الفيلم  اأحداث  جتري   

خالل  من  د 
ّ

يمُج�س لكّنه   ،١٩٤٨ �سنة  الكولريا  ماأ�ساة 

خطاب  �رسحان(  )�سكري  �سكري  الطبيب  ة 
ّ
�سخ�سي

وحماربة  املجتمع  تطوير  وم�رسوع  النا�رسّية  املرحلة 

الإقطاع والف�ساد ون�رس العلم. 

�شينما لفهم املجتمع

بالّنظام  مقتنعًا  كنتمُ  الأبطال«،  »�رساع  اإنتاج  مّت  »عندما 

الّنا�رس  عبد  بالرئي�س  و�سعيدًا  ذه 
ّ
واأحب مقتنعًا  م�رس.  يف 

ًا. وكان هناك اهتمام كبري جّدًا بتطوير املجتمع.
ّ
�سخ�سي

بخدمة  املتعّلم  ال�سخ�س  يقوم  اأن  يجب  يل،  بالّن�سبة   

 عندي. 
ّ
جمتمعه. وهذا حمور مهّم يف الفيلم واقتناع حقيقي

لول  اأقول  كنت  الفيلم،  عن  ي�ساألونني  كانوا  عندما  لذلك 

وجود الّثورة والرغبة يف تطوير البلد والو�سول اإىل م�ستقبل 

ال�سكل.  بهذا  ال�سيناريو  كتابة  املمكن  من  اأف�سل، مل يكن 

ّلفت بهذا الفيلم، كنت اأريد اأن اأجنز فيلمًا ناجحًا. عندما كمُ
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هذه  اأخذ  رت 
ّ
فقر ال�سائدة،  هي  امليلودراما  كانت   

باأمانة وبو�سوح يف  اأفكاري  اإي�سال  ة ومن خاللها 
ّ
التقني

الت  . واجهنا عقبات كبرية مع رف�س ال�سّ
ّ
قالٍب �سينمائي

عر�س الفيلم اإىل اأن وافقت �سينما مرتو على ذلك وحاز 

على جناح كبري.

اأّن عبد الّنا�رس يرف�س حتويل ال�سينما اإىل  اأعلم  كنت   

قطاع عاّم، لكّنه فجاأة وافق بعدما �ساهد »�رساع الأبطال« 

وقال: »لو تعملوا اأفالم من هذا النوع يبقى كوي�س. واتعَمل 

القطاع العام««. 

ت هذه 
ّ
مّت تاأميم ال�سينما يف م�رس �سنة ١٩٦٣ وا�ستمر  

املرحلة حتى �سنة ١٩٧١. وفيما انتقل العديد من املخرجني 

اإثر هذا التاأميم اإىل لبنان، قام �سالح باإخراج اأفالٍم من اإنتاج 

قابة 
ّ
القطاع العام وما لبث اأن واجه ال�سعوبات مع دور الر

 ي�سارع كالطبيب �سكري 
ّ
والتقييد على احلرّيات، وا�ستمر

لإنتاج �سينما تمُطّور املجتمع وتطرح الأ�سئلة املحورّية. 

حوله  ما  يراقب  اأن  يجب  ال�سينمائي  باأن  مقتنع  »اأنا   

عا�ست  امل�رسّية  ال�سينما  حوله.  ممّا  ي�ستطيع  ما  وي�ستلهم 

 وتعيد 
ّ
ول تزال عائ�سة على ا�ستلهام فكرة من فيلم اأجنبي

اأنادي  كنت  واأنا  م�رسّية.  وِنَكت  م�رسّية  بطريقة  �سياغته 

يف  اأعمل  اأن  قبل  حتى  م�رسّية.  لي�ست  اأفالم  هذه  واأقول 

اأزال يف اجلامعة، كنت مقتنعًا  اأي عندما كنتمُ ل  ال�سينما، 

فهم  على  املتلّقي  ت�ساعد  اأن  يجب  ال�سينما  اأّن  وموؤمنًا 

ولذلك  يطّوره،  اأن  ي�ستطيع  لكي  فيه  يعي�س  الذي  املجتمع 

ويخرجان  فيلمًا  اثنان  ي�ساهد  عندما  اأّنه  مبادئي  اأحد 

اأو يف ال�رساع املوجود يف الفيلم،  يتناق�سان يف املو�سوع 

فاإّنني اأعترب اأن الفيلم مفيد لأّن ال�سينما لي�ست كاأّي فّن.

اأعترب  لذلك  فّن،  كاأّي  لي�ست  ال�سينما  اأّن  مبادئي  ومن   

الفيلم مفيدًا، هي فّن ب�رسّي قادر على حتويل وعي امل�ساهد 

ويجب على كّل فيلم اأن يحتوي على فائدة للم�ساهدين.

تعّلمت  اأّنني  اأعتقد  كنت  جدًا.  طموحة  بدايتي  كانت   

تعجبني.  امل�رسّية  الأفالم  ال�سوربون ومل تكن  ودر�ست يف 

ة للفيلم امل�رسّي وهذا ما حاولت  كنت اأبحث عن لغة خا�سّ

»درب  اإطار  اأّن  �سحيح  املهابيل«.  »درب  فيلم  يف  اختباره 

 وكذلك العقدة، لكّنني ل اأ�ستطيع اأن اأّدعي 
ّ
املهابيل« م�رسي 

ل اإىل هذه اللغة التي اأبحث عنها. اأّنني عرفت اأن اأتو�سّ

مل  الأبطال«،  »�رساع  وجاء  الفيلم  هذا  ف�سل  عندما   

اأبحث  كنت  بل  ة( 
ّ
)�سينمائي م�رسّية  لغة  عن  اأبحث  اأكن 

عن فيلم ينجح«. 

يفتك  الذي  احلقيقي  الوباء  الأبطال«  »�رساع  اأظهر   

بال�ّسعب وهو الفقر، وج�ّسدت املواجهة بني الطبيب وقابلة 

القرية، ال�رّساع بني التقّدم والعلم واإقامة املجتمع الع�رسّي 

مع التخّلف واملعتقدات البالية.

يف  �رسحان(  )�سكري  الطبيب  و�سول  مع  الفيلم  يبداأ   

اإمتام  مع  وينتهي  البعيدة  القرية  يف  مهّمته  ملبا�رسة  القطار 

مهّمته وانطالقه جمّددًا يف القطار نحو مهّمة يف قرية اأخرى 

الدكتور  ي�ستقبل  و�سوله،  عند  جديدة«.  »بداية  نحو  اأو 

�سكري ماأمور نقطة القرية. عند مغادرته، يوّدعه جميع اأهل 

دراماتيكّيًا  حتّول  الذي  نظمي(  )�سالح  البيه  وحّتى  القرية 

وكاأّننا اأمام م�ساحلة طبقّية. قد تمُذّكرنا �سورة �سكري املنت�رس 

يف نهاية الفيلم وهو يغادر يف القطار ويحّيي اأهايل القرية 

ب�سورة الرئي�س عبد النا�رس وهو يجوب م�رس يف القطار 

فيما اجلماهري تتدافع لتحّيته. اإّنه زمن الأحالم الكبرية التي 

ق 
ّ
دون« حيث يتطر

ّ
�ستتبّدد تدريجّيًا وتتحّول مع فيلم »املتمر

توفيق �سالح اإىل الثورة واإخفاقها. 

دون« و٥ ي�ني� والرقابة
ّ
»املتمر

اليمن ونحن ننزل  اأّيام حرب  ات، منذ 
ّ
ال�ستيني »نحن يف 

ًا خطوة خطوة.
ّ
�سيا�سي

دون« فيما كان 
ّ
بني ١٩٦٥ و١٩٦٦، كتبت فيلم »املتمر  

 يف م�رس اإىل انهيار. عندما ت�ساهد »�رساع 
ّ
الو�سع ال�سيا�سي

�سخ�سًا  وجتد  وحما�سًة  للم�ستقبل  نظرة  جتد  الأبطال«، 

املجتمع. يف  اأجل خدمة  الدكتور( ي�سّحي من  )�سخ�سيّة 

ول  �سعبها  تخدم  ل  امل�ست�سفى  اإدارة  جتد  دون«، 
ّ
»املتمر

يغ�سبون  وعي.  بدون  ثورة  يف  واملر�سى  املر�سى.  تخدم 

ّل م�سكلتهم«. »بداأت  دون ويتظاهرون من دون اأن حتمُ
ّ
ويتمر

دون« يوم ٥ حزيران / يونيو( ١٩٦٦ وكان 
ّ
ت�سوير »املتمر

جاهزًا تقريبًا يف ت�رسين الثاين / نوفمرب مع النتهاء من 

امليك�ساج. لكّن الفيلم مل يمُعر�س. عند اإر�ساله اإىل الرقابة، 

تاأّخرت النتيجة، فذهبت لأرى ما هو �سبب التاأخري. وجاء 

اأحدهم ي�ساألني عن رمزّية املاء يف الفيلم واآخر ي�ساأل عن 

رمزّية ال�سم�س واأنا اأقول لهم: املاء ماء وال�سم�س �سم�س، 

لكّنهم اعتربوا اأّن لكّل لقطة ولكّل �سخ�سيّة اأبعادًا رمزّية 

ملّدة  الفيلم  نع  ممُ العاّم.  القطاع  اإنتاج  من  الفيلم  اأّن  علمًا 

�سنتني ومل يمُعر�س اإّل �سنة ١٩٦٨«. 

حافظ  �سالح  رواية  عن  )نقاًل  الفيلم  اأحداث  تدور   

الذي �سارك اأي�سًا مع �سالح يف كتابة ال�سيناريو( يف اإحدى 

امل�سّحات احلكومّية الواقعة و�سط ال�سحراء والتي ينق�سم 

والرعاية  باملال  تنعم  نخبة  اأحدهما  نوعني  اإىل  مر�ساها 

يفتقدون  املّجانّية  الأق�سام  يف  الثاين  والّنوع  والعالج، 

لأب�سط �رسوط العي�س من ماء ودواء. ميوت هوؤلء املحرومون 
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ال�سعب  من العط�س فيتدافعون ل�رسب املاء من اخلّزانات. 

مري�ٌس وال�سلطة فا�سدة ت�سيطر عليها البريقراطّية.

د ال�سعبي ويرتفع �سعار: »ل �سكوت بعد اليوم«. 
ّ
يزداد التمر

اختيار   
ّ
ويتم الإدارة  على  ت�ستويل  التي  الثورة  فتنطلق 

زعيمًا  امل�سّحة  هذه  اإىل  القادم  الطبيب  عزيز،  الدكتور 

لهذه الثورة. لكّن امل�ساكل تت�ساعف مع عدم ح�سن اإدارة 

الثورة وطغيان الفو�سى و�سيطرة اجلوع بحيث ل تختلف 

الإطار  هذا  يف  الالفت  من  القدمية.  عن  اجلديدة  الإدارة 

ًة جديدة دور الطبيب 
ّ
اأّن املمّثل �سكري �رسحان يلعب مر

ة التي 
ّ
ة واملثالي

ّ
لكّن دوره هنا اختلف عن الّنظرة الإيجابي

ي�سبح  دون«، 
ّ
»املتمر الأبطال«. يف  »�رساع  ارت�سمت يف 

بحاجة  اأحلم  »كنت  ويقول:  ومك�سورًا  مري�سًا  الطبيب 

عت عمري على �رساب«.
ّ
م�ستحيلة«و»�سي

لطة بيد 
ّ

الّتغيري والنك�سة قادمة. ال�س انك�رست اأحالم   

ال�سعب توؤّدي اإىل الفو�سى ول تلبث ال�سلطات اأن تق�سي 

دين لنعود من جديد اإىل الإدارة القدمية.
ّ
على املتمر

 بحيث ير�سم بق�ساوة 
ّ
يطغى اإذًا على الفيلم الطابع ال�سيا�سي  

واقع مرحلة ت�سويره كما ميكن ال�ستعانة به اليوم لتبيان احلالة 

امل�رسّية والعربّية عمومًا بعد معظم الثورات الأخرية.

واحلركة  د 
ّ
التمر حالة  ت�سويره  ة 

ّ
بكيفي الفيلم  ز 

ّ
يتمي  

ة التي ت�سبح ثورة فيما تكتفي املو�سيقى كالعادة 
ّ
ال�سعبي

م�سرية  يف  البارز  الفيلم  هذا  لكّن  العاطفي.  بال�سحن 

�ستتجّلى  التي  النقدّية  املقاربة  تطوير  على  يعمل  �سالح 

اأكرث فاأكرث يف ال�سينما امل�رسّية بعد هزمية ١٩٦٧. ورغم 

اإنتاج  من  �سالح  توفيق  اأفالم  اأّول  هو  دون« 
ّ
»املتمر اأّن 

قابة. 
ّ
�س للر

ّ
القطاع العام يف ال�سينما لكّنه �سيتعر

اأفالمه  يف  املجتمع  بق�سايا  اللتزام  هذا   
ّ
�سي�ستمر  

حيث   )١٩٦٨( الأرياف«  يف  نائب  ات 
ّ
»يومي من  التالية 

د البلطي« 
ّ
يعالج ب�سخرية عالقَة القانون بالواقع اإىل »ال�سي

)١٩٦٧ - ١٩٦٩( اإْذ يطرح مو�سوع ال�رساع بني القدمي 

ة مع اأجمل اأفالمه: 
ّ
ة الفل�سطيني

ّ
واجلديد و�سوًل اإىل الق�سي

اأفالم  بني  ة 
ّ
امل�ستمر العالقة  ما   .)١٩٧٢( »املخدوعون« 

توفيق �سالح وال�سيا�سة؟

اآخرون  بينما  �سيوعّيًا  يعتربونني  اليوم  حتى  »كثريون   

يقولون اإّنني نا�رسّي اإذ اإّن اأفالمي �سيا�سّية. اأنا اأ�سعر بالرغم 

من كّل �سيء، باحلرّية: يف الختيار والت�رّسف والقول. وهذه 

احلرّية جتعلني اأختلف عن الذين يخ�سون اأن يتكّلموا«.

التعامل  �سعوبة  مدى  �سالح  توفيق  م�سرية  تك�سف   

فعت 
مُ
ة يف فرتة ر

ّ
العربي العام وتخّلف الأنظمة  مع القطاع 

ة. وت�سّكل 
ّ
ة والت�سحيحي

ّ
فيها ال�سعارات الثورّية والتقّدمي

 
ّ
ال�سينمائي واقع  عن  بامتياز  ًا 

ّ
عربي نوذجًا  �سالح  جتربة 

بوجه ال�سلطة. 

د 
ّ
»ال�سي باإخراج  �سالح  توفيق  قام  دون«، 

ّ
»املتمر بعد   

البلطي« يف اأيلول / �سبتمرب ١٩٦٧، اأي بعد ثالثة اأ�سهر 

جمتمع   
مُ
الفيلم �سّور  اإ�رسائيل.  اأمام  ة 

ّ
العربي الهزمية  من 

ة« وهي عائلة كبرية يغيب 
ّ
ادين حيث عائلة »البلطي

ّ
ال�سي

د البلطي في�سبح كّل فرد ي�سري على هواه.
ّ
عنها ال�سي

اإىل  يتحّول  الذي  العائلة  كبري  هو  البلطي«  د 
ّ
»ال�سي  

)عّزت  ابنه  فيما  انتهى،  قد  زمنه  وكاأّن  ويبدو  اأ�سطورة 

الطريق  على  ليدّله  الوالد  �رساب  عن  يبحث  العاليلي( 

معلنًا اأن »احلْمل ثقيل«.

البلطي  د 
ّ
ال�سي وكاأّن  جديدة  مرحلٍة  يف  ندخل  نحن   

الأب ويف حال  الّنا�رس  اأ�سطورة عبد  ال�سيء  بع�س  ميّثل 

غيابه، تتفّكك العائلة وينتهي زمن الأ�ساطري.

ات نائب يف الأرياف«
ّ
عبد النا�رس و»ي�مي

انطلق الفيلم من مفهوم اأّنه اإذا قام ال�سعب بخلق اأ�سطورة 

هذه  على  معتمدًا  العمل  عن  يتوّقف  ما،  ٍة 
ّ
�سخ�سي من 

امل�ساكل  و�ستحّل  الأمور  كّل  �ستعالج  التي  ة 
ّ
ال�سخ�سي

لفيلم   
ّ
الأ�سا�سي املحور  هو  هذا  الهزمية.  تكون  والنتيجة 

معظم  ناق�س  الفيلم  اأّن  امل�سكلة  لكّن  البلطي«،  د 
ّ
»ال�سي

د 
ّ
الأفكار من خالل احلوار فقط. »تركتمُ م�رس بعد »ال�سي

البلطي« لأّنهم حذفوا الكثري من امل�ساهد. كما اعتربت اأّن 

ة«. 
ّ
الّنقد الذي طاول الفيلم كان مبثابة الإهانة ال�سخ�سي

ابق، 
ّ

ال�س فيلمه  يف  واجهها  التي  امل�ساعب  كّل  رغم   

التي  لل�سينما  العاّمة  املوؤ�ّس�سة  مع  وتعاون  �سالح  عاد 

تغب،  ومل  مر�سي.  �سالح  رواية  عن  نقاًل  الفيلم  اأنتجت 

كالعادة، يد الرقابة لتتدّخل يف تعديل الفيلم. وكما اأعلن 

عّزت العاليلي يف الفيلم اأّن احلْمل اأ�سبح ثقياًل، يبدو اأن 

�سالح مل يعد يتحّمل كّل هذا الثقل يف العمل.

ولكن قبل اأن يغادر م�رس، اأخرج توفيق �سالح فيلمًا   

احلكيم  توفيق  اأ�سلوب  ز 
ّ
متي التي  خرية 

ّ
ال�س بنقل  فيه  جنح 

الأرياف«.  يف  نائب  ات 
ّ
»يومي كتابه:  اقتبا�س  خالل  من 

وكتب �سالح ال�سيناريو مع األفريد فرج.

كتاب  مقتب�سًا   ١٩٦٨ �سنة  الفيلم  هذا  اإنتاج  مّت   

يف 
ّ
الر عن  احلكيم  لتوفيق  الأرياف«  يف  نائب  ات 

ّ
»يومي

فكرة  يطرح  الع�رسين  القرن  ات 
ّ
ثالثيني يف  امل�رسي 

ة والف�ساد والقهر. 
ّ
ة القانون والبريوقراطي

ّ
العدالة وانتقائي

د ال�سينمائي يقوم يف جوهره على ال�سخرية، 
ّ

ومبا اأّن ال�رس

قابة: 
ّ
مل تتاأّخر كالعادة م�ساكل �سالح مع الر
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»لإعطاء اإجازة عر�س لهذا الفيلم، ا�سرتط وزير الداخلّية   

يف  ال�رسطة  عن  دقيقة(   ٢٠( ق�سري  فيلم  باإخراج  اأقوم  اأن 

خدمة ال�سعب واأن يكون ت�سوير الفيلم بالألوان.

ول يمُعر�س فيلم »يومّيات نائب يف الأرياف« اإّل مع هذا   

ملّدة  ة  الق�سّ ت 
ّ
ا�ستمر ال�رّسط.  الق�سري. رف�ستمُ هذا  الفيلم 

هي  ما  لتقرتح  الفيلم  مل�ساهدة  جلانًا  الوزير  وكّون  �سهرين 

امل�ساهد التي يجب حذفها. فكنت اأذهب اإىل وزارة الداخلّية 

ج عليه.
ّ
واأ�سّلم اللجنة علب الفيلم وعددها ١٢، لتتفر

دون  من  الفيلم  م�ساهدة  على  جلان  خم�س  تناوبت   

�سعراوي  تراأّ�س   
ّ
ثم بخ�سو�سه.  قرار  اّتخاذ  اإىل  ل  التو�سّ

جلنًة اأخرى واأخذوا يقارنون بني الكتاب والفيلم ليحذفوا 

اأّي م�سهد قد اأ�سفته. نحن نتحّدث عن توفيق احلكيم ول 

يوجد اأّي مّثقف م�رسي مل يقراأ هذا الكتاب. اإّل اأّن عمل 

ة.
ّ
 مع جلنة مركزّية من وزارة الداخلي

ّ
الرقابة ا�ستمر

ة فطلب م�ساهدة  �سمع الرئي�س عبد الّنا�رس بهذه الق�سّ  

اعة 
ّ

الفيلم. اّت�سل بي مدير مكتبه ثروت عّكا�سة يف ال�س

ابعة �سباحًا واأر�سلت له الفيلم. يبدو اأّن عبد النا�رس 
ّ

ال�س

 
ّ

�ساهد الفيلم يف الليل يف منزله واأ�سدر الأمر بعدم امل�س

باأي »كادر« من الفيلم وقال لو اأّن املوؤ�ّس�سة العاّمة لل�سينما 

ات نائب يف الأرياف«، فاإّنه 
ّ
اأنتجت اأربعة اأفالم مثل »يومي

تها«. 
ّ
�سي�ساعف ميزاني

قابة من خالل 
ّ
هكذا خا�س �سالح معارك قا�سية مع الر  

البلطي«  د 
ّ
و»ال�سي  )١٩٦٦( دون« 

ّ
»املتمر الثالثة:  اأفالمه 

ات نائب يف الأرياف« )١٩٦٨(. وتعك�س 
ّ
)١٩٦٧( و»يومي

م�سمون  فيها  اأفالم  اإجناز  �سعوبة  مدى  التجربة  هذه 

ويبدو  بواقعه.  يفّكر  امل�ساهد  وجتعل   
ّ
واجتماعي  

ّ
�سيا�سي

حيل 
ّ
اأّن ثقل هذه التجربة اأّدى اإىل اّتخاذ �سالح قرار الر

وكاأّن ال�رّساع انتهى بهزمية على عك�س انت�سار الّطبيب 

الذي اأراد اإنها�س �سعبه يف »�رساع الأبطال« )١٩٦٢(.

ًا
ّ
ة �شينمائي

ّ
ة الفل�شطيني

ّ
»املخدوع�ن«: الق�شي

انتقل �سالح من م�رس اإىل �سورّية حيث �سيقتب�س رواية 

ان كنفاين: »رجال يف 
ّ

 غ�س
ّ
الكاتب واملنا�سل الفل�سطيني

ال�سم�س« يف فيلم »املخدوعون«.

اأ�سدر كنفاين رواية »رجال يف ال�سم�س« يف بريوت عام   

١٩٦٣ وجتري اأحداثها �سنة ١٩٥٨، اأي بعد ع�رس �سنوات 

التي  الدراماتيكّية  امل�ستجّدات  لكّن   .١٩٤٨ نكبة  من 

ح�سلت بني ١٩٦٧ و١٩٧٠ كانت ل �سّك �ستاأخذ من يبغي 

اقتبا�س هذا الكتاب �سينمائّيًا اإىل بعٍد نقدّي اأو�سع واأقوى من 

ظروف كتابته بالأخ�ّس بعد هزمية عربّية جديدة �سنة ١٩٦٧ 

واأرا�ٍس  التاريخّية  اأر�س فل�سطني  تبّقى من  ق�ست على ما 

عربّية اأخرى. وقد تاأّثر �سالح بكّل هذه اخللفّية لينجز فيلمًا 

اأ�سا�سّيًا لي�س فقط يف م�سريته بل يف تاريخ ال�سينما العربّية 

ويف م�سرية الأفالم التي بداأت تتناول الق�سّية الفل�سطينّية 

بنقل  باأنف�سهم  الفل�سطينّيون  يقوم  اأن  قبل  جّدّية  بطريقٍة 

واقعهم �سينمائّيًا من الّداخل واخلارج.

التي  ة 
ّ
الروائي الأفالم  بع�س  على  �سهدنا  قد  كّنا   

ون« 
ّ
فدائي »كّلنا  مثل   ١٩٦٩ �سنة  لبنان  يف  ّورت  �سمُ

لكاري كرابيتيان والتي رّكزت على عن�رس احلركة واإبراز 

الحتالل.  جنود  يواجه  الذي  الفل�سطيني  »ال�سوبرمان« 

ًا، 
ّ
ة مع »املخدوعون« اختلفت كلي

ّ
لكّن املقاربة ال�سينمائي

ًة جتارّية تلعب على م�ساعر اجلمهور 
ّ
فاملو�سوع لي�س ق�سي

الهروب  يحاولون  ني 
ّ
فل�سطيني اأفراد  ة  بق�سّ التزاٌم  هو  بل 

من واقعهم املاأ�ساوي. وتاأتي هذه املقاربة يف زمن الإعالن 

عن »ال�سينما البديلة« يف مهرجان دم�سق ال�سينمائي �سنة 

ة ملتزمة بق�سايا املجتمع تمُعطي 
ّ
١٩٧٢ وبروز �سينما عربي

 ل�سينما املوؤّلف بوجه ال�سينما التجارّية.
ّ
ور الأ�سا�سي الدَّ

ني 
ّ
فل�سطيني ثالثة  ة  ق�سّ »املخدوعون«  فيلم  يتناول   

)اأبو قي�س واأ�سعد ومروان( يحاولون الهرب اإىل الكويت 

الختباء  على  فيوافقون  وال�ستقرار،  املال  عن  بحثًا 

ة يف �سهر 
ّ
ة الكويتي

ّ
داخل خّزان بغية عبور احلدود العراقي

ه �سائق ال�ّساحنة اأبو اخليزران 
ّ
. ي�سب

ّ
اآب / اأغ�سط�س احلار

اخلّزان باملقلى ويعلن اأن اخلّزان �سي�سبح من الّداخل فرنًا 

د اأن ي�سقط راأ�سه داخل اخلّزان 
ّ
ًا، اأّما اأ�سعد فبمجر

ّ
حقيقي

يمُعلن: »هذه هي جهّنم!«.

اإىل جهّنم  ات الدخول 
ّ
ال�سخ�سي اأّن على  هكذا يبدو   

مع  املوعد  ولكّن  فيه  يعي�سون  اأ�سود  واقٍع  من  للهروب 

تهم.
ّ
 لق�سي

ّ
 واجلماعي

ّ
 يف غياب احلّل العربي

ّ
املوت حتمي

ينتظر  خمدوعًا  �سعبًا  ميّثلون  الذين  »املخدوعون«  اإّنهم 

ا�ستعادة الوطن امل�سلوب.

يف  امل�سوؤولني  اأحد  وقابلت  �سورية  اإىل  »ذهبت   

فيلم  باإخراج  عر�سًا  تلّقيت  لل�سينما.  العاّمة  املوؤ�ّس�سة 

من  اأكرث  اأّن  مبا�رسًة خ�سو�سًا  فوافقت  مو�سوعه.  اأختار 

كان يهاجمني يف م�رس كان من القطاع العام وكان من 

ًا اأن اأح�سل على اإنتاٍج م�رسّي جديد.
ّ
امل�ستحيل تلقائي

لأّنه  �سورّي  باإنتاج  »املخدوعون«  اأجنز  اأن  رت 
ّ
قر  

ة ولن يواجه معار�سًة �سورّية. 
ّ
يتناول امل�سكلة الفل�سطيني

ومتّت املوافقة. كنت قد كتبت معاجلًة اأوىل يف م�رس لكن 

 وم�ساعر 
١٥

 واأحداث اأيلول الأ�سود
١٤

بعد وفاة عبد الّنا�رس

احلزن والأمل والغ�سب التي خّلفها هذان احلدثان، اأعدتمُ 
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رت 
ّ
ان كنفاين »رجال يف ال�ّسم�س« وقر

ّ
قراءة كتاب غ�س

اأ�سياًء ب�سيطة  اأ�سيف  اأحتفظ بكّل ما يف الكتاب واأن  اأن 

 احلايل.
ّ
ة يف الإطار الزمني ت�سع الق�سّ

الّنا�س متوت يف  اإّن  ان كنفاين 
ّ

يقول غ�س يف روايته،   

هذا  بتعديل  قمت   .
١٦

تقاوم اأن  غري  من  ب�سمت  اخلّزان 

طون على جدار اخلّزان. لكن ب�سبب 
ّ
الأمر وجعلتهم يخب

ي�سمعهم  مل  الكويتي  احلدود  مكتب  يف  ف 
ّ
املكي �سوت 

ة، 
ّ
والتقني ة 

ّ
الإنتاجي عوبات  ال�سّ كّل  ورغم  وماتوا.  اأحد 

اأجنزنا الفيلم«. 

»عندما عر�سنا الفيلم ملوظفي املوؤ�ّس�سة العاّمة لل�سينما،   

قالوا اإّن املخرج اقتب�س الكتاب �سفحًة �سفحة وكان بو�سع 

يكن  مل  اأّنه  اأي  العمل،  بهذا  يقوم  اأن  خمرج  م�ساعد  اأّي 

هناك حاجة ملخرج.

بالّطبع اأغ�سبني هذا الكالم بعد كّل املجهود الذي بذلتمُه   

املوؤ�ّس�سة  مدير  عند  املوّظفون  هوؤلء  ذهب  الفيلم.  لإجناز 

واأّن  العر�س  الفيلم دون م�ستوى  باأّن  يمُفيد  تقريرًا  وكتبوا 

تعر�سه.  اأن  لل�سينما  ال�ّسورّية  املوؤ�ّس�سة  على  العار  من 

فاأعطى الوزير الأمر بالحتفاظ بالفيلم يف املخازن.

عن  مهرجاٌن  �سورية  اأمُقيم يف  ثالثة،  اأو  �سهرين  بعد   

ني الّناقد 
ّ
ينما البديلة وكان من بني امل�ساركني الأ�سا�سي

ّ
ال�س

م�ساهدة  منه  فطلبت  فريد  �سمري  امل�رسّي   
ّ
ال�سينمائي

 عظيم واأّنه �سيجعل 
ٌ
الفيلم واإبداء راأيه به. فقال عنه اإّنه فيلم

املهرجان يعر�سه.

موؤ�ّس�س  وهو  ال�رسيعة،  الّطاهر  �سديقي  جاء  بعدها،   

ينمائي و�ساهد الفيلم فاأبدى حما�سًة 
ّ

مهرجان قرطاج ال�س

ل تو�سف وطلب اإعادة العر�س يف اليوم الّتايل ملجموعة 

 ي�سّمم على اأّنه 
١٧

ني. واإذا مبر�سيل مرتان
ّ
من النّقاد الفرن�سي

يجب عر�س الفيلم يف مهرجان كان لكّنه اكت�سف اأّن ميعاد 

ة لتقدمي الفيلم 
ّ
تقدمي الأفالم قد انتهى. وبقيت هناك اإمكاني

 .La Quinzaine des réalisateurs هي  جديدة  فقرة  �سمن 

فقال اإّن على املوؤ�ّس�سة اأن تر�سل الفيلم يف اليوم الّتايل، 

وكان هذا املو�سوع غريبًا على مدير املوؤ�ّس�سة العاّمة لكّن 

مر�سيل مرتان بقي عنده اأربع �ساعات للح�سول على اإذن 

اإر�سال الفيلم لأّن الوزير كان معرت�سًا. �سافر الفيلم اأخريًا 

ومّت اختياره يف »الكانزان«.

اأر�سل »مهرجان كان« دعوتني: واحدة ملدير املوؤ�ّس�سة   

واأخرى يل. اأخذوا دعوتي وقالوا: »اإنت م�س موظف عندنا، 

 بتوزيع الأفالم 
ّ
اإنت بالعقد«. ومّت اختيار �سخ�س ثاٍن يهتم

ليحّل مكاين! حاز الفيلم على جناح كبري وكتب عنه النّقاد 

حتت عنوان: »مفاجاأة الفيلم ال�سوري«. وكان الأمر مذهاًل. 

 رف�س عر�سه.
ّ
لكْن مع عودة الفيلم اإىل �سورية، ا�ستمر

قرطاج  مهرجان  يف  الفيلم  ر�س  عمُ �سهرين،  بعد   

 وحاز على اجلائزة الأوىل.
ّ
ال�سينمائي

اأع�ساوؤه  وخرج  الفيلم  على   
ّ
الكويتي الوفد  اعرت�س   

ينما وهم ي�ستمونه.
ّ

من ال�س

ات�سلت  ة 
ّ
الكويتي ة 

ّ
اخلارجي وزارة  اأّن  علمتمُ  وقد   

على  اعرتا�سها  عن  واأعلنت  ال�سورّية  ة 
ّ
اخلارجي بوزارة 

الفيلم. مل تاأِت املوافقة على عر�س الفيلم يف �سورية اإّل 

اأ�سبوعني. ومل يعر�س  ملّدة  ر�س فقط  اأ�سهر وعمُ بعد عّدة 

على  ر�س  عمُ  
ّ
َثم ومن  �سنة  من  اأكرث  بعد  اإّل  الكويت  يف 

ات«.
ّ
التلفزيون عّدة مر

يتناول  اأن  اته 
ّ
�سخ�سي خالل  من  »املخدوعون«  متّكن   

 )موّثق اأي�سًا من 
ّ
ة من منطلق تاريخي

ّ
ة الفل�سطيني

ّ
الق�سي

اأي�سًا الأجيال.   مازجًا 
ّ
خالل �سَور الأر�سيف( واجتماعي

الطريق«  »اأفالم  من  نادرًا  ًا 
ّ
عربي نوذجًا  الفيلم  وي�سّكل 

الأفالم  يف  كما  لي�ست  ال�سحراء  حيث   )road movies(

ة التي اأنتجت يف الفرتة نف�سها. يف اأفالم ما �سّمي 
ّ
الأمريكي

ر 
ّ
للتحر ف�ساًء  ال�سحراء  �سّكلت  اجلديدة«،  »هوليوود 

فيلم  يف  ال�سحراء  بينما  ة، 
ّ
الجتماعي القيود  جميع  من 

الأحالم  فيها  تتحّطم  التي  املقربة  �ستكون  »املخدوعون« 

وحترتق فيها الأرواح.

تربز  الثالثة،  املخدوعني  ات 
ّ
�سخ�سي اإىل  بالإ�سافة   

ب�ساحنته  يقودهم  الذي   
ّ
الفل�سطيني ال�سائق  ة 

ّ
�سخ�سي

ي، 
ّ
في حماوًل تهريبهم ويعلن لأحدهم: »لزم حتط ثقتك 

اأنا القائد«.

من  اإ�سابته  ب�سبب  رجولته  من  رم  حمُ القائد  اأّن  اإّل   

هل اعتبار 
ّ

اء لغم وكما يكتب األدو نيكو�سيا: »من ال�س
ّ
جر

ة التي تفتقر 
ّ
ة اأبو اخليزران رمزًا عن القيادة العربي

ّ
�سخ�سي

.
١٨

لل�رسف والرجولة«

يف زمن الإعالن عن ولدة ال�سينما البديلة )١٩٧٢(   

ال�ّسعوب  خّدرت  التي  التجارّية  الأفالم  على  فعل  كرّدة 

اأجنا�س  جميع  يف  الرق�س  م�ساهد  واإدخالها  ب�سذاجتها 

ًا  معربّ الراق�سة  كوكب  عن  احلديث  هذا  ياأتي  الأفالم، 

من�سيّون.  اخلارج  يف  الآخرون  فيما  مكيّفة  قاعة  يف 

للق�سيّة  ق 
ّ
التطر فّعالة يف  كانطالقة  »املخدوعون«  وياأتي 

القطاع  اإنتاج  من  اآخر  لفيلم  الطريق  ممّهدًا  الفل�سطينيّة 

العام يف �سورية وهو: »كفر قا�سم« )١٩٧٤( لربهان علوّية.

هو  كمخرج  ن�سجي  »بداية  �سالح:  توفيق  يقول   

»املخدوعون«. لذلك اأنا اأقول: »يا خ�سارة اأنا ما ا�ستغلت�س بعد 

كده. ده كان ممكن يدفعني حلاجات اأح�سن، ب�س ما ح�سْل�س«. 
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»الأّيام الط�يلة« يف مديح �شّدام 

مع  جديدة  بتجربٍة  �سالح  انطلق  ال�سورّية،  التجربة  بعد 

 اآخر يف العراق.
ّ
نظام بعثي

العراق  زرت  »املخدوعون«،  اأعّد  كنت  »بينما   

لأ�ستك�سف البالد واأو�ساعها. كما �سلكت طريق الب�رسة 

 
ّ
علي التي  واملناظر  ال�سحراء  نوع  اإىل  ف 

ّ
لأتعر الكويت 

قابلت  ت�سوير.  اإذن  على  واحل�سول  للفيلم  ت�سويرها 

وامل�رسح  ينما 
ّ

ال�س عن  م�سوؤوًل  كان  الذي   
١٩

ال�سّحاف

اأن   
ّ
علي وعر�س  ت�رسيحًا.  واأعطاين  للتلفزيون،  ورئي�سًا 

اأنتقل للعمل يف العراق. مع جتربة »املخدوعون« و�سعوبة 

جمّددًا  العراق  اإىل  ذهبت  و�سورية،  م�رس  يف  العمل 

يف  الإقامة  على  ني 
ّ
العراقي مع  واتفقت  الو�سع  لأدر�س 

العراق والعمل فيها. لكّن اخلالفات مل تتاأّخر يف الظهور.

مّت اختياري لأتراأّ�س جلنة التحكيم يف مهرجان قرطاج   

ّحاف لأّنه منعني من ال�سفر.  ال�سينمائي، واختلفت مع ال�سّ

مل اأكرتث ملنعه و�سافرت اإىل تون�س. وملّا عدت، كان من 

الظاهر اأّنه قد بّلغ عّني يف املطار فتّمت معاملتي على نحو 

اإىل م�رس،  واأعود  العراق  اأترك  اأن  رت 
ّ
قر ىء. وعندما 

ّ
�سي

اّت�سل بي وزير الّثقافة اجلديد طارق عزيز واجتمعت به 

العراق وكان  انتقدتمُ ما يح�سل يف  ملّدة ثالث �ساعات. 

فيلم  باإجناز  اأقوم  اأن  مّني  طلب  الّنهاية  ويف  م�ستغربًا، 

ة )»فجر احل�سارة«(. واأعلمني 
ّ
 عن احل�سارة العراقي

ّ
وثائقي

 نقل ال�سّحاف اإىل وظيفة اأخرى.
ّ
اأّنه �سيتم

فيما بعد، طلب مّني �سديق اأن اأقوم باإجناز فيلم »الأّيام   

اأبداأ  اأن  قبل  اأقابل �سّدام ح�سني  اأن  فا�سرتْطت  الطويلة« 

بكتابة ال�سيناريو لأناق�سه يف بع�س الأمور. ن�ساأ م�رسوع 

�سّدام  كان  الطويلة«.  »الأّيام  كتاب  من  انطالقًا  الفيلم 

وبطولته.  حياته  كّل  بت�سجيل  حا�سيته  وطالبْته  مري�سًا 

اأّول  كان  يكتبه.  ما  يدّونون  واأخذوا  الكّتاب  من  ح�رس 

من انتهى من الكتابة ا�سمه عبد الأمري معله وكان رئي�س 

املوؤ�ّس�سة العاّمة لل�سينما وامل�رسح. كتب »الأيام الّطويلة« 

وهو يف  �سّدام ح�سني  عا�سها  اأحداثًا  تتناول  ة  ق�سّ وهي 

الـ١٩ من عمره، اأّول ما دخل يف حزب البعث، ويتوّقف 

الكتاب عند حماولة اغتيال عبد الكرمي قا�سم الذي كان 

رئي�س وزراء العراق. وقد مّت اختيار اأربعة اأو خم�سة �سباب 

ف�سلت  ح�سني.  �سّدام  بينهم  من  ة، 
ّ
العملي بهذه  للقيام 

ة واأ�سيب �سّدام ح�سني برجله«.
ّ
العملي

�سّدام  هروب   )١٩٨١( الطويلة«  »الأيام  فيلم  يتابع   

ة واعتقال الآلف من اأع�ساء حزب 
ّ
ح�سني بعد ف�سل العملي

د 
ّ

ال�رس لكون  نقدي  بمُعد  لأّي  الفيلم  هذا  ويفتقر  البعث. 

دوره  يلعب  الذي  ح�سني  �سّدام  نظر  وجهة  على  ًا 
ّ
مبني

الإطار  هذا  يف  ل�سّدام  وي�سبح  كامل.  �سّدام  الفيلم  يف 

�سفات اأ�سطورّية. »فنحن اإزاء بطل من الفولذ ل ي�سغله 

. »مل 
٢٠

الأنا�سيد« املعّمم على طريقة  بتجريده  الوطن  اإّل 

.
٢١

نره حّتى ي�رسب اأو ياأكل، ف�ساًل عن الّتبّول طبعًا«

كّل  بعيٍد  الّنظام  خدمة  يف  دعاية  فيلم  اأمام  وكاأّننا   

البعد عن اأعمال �سالح ال�سابقة التي كانت تفّكك الو�سع 

ات يف حلظات �سعفها ويف طبيعتها 
ّ
وتظهر لنا ال�سخ�سي

ة ال�رسفة.
ّ
الإن�ساني

ومن املحزن اأن ياأتي هذا الفيلم بعد »املخدوعون« واأن   

ة وكاأّنه خ�سع للّنظام 
ّ
يكون اآخر اأعمال �سالح ال�سينمائي

القطاعات  �سمن  من  الّداخل  من  طوياًل  عمل  الذي  هو 

العاّمة املختلفة وواجهها. لكّن �سالح يف حواري معه ظّل 

ة رغم كّل الوقت 
ّ
متحفّظًا يف اإجاباته عن التجربة العراقي

و�سّدام ح�سني   
ّ
العراقي  

ّ
البعثي الّنظام  و�سقوط   

ّ
مر الذي 

�سنة ٢٠٠٣.

يعرف  الفيلم ويحّلله،  ي�ساهد  توفيق �سالح: »من  ويذكر 

فيه كيف  اأظهرت  ق. وقد 
ّ
ال�سي الّنطاق  اأّّنني خرجت من 

من  ليتكّون  احلزب  تفّكك  وكيف  القتل  حماولة  ف�سلْت 

الفيلم  من  ن�سخة   ٣٧ طبع  مّت  يومًا.   ١٥ خالل  جديد 

لعر�سه يف جميع اأنحاء العراق. ويف الأماكن التي كانت 

ر�س يف القاعات الكبرية ومن  تفتقر ل�سالت العر�س، عمُ

بينها الأماكن املقّد�سة مثل النجف وكربالء. يف تكريت، 

تاأثري كبري جّدًا  ر�س يف قاعات ال�سباب. وكان للفيلم  عمُ

على �سباب العراق. واأ�سبح الفيلم يمُعر�س يف كّل منا�سبة 

ة وحِفظ ال�سعب العراقي كّل حواراته«.
ّ
وطني

الع�دة اإىل م�رس

املبا�رس  والّتعامل  العراق  يف  عبة  ال�سّ التجربة  هذه  بعد 

اأخبار  اإىل م�رس وانت�رست  النظام، عاد توفيق �سالح  مع 

يوّفق  مل  العراق.  تقا�ساها يف  التي  الأموال  عن  مغر�سة 

هروب صدام  يتابـــــــــــــــــــــــــــــــــع فيلم »األيام الطويلة« 
العملية واعتقال اآلالف  حسيــــــــــــــــــــــــــــــن بعد فشل 
من أعضاء حزب البعث. ويفتقر هذا الفيلم ألي ُبعد نقدي لكون 
السرد مبنيًا على وجهة نظر صدام حسين الذي يلعب دوره في 
الفيلم صدام كامل. ويصبح لصدام صفات أسطوريـــــــــــــــــــــة.
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ّ
ال�سينمائي امل�رسوع  ا�ستكمال  من  ّكنه  متمُ جديدة  بفر�سة 

لرنى  بحاجة  كّنا  وكم  »املخدوعون«  فيلم  ده 
ّ

ج�س الذي 

كّنا  فيما  ات 
ّ
الثمانيني يف  امل�رسّي  املجتمع  تناوله  ة 

ّ
كيفي

ني.
ّ
ني الواقعي

ّ
ن�سهد على جيل جديد من ال�سينمائي

للعمل،  متحّم�ساً  وكنت  لأعمل  م�رس  اإىل  »عدت   

اأّي  اإىل  املنتجني  مع  العالقات  توؤّد  مل  اأوّفق.  مل  لكّنني 

م�رسوع  باأي  القيام  بعدم  قرارًا  فاتخذت  يمُذكر،  م�رسوع 

فيلم، وهكذا توّقفت عن �سناعة الأفالم. فقدت اهتمامي 

بال�سينما وبحاجات كثرية اأخرى«.

، لفتني 
ّ
بقدر ما كان وقع هذا احلديث املبا�رس كبريًا علي  

حديث اآخر كان قد اأدىل به �سالح قبل ب�سع �سنوات وقال 

اأعمل  اأن  اللحظات  من  فعاًل يف حلظة  فّكرت  »وقد  فيه: 

وطوال  عودتي  بعد  حدث  اأّنه  ة  خا�سّ تاك�سي«  »�سّواق 

.
٢٢

خم�س �سنوات اأّن اأحدًا مل يّت�سل بي«

مل يبَق اأمام �سالح �سوى ا�ستكمال جتربة التعليم التي   

 تابعها يف م�رس يف املعهد 
ّ
كان قد بداأها يف العراق ومن ثم

ة الفنون. وكان لهذه الّتجربة وْقعها 
ّ
العايل لل�سينما باأكادميي

ال�سديق  وهو  اأحدهم  خالل  ومن  الطاّلب،  على  الكبري 

وبناء  �سالح  توفيق  لقاء  من  متّكنت  ال�ساتر،  عبد  هاين 

العالقة معه وت�سويره فيما بعد.

ف اإىل العديد من طاّلبه من 
ّ
كما كانت يل الفر�سة اأن اأتعر  

ة كّنا نتحّدث فيها عن اأ�ستاذهم، 
ّ
اأجيال خمتلفة، ويف كّل مر

كنت اأرى هذا الإعجاب الكبري باملعّلم الذي يقول:

»اأنا تعّلمت من التعليم كيف اأكون خمرجًا له لغٌة وا�سحًة   

وله فكر وا�سح. جعلني التعليم اأقراأ الكتب قبل اأن اأذهب 

اإىل الّتدري�س. ومع الّزمن، جعلني اأتعّمق بفهمي لل�سينما«. 

بني املجتمع وزّوجني حياتي
ّ
خي

اإّل  اأفالمي،  يف  بذلتمُه  الذي  الكبري  املجهود  من  غم 
ّ
»بالر

اأّنني اأعترب نف�سي فا�ساًل عندما اأجد اأّنني مل اأ�سنع �سوى 

�سبعة اأفالم يف حياتي.

رغبة  بح�سب  اأفالمًا  اأ�سنع  اأن  املفرو�س  من  كان   

اأّن  اأجد  العمر،  هذا  كّل  بعد  لكْن  اأجنح.  لكي  اجلمهور 

�سحيح  الطلبة.  يف  بًة 
ّ
طي فكرًة  تركت  اأّنني  د 

ّ
اجلي من 

مل  وكاأّننا  ال�سوق  يف  عملوا  عندما  خ�رسوا  اأكرثهم  اأّن 

ال�سغرية  العائلة  �سوى  حياتي  يف  يبَق  فلم  نن�سحهم. 

 
ّ
تها. نحّب بع�سنا البع�س واأعتقد اأّن هذا اأهم

ْ
التي اأ�س�س

�سيء اأجنْزته يف حياتي اأكرث من الأفالم، والطلبة الذين 

ي�سنعون اأفالمًا جتارّية! لي�ست ال�سينما التي خذلتني اإّنا 

املجتمع الذي اأعي�س فيه. كنت بحاجة اإىل اأن اأجنز اأفالمًا 

وحياتهم.  ظروفهم  يف  وت�ساعدهم  النا�س  وعي  ك 
ّ
حتر

األعب  كنت  اأّنني  �سحيح  تفكريي.  كّل  ال�سينما  كانت 

قابلت  بعدما  حياتي.  كانت  ال�سينما  اإّنا  لآخر  وقت  من 

ت راأيي«. 
ّ

زوجتي، غري

ب املوت توفيق �سالح �سنة ٢٠١٣ عن عمر ٨٧ 
ّ
غي  

التي  الأفالم  هذه  كوالي�س  وق�س�س  اأفالمه  بقيْت  �سنة. 

ة، 
ّ
تك�سف بع�س ال�ّسيء عن واقع ال�سينما امل�رسّية والعربي

ة يطرحها 
ّ
ق�س�س اأحالٍم وانك�سارات وت�ساوؤلت م�ستمر

كّل واحٍد مّنا يع�سق ال�سينما يف بالدنا:هل ميكن لل�سينما 

هل  اإ�سالحه؟  يف  ت�سارك  اأن  ميكن  هل  الواقع؟   
ّ

تغري اأن 

د خمّدر؟ هل هناك جدوى 
ّ
ال�سينما هي احلياة اأم اأّنها جمر

ة لإجناز اأفالمنا؟ اأين تبداأ احلياة واأين 
ّ
من معاركنا امل�ستمر

تنتهي ال�سينما؟

�سمري فريد، ال�صينما امل�رصّية يف ن�صف قرن )1٩٢3-1٩73(، ال�رسكة  ١

التون�سّية للتنمية ال�سينمائّية والإنتاج )تون�س( واملوؤ�س�سة العامة للخيالة )ليبيا(   

)١٩٧٣(، �س ١٦

املمثلة هي نعيمة عاكف زوجة خمرج الفيلم ح�سني فوزي  ٢

ح�سل توفيق �سالح على هذه البعثة من رئي�س الق�سم الفرن�سي يف كلية الآداب  ٣

Sciuscià (1946)- Vittorio De Sica  ٤

Le voleur de bicyclette (1948)- Vittorio De Sica  ٥

Miracle à Milan (1951)- Vittorio De Sica  ٦

IDHEC: Institut des Hautes Etudes Cinématographiques  ٧

اأ�سبحت الإيدك الفيمي�س (La Fémis) �سنة ١٩٨٦:  

La Fémis Ecole Nationale Supérieure des Métiers de l'Image et du Son  

École nationale supérieure Louis-Lumière اأي  ٨

عنوان الفيلم: Bouquet de joie اإخراج موري�س كام �سنة ١٩٥١  ٩

»ال�صوق ال�صوداء« )١٩٤٥( من اإخراج كامل التلم�ساين  ١٠

»رّنة اخللخال« )١٩٥٥( من اإخراج حممود ذو الفقار  ١١

برلنتي عبد احلميد  ١٢

»�صباب امراأة« )١٩٥٦( من اإخراج �سالح اأبو �سيف  ١٣

تويف الرئي�س جمال عبد النا�رس �سنة ١٩٧٠  ١٤

اأحداث اأيلول الأ�سود هي املواجهات الع�سكرّية التي ح�سلت بني اجلي�س الأردين   ١٥

واملقاومة الفل�سطينّية يف الأردن يف اأيلول ١٩٧٠ واأّدت اإىل انتقال قيادة املقاومة 

الفل�سطينّية اإىل لبنان

ميكن اأن نقراأ يف رواية غ�ّسان كنفاين املقطع التايل يف هذا الإطار:  ١٦

»دار )اأبو اخليزران( حول نف�سه دورة وكاأنه خ�سي اأن يقع ف�سعد الدرجة  

اإىل مقعده واأ�سند راأ�سه فوق املقود:  

ملاذا مل تدّقوا جدران اخلزان؟ ملاذا مل تقولوا؟ ملاذا؟ وفجاأة بداأت ال�سحراء  

كلها تردد ال�سدى:  

ملاذا مل تدّقوا جدران اخلزان؟ ملاذا مل تقرعوا جدران اخلزان؟ ملاذا؟ ملاذا؟ ملاذا؟«  

)�س ٩٣(  

مر�سيل مارتان: ناقد �سينمائي فرن�سي �سيوعي مهّم، موؤّلف لعّدة كتب كما كتب يف   ١٧

»�سينما ٥٥« و»جمّلة ال�سينما«

Aldo Nicosia, Il romanzo arabo al cinema, Carocci editore, Roma, 2014, p.61  ١٨

حمّمد �سعيد ال�سّحاف الذي ا�ستهر فيما بعد بالأخ�س كوزير لالإعالم خالل الغزو   ١٩

الأمريكي للعراق �سنة ٢٠٠٣

حم�سن ويفى، �صينما توفيق �صالح، وزارة الثقافة امل�رسّية، القاهرة، �س ١٨٨  ٢٠

املرجع ال�صابق، �س ١٨٨  ٢١

املرجع ال�صابق، �س ٢٢٠  ٢٢

الهوام�ش



 جورج البطل، آخر البالشفة
 مذكرات قائد شيوعي من لبنان

از طرابل�شي
ّ
حاوره فو

 فيتنام 1٩٦٦
 يف قلب المعارك

ي�س
ّ
ريا�س الر

 من مذكرات جارالله عمر 4
 وقف الكفاح المسّلح يف الّشمال

حاورته ليزا ودين

 بدايات العمل الفدايئ يف جنوب لبنان
بعلبكي ح�شني 

 حلب
 من طريق احلرير إىل الربميل المتفّجر

فوؤاد حممد فوؤاد

 يف انتفاضات حلب 1٧٧٠ - 1٨1٩
عزيز تب�شي

112 

123 

13٠ 

13٩ 

14٧ 

152 
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مؤرخ وكاتب، لبنان.

حاوره فّواز طرابليس

جورج البطل، آخر البالشفة
مذكرات قائد شيوعي من لبنان

 ١٥ - ١٦ ليلة  منت�سف  خالل  م�سغرة  بلدة  يف  ولدتمُ 

تاريخ ١٥  اعتمدتمُ  لكّني  عام ١٩٣٠،  اأبريل   / ني�سان 

�سدياق،  فار�س  اأحمد  قال  اأقول كما  اأن  اأريد  ني�سان. ل 

لكّنها فعاًل كانت ليلة نْح�س لأيّن ولدتمُ يف ليلة نح�س 

على اأهل م�سغرة، وهي ليلة اآخر غزوة جراد على لبنان. 

وعندما اأرادوا اإيقاظ اأخي عزيز، الأكرب مني بحوايل ١٥ 

من  يتمّكن  مل  اأٌخ،  لديه  اأ�سبح  باأّنه  ليخربوه  لياًل  عاماً، 

اجلراد.  بذور  بجمع  النهار  ب�سبب عمله طول  ال�ستيقاظ 

ق.
َ
كان حينها يمُجَمع البذر ويمُحر

الدّباغة وقان�ن العمل

جعلت  دّباغة  والدي  امتلك  مي�سورة.  عائلٍة  يف  ولدتمُ 

لكن  مريحاً  كان  و�سعنا  اأّن  اأذكر  جيّدة.  املاّدية  اأو�ساعه 

اآل   
ّ
حي داخل  البلدة  اأعايل  يف  �سكّنا  اأّننا  مبعنى  معّقد، 

طرابل�سي. يف احلي مرابون من اآل طرابل�سي. طفاًل �سغرياً، 

راأيتمُ التناق�س بني احلياة اّلتي ع�ستها وبني حياة الفقراء. 

بقي هذا يف ذاكرتي وبقي معي و�ساهم يف تكويني الفكري. 

 وانت�رس املوت. كنت اأرى جنازات 
ّ
انت�رس البوؤ�س احلقيقي

واجلدري  كالّتيفوئيد  اأمرا�ٍس  من  ميوتون  الذين  الأولد 

اأّن هذه امل�ساهد وال�ّسعور  اأعتقد  املنت�رسة يف تلك الفرتة. 

بالفرق بقيْت يف ذاكرتي و�ساهمت يف تكويني امل�ستقبلي.

الّدوام  اأرباَب عمل، لذلك بقي والدي على  نحن كّنا   

مرتدياً ربطة عنق، بينما بقي العاملون املعرَتون منغم�سني 

الّتمايز  منها  طريفة،  عنا�رس  عّدة  عاي�ستمُ  بالدّباغات. 

الّطبقي اّلذي مل اأعاي�سه من موقع امل�سطَهد بل من موقع 

العوامل امل�ساِهمة يف تطّوري ما  اإىل  امل�سطِهد. وي�ساف 

 
ّ
ة عندما ع�ست معركة �رساع طبقي

ّ
ح�سل بعد فرتة زمني

يف الّدباغة عندنا.

عندما �سدر قانون العمل عام ١٩٤٤ طالب ال�ّسباب   

لكّن  فقط،  عمٍل  �ساعات  بثماين  الّدباغة  يف  العاملون 

يف  �سيٍء  كّل  هو  عزيز  اأخي  اأّن  �سحيٌح  رف�س.  والدي 

الدباغة، لكّن والدي هو ربَّ العمل. عندما اأ�رسب العّمال 

�ساعة  يحمل  عامل  اأّي  فم�سهد  والدي،  املرحوم  ا�ستنفر 

اىل  ذاهٌب  وهو  اليدوّية[  ال�ساعات  عهد  ]قبل  هة 
ّ
منب

اأّنه  معناه  لأّن  اإليه،  بالّن�سبة  الكبائر  كربى  كان  الّدباغة 

�سوف يتوّقف عن العمل عندما تنتهي ال�ساعات الّثماين. 

له. والإ�رسابمُ يف الّدباغة موؤٍذ. 
ّ
مل يكن هذا اأمراً ميكن تخي

ا�ستنفر والدي كّل الأقارب والأ�سدقاء وقام باإنزالهم اإىل 

كان  اجللد  لأّن  اجِللد،  من  اإنقاذه  ميكن  ما  لإنقاذ  الدّباغة 

يتواجد مع املواّد الكيميائية.

كما  بقي  العّمال،  من  الوالد  غ�سب  من  غم 
ّ
الر على   

ته تناق�ٌس �سديٌد 
ّ
عهدتمُه كرمياً وفاعَل خري. كان يف �سخ�سي

عندما ي�سل الأمر اإىل عالقته مع العّمال. يكمن التناق�س 

محتني 
ّ

ال�س اليدين  ذو  الكرمي  الإن�سان  هذا  يقوم  اأن  يف 

وَمن  ني 
ّ
ال�ّسيوعي ب�ستم  بداأ  فظيعة.  فعٍل  برّدة  املمدودتني 

�سفيق طرابل�سي. حّتى  و�ستم  الّدب�س  �سفيق  �ستم  معهم. 

ة التي كان هو نف�سه جزءاً منها، لأّنه 
ّ
ة املحّلي

ّ
اأّنه �ستم احلزبي

اعترب ما ح�سل من كربى الكبائر.

من  ع�رسة  اخلام�سة  يف  واأنا  الواقعة  هذه  ع�ستمُ   

بنّي  حياتي،  يف  كبرياً  دورًا  الّتناق�س  هذا  لعب  العمر. 

المناضل  البطل )1٩3٠ - 2٠1٦(،  الرفيق جورج  بنرش فصول من مذّكرات  العدد  تبدأ »بدايات« من هذا 
فواز طرابليس مع  أجراها  احلوارات  والمذّكرات تسجيل لسلسلة من  اللبناين.  الشيوعي  احلزب  والقائد يف 

الراحل خالل السنوات األخرية من حياته سوف ُتنرش كاملة يف كتاب يصدر قريبًا.
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اأتناول  اأريد،  ما  كّل  على  اأح�سل  بي�رس،  اأعي�س  اأيّن  يل 

ها غري متوّفٍر يف م�سغرة يمُح�رسه والدي  ماأكولٍت بع�سمُ

عندما يرجع من بريوت ومعه »جومبون ومرتديال« وخبز 

اإفرجني. حملْت حياتنا تناق�ساً كبرياً، خ�سو�ساً اأّن والدي 

من الّدباغني الناجحني. 

ّجة  اأذكر اأّول عيدٍ للعّمال يف العام ١٩٣٥. عّمت ال�سّ  

، �سحيٌح اأّن العامَل عامٌل 
ّ
املنزل، هنا اأي�ساً تناق�ٌس جلي

لكن يف يوم العيد نّظمنا جميعاً، نحن واإّياه، نزهة وغّنينا 

معاً. الو�سع يف م�سغرة كان طريفاً لأّن عالقة قرابٍة جمعت 

الّنا�س مع بع�سهم البع�س. يف دباغتنا على �سبيل املثال، 

ني، 
ّ
اإ�سافًة اإىل العاملني الذين كانوا من ال�ّسيعة وامل�سيحي

عمل ابن عّمتي و�سهر عّمتي وابن عّمي كذلك، كان هناك 

.
ّ
 واآخر غرِي عائلي

ّ
يف الّدباغة خليٌط من »�سيٍء« عائلي

الّنجاة من »وح�س م�شغرة«

 
ّ
يتم طعاٌم  املنزل،  ّجة  ال�سّ عّمت  ريان، 

ّ
وال�س العيد  ب�سبب 

 يغمرين الفرح 
ٌ
 �سلقه. واأنا طفٌل �سغري

ّ
حت�سريه وبي�ٌس يتم

م لآل �سلمون 
ْ
لأّننا ذاهبون اإىل الكروم واإىل الفّوار، وهو كر

)اإحدى اأ�رَس البلدة الدّباغني( تخرج من اأر�سه املياه. 

يقوم  �سخ�ٍس  اإىل  احتجنا  ارة 
ّ
ال�سي و�سلت  عندما   

ا�سم  اأذكر  لن  عّلو�س،  يمُدعى  ولٍد  على  فَنَدهنا  بخدمتنا 

عائلته. عّلو�س هذا كان يبلغ من العمر خم�سة ع�رس عاماً. 

يارة وتبعنا اإىل الكروم لأّنه مل 
ّ

َع الأغرا�س داخل ال�س و�سَ

جّداً،  بعيداً  لي�س  والكرم  يارة، 
ّ

ال�س يف  مّت�سٌع  هناك  يكن 

ري على الأقدام.
ّ

حوايل ن�سف �ساعٍة من ال�س

ريان اإىل جانبنا جل�س �سديق والدي ويمُدعى 
ّ

يف ال�س  

ر�سيد نا�سيف ابن �سمعان نا�سيف. هذه العائلة اأي�ساً من 

كنت  معاً.  جل�سنا  باكراً.  اأفل�سوا  لكّنهم  الكبار  الدّباغني 

اأبلغ حينها من العمر خم�س �سنوات، وكان لر�سيد نا�سيف 

فيكتور  بني  ا�سمه  يف  اأ�سيع  تقريباً،  عمري  يف  طفٌل 

و�سيمون. 

فرنكاً  مقلوباً،  فرنكاً  بيده  مّنا  كلٌّ  حمل  معاً،  لعبنا   

اآخر.  �سيء  اأو  البنات  اأردنا �رساء غزل  اً، يف حال 
ّ
فرن�سي

اقرتب مّنا عّلو�س وبداأ بخدمتنا، وبداأنا يف الوقت نف�سه 

نتحادث ونحن ننظر اإىل ال�ّسجر. قال لنا عّلو�س: اأ�ستطيع 

اإعطائي  عليكم  لكن  الع�سافري  ع�ّس  لكم  اأح�رس  اأن 

كانت  هربت،  اأن  اإل  مّني  كان  فما  �سغاراً  كّنا  الفرنك. 

تلك رّدة فعلي. ملَاذا هربت؟ من اأجل الفرنك اأم خوفاً من 

بهذه  �سيٍء  كّل  يوجد  ل  ذاكرتي،  اأعرف. يف  ل  عّلو�س؟ 

الفكرة مل تعجبني،  اأيّن هربتمُ منه لأّن  اأعلم  الّدقة. لكن 

ورمّبا خفتمُ على الفرنك. تركت ابن ر�سيد نا�سيف واقفاً 

مع عّلو�س بح�سب ما اأذكر والتهيتمُ باأمور اأخرى. 

كان لر�سيد نا�سيف نحو �سبعة اأو ثمانية اأولد من جيل   

القرية جميعاً يف  اأهل  اأذكر  ي�سان.  كال�سّ البع�س  بع�سهم 

الكروم. التهينا بالّنهار وتعب الأولد مّنا، اأّما الأهل فثابروا 

على عبارات: »تعى يا �سبي« و»عم تو�ّسخ حالك«، »تاكلها 

كّف«، كما يح�سل متاماً مع الأطفال اّلذين يبلغون من العمر 

عاد  حيل، 
ّ
الر على  �سارفنا  عندما  �سنوات.  خم�س  حوايل 

اإىل  و�سلنا  م�سغرة.  اإىل  وعدنا  اأغرا�سنا  ب  ليو�سّ عّلو�س 

هناك منهكني، ا�ستحممنا وننا.

داخل املنزل جيالن، اأخي عزيز يكربين بخم�سة ع�رس   

املرحوم  اأخي  اأّما  اأعوام،  بع�رسة  اآدال تكربين  واأختي  عاماً 

فقط.  عامان  يف�سلنا  البع�س،  بع�سنا  عمر  فمن  واأنا  اإيلي 

عالقتي مع عزيز كانت مثل عالقتي مع الدي، هو رجٌل كبري 

ونحن اأطفال.

 ، اأمام بيتنا »�سطيحة« وحديقة كبرية. اأطّل منزلنا 
ّ
املهم  

الكروم.  ومنطقة  »العري�س«  منطقة  وكّل  القرية،  كّل  على 

واأمام املنزل حديقة كبرية لبيت خليل طرابل�سي، وبالّتايل 

ل بيوت. اأ�سفل منزلنا كان منزل بيت عبود، منزٌل »اأوطى« 

من  كثرٌي  بيتنا.  يحجب  �سيٌء  يوجد  ل  وبالّتايل  بكثري، 

ّجة، واأهل م�سغرة جمتمعون يف منزلنا. حوايل ع�رسين  ال�سّ

باب  اأمام  »ال�سطيحة«  على  �سخ�ساً  وع�رسين  خم�سٍة  اأو 

يحملون  اأ�سخا�ساً  فوجدت  الّنوم  من  ا�ستيقظتمُ  املنزل. 

جلهة  كّله  العري�س  يف  ويبحثون  باأيديهم  »اللوك�سات« 

الكروم. حوايل خم�سني اأو �ستني اأو مئة �سخ�س، و�سمعتمُ 

اأّن ابن ر�سيد نا�سيف �سائع.

»اأنا بعرف«!

يف تلك الّلحظة ملع راأ�سي. هنا ذاكرتي دقيقة للغاية. اأذكر 

فعل  قد  عّلو�س  يكون  اأن  ة 
ّ
اإمكاني فّكرت حينها يف  اأيّن 

�سيئاً لبن ر�سيد نا�سيف. قلت لوالدي »اأنا بعرف �سي«. 

قائاًل  ال�رسير،  اإىل  بالّتوّجه  واأمرين  �سفعني على وجهي 

»بال طّق حنك«! فتوّجهت للّنوم. 

ر�سيد  ابن  على  العثور  خرب  على  �سباحاً  ا�ستيقظتمُ   

واأّنه  الفرن�سي،  اجلي�س  قّنا�سة  قبل  من  مقتوًل  نا�سيف 

]غي�سة  َوَرة  حَمْ جانب  اإىل  البغال  اأقدام  بني  مرمّياً  جد  ومُ

�سجر احلور اأو موقع �سنع الفحم[. �سّدق الّنا�س حينها اأّن 

الفرن�سّيني قتلوا الّطفل. )كان معهم من جن�سّيات �سنغالّية 

ويوغو�سالفّية، اأي اأ�سخا�ٌس غرباء، وكانوا يطلقون عليهم 

ت�سمية »عك�رس بو رف�س«، لأّنهم اهتّموا بفتح الطريق(.
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مبا�رسًة.  الكني�سة  خلف  اهبات 
ّ
الر مدر�سة  يف  كنت   

اإن�ساء  قبل  لأّنه  و�سجن  للّدرك  ف�سيلة  الكني�سة  اأمام 

فيها  وكان  للمديرّية  مركزاً  م�سغرة  كانت  ة 
ّ
القائّمقامي

كّل  اأّن  اأي  واجلمارك،  للّدرك  وف�سيلة  العام  لالأمن  مركز 

الدوائر املوجودة يف ق�ساٍء معنّي من دون اأن تكون م�سغرة 

جن واملخفر كانا 
ّ

 ب�سبب بمُعدها عن زحلة. ولأّن ال�س
ً
ق�ساء

اإىل جانب املدر�سة، �سمعنا �رسباً. كان الع�ساكر املّتهمون 

ي�رسخون  لل�رسب.  �سون 
ّ
يتعر نا�سيف  ر�سيد  ابن  بقتل 

قائلني: نحن اأبرياء ل دخَل لنا.

 على اأّن 
ّ
اأّثر ذلك يّف فحادثتمُ نف�سي: مَل ل اأعود واأ�رس  

هناك رواية متعّلقة بعّلو�س وباأيّن هربت عندما اأخربنا عن 

 ابن ر�سيد نا�سيف 
َ
ة ع�ّس الع�سافري والفرنك واأيّن مل اأر ق�سّ

منذ ذلك احلني. عندما عدتمُ اإىل املنزل اأخربتمُ والدي عن 

غم من 
ّ
اً على الر

ّ
كالٍم بحوزتي يجب اأن يمُقال، وبقيتمُ م�رس

ط. قال يل 
ّ
اأّن والدي غ�سب مّني، فهو مل يكن يريد الّتور

 
ّ
الفرن�سي ابط  ال�سّ اإىل  اأبي وذهب  اأخرياً: ح�سناً. حملني 

امل�سوؤول عن الّتحقيق، ومعه �سابٌط لبنايّن يرتجم الكالم. 

ابط اللبناين هو اأنور كرم الذي  لحقاً علمت اأّن هذا ال�سّ

اأ�سبح يف ما بعد زعيماً يف اجلي�س، هذا الذي دّمر طرابل�س 

يف العام ١٩٥٨. 

. مل يعترب اأّنه يخاطب طفاًل. 
ّ
ابط الفرن�سي ارتبك ال�سّ  

ة على حممل اجلّد لأّن الع�سكر الّتابعني لإمرته  اأخذ الق�سّ

بال�سوكول  وير�سيني  يخاطبني  اأخذ  باملو�سوع.  مّتهمون 

ريك. اأ�رسرتمُ 
ّ

فون مع الّدب يف ال�س
ّ
كي اأتكّلم مثلما يت�رس

على روايتي وحتّدثتمُ عن عيون عّلو�س اّلتي مل تعجبني 

اأّول  بعد  عّلو�س.   
مُ
الع�سكر اأح�رس  وبالفعل،  منه.  فهربتمُ 

اأخربهم  لذلك.  كثرياً  وقتاً  منهم  ياأخذ  مل  اعرتف،  كّفني 

كيف قتل ابن ر�سيد نا�سيف باحلجر وكيف ك�رس راأ�سه.

العتذار  ومّت  امل�ساكني  الع�سكر  �رساح  اأمُطلق  بعدها   

ع�رس  اأربعة  العمر  من  حينها  يبلغ  عّلو�س  كان  منهم. 

متّت  عندما  الأحداث.  من  اأّنه  اأي  عاماً،  ع�رس  خم�سة  اأو 

املحاكمة يف زحلة، كنتمُ اأنا ال�ساهد الأّول على اعتبار اأيّن 

كنت اخليط للو�سول اإىل عّلو�س. اأخذين والدي املرحوم 

»يا  لوالدي:  املحكمة  باب  على  املبا�رس  قال  زحلة.  اإىل 

اأ�ستاذ، ممنوع دخول الأولد اإىل املحكمة«، فاأخربه الوالد 

اأّنني اأنا ال�ساهد. وبالفعل، دخلنا اأنا ووالدي اإىل املحكمة. 

رمقني عّلو�س نظرًة اأرعبتني، لأّنه عرف اأّنني اأنا من لفت 

ة، ملعون، جمرم.  الّنظر للق�سّ

للحادثة  ال�سيغة  هذه  للمحكمة.  اأعرف  ما  حكيتمُ   

بقيت يف ذاكرتي. يف املحكمة مّت ال�ستناد اإىل اأقوايل واإىل 

»غري  ويقول:  ي�رسخ  بداأ  علو�س  لكّن  عّلو�س،  اعرتاف 

جن علو�س ب�سعَة  �سه لل�رّسب. �سمُ
ّ
عاً بتعر ّ

�سحيح«، متذر

اأ�سهٍر فقط على اعتباره من الأحداث. بعد ذلك، وبينما اأنا 

 .
ّ
البيت، قام عّلو�س برمي حجٍر علي اأمام حديقة   

ٌ
جال�س

ني احلجر ووقع بجانبي. 
ْ
ل�سوء حّظه وح�سن حّظي مل ي�سب

األقوا  حّتى  الأمر  يطل  مل  لكن   
ّ
علي حاقداً  عّلو�س  كان 

ًة اأخرى. 
ّ
القب�س عليه مر

كان  طفٌل  تل  قمُ كّلما  نباهة،  اإىل  يحتاج  الأمر  يعد  مل   

ييتى بعّلو�س الذي اأ�سبح لديه اأ�سلوٌب معروف يف القتل، 

يك�رس راأ�س الولد باحلجر. قتل طفاًل يف كفرحونة، وجمدل 

اأو  اأربعة  قتل  كفريا  من  بالقرب  البقاع  ويف  بلهي�س، 

خم�سة اأولد بينهم فتاة. وكّل اأعمار �سحاياه تراوحت بني 

يغيب  عّلو�س  كان  ة 
ّ
مر كّل  �سنوات. ويف  واخلم�س  الأربع 

اأطلقوا  حف،  ال�سّ يف  حدث.  لأّنه  يخرج   
ّ
ثم ال�ّسجن  يف 

عليه ت�سمية »وح�س م�سغرة«. بعد ذلك، اأعلن اأهل علو�س 

حدا  ما  مّعازة،  اأهله  منه.  وترّباأوا  بالكامل  عنه  الّتخّلي 

بع�سهم اإىل القول اإّن عّلو�س عندما كان �سغرياً كان يمُح�رس 

تي�س املعزة واجلدي ويك�رس راأ�سها، هكذا اأ�سبح لديه حّب 

الّنا�س، يدخل   بقتل 
ّ
، ا�ستمر

ّ
الدم وتك�سري الروؤو�س. املهم

حف م�سغولة به: »خرج وح�س  اإىل ال�ّسجن ويخرج، وال�سّ

م�سغرة من ال�ّسجن«، »دخل وح�س م�سغرة اإىل ال�ّسجن«.

ب�سبب �سوء عمل املحاكم يف لبنان بقيت الأمور على   

املنوال نف�سه من العام ١٩٣٥ وحّتى العام ١٩٤٩، تاريخ 

�سدور احلكم على عّلو�س بالإعدام. كنت حينها يف �سنتي 

الّثانوية الأخرية يف مدر�سة الفرير بيريوت. عندما عرفتمُ 

وء. اأ�سارت  عَدم، ا�ستيقظتمُ قبل انبالج ال�سّ
مُ
اأّن عّلو�س �سي

ال�ساعة اإىل اخلام�سة. قلتمُ لنف�سي: اأريد اأن اأح�رس اإعدام 

ابن الكلب هذا. ركبتمُ الرتامواي من مكان �سكننا بجانب 

يف  اأعدموه  الإعدام.  مكان  ال�رسايا  اإىل  الروم  م�ست�سفى 

ة. كان كلبًا، هذا انطباعي عنه، ي�رسخ 
ّ
اأمام العدلي الربج 

ويجّعر. حّملوه وعّلقوه على امل�سنقة.

يعجبني  مل  عليه،  حقدي  كّل  من  غم 
ّ
الر على  لكن   

ترتكب  فاأنَت  ارتكبها،  التي  اجلرمية  كانت  مهما  امل�سهد. 

جرمية جديدة عندما تعّلق اأحدهم باحلبل. ومع ذلك حقدي 

حملنـــــــــــــي أبي وذهب إلى الضابط الفرنسيّ المسؤول عن 
التحقيــــــــــــــــــــــــــــــق، ومعه ضابٌط لبنانيّ يترجم الكالم.
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اأح�رَس  كي  ال�سم�س  �رسوق  قبل  اأ�ستيقظ  جعلني  عليه، 

اأن  ميكن  كان  لأّنني  عليه  حقدتمُ  جناتي،  وبرغم  اإعدامه. 

ابن  يكون  اأن  دف  ال�سّ �ساءت  لكن  ال�سحايا،  اأّول  اأكون 

ر�سيد نا�سيف كذلك. 

»حب�س« دير املخّل�س

در�ستمُ يف مدار�س كاثوليكّية جّداً، ما خال �سنًة واحدًة حني 

كنتمُ يف مدر�سة كفر�سيما، وهي من املدار�س الإجنيلّية.

الراهبات  عند  الوقت  لبع�س  م�سغرة  يف  اأّوًل  در�ستمُ   

مدر�سٍة  اإىل  باكراً  انتقلتمُ  ال�رّسيان.  عند  الوقت  ولبع�س 

عندما  م�سغرة  يف  عادّيًا  �سيئًا  كان  كفر�سيما.  يف  داخلّيٍة 

فوؤاد  كّنا  الآخرون.  ينتقَل معه  اأن  ما  اإىل مكاٍن  اأحٌد  ينتقل 

�سلمون وجورج حبو�س ونقول طرابل�سي  �سلمون و�سمرية 

وا�سكندر طرابل�سي ونعمة بو مراد )وهم اأقارب لأّن جّدتي 

خم�سةً  اأو  ع�رسين  حوايل  كّنا  واأنا،  مراد(  بو  بيت  من 

وع�رسين �سخ�سًا دفعًة واحدة يف مدر�سة كفر�سيما. بع�سهم 

اإىل اجلامعة الأمريكّية على  انتهى  اأكمل درا�سته ومعظمهم 

اأنا بقيتمُ  اأمّت الدرا�سة باللغة الإنكليزّية.  اأّن معظمهم  اعتبار 

�سنًة فقط يف كفر�سيما عانيتمُ حينها من م�سكلٍة يف قدمي، 

اأ�ستطيع امل�سي.  قبعتمُ بعدها �سنًة يف م�سغرة لأّنني مل اأكن 

املخّل�س  دير  اإىل  انتقلتمُ  كفر�سيما،  اإىل  رجعت  اأن  وبعد 

الإكلريكّيني،  مع  بالتعاون  اأقيمت  ثانوّية  هناك  �سنة.  ملّدة 

لكّنها مدر�سة تكميلّية مل ت�سل للّثانوّية. يف دير املخّل�س، 

احلرج  داخل  ك 
ّ
نتحر اجلبال.  بني  ال�ّسجن  هذا  انزعجتمُ من 

فقط، ونذهب اأي�ساً لزيارة ق�رس »الليدي �ستانهوب« الذي 

كان ل يزال وا�سح املعامل، هذا يف الأربعينّيات. جنل�س هناك 

ومللت.  �سنًة  بقيت  الدير.  خراج  يف  الق�رس  لأّن  ل�ّساعات 

�سجٌن كبرٌي حيث ل ترى ب�رسًا اإّل اإذا �سمحوا لَك بالّذهاب 

الّزّوار  اأحد  ترى  اأن  ميكنَك  فقط  حينها  الّدير،  كني�سة  اإىل 

رتمُ املغادرة، بينما غادر اأخي 
ّ
لأّن املدر�سة حَوت كني�سة. قر

اإىل الي�سوعّية واأكمل طريقه، يف الوقت الذي  نوئيل باكراً 

والدي  كان  الوقت  ذلك  كفر�سيما. يف  اإىل  فيه  ذاهباً  كنتمُ 

م�سافراً، روحًة وجيئًة من اأمريكا. ت�ساءل عن �سبب اّتخاذنا 

نوئيل  وانتقال  الإنكليزّية،  لدرا�سة  ذهابي  اأْي  اخليار،  هذا 

مهند�ساً.  اأ�سبح  حّتى  درا�سته  اأكمل  حيث  الفرن�سّيني  اإىل 

»الي�سوعّية«،  يقبلوين يف  مل  املخّل�س  لدير  رف�سي  ب�سبب 

فاأنا قادٌم من كفر�سيما من عند الإجنيلّيني. بعدما مّت رف�سي 

احلكمة.  مدر�سة  اإىل  الربوت�ستانت، دخلتمُ  بداأت عند  لأيّن 

واحلكمة مدر�سة حمرتمة، �سْمعتها جّيدة ويتّم فيها تعليم لغة 

عربّية جّيدة. كانت الأحوال على ما يرام. فرحتمُ يف مدر�سة 

»احلكمة« ب�سبب وجود جمموعة طاّلب اأرتاحمُ اإليهم، اأ�سبح 

باب  راأيتمُ  �سوداء  ليلٍة  لكن يف  ونوابا.  وزراء  اأغلبهم  الآن 

املدر�سة مفتوحاً فقلتمُ لنف�سي: اأخرجمُ قلياًل خارج املدر�سة 

توّقفْت  فجاأًة  الّداخلي.  الق�سم  يف  كنت  لأيّن  اأتنّزه  كي 

�سّيارة بالقرب مّني راأيتمُ داخلها اأبي. �ساألني عّما اأفعله هنا 

اأن  ت�ستاهل  اإنت  املدر�سة؟  من  »هربان  يل:  قال  فارتبكت. 

تظّل حمجوزاً بدير املخّل�س«. و�سعني يف ال�سّيارة واأرجعني 

اإىل دير املخّل�س. بقيتمُ يف الّدير ملّدة ثالث �سنوات متتالية 

اإىل حني انتقايل اإىل »الفرير« يف اجلميزة. 

يف  مرفو�ٌس  ولأيّن  قبلي.  بريوت  اإىل  عائلتي  انتقلْت   

اأملك  مل  منها،  هربتمُ  اّلتي  »احلكمة«  اأريد  ول  الي�سوعّية، 

خياراً �سوى مدر�سة الفرير ذات ال�ّسمعة اجلّيدة. يف »الفرير«، 

الرتامواي،  ركبتمُ  الّداخلي.  بق�سمها  م�سّجاًل  اأكن  مل 

جني ويقفزون 
ّ
واأ�سبحتمُ من الأ�سخا�س الذين يقّلدون املهر

غري  للخطر  نف�سي  �ستمُ 
ّ
عر هذه  ت�رّسفاتي  وب�سبب  منه. 

ف اأ�سفل الرتامواي  ة. ولالأ�سف وقع اأحد زمالئي يف ال�سّ
ّ
مر

طعت رجاله الثنتان.  فقمُ

عن  الأّول  احلديث.  هذا  اإزاء  انطباعان  لدّي   

 
ّ
ت�شم م�شغرة  مثل  لبلدة  كثرياً  ة 

ّ
املعرب ة 

ّ
العائلي احلياة 

وقت  يف  والرع�ّية  ة 
ّ
والزراعي ة 

ّ
ال�شناعي العالقات 

واحد. والثانية، حادثة فاجعة على ال�شعيد الإن�شايّن. 

ما اأثرهما يف حياتك؟

اأثر العنف والتمايز الطبقي 

هتني حادثة عّلو�س العنف. رافقني هذا ال�ّسعور طوال 
ّ
رمّبا كر

العنف  مظاهر  على  كثريًا  اعرت�ستمُ  الأهلّية.  احلرب  فرتة 

املّجانّية التي حت�سل. عانيتمُ من م�ساكل كثرية يف احلزب. 

كنتمُ �سلمّياً مبفهومهم ال�ّسائد عن العنف املّجاين. قد يكون 

ة عّلو�س على  هذا الأمر نتيجة العنف الذي عاي�سته يف ق�سّ

الرّتاكمات  اأمامي. هذا الأمر من  اأّنه مل يح�سل  غم من 
ّ
الر

التي خرقت �سخ�سّيتي ال�سيوعّية فيما بعد.

ة يف 
ّ
 فعاًل يف مرحلٍة ميداني

ّ
عاي�ست الّن�سال الطبقي  

تنا ويف الدّباغة مب�سغرة، ذلك لأّن املنطقة  الدّباغة خا�سّ

معظمهم  اأ�سبح  الذين  ال�ّسباب  بالدّباغني  ا�ستهرت 

جريدة  قراءة  على  يواظبون  وكانوا  �سورّيني،  ني 
ّ
قومي

»الّنه�سة«. هذا الّتوّجه جاء متايزًا عن العمال الذين كان 

وا 
ّ
اهتم ال�ّسباب  والدّباغون  ني. 

ّ
ال�سيوعي من  معظمهم 
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فائ�س،  ]بذخ[  و»جّخ«  »كوبون«  بناطلني  باملالب�س: 

لأّن  وا�سٌح  متييٌز  وهو  م�ساكني.  ال 
ّ
العم كان  حني  يف 

الدّباغات ازدهرت بعد احلرب.

ودخلت الآلة على الدّباغة والربميل واملدع�س. �سارت   

الدّباغات تكرب وتتو�ّسع، وعدد العاملني فيها مل يعد اأربعة 

لذلك،  عاماًل.  �سّتني  اإىل  خم�سني  اأ�سبح  بل  خم�سة،  اأو 

 وا�سح ميكن مالحظته من خالل 
ٌّ
اأ�سبح هناك متايٌز طبقي

اجلديدة  والطبقة  م�سغرة،  طبقتان يف  هناك  الّنا�س.  حياة 

الأفندّية  طبقة  من  اأبرز  اأ�سبحت  الدّباغات(  )اأ�سحاب 

لأّنها اأغنى منها. طبقة الأثرياء اجلدد متلك الأموال مقابل 

الأرا�سي والعّز واجلاه لدى الأفندّية.

ات رافقتني اأ�سياء طريفة. يف العام 
ّ
خالل فرتة الّثالثيني  

١٩٣٧ اأو ١٩٣٨ كانت هناك جمّلة ا�سمها »قلب ي�سوع« 

واظبت  نخلة.  بيار  يمُدعى  نخلة  اآل  من  �سورّي  ين�رسها 

اأختي اآدال، التي تكربين بنحو ع�رس �سنواٍت، على قراءتها 

اهبات. ونحن ملّا كّنا �سغارًا ندر�س 
ّ
وكانت منّظمة عند الر

بها  لنا كتبًا كي يخّوفونا  اأح�رسوا  الراهبات لطاملا  لدى 

ة �سّك املخطئ بحربة ورميه 
ّ
من جهّنم. حّدثونا عن كيفي

يف الّنهر. وكنت ت�ساهد على غالف جمّلة »قلب ي�سوع« 

الّنار،  يف  الّدين  رجال  برمي  يقومون  لأ�سخا�ٍس  �سورًة 

تبنّي اأّن الإ�سارة هي اإىل البال�سفة يف رو�سيا الذين يقتلون 

 حرقهم وحرق الكنائ�س.
ّ
رجال الّدين ويتم

جديدة  يف  وهم  لبنان  اإىل  البال�سفة  و�سل  قالوا:   

مرجعيون. كان منزلنا يمُطّل على جديدة مرجعيون. نظرتمُ 

ناحية مرجعيون فلم اأَر �سيئاً. اكت�سفتمُ يف ما بعد اأّنه كان 

 اأ�ّس�سه �سالم الرا�سي ومعه جمموعٌة من 
ٌ
بالفعل هناك تنظيم

املثّقفني من قرية اإبل ال�سقي وهو »حزب ا�سرتاكي ملحد« 

اإحلادهم،  ال�سيوعي كانوا يعلنون  اإىل احلزب  قبل دخولهم 

م« لكّنه مل يتحّدث عن بال�سفة  اأّما بيار نخلة فقد »َبْل�َسَفهمُ

بريوت، تكّلم فقط عن بال�سفة مرجعيون على اعتبار اأّن لهم 

عالقة مع الق�ّسي�سني والبطريرك، اأّما بال�سفة بريوت فكانوا 

الربوت�ستانت  يجو 
ّ
خر اأّنهم  مبعنى  اأمريكّية،  بنكهةٍ  �سباباً 

اأكرب  هام�س  يوجد  اأّنه  اأي  اإلخ،  الق�سطنطّية  واإر�سالّيات 

 البال�سفة »اجلي�َس 
مُ
ّية الفكر. بعد فرتة ق�سرية �سار ا�سم

ّ
حلر

الأحمر«. حينها كان عمري ل يزال ع�رس �سنوات. 

ة اإىل م�شغرة
ّ
و�شلت ال�شي�عي

خالل هذه الفرتة تزّوَج اأخي عزيز من زوجته ناديا. كانت 

اآل  مع  قرابة  لنا  ف�سار  الرا�سي،  �سالم  بنت عمتها زوجة 

مع  عالقة  لدّي  اأ�سبحت  ويزوروننا.  نزورهم  ا�سي، 
ّ
الر

ني من خالل �سالم. 
ّ
ال�سيوعي

العام ١٩٤٣.  ني ح�سلت يف 
ّ
بال�سيوعي �سلة يل  اأّول   

كان �سالم ع�سو جلنة مركزّية. وهو حمّدٌث لبٌق لطاملا �سّد 

 
ّ
الآخرين. كان يقول يل دائمًا: اأنا عملتك �سيوعي. وا�ستمر

يف قولها حلني مماته. كانت عالقًة وثيقة. �سكن اإبل ال�سقي 

اإبل  اإىل  كثرياً  نذهب  كنا  لذلك  بريوت،  اإىل  جميئه  قبل 

خالل ف�سل ال�سيف عندما اأذهب اإىل م�سغرة لأيّن كنت 

ة.
ّ
يف مدر�سة داخلي

من  تن�سج  الق�سايا  لأّن  البال�سفة  كلمة  اإىل  عدتمُ   

مثل  ا�سات 
ّ
كر �سالم  عند  اأرى  اأ�سبحت  الرّتاكم.  خالل 

بعدها  بكدا�س.  خالد  ترجمة  من  ال�سيوعي«  »البيان 

ة على 
ّ
ا�ساتٍ �سيوعي

ّ
اكت�سفت اأّن والد ناديا ميلك اأي�ساً كر

ًا. كان طبيبًا، لكن كما هو 
ّ
اأّنه مل يكن �سيوعي غم من 

ّ
الر

ذلك  الو�سطى يف  والطبقات  املثّقفني   جميع 
ّ
اهتم معروف 

اأمورًا  اأرى  اأ�سبحت  وثائقهم.  وقراأوا  ني 
ّ
بال�سيوعي الوقت 

ي م�سغرة، ما زلت اأتكّلم عن 
ّ
من دون الو�سول بعد ل�سيوعي

ون يف م�سغرة واأعرف 
ّ
ات. هناك �سيوعي

ّ
حقبة اأّول الأربعيني

اأّنهم موجودون لكن لي�سوا هم من اأّثر يّف.

مل  والفقري،   
ّ
الغني بني  الظلم  من  الّنوع  هذا  رف�ستمُ   

مبعنى  واحل�سد،  ف�س 
ّ
الر اأمران،  اأحياناً  وتنازعني  يعجبني، 

ا�سمها مرمي  مقعدًة  اأذكر عجوزاً  امل�ساعدة.  اأّنه يجب عليك 

على  اإبريقاً  لها  اآخذ  كنتمُ  عقلّياً.  خمتّل  ابٌن  لديها  غزال 

يعة واأنا يف طريقي اإىل املدر�سة واأقوم بتعبئته لها  عني ال�سّ

املعنى  بهذا  عاجزة.  لأّنها  م�ساعدتها  ب�رسورة  ل�سعوري 

تكويني  بداأ  تكويني.  اأ�سهم يف  تناق�ساً  �سخ�سّيتي  حملْت 

الرا�سي  ب�سالم  �سلٍة  اأ�سبحنا على  اجلّدي عندما  ال�سيوعي 

اأ�سبحتمُ  جّدّية.  بطريقٍة  ال�سيوعّيني  مع  اأتوا�سل  و�رستمُ 

اأتابع اأخبار فرج الله احللو واملوؤمتر الأّول للحزب ال�سيوعي 

ال�سوري - اللبناين، و�رستمُ اقراأ �سحيفة »�سوت ال�سعب«، 

تاأييداً  م�سغرة  من  املنطلقة  التواقيع  من  املئات  واأ�ساهد 

للموؤمتر. كّل عائالت م�سغرة انخرطت يف احلزب ال�سيوعي. 

قالوا: وصل البالشفة إلى لبنان وهم في جديدة مرجعيون. كان 
منزلنا ُيطلّ على جديدة مرجعيون. نظرُت ناحية مرجعيون فلم أَر 
شيئًا. اكتشفُت في ما بعد أنه كان بالفعل هناك تنظيٌم أسسه 
سالم الراسي ومعه مجموعٌة من المثقفين من قرية إبل السقي 
قبل دخولهم إلى الحزب الشيوعي. وهو »حزب اشتراكي ملحد« 
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اأ�سبح الكالم مبا�رساً عن ال�سيوعّيني و�رستمُ اأعرف اأّن زعيم 

احلزب يف م�سغرة ا�سمه نعيم احلاج وهو جارنا �سابقاً. يحكي 

الّنا�س عنه بطريقٍة طريفة لأّنه كان يقول »افتتح الجتماع 

با�سم الله والوطن«، في�سحك ال ّنا�س م�ستغربني كيف يقال 

اأقدممُ من ح�سن  هذا داخل اجتماٍع لل�سيوعّيني. نعيم احلاج 

عوا�سة. ح�سن اأ�سبح �سيوعّياً ب�سبب �سليم الدب�س.

�سليم  هو  العّمال  ونقابات  لل�سيوعّية  اأ�ّس�س  من   

رف  عمُ املثال  �سبيل  فعلى  طريفة،  �سخ�سّية  كان  الدب�س. 

رجٌل  اأّنه  من  غم 
ّ
الر على  م�سغرة  يف  »ال�ّسورت«  بارتدائه 

اختلف  لكّنه  دّباغة  امتلك  القامة.  وطويل  ال�ّسّن  يف  كبري 

لحقاً  اإليه   
ّ
ان�سم الدّباغة.  لعّمال  نقابة  واأ�ّس�س  اإخوته  مع 

 .١٩٤٣ العام  بعد  ح�سن  اإىل  فت 
ّ
تعر واأنا  عوا�سة.  ح�سن 

يف اإىل  وباملنا�سبة، لطاملا اأر�سل والد ح�سن ابنه خالل ال�سّ

دّباغتنا للعمل وهو قد عمل يف التعليم البتدائي. بداأ ح�سن 

حني اأ�سبح هناك حالة �سيوعّية يف م�سغرة، ووقتها اأ�سبح 

نقول طرابل�سي �سيوعّياً. ح�سل كّل هذا بعد ال�ستقالل.

متى كان تاأ�شي�س نقابة عمال الدباغة مب�شغرة؟  

تاأ�شي�س نقابة عمال الّدباغة

الدب�س  �سليم  يد  على  للعّمال  البداية جمعّية  تاأ�ّس�ست يف 

م�سغرة.  يف  طوياًل  يبَق  مل  الدب�س  لكّن   .١٩٣٣ العام  يف 

انتقل اإىل بريوت بينما كان نعيم احلاج اأّول م�سوؤوٍل ملنّظمة 

�سيوعّية وكان يف الوقت عينه عامل دباغة. يف ذلك الوقت 

 يف م�سغرة �سوى القومي اأو ال�سيوعي، ولهذا ال�ّسبب مل 
َ
مل نر

تكن حدود »احلزب القومي« اأو »احلزب ال�سيوعي« وا�سحة 

العائلي.  النق�سام  مع  النتماء  هذا  تداخل  عندما  خا�سًة 

اأّنه بني الق�سم الأكرب  اأي  والنق�سام كان يف احلقيقة طبقّياً 

من الراأ�سمالّيني اجلدد الذين تكّتلوا وكانوا قد بداأوا ب�رساء 

الأرا�سي بعد اأن كانوا مبعظمهم فاّلحني ومرابعني عند كبار 

انعك�ست  العداء  من  حالة  لقت  خمُ لذلك،  الأر�س.  ماّلكي 

اأتوا  كرم  واآل  نا�سيف  اآل  وال�سيوعي.  القومي  احلزب  على 

�سكنوا  وهوؤلء  احلجار،  اآل  من  ق�سم  وكذلك  عيتنيت  من 

 احلزبّية 
ّ
 »اخلان«. يف املقابل اأطلق على حي

ّ
حّياً �سّموه حي

م�سغرة  قلب  م�صغرة[  كتاب  ]راجع  العني،   
ّ
حي الثانية، 

الفارغ ن�سبةً اإىل النا�س املهاجرة. يف هذه الفرتة كان وجهاء 

م�سغرة ل يزالون من اآل طرابل�سي.

جميع عائلة �سليم الدب�س كانوا �سيوعّيني مبن يف ذلك   

الوالد. عند تاأ�سي�س الّنقابة كان �سليم بل�سفّياً وملحداً انت�سب 

اإىل احلزب باكراً مع اأخوة زوجته، اأي عّزت اإبراهيم وعائلته. 

هوؤل هم اأّول �سيوعّيني لكّنهم �سكنوا خارج م�سغرة، عملوا 

يف �رسكة الرتامواي، مبعنى اأّنهم انتظموا يف حركة عّمالّية 

قائمة. يف ذهني يوجد �سليم الدب�س »ال�سيوعي«، ل اأعرفه 

اأّنه ا�ستهر باأّنه رجل اأعمال وماّلك اأرا�س  ب�سفة ثانية، مع 

غم من 
ّ
د، اختلف مع اإخوته وتركهم على الر

ّ
كبري. هو متمر

اأّن لهم دباغة كبرية. انتقل اإىل بريوت وفتح حماًل على البور 

واأ�ّس�س دباغة يف برج حمود وا�سرتى اأرا�سي وم�ستودعاٍت، 

وانتقل  الدباغة  اأّجر  ثم  الوقت  لبع�س  الدباغة  يف  وعمل 

�سيوعّيني  اأ�سبحوا  الّدب�س  �سليم  اأبناء  الّتجارة.  يف  للعمل 

واأخوالهم   
ّ
�سيوعي اأبوهم  �سيوعي،  بيٍت  يف  عا�سوا  لأّنهم 

�سيوعّيون. توفيق اإبراهيم، خال خليل الدب�س، ظّل �سيوعّياً 

حلني وفاته يف بلدة دوما البرتون. 

بني  ال�سداقة  خالل  من  عوا�سة  ح�سن  اإىل  فت 
ّ
تعر  

بيت  حلزبّية   
ّ
الأ�سا�سي احلليف  كان  عوا�سة  والد  الوالدين. 

طرابل�سي، وبالّتايل اعتدتمُ روؤية ح�سن يومّياً اإّما يف منزلنا 

فت 
ّ
تعر ال�سرتاحات.  داخل  طرابل�سي  �سفيق  منزل  اأو يف 

اإىل ح�سن الذي يكربين بع�رس �سنوات. يذهب اإىل الدباغة 

كي ل ي�سّيع وقته ويرى كيف يعمل الّنا�سمُ ويتعّلمون. لحقاً 

الّتدري�س مع �سليم بو خليل، ووالدة  اإىل م�سغرة وبداأ  اأتى 

هذا الأخري من اآل طرابل�سي، اأخت �سليمان طرابل�سي، واأبوه 

طبيٌب يمُدعى �سامل بو خليل وقد در�س الّطّب يف ا�سطنبول. 

مَل ي�سبح �سليم بو خليل مدّر�ساً ومل يكمل تعليمه ل اأعلم 

اأبناوؤها يف  تعّلم  التي  العائالت  عائلته كانت من  لأّن  ملاذا 

املدار�س واجلامعات.

طريفة م�سغرة، الإقطاع فيها طالب علٍم اأي�ساً. اليا�س   

ا�ستمالك  ]يق�سد  الإمرباطورّية  ببناء  قام  الذي  طرابل�سي 

لتعليمهم،  اأولده  اأر�سل  م�سغرة[  حول  وقرى  َمزارع  عّدة 

اأّول دفعة يف اجلامعة الأمريكّية،  ابنه ا�سكندر �سمن  وكان 

ج من ا�سطنبول و�سهره �سامل بو خليل، 
ّ
وابنه جري�س تخر

ج من ا�سطنبول. ثالثة اأطباء 
ّ
املتزّوج من ا�سطنبول، وقد تخر

ًة واحدة يف العقد اخلام�س، ال�ساد�س اأو ال�سابع من القرن 
ّ
مر

 هذا الّتقليد يف م�سغرة، دائماً جتد يف 
ّ
التا�سع ع�رس. وا�ستمر

تلك القري اأطّباء.

بني ال�الد واحلزب

يوم  كّل  يذهب  �سغاراً،  كّنا  مذ  بريوت  اإىل  والدي  انتقل 

الّتجارة.  يف  عمل  اأّنه  اعتبار  على  ال�سبت  ويعود  اإثنني 

من  هناك  يعد  ومل  الدّباغة  وت�سّلم  رجاًل  �سار  عزيز  اأخي 
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�رسورة لتواجد الوالد يف م�سغرة. �سار يتاجر باجللد والّنعل 

وي�ستورد ويوّرد. وكانت ال�سوق وقتها وا�سعة، حتديداً قبل 

القطعية مع �سورية وقبل قيام »اإ�رسائيل«. �سوق الدّباغات 

�سوق  ماتت  العراق.  اإىل  العري�س  من  امتّدت  م�سغرة  يف 

الدّباغات لأّن جتارتها بمُنيت على اأ�س�س وا�سعة �سملت كّل 

 ذهب 
ّ
بالد ال�سام، ويف الّنهاية مل يبق غري �سوق الأردن. ثم

اأحد الأ�سخا�س من اآل رّفول من م�سغرة اإىل الدرن وعمل 

مع الّدولة، فاأن�ساأوا دّباغة دفعت اإىل اإغالق جميع الأ�سواق. 

منذ  الأخرية  ماتت  حّتى  متوت،  الدّباغات  حينها  وبداأت 

�سنتني. يعني انتهت م�سغرة. 

عندما انتقلت العائلة اإىل بريوت، كنت ل اأزال يف دير   

داخل  كاأيّن  بقيت  اأو ١٩٤٦.   ١٩٤٧ �سنة  اأي  املخّل�س، 

ال�سجن لأّن الوالد كان غا�سباً مّني اإذ هربت من املدر�سة. 

وبعد اأن كرْبت عدت اإىل الفرير حيث بقيت ثالث �سنوات. 

كذلك  وبقي  مريحاً  حينها  يف  كان  املاّدّي  العائلة  و�سع 

نّوع  اأبي  اأّن  وال�ّسبب  العام ١٩٥٤،  والدي يف  وفاة  حّتى 

ًة من كهرباء م�سغرة  بالتجارة ومل يكتِف باجللد، فاأخذ ح�سّ

مع  ت�سارك  �سفيق طرابل�سي، كما  ثلثها من  ا�سرتى  بعدما 

وقٍت  يف  غراء،  معمل  يف  مزاحم  اآل  من  �سيعي  �سخ�ٍس 

عا�سي.  اآل  من  ل�سخ�سٍ  م�ساركاً  طرابل�سي  ن�سيب  كان 

ترك  مرتاحني.  للبقاء  جماًل  اأعطانا  الأعمال  يف  التنويع 

لنا والدي اأمالكاً كثرية، حوايل خم�سني دومن اأر�س ومائة 

دومن ب�ساتني. اآخر ب�ستان قمت ببيعه موؤخراً ل�سهر فاروق 

يخّيم  الله«  »حزب  منه.  التخّل�س  اأريد  لأيّن  ]دحروج[ 
هناك واأنا خائٌف عليه من الحرتاق لأّنه كبري، كان عبارًة 

عن �سّتًة و�ستني األف مرت مرّبع. 

مل  لكّنني  ال�سيوعي  احلزب  اإىل  انت�سبت  اأّنني  �سحيح   

املحّل،  يف  معه  كنت  الوالد.  �سلطة  عن  خرجت  قد  اأكن 

ل  جتارّية،  مدر�سًة  تاأ�ّس�ست يف  امل�ستطاع.  قدر  منه  اأهرب 

 .
ّ
جامعي ن�سف  اأي  عاٍل  دبلوم  فيها  الفرير،  يف  مهنّية  يف 

والقت�ساد.  املالّية  والعلوم  املحا�سبة،  اأي  التجارة،  در�ست 

ويف  اخلم�سينّيات.  واأّول  الأربعينّيات  اأواخر  يف  ذلك  كان 

يف  ال�رسقّية  الآداب  معهد  يف  ت�سّجلت  نف�سه،  الوقت 

اجلامعة الي�سوعّية ب�سبب رغبتي الكبرية يف التعّلم والعمل 

يف اللغات ال�سامية. لكن لالأ�سف مل اأكمل لأّن والدي تويّف 

فرتكتمُ كّل �سيٍء لأخي عزيز. كان اأبي منزعجاً لأّنه يمُعّدين 

خلالفته يف التجارة ويف اأ�سغاله الوا�سعة على اأن يعمل عزيز 

يف الدباغة. وكان مزعوجاً اأّن اخي نوئيل ا�ستاأجر �سّقة كي 

يدر�س الهند�سة يف مكاٍن اآخر. وانزعج والدي لأيّن ذهبت 

حينها وعملت يف النتخابات مل�سلحة خالد بكدا�س عام 

١٩٥٤، وعندما عدتمُ منت�رساً قال يل يومها: مربوك، لكّنه 

 .١٩٥٥ عام  بداية  مع  فجاأًة  تويّف  ل�سانه.  طرف  من  قالها 

منزلنا يف  اإىل  وتوّجه  املحّل  من  قوّياً. خرج  يزال  ل  كان 

متاأّخراً  لياًل  عودتي  لدى  النقا�س.  مارون  ب�سارع  اجلّميزة 

لأّن  الطيبي،  لعفيف  »اليوم«  وبيدي �سحيفة  ال�ّسيء  بع�س 

والدي كانت تهّمه القراءة وحتديداً ال�سفحات القت�سادّية، 

حيفة  دخلتمُ عليه وهو م�ستلٍق على كنبٍة طويلة فناولته ال�سّ

�رسخت،  اجللو�س  غرفة  اإىل  الّداخلة  �سقيقتي  وم�سيت. 

نظرتمُ خلفي فوجدته وقد تويّف.

معَلنة.  اأ�سحت  قد  �سيوعّيتي  كانت  والدي  وفاة  قبل   

اأقّدم  ر: �رستمُ قريباً من احلزب واأنا مل 
ّ
هي ظاهرة ل تتكر

ة عرب 
ّ
 لأّي فرع. انتظمتمُ اأّول مر

ّ
طلب انت�ساب، ومل اأن�سم

لأّن  جونية،  اإىل  الدامور  من  متتّد  التي  بريوت  »منطقة« 

 
ّ
عم ومنهم  بالبقاع  احلزب  امل�سوؤولني يف  مع  بداأت  عالقتي 

و�سال فرحة ]زوجة خالد بكدا�س[، وقد انتهى عامَل ديٍن 

بعد  فيما  اأ�سبح  الذي  نيحا،  من  معلوف  وفّواز  ذقنه،  اأطال 

رئي�ساً مل�سلحة املياه يف البقاع، و�سار اأخوه مديراً عاماً يف 

الّدولة. اأخذوا يكّلفونني مبهّماٍت لعالقة لها بالعمل احلزبي 

َوَثقوا  املَحمي.  القت�سادي  و�سعي  اإىل  م�ستندين  العادي، 

فت اإليهم عن طريق ر�سدي ]عبودي[ يف منزله، 
ّ
بي. اأنا تعر

قبل  حّتى   .١٩٥٣ العام  قبل  ح�سلت  الأحداث  هذه  كّل 

م�سغرة  اأهل  اعتربين  ال�سيوعي  باحلزب  عالقة  تربطني  اأن 

هبان.
ّ
�سيوعّياً، كان هذا يح�سل مذ كنتمُ تلميذاً لدى الر

اجليل  هذا  بارود،  فوؤاد  وجمموعة  ]عبودي[  ر�سدي   

اأ�سغر  وهوؤلء  �سيوعّياً،  اعتربوين  ال�سيوعّيني،  من  الثاين 

من جيل نعيم احلاج. ور�سدي كان �سخ�سّية ممّيزة ب�سلوكه، 

منا�ساًل »مه�سوماً« ويزاول اأ�سغاًل متعّددة ما اأنزل الله بها 

ة ب�سباح )ال�سحرورة 
ّ
من �سلطان. من خالله �سمعتمُ لأّول مر

وكان عمرها ١٤ - ١٥ �سنة(. امتلَك قهوة و�سّمنها، عمل 

ت�ستكي  و»ن�سوجني«  ظريفٌة  �سخ�سّيٌة  متعّددة،  كاراٍت  يف 

فارق  غم من 
ّ
الر على  باً 

ّ
مقر لكّنه كان �سديقاً  الّن�ساء،  منه 

جّنا معاً يف عام ١٩٥٧. العمر الكبري بيننا، وباملنا�سبة �سمُ

لي�ست  �سْمَعتمُه  مفيدة،  دائماً  لي�ست  ر�سدي  مع  العالقة   

معه  بعالقتي  مت�ّسكتمُ  لكّنني  م�سغرة،  يف  ح�سنة  دائماً 

ل�سببني، اأّوًل هو �سخ�س موؤمن بق�سّية، وثانياً لأّنه ظريف، 

العالقة معه تمُ�رّس. 

نقول  يل  يقول  ودائمًا  لل�سيوعّيني.  �سديقًا  �رستمُ   

اأريد  قائاًل: كاّل. ل  اأرّد  واأنا  اإىل احلزب،  انت�سْب  طرابل�سي: 

�سيوعّيًا  اأ�سبح  نقول  تنظيم.  اأّي  اأريد  ل  نف�سي،  اأربط  اأن 

بعامني  يكربين  ال�سنائع.  مدر�سة  يف  طالبًا  كان  مذ  قبلي، 
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اثناء الدرا�سة

يف  دير املخّل�س
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وكّنا اأ�سدقاء، ربطت عائلتينا عالقة، لذلك كانت لديه َمونة 

ليطلب انت�سابي اإىل احلزب. رغبتمُ بالعمل يف ال�سيا�سة لكن 

هوؤلء  تتبع  »ل  غبة: 
ّ
الر هذه  والدي  ا�ستغّل  مزاجي.  على 

بدءًا  بل  والع�رسين،  اخلام�سًة  تبلغ  عندما  غداً،  ال�ّسحاذين. 

من الآن اأعطيك ثالثمائة األف لرية واأجعل منَك نائباً يف اأّي 

مكاٍن تريد لأّنهم ي�سنعون نائباً مبائة األف لريٍة فقط ل غري«.

اأي  اأبلغ بعد خم�سًة وع�رسين عاماً،  مات والدي وملّا   

 
ّ
�سوة كي اأبتعد عن املجموعة، لكّنه اأ�رس

ّ
ف�سلْت حماولة الر

على بقائي معه. �سعر اأبي باأّنه ل يريد الت�سحية بال�ّسيء 

اّلذي بناه، وبالفعل تدهور الو�سع القت�سادي للعائلة بعد 

ًة كبرية يف هذا الأمر.
ّ
وفاته واأنا اأحتّمل م�سوؤولي

يف  والق�مّيني  ال�شي�عّيني  بني  املعركة  عن  خرّبين   

اأّول اأّيار/ماي�؟

ني
ّ
ني والق�مي

ّ
معركة بني ال�ّشي�عي

واية 
ّ
يف احلقيقة مل حت�سل هذه املعركة يف اأّول اأّيار. تقول الر

اإّن �سخ�ساً من م�سغرة تويّف يف فنزويال، وكان علي عوا�سة 

فوؤاد  املهند�س  والدة  اإنها  اأي  اأّول،  زواجاً  اأخته  تزّوج  قد 

والطبيب عدنان واأخواتهما البنات. 

�سوريٌّ   
ّ
قومي املتوّفى  اأّن  ال�سورّييون  القومّيون  اعترب   

فاأح�رسوا  منا�سبات،  عن  يفّت�سون  حينها  يف  وكانوا 

اأ�سبح  الذي  عزقول  بينهم كرمي  من  اخلارج  من  اأ�سخا�ساً 

فيما بعد �سفرياً يف الأمم املّتحدة. داخل اجلامع، الذي تمُطلق 

عليه الآن ت�سمية »جامع احل�سني«، والذي اأعيد بناوؤه ]هدم 

جتادلوا  م�صغرة[،  قمر  يا  طرابل�سي،  انظر  القرن،  مطلع 

يف  موجودمُ  واأنا  ال�سباب  ا�ستنفر  ال�سيوعّية.  وهاجموا 

م�سغرة. ومّت قطع الطريق عليهم. من جملة قاطعي الطريق 

حينها ابن عّمتك فوؤاد عّبود، طويلمُ القامة، قبل اأن ي�سبح 

اأّن  الأكيد  لكّن  معهم.  عبودي  ر�سدي  كان  ورمّبا  �رسطّياً، 

فوؤاد كان موجوداً لأّنه هو الذي �رسب كرمي عزقول عندما 

عاد هو وجماعته. فوؤاد �سهم، ك�رّس عزقول تك�سرياً. 

بني  الّنار  لإطالق  تبادٌل  وح�سل  املعركة  تطّورت   

ال�سيوعّيني والقومّيني، ر�سا�سة طائ�سة اأ�سابت �سامل غزال. 

كان يف الأربعني من عمره، متزّوجًا ولديه اأولد. ح�سل ذلك 

وبداأت  لل�ّسيوعّيني،  مّياًل  كنت  وملا   .١٩٤٤ العام  حوايل 

العمل مع �سالم الرا�سي، انت�سيتمُ لقيام ال�سيوعّيني ب�رسب 

ًة اأيّن بّت اأعرف ال�سيوعّيني واأعتّز بهم. القومّيني، خا�سّ

م�سغرة.  يف  كبرية  �سّجة  وثارت  الغزال  �سامل  تويّف   

عّمتي  زوج  املعتقلني  بني  من  وكان  اعتقالت  جرت 

�سني. تداخلت حينها 
ّ
بطر�س بركة الذي اعتربوه من املحر

اآل بركة مل يكونوا  حزبّية ال�سيوعّيني بحزبّية القرية. لكّن 

ا�ستفزاز  اأرادوا  طرابل�سي.  اآل  حزبّية  من  كانوا  �سيوعّيني، 

�سفيق طرابل�سي لأّنه زعيم العائلة. يف ذلك احلني تداخلت 

من  الّتقارب  ب  �سعمُ بركة.  وبطر�س  �سفيق  بني  كثرية  اأموٌر 

�سفيق طرابل�سي، اعتقله الفرن�سّيون يف فرتة احلرب العاملّية 

الأوىل، واعتربوه عمياًل لالإنكليز.

يقول �سليم غزال اإّن اأخاه �سامل قتل عن طريق اخلطاأ.   

وباملنا�سبة، مل يحقد �سليم. كنت واإّياه من اأعّز الأ�سحاب، 

ومن بعدها التقينا يف دير املخّل�س. كان �سخ�سيًة طريفة 

ومل  املخّل�س  بدير   
ّ
الداخلي الق�سم  كان يف  ترافقنا  جّداً. 

يخّطط قّط كي ي�سبح راهباً. كره رجال الّدين لدرجة اأّنه 

هرب من اّلدير مع اأنطوان غّطا�س، ابن اليا�س غّطا�س من 

م�سغرة )اأنطوان غّطا�س انتقل اإىل الربازيل. قتل اأمام باب 

م�رسف وهو يحمل اأمواًل(.

حينها قمنا اأنا و�سليم واأنطوان باأمٍر طريف. يف ال�سّف   

فيها  �ستمنا  »دفرت«  ا�سمها  مكتوبة  جمّلًة  اأن�ساأنا  الثالث 

ا�سمه  ظريف  خّطه  �سخ�ٌس  هناك  وكان  الّدين.  رجال 

فرج بو طانيو�س من الفرزل اأو اأبلح توىّل كتابتها. عندما 

اأو  �سبع  �سياع  عن  اأخربين  الأعداد  عن  �سليم  �ساألت 

ي�سبح  قد  اأّنه  احل�سبان  �سليم يف  ع  ي�سَ مل  ن�سخ.  ثماين 

ر الهرب فذهب ما�سيًا اإىل م�سغرة ب�سبب رذالة 
ّ
خورّياً، قر

قا�سي  جّداً  �سيٌئ   
ٌ
ناظر �سمنهم  ومن  وظْلمهم،  اخلوارنة 

ول اأ�سبح مطرانًا على زحلة فيما 
ّ

القلب خبيث من اآل ب�س

بعد لكّنه مل يبَق طوياًل على قيد احلياة. ذهب �سليم الغزال 

على قدَميه من م�سغرة ومل يعد اإىل دير املخّل�س. واأن�ساأ 

نائع يف م�سغرة. بعدها مدر�سة ال�سّ

بعد  التنّقل  كثري  واأ�سبحت  �سافرتمُ  عندما  ذلك،  بعد   

التزامي احلزبي فوجئت باأّن �سليم الغزال �سار خورّياً ينذر 

الفقر والطاعة والعّفة ]وقد �سيم مطراناً فيما بعد[. اعتربت 

كرٍه  من  لالنتقال  ودفعه  معه  ح�سل  ا�ستثنائّياً  حادثاً  اأّن 

ونقمٍة على اخلوارنة اإىل اأن ي�سبح واحداً منهم. تعود اآخر 

�سورة اأملكها ل�سليم الغزال اإىل العام ١٩٤٨. يظهر فيها 

ال�رساويل  نرتدي  واأنا  اأنطوان  غّطا�س،  اأنطوان  ومع  معي 

بلب�س   
ّ
وا�ستمر �ساّباً  اأ�سبح  ال�سورت،  يرتدي  �سليم  بينما 

ال�ّسورت. فاجاأين عندما اأ�سبح �سخ�ساً اآخر، اإن�ساناً موؤمناً 

امتلك  جّداً،  واٍع  �سخ�ٌس  لأّنه  ة  اخلا�سّ على طريقته  لكن 

وعياً مدنّياً وعلمانّياً، كان �سخ�ساً ممّيزاً.
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فيتنام 1٩٦٦
يف قلب المعارك

صحايف متقاعد،
يعمل يف النرش،
سورية ولبنان. 
صدر له
»صحايف الماسفات 
الطويلة« 2٠1٧.

ا�شرتاتيجية اجلرنال جياب رياض الّريس

املقارنة بني خي �سانه و»ديان بيان فو« ل بد منها، ل للت�سابه 

التي  ال�سيا�سية  املعقلني وح�سب، بل لالأهمية  اجلغرايف بني 

�سيكون  الذي  فيها  النهائي  لالنت�سار  املراقبون  يعطيها 

بيان  »ديان  �سقطت  املفاو�سات.  طاولة  على  رابحة  كورقة 

فو« يف اأيدي »الفيت منه« اإثر ح�سار دام ٥٦ يومًا، وكلف 

٢٢ األف �سحية من »الفيت منه« ومن الفرن�سيني. وكان ذلك 

نف�سه  الرجل  هو  النت�سار  ومهند�س  اأّيار ١٩٥٤.   ٨ يف 

�سنة:  بعد ١٤  �سانه  مماثاًل يف خي  انت�ساراً  الذي يهند�س 

وا�سحة:  »جياب«  ا�سرتاتيجية  وكانت  »جياب«.  اجلرنال 

دة، مع هجوم من 
ّ
هجوم مرّكز من ال�سمال عرب الأر�س املجر

فكان  التكتيك،  اأّما  ال�رسقي عرب لو�س.  واجلنوب  اجلنوب 

بع يف ديان بيان فو، مع تعديالت طفيفة حت�سب  هو نف�سه املتَّ

الدبابات  ال�سماليني  الفيتناميني  كا�ستعمال  الزمن،  فارق 

ة الأوىل يف الهجوم الذي وقع على اخلطوط الدفاعّية 
ّ
للمر

الأوىل. ويف »ديان بيان فو« حفر »جياب« نفقًا �سخمًا يف 

مراكز  اأّما  للمدفعية.  مرئي  غري  مركزاً  منه  ليجعل  جبل 

املدفعية الأمريكية الثقيلة، فكانت اإىل ال�رسق من خي �سانه 

يف قواعد م�ساة البحرية يف »روكبيل« و»كامب كارول«.

فمن  امل�ساة.  كانت  باملدفعية،  للق�سف  التالية  اخلطوة   

األف   ٤٠ نحو  البالغ  »جياب«  جي�س  يبقى  اأن  املفرت�س 

�ستار  حتت  اأو  الليل  يف  ليهجم  اله�ساب  وراء  جندي 

ال�سباب اجلاف الذي ي�ستمر منت�رساً على تلك املنطقة حتى 

الظهر يف هذا الوقت من ال�سنة. يف »ديان بيان فو«، مل يزد 

عدد الفرن�سيني، يف اأي وقت، على ١٣ األف جندي مقابل 

٤٥ األفاً من »الفيت منه« مع ٥٥ األف مقاتل م�ساند. وكان 

لالأمريكيني نحو �ستة اآلف جندي مقابل ٤٠ األفًا لـ»جياب«، 

لكن مع ٤٠ األف اأمريكي يف الحتياط، على بعد ٤٥ دقيقة 

طرياناً، يف مع�سكر »فو باي«.

العامل  اأي�سًا  وهو  �سانه،  خي  مفتاح  هو  والطريان   

فو«.  بيان  »ديان  يف  كان  كما  انت�سار،  اأي  يف  احلا�سم 

اإمداد خي  ة ثالث مهّمات: الأوىل، 
ّ
وللطائرات الأمريكي

»جياب«  ة 
ّ
مدفعي ق�سف  الثانية،  والعتاد.  باملوؤن  �سانه 

جنوده.  عن  التموين  طرق  قطع  الثالثة،  واإ�سكاتها. 

بيان فو«، لكّن  اأن تنقذ »ديان  ة اجلوّية 
ّ
القو وكان بو�سع 

ثقياًل  اإ�سكات ١٤٤ مدفعًا  ف�سل يف  الفرن�سي  الطريان 

لـ»لفيت منه«، كذلك ف�سل يف قطع طرق التموين التي 

اجات القادمة من ال�سني، 
ّ
كانت عبارة عن ع�رسات الدر

اإىل  الأغذية  من  الأطنان  اآلف  حتمل  اأن  وا�ستطاعت 

ني، وقد كان يف خي �سانه مدرج وحيد. 
ّ
املقاتلني الفيتنامي

مدافع  ا�ستطاعت  فو«،  بيان  »ديان  معركة  ي�سبه  وفيما 

 ١٤ وتدّمر  ني 
ّ
للفرن�سي طائرة   ٤٨ ت�سقط  اأن  »جياب« 

على الأر�س وتعّطل ١٦٧. 

لكّن املقارنة التاريخيّة قد تقف هنا لتف�سل بني حلم   

اجلرنال »جياب« وهاج�س و�ستمورلند. فالفارق بني و�سع 

الفرن�سيّني والأمريكيّني كبري. ذلك اأن لالأمريكيّني اأ�سطولً 

اأكرث  ومواقعهم  فرن�سي،  جرنال  اأي  به  يحلم  مل  جوّيًا 

ال�سالح  من  واأف�سل  واأوفر  اأحدث  واأ�سلحتهم  حت�سينًا، 

اجلندّي  فاإّن  كذلك  ذاك.  اإذ  ي�ستعمل  كان  الذي  الفرن�سي 

نتيجة احلرب، قد فر�س احرتامه  ، مهما جاءت 
ّ
الأمريكي

اإّنا  الفرن�سي.  اجلندي  ي�ستطع  مل  كما  الفيتناميّني  على 

ال�سغرية،  احل�سابات  اأخطاأت  لو  نف�سه،  يعيد  قد  التاريخ 

 يف احلرب 
ّ
ووقفت الطبيعة والطق�س، وهما عامل اأ�سا�سي

ميكنه اأن يعرقل خّط التموين اجلّوّي، اإىل جانب الفيتناميّني 

النت�سار  حتّقق  لو  وحّتى  الأمريكيّني.  جانب  اإىل  ل 

الهزمية  لكانت  �سانه  خي  يف  لل�سماليّني  الع�سكرّي 

ال�سيا�سيّة لالأمريكيّني، كذلك هزمية ال�سماليّني ع�سكرّيًا ما 

ًا لهم. كانت لتفيد الأمريكيّني ول اأن تكون انت�ساراً �سيا�سيّ
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ويف م�سري خي �سانه الذي يعتمد على الطريان وجٌه   

خرية هو: عندما كانت »ديان بيان فو« متوت، فّكر 
ّ

من ال�س

مل�ساعدة   
ّ
الأمريكي الطريان  باإر�سال  اأيزنهاور  الرئي�س 

اأبريل   / ني�سان   ٣ يف  الغاية  لهذه  واجتمع  ني. 
ّ
الفرن�سي

يعار�س  ظّل  �سيخًا  اأّن  اإّل  �سيوخ.  ثمانية  اإىل   ١٩٥٤

زّج  عدم  اإىل  ويدعو  فيتنام،  يف   
ّ
الأمريكي التدّخل 

ني، 
ّ
الفرن�سي مع  خا�رسة  معركة  يف  ة 

ّ
الأمريكي الطائرات 

وكان ا�سمه ليندون ب. جون�سون.

لي�س من حّل و�شط

 
ّ
واليوم، تقف الوليات املّتحدة وجهًا لوجه اأمام عدّو فيتنامي

 هو، 
ّ
من جهة، ومع حليف فيتنامي من جهة. العدّو الفيتنامي

لفيتنام  الّنظامّية  والقّوات  اجلنوب  يف  الفيتكونغ  ع�سكريّاً، 

ال�سمالّية، و�سيا�سّياً جبهة التحرير الوطني، الذراع ال�سيا�سية 

للفيتكونغ يف اجلنوب، والنظام ال�سيوعي الذي يراأ�سه هو �سي 

منه يف ال�سمال. وبعد الهجوم ال�ساعق الذي �سّنه الفيتكونغ 

طول اأ�سابيع ثالثة، يف اأكرث املدن »اأماناً« يف فيتنام اجلنوبّية، 

التي  البدهّيات  نا�سفاً  هيوي،  دالت حّتى  اإىل  �سايغون  من 

يت�سّلب  هو  ها  الأمريكية،  ال�سرتاتيجّية  عليها  تقوم  كانت 

موقف الفيتكونغ عند املواقع الآتية: 

 اأّولً، ل حّل و�سطًا للحرب الفيتنامّية. فالّن�سال 

»حّتى النهاية« النت�سار اأو املوت.

 ثانيًا، ال�رسط الوحيد لإنهاء احلرب هو الهزمية 

احلتمّية للوليات املّتحدة وحليفتها فيتنام اجلنوبّية.

ّل يف حمادثات   ثالثًا، م�ساكل فيتنام اجلنوبّية حتمُ

وا�سنطن  بني  ولي�س  التحرير،  وجبهة  الأمريكّيني  بني 

وهانوي. وكما قال اأحد زعماء الفيتكونغ: »يف الوقت الذي 

ي�ستطيعون  ال�سمالّية  فيتنام  ق�سف  الأمريكّيون  فيه  يوقف 

فيتنام  مع  املفاو�سة  اأرادوا  اإذا  اأّما  هانوي.  مع  التحّدث 

اجلنوبّية، فعليهم اأن يتحّدثوا مع جبهة التحرير«.

يف  �سمالّية  فيتنامّية  قّوات  وجود  اإّن  رابعًا،   

مل�ساعدة  ال�ّسمال  عاتق  على   
ً
ملقى واجب  هو  اجلنوب 

اإخوانه يف اجلنوب. ول ان�سحاب قبل التحرير ال�سامل. اإّن 

 يوؤّلفون اأّمة واحدة 
ّ
الواجب الطبيعي لـ٣١ مليون فيتنامي

اأن يحاربوا معًا. فالأمريكّيون يعتقدون اأّن القّوات ال�سمالّية 

قوات غازية، وين�سون اأن فيتنام اأّمة و�سعب واحد.

 خام�سًا: �رسط املحادثات الوحيد بني الفيتكونغ 

والأمريكّيني هو العرتاف بجبهة التحرير املمّثلة الوحيدة 

احلكومة  عن  نهائّيًا  التخّلي  اأي  اجلنوبّية،  فيتنام  ل�سعب 

احلالّية ورجالتها يف �سايغون.

مو�سع  فيتنام  يف  ة 
ّ
الأمريكي ة 

ّ
ال�سرتاتيجي وتبقى   

بريطايّن،   
ّ
دفاعي خبري  تعبري  حدِّ  على  كبري«،  »�سّك 

على  الأخري  الفيتكونغ  هجوم  تربير  عقب  وخ�سو�سًا 

ون 
ّ
ة »يائ�سة«. فما زال الأمريكي

ّ
باأّنه عملي ة، 

ّ
املدن اجلنوبي

»ما  ل  يفعله،  اأن  يجب«  »ما  العدّو  تعليم  على  ون 
ّ
يمُ�رس

يريد« اأن يقوم به. غري اأّن هذا »ال�سّك الكبري« ل بّد له من 

ني، 
ّ
اأن يولِّد نوعني من ردود الفعل: الأّول يتعّلق بالفيتنامي

ني. فبع�س هوؤلء يف �سايغون من الذين 
ّ
والثاين بالأمريكي

يكون  اأن  ياأملون  ال�سحيح،  اإدراكهم  على  يحافظون 

ة، هي 
ّ
هجوم الفيتكونغ الأخري قد اأّدى اإىل نتيجة اإيجابي

ني اأن يختاروا الآن وفوراً اإىل اأّي جانب 
ّ
اأّن على الفيتنامي

يريدون اأن ين�سّموا وينتموا. اإذ اإّن الأّيام الأخرية اأظهرت 

يحاربان  اللذان  الطرفان  هم  ني 
ّ
وال�سيوعي ني 

ّ
الأمريكي اأّن 

تعب  ل�سعب  مبداأين خمتلفني  عن  دفاعًا  والتزام  باقتناع 

من احلروب على مدى ٢١ �سنة كاملة منها، فلجاأ اإىل عدم 

الكرتاث ليحمي نف�سه من ويالتها. 

لكّن الإدراك الثاين يقع على عاتق الأمريكيّني، وهو اأّن   

 الكبري الذي وقع عليهم 
ّ
الهدف املبا�رس للهجوم ال�سيوعي

يف فيتنام، من ال�سفارة الأمريكيّة يف �سايغون جنوبًا حّتى 

اجلامعة الإمرباطورّية يف هيوي �سماًل، مل يكن ال�ستيالء 

يكن  مل  كما  الأمريكيّة.  ال�سفارة  احتالل  اأو  املدن،  على 

اأ�سهر  ن�سبت منذ  املعارك  اإّن هذه  اإذ  اإثارة معارك جانبيّة، 

يف »لوك نيه« و»داك تو« و»لنغ يف« على مقربة من »خي 

�سانه«. كما مل يكن هو معركة خي �سانه نف�سها. اإّن الهدف 

اجلهد  تدمري  كان  ذاك،  ال�ساعق  الهجوم  من   
ّ
الأ�سا�سي

احلربي لالأمريكيّني والفيتناميّني اجلنوبيّني، ووقف »التم�سيط 

على  ال�سلميّة«  »ال�سيطرة  عمليّات  وبالتايل  والإبادة«، 

الفيتكونغ،  من  »تطهريها«  جرى  التي  اجلنوبيّة  املناطق 

يف  الفيتكونغ  وجنح  تنهار.  اجلنوبيّة  احلكومة  جعل   
ّ
ثم

اإلهاء الأمريكيّني وحلفائهم عن اإمكان قيامهم بكّل ذلك، 

عرب  للجنوب  تقليدّي  غزو  اإمكان  ت�سخيمهم  بوا�سطة 

وكمبوديا،  لو�س  حدود  اأو  ال�سمال  يف  دة 
ّ
املجر املنطقة 

وبالتايل تركيز القوى الأمريكيّة على هذه املناطق تركيزاً 

مينع معه وجودها على نحو كاٍف يف املدن. 

القادة  جتاهل  لو  حّتى  يعرف،  جياب  واجلرنال   

عقول  يف  ربحها  يجب  احلرب  هذه  اأّن  ون، 
ّ
الأمريكي

ني وقلوبهم، اأكرث من ربحها يف الغابات 
ّ
ني اجلنوبي

ّ
الفيتنامي

ة 
ّ
الكثيفة واجلبال النائية. لذلك، قد تبدو خي �سانه عملي

ة يرتتب عليها حتديد 
ّ
اإلهاء �سخمة، اأكرث منها معركة حربي

اأكرب  اأّما وا�سنطن فتواجه  ة كّلها. 
ّ
م�سري احلرب الفيتنامي
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ة الثانية. 
ّ
ة منذ احلرب العاملي

ّ
حتدٍّ ع�سكرّي للقّوات الأمريكي

يف   
ّ
ي�ستمر اأن  الأّول،  اختياران:  جياب  اجلرنال  فاأمام 

بوا�سطة معارك �سغرية  بالهجوم على خي �سانه  التهديد 

ة، 
ّ
الأمريكي القّوات  من  الأف�سل  اجلزء  جمّمداً  ة، 

ّ
جانبي

له  منا�سبة  ظروف  حدوث  عند  عليها  الهجوم  والثاين 

وال�سواريخ،  ة 
ّ
باملدفعي املتوا�سل  بالق�سف  واحتاللها 

ميلكهم،  الذين  املحاربني  من  الآلف  بع�رسات  واإغراقها 

ب�رسّية،  مواجهة  وخلق  ين�سب،  ل  منهم  معني  وعنده 

تها. 
ّ
ترخ�س احلياة فيها وتفقد الر�سا�سة فاعلي

للفيتكونغ مل تكن  ة 
ّ
الأ�سا�سي الع�سكرّية  الأهداف  اإّن   

ة بقدر ما كانت 
ّ
النت�سار التقليدّي الآيّن يف معركة حربي

 والنف�سي. ما اأرادوه: اإظهار هزمية اأمام 
ّ
النت�سار ال�سيا�سي

« داخل الوليات املّتحدة، و�سعف 
ّ
اأي العام الأمريكي

ّ
»الر

املتوا�سلة  الع�سكرّية  الندحارات  اأمام  ة 
ّ
الفيتنامي الإرادة 

ة 
ّ
ون يف خلق ا�سرتاتيجي

ّ
داخل البالد، لكْن ف�سل الأمريكي

ون يف بناء دولة، 
ّ
ون اجلنوبي

ّ
ناجحة مناوئة، وف�سل الفيتنامي

تكون  ة 
ّ
وحر ة 

ّ
ودميوقراطي ة 

ّ
م�ستقر ني، 

ّ
الأمريكي مب�ساعدة 

ون من ال�سمال ال�سيوعي.
ّ
بدياًل يختاره اجلنوبي

كّل ع�رس �شن�ات

التاريخ  الأقدار يف  �سخرية  )تدخل  هيوي  اإىل  عدنا  اإذا 

ني 
ّ
والأمريكي الفيتكونغ  بني  املعارك  اأّن  نرى  الفيتنامي( 

ونرى  فيها،  تدور  تزال  ل  كانت  ني 
ّ
اجلنوبي ني 

ّ
والفيتنامي

ّمام  »�سِ هيوي  اأّن  هي  مهّمة،  مقارنة  اإىل  متتّد  ال�سخرية 

اندلعت  هيوي  فمن  فيتنام.  كّل  يف  ال�سطرابات« 

 بحكم اجلرنال 
ّ
ال�سطرابات التي اأحاطت بحكم دييم، ثم

هيوي  ومن  �سوك.  خان  فان  الدولة  برئي�س   
ّ
ثم خانه، 

حكم  �سّد  ونيفًا  �سنة  ت 
ّ
وا�ستمر البوذّيني  حملة  اندلعت 

ات احلرق 
ّ
اجلرنال كاو كي عام ١٩٦٦. وفيها حدثت عملي

اهبات البوذّيون بحّق 
ّ
هبان والر

ّ
النتحارّية التي قام بها الر

اأنف�سهم. وهيوي معقل البوذّيني، والعا�سمة الإمرباطّورية 

د كّلها يف تاريخ 
ّ
القدمية التي انطلقت منها �رسارات التمر

الكبري  املعبد  يف  ال�سهري  بوذا  ومتثال   .
ّ
ال�سيا�سي فيتنام 

كعالمة  الغيوم«   
ّ
»ممر على  مطاّلً  العطر«  »نهر  فوق  يقف 

الفخمة  امللوك  قبور  هدوء  »الهادئة«  املدينة  لهذه  فارقة 

وق�رسها  الكبرية  جامعتها  اأّما  مداخلها.  على  املنت�رسة 

الإمرباطورّي الفخم الذي بني عام ١٨٠٤، فهما َمْعَلمان 

ها  �سوارعمُ تعرف  مل  التي  فهيوي  الندثار.  و�سك  على 

ات«، ومل تعرف اأحياوؤها الفنادق، والتي 
ّ
قة »التاك�سي

ّ
ال�سي

ت  حَتّول اأحد بيوتها القدمية اإىل فندق بحكم الظروف، فمُ�سَّ

�سا�س والهليكوبرت. وكما قال يل 
ّ
بكارتها بالدّبابات والر

زميلي ال�سحايف القدمي: »اإّن ما يبدو عادة يف هيوي يكون 

كالوباء، يجتاح كّل �سيء«.

ويذّكرين زميلي ال�سحايف القدمي، باأّن فيتنام ماأ�ساة   

تتجّدد كّل ع�رس �سنوات، كما تقول اأ�سطورة بوذّية قدمية، 

وهي  النهاية.  قاربت  قد  ة 
ّ
احلالي الع�رس  نوات 

ّ
ال�س وباأّن 

يقدح  ال�سغري«  »التّنني  يعني  فيتنام  وا�سم  التّنني  مثل 

قبل  وقتًا طوياًل  كالربكان  يهمد   
ّ
ثم ناراً،  ويبتلع  �رساراً 

ال�ستفزاز،  من  يختنق  يكاد  تّنني  اإّنها  فيثور.  يعود  اأن 

الأ�سطورة  اأّن  �سّك يف  ول  �سيء.  كّل  ويحرق  ويحرتق 

البوذّية �سحيحة، لأّن التّنني ال�سغري قد كرب.

يف قلب املعارك

 اأي�سًا اأن اأزور بع�س املناطق الواقعة بني طريف 
ّ
حتّتم علي

دانانغ،  الّتَما�س.  خطوط  اأي  واجلنوبي،  ال�سمايل  فيتنام 

ة، 
ّ
اجلنوبي فيتنام  الأّول يف  الع�سكري  القطاع  قيادة  مركز 

منبع  كانت  اآنذاك،  ة 
ّ
ال�ساحلي ال�سمال  مدن  وكربى 

فيتنام  بحكومة  ع�سفت  التي  ة 
ّ
ال�سيا�سي ال�سطرابات 

اأقّلتني  اً. 
ّ
بر م�ستحياًل  كان  اإليها  الو�سول  لكّن  ة. 

ّ
اجلنوبي

يف  نوث«  �سان  »تان  مطار  من  ع�سكرّية  �سحن  طائرة 

كان   .
ّ
احلقيقي اخلوف  مع  منازلتي  اأوىل  وكانت  �سايغون 

ني اآخرين، غري اأّنني كنت الوحيد بينهم 
ّ
معي �سبعة �سحافي

ة. وعلى ما يبدو، فاإّن 
ّ
الذي يركب طائرة ع�سكرّية لأّول مر

قائد الطائرة لحظ يّف �سيئًا من اخلوف اأو الرتباك، لكّنه 

بدًل من اأن يحاول طماأنتي، نظر اإيّل فيما كانت الطائرة 

 مظّلة هبوط، 
ّ
ال�سخمة ت�ستعّد لالإقالع واألقى بني ذراعي

اإذا  لأّنه  املظّلة،  هذه  ا�ستعمال  ة 
ّ
كيفي اأعّلمك  »لن  قائاًل: 

�سقطت هذه الطائرة، فلن يكون لديك الوقت الكايف لكي 

ت�ستعملها. بل اإّنك لن تتذّكر حّتى طريقة ا�ستعمالها. لكّن 

الّتعليمات تقول اإّنني يجب اأن اأعطيك مظّلة«. بينما كانت 

ني تخلو من اأّي انفعال اأو خوف. 
ّ
مالمح زمالئي ال�سحافي

كما سنوات،  عشر  كل  تتجدد  مأساة  فيتنــــــــــــــــــــــــــام 
السنوات  وبأن  بوذية قديمة،  تقــــــــــــــــــــــــــــول أسطورة 
مثل  وهي  النهاية.  قاربت  قد  الحالية  العشــــــــــــــــــــــــــر 
التنين واسم فيتنام يعني »التنين الصغير« يقدح شرارًا ويبتلع نارًا، 
ثمّ يهمد كالبركان وقتًا طوياًل قبل أن يعود فيثـــــــــــــــــــــــــور.
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اأّننا  اأتذّكر  دانانغ.  يف  ني 
ّ
بال�سحافي ّحبًا 

َ
مر يكن  مل   

كيف  عيونهم.  يف  العداء  ونرى  ال�سّكان  بني  نتجّول  كّنا 

ة؟ كانت املدينة اجلميلة ذات 
ّ
ل، ونحن اأفراد بعثة اأمريكي

م عليها �سبح 
ّ
 الّنافر يف حالة غليان. يخي

ّ
الّطابع الفرن�سي

حلكومة  موالية  كانت  ال�سابق  يف  فهي  ة. 
ّ
الأهلي احلرب 

اأّما  ال�سمال.  يف  الذين  ني 
ّ
ال�سيوعي �سد  ة 

ّ
اجلنوبي فيتنام 

موؤّيد  بني  فيها  ة 
ّ
النظامي القّوات  انق�سمت  فقد  الآن، 

مطارها  من  تن�سحب  �سغرية  وحدات  وبداأت  ومعار�س. 

على  املتاري�س  واإقامة  اخلنادق  حفر  اإىل  لتذهب  تدريجًا 

ق. وخ�سعت املدينة حلظر جتوال ومل ي�سفع لنا 
مُ
مفارق الطر

ة 
ّ
نا الزّي ال�سحايّف الع�سكرّي، وارتداوؤنا مالب�س مدني خلعمُ

لننال وّد ال�سكان، اأو نتمّكن حّتى من طرح �سوؤال عليهم. 

ارة جيب م�ستاأَجرة، برفقة �سحايّف يابايّن كان 
ّ
ذهبتمُ ب�سي

ة مل ي�سبق يل اأن راأيت مثلها من 
ّ
مزّوداً مبعّدات اإلكرتوني

اأن  يريدون  اإّنهم  متوّتراً.  بدا  الذي  املحافظ  قابلتمُ  قبل. 

ت�ستقيل احلكومة. وبعد هدوء ق�سري ليوم اأو يومني، عادت 

ة، 
ّ
الأمريكي املّتحدة  للوليات  العداء  رافعة  التظاهرات 

ني. كان ممكنًا لأّي مّنا 
ّ
واعتدى املتظاهرون على ال�سحافي

اأن يمُقتل. رغم ذلك، ا�سطررت بعدها اإىل البقاء اأربعة اأّيام 

م ع�سكرّي 
ّ
الذي هو خمي دانانغ  ال�سحايّف يف  املركز  يف 

، ريثما تهداأ الأمور وي�سبح باإمكاين الرحيل. 
ّ
اأمريكي

اً كانت م�ستحيلة. 
ّ
اإّل اأّن طريق العودة اإىل �سايغون جو  

القتال  اندلع  لقد  مغلقًا.  اأ�سبح  قد  كان  �سايغون  فمطار 

فوقه  املديّن  الطريان  وبات  النريان  فيه  ا�ستعلت  اأخرياً. 

هنا  فالّتظاهرات  دانانغ.  مغادرة  علينا  كان  لكْن  معّطاًل. 

املدينة.  يف  بقائي  اآمنًا  يعد  ومل  �سيء،  كّل  اجتاحت 

بلدة  اإىل  دانانغ  من  الع�سكرّية  ال�سحن  طائرة  نقلتني 

فيتنام  يف  الّثاين  القطاع  قيادة  مركز  وبليكو  بليكو. 

القطاع  لكّن  اأي�سًا.  �سايغون  اإىل  اأقرب  وهي  ة، 
ّ
اجلنوبي

فهو  واأخطرها.  الـ»فيتكونغ«  جتّمع  مراكز  اأكرب  الّثاين 

ة، وهي 
ّ
ة الوحيدة يف فيتنام اجلنوبي

ّ
يت�سّمن املنطقة اجلبلي

ني 
ّ
لالأمريكي كان  فيه.  ك 

ّ
التحر ون 

ّ
ال�سيوعي يجيد  ملعب 

لواء �سخم.  اأي�سًا، وهي عبارة عن  ة ع�سكرّية كبرية 
ّ
قو

لم يكن مَرحبًا بالصحافيين في دانانغ. أتذكر أننا كنا نتجوّل بين 
السكان ونرى العداء في عيونهم. كيف ال، ونحن أفراد بعثة أميركية؟
 كانت المدينة الجميلة ذات الطّابع الفرنسي النافر في حالة غليان.
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اأّن ما يحدث حول بلدة بليكو، التي هي عبارة  وعرفت 

وبارات،  �سغرية  دكاكني  جانبيه  على  طويل  �سارع  عن 

كان  الـ»مونتانيار«،  لقبائل  ة 
ّ
بدائي قرى  عليها  وت�رسف 

ة 
ّ
ون قاموا بعملي

ّ
ة دوؤوبة. الفرن�سي

ّ
ة »تنظيف« اأمريكي

ّ
عملي

كهذه، وانتهى بهم الأمر قتلى واأ�رسى بالآلف.

ون  ينق�سّ وهم  داً، 
ّ
جي اجلبال  يحفظون  الـ»فيتكونغ«   

عن  يتوانون  ل  وكانوا  الغابة.  يف  يذوبون   
ّ
ثم كالّنمور 

ة، 
ّ
خرافي حربًا  كانت  ني. 

ّ
الأمريكي يرافق  َمن  كّل  قتل 

بليكو  من  انطلقت  العني.  باأّم  املعركة  اأعاين  اأن  رت 
ّ
وقر

لنكولن«  ة 
ّ
»عملي �سمن   

ّ
الأمريكي الفر�سان  �سالح  مع 

ة. و�سلنا اإىل حدود كمبوديا، حيث ق�سيت اأربعة 
ّ
الوقائي

ة بالغابات التي اأحاطت بنا من 
ّ
اأّيام يف اله�ساب املك�سو

كّل حدب و�سوب. �سعدتمُ مع فرقة يف طائرة هليكوبرت 

يل  قال  اجلانبني.  من  املفتوحة   UH-1 Iroquois طراز  من 

القائد: »حاول اأن تمُبقي راأ�سك منخف�سًا، فاأنت ل تعرف 

�سا�سة«. ل اأتذّكر اأّنني �سعرت باخلوف 
ّ
من اأين تاأتيك الر

يف حياتي كما �سعرت يف ذلك الوقت. اأْلقت الهليكوبرت 

�سا�س يدّوي. 
ّ
القنابل، وكانت املنطقة ت�ستعل حتتنا والر

الـ»فيتكونغ«  كتائب  ردع  لنكولن«  ة 
ّ
»عملي هدف  كان 

اأياددانغ  القريبة. حّلقنا فوق وادي  القادمة من كمبوديا 

ة 
ّ
الأمريكي اجلثث  برائحة  العابق  املوت«  »وادي  امل�سّمى 

وبقاياها بعد حرب نوفمرب / ت�رسين الثاين ١٩٦٥ التي 

دوا خ�سائر فادحة فيها. �سحيح اأّن 
ّ
خا�سوها هناك وتكب

ًا، اإّل اأّن م�ساركتي 
ّ
ة لنكولن« مل تكن �سخمة ن�سبي

ّ
»عملي

مل  بالإرهاق.  �سعوراً  يّف  خلَّفت  �ساهداً،  واإْن  فيها، 

ون طبعًا على ال�سعود اإىل الهليكوبرت، 
ّ
يرغمني الأمريكي

مذعور  راكب  اإىل  بحاجة  يكونوا  مل  اأّنهم  والأرجح 

تركيزاً  تتطّلب  ة ع�سكرّية 
ّ
ما لريافقهم يف عملي بطريقة 

عاليًا. لكّنني قلت مبا اأّن ل �سيء اأمامي لأفعله و�سط هذه 

مفاجئ  بانتظار هجوم  اأبقى جال�سًا هكذا  فلن  الغابات، 

ي�سّنه الـ»فيتكونغ«. 

دالت وانتفا�شة الطاّلب

لكّن العمليّة انتهت ومل تكن الطريق اإىل �سايغون قد فتحت 

بعد، فانتقلتمُ جّواً من بلدة بليكو اإىل دالت. ودالت كانت 

كانت  الوقت،  ذلك  يف  فيتنام.  اأوا�سط  يف  اأ�سيلة  مدينة 

ًا خاليًا من الإثارة بالن�سبة  احلرب قد اأ�سحت ن�ساطًا روتينيّ

هو«،  نغوين  »مدام  ا�سمها  امراأة  دالت  حتكم  كانت  اإيّل. 

عاّمًا يف  ًا  من�سبًا حكوميّ تتوىّل  التي  الوحيدة  املراأة  وهي 

فيتنام. غري اأّن اآمر الكّلية احلربيّة يف املدينة كان قد عزل 

املراأة، ليتوىّل الطاّلب مقاليد ال�سلطة فيها. ت�سّلم الطاّلب 

فيتنام  الإذاعة، فحّولوها من منرب مل�ساندة حكومة  حمّطة 

ال�سيا�سيّة  الطاّلب  ملواهب  متوا�سل  ميدان  اإىل  اجلنوبيّة 

وال�سعرّية والنرثّية، وحّتى الغنائيّة اأي�سًا. 

غري اأّن الأمر مل يرْق اجلرنال كاو كي رئي�س الوزراء،   

ات اجلي�س املوالية له باقتحام مبنى 
ّ
فاأمر من بقي من قو

الطبقة  الطاّلب. كانت الإذاعة تقع يف  الإذاعة واإخراج 

الأخرية من اأحد الفنادق، ومل يفّكر الطاّلب يف اأّي �سيء 

الر�سيف  على  واقفًا  كنتمُ  باأكمله.  املبنى  اإحراق  �سوى 

املبنى،  كّل  النريان يف  اندلعت  هذا.  كّل  اأ�ساهد  املقابل 

كوا 
ّ
يحر اأن  دون  والإطفاء  ال�رسطة  رجال  وقف  فيما 

�ساكنًا، اإذ لي�ست لديهم اأوامر بالتدّخل واإطفاء الّنار. يف 

فوق  الروؤو�س  منّك�سي  طالبًا  ع�رس  ثالثة  وقف  امل�ساء، 

مبنى  اإحراق  على  لرفاقهم  يعتذرون  واأخذوا  ة،  من�سّ

عن  نزلوا  ذلك،  بعد  الغفران.  منهم  ويطلبون  الإذاعة، 

ة و�سارت تظاهرة رفعْت �سعاراً من اأخطر ما ميكن  املن�سّ

اإّنه  اأن يكون يف ذلك الوقت: »نريد ال�سالم ل احلرب«. 

القتال. كان  واإنهاء  الـ»فيتكونغ«  مع  بفكرة هدنة  تلويح 

يف الّتظاهرة املئات من الأطفال والأولد، وبع�سهم حمل 

لفتات تقول: »نريد اأرّزاً وحليبًا«. 

اإىل �سايغون  اأمكنني العودة  اأبريل ١٩٦٦.  ني�سان /   

لكّن  هدوءها.  املدينة  وا�ستعادت  القتال  توّقف  اأن  بعد 

ة كانت قد اأو�سكت الآن على نهايتها. 
ّ
مهّمتي ال�سحافي

ينبغي  اأّيام  وبعد  فيتنام،  �سهرين يف  قرابة  اأم�سيتمُ  لقد 

 اأن اأجري 
ّ
اأن اأغادر �سايغون اإىل هونغ كونغ. غري اأّن علي

، بل مع 
ّ
ة لي�ست مع اأّي زعيم �سيا�سي

ّ
مقابلة اأخرية. هذه املر

»ت�سوتو«، رئي�س حترير جريدة »�سونغ« وا�سعة النت�سار 

. اإّنه اللقاء الذي بقيت اأهج�س 
ّ
واملناِه�سة للمّد ال�سيوعي

ل بعد  جمُ ّ
رت اأن األتقي الر

ّ
فيه واأنا خارج �سايغون. وقد قر

املتوا�سعة  اجلريدة  مكاتب  بوذّيون  متظاهرون  هاجم  اأن 

وحّطموها قبل �سهر. وكان ذلك اأّول حادث اأ�سهده خالل 

اإقامتي يف فيتنام. 

ة 
ّ
ًا، معاديًا لل�سيوعي

ّ
ًا وطني

ّ
كان »ت�سوتو« رجاًل ليربالي  

اً. 
ّ
ني واأتباع بوذا يف اآن واحد. كان بب�ساطة حر

ّ
والأمريكي

اأن   
َّ
علي كان  متوا�سع.  مبنى  يف  تقع  جريدته  مكاتب 

اأ�سعد درجًا قدميًا طوياًل حتى اأ�سل اإىل مكتبه ولفتني اأّن 

»ت�سوتو«، رغم عمره الذي يزيد على اخلم�سني بقليل، اإّل 

اأّن مظهره مل يكن يوحي باأّي �سّن. حتّدث اإيّل باإنكليزّية 

�س معنى كّل كلمة 
ّ

اأن يتح�س ة، وكان يريد 
ّ
بطيئة وبدائي

قبل اأن يلفظها.
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عميٌل  فاأنت  ة 
ّ
ال�سيوعي �سّد  كنت  »اإذا  يل:  قال   

طابور  فاأنت  احلياد  دعاة  من  كنت  واإذا  ني، 
ّ
لالأمريكي

فاأنت  اإنهاء احلرب  اإىل  الّداعني  واإذا كنت من  خام�س، 

الع�سكرّية  الإدارة  �سّد  كنت  واإذا   ،
ّ
انهزامي جبان 

فاأنت  البوذّيني  مع  كنت  واإذا  الـ»فيتكونغ«،  مع  فاأنت 

مع  فاأنت  الكاثوليك  �سّد  كنت  واإذا  الكاثوليك،  �سّد 

لفَتني.  ووقار  بهدوء  يتكلم  كان  وهكذا!«.  ني 
ّ
ال�سيوعي

العامل  . لقد ذّكرين كالمه مبا كان يحدث يف  وابت�سمتمُ

ة. ويف نهاية 
ّ
ة واأيديولوجي

ّ
 من �رساعات �سيا�سي

ّ
العربي

املقابلة قال: »هل نتناول الع�ساء معًا؟«، »نعم، ولكن اأين؟« 

ًا �سغرياً يف ت�سولون 
ّ
. فقال: »اأعرف مطعمًا �سيني �ساألتمُ

اإّل املحاربون  ة يف �سايغون(، ل يرتاده 
ّ
ال�سيني )املدينة 

اأنَت  اأّل تكون  واأرجو  واأنا -  اأجل ق�سايا خا�رسة.  من 

ة خا�رسة«. بعد الع�ساء اأو�سلني 
ّ
كذلك - �ساحب ق�سي

 م�سى اإىل منزله. لكّن ع�ساءه معي كان 
ّ
اإىل الفندق، ثم

الع�ساء الأخري يف حياته. ففي التا�سعة من �سباح اليوم 

الّتايل �سيطلق �سابٌّ الّنار على »ت�سوتو« اأمام باب منزله 

ارة 
ّ
�سي م�ستقاّلً  القاتل   

َّ
فر اجلريدة.  اإىل  وهو يف طريقه 

امل�ست�سفى  اإىل  فاأدخل  »ت�سوتو«،  اأّما  له.  يقودها زميل 

مل  لكّنني  حرجة،  حالته  كانت  ت�سولون.  يف   
ّ
احلكومي

نه مل يفارق احلياة اإّل بعد   على روؤيته يمُحَت�رَس. اإّل اأّ
َ
اأَقو

مغادرتي �سايغون باأربع وع�رسين �ساعة. قراأت ذلك يف 

موته  كان  كونغ.  هونغ  فيتنام، يف  باأخبار  تمُعنى  جريدة 

املقابلة:  اأتذّكر كلماته يل خالل  اآخر خرب يف اجلريدة. 

اأو حّتى  اأو دولة  »حامل القلم الذي لي�س وراءه حزب 

ع�سابة، هو ثائر وحيد يا �سديقي«. 

يمُغتال.  كاتب  اأو  �سحايّف  اأّول  »ت�سوتو«  يكن  مل   

العديد من حَملة القلم لقوا امل�سري نف�سه خالل حرب 

اأن تطول  لها  ر  ِدّ قمُ البع�س  ماأ�ساة  اأّن  يبقى  لكْن  فيتنام. 

لعقود من الزمن. 

ح�سد  معي  كان  »اإمبا�سي«،  فندق  يف  نزلت  عندما   

حف حول العامل.  اأتوا من كربيات ال�سّ ني 
ّ
من ال�سحافي

كان من بينهم بع�س الأ�سماء العمالقة بالن�سبة اإيّل. قرابة 

ِترا�س فندق »كونتيننتال«  عوا بني  اأربعمئة �سحايّف توزَّ

الوقت.  ذلك  يف  الّطراز  حديث  »كارافيل«  فندق  وبار 

غري اأّن اأحداً منهم مل يكن قد �سمع بعد بجريدة »احلياة«. 

بني من 
ّ
مقر وهو  اأنا  اأ�سبحت  واحداً  ًا 

ّ
اأّن �سحافي اأتذّكر 

نحيل  طويل،  �ساّب  فلني.  �سون  ا�سمه  كان  الكّل.  بني 

املمّثلني  ابن  كان  وجريء.  ن�سيط  الو�سامة.  غاية  ويف 

ين اإيرول فلني وليلي داميتا، وهو نف�سه عمل فرتة 
َ
ال�سهري

ة ا�ستهوْته اأكرث، 
ّ
يف التمثيل. اإّل اأّن ال�سورة الفوتوغرافي

ة 
ّ
الأ�سبوعي لـ»التامي«  مرا�ساًل  ليعمل  فيتنام  اإىل  فجاء 

يف  اإقامتي  فرتة  خالل  �سديقني  اأ�سبحنا  بنيويورك. 

اأحَظ  مل  لكّني  العطف.  من  ب�سيء  وعاملني  �سايغون، 

�سايغون من »دالت«.  اإىل  لقائه عندما رجعت  بفر�سة 

فيتنام. ومل  قد يف  فمُ اأّنه  اإىل بريوت، علمتمُ  بعد عودتي 

اً حلاجزٍ اأقامه 
ّ
يمُعرث له على اأثر. ذهب ليلتقط �سورة �رس

الكمبودّية،  الأرّز  حقول  قرب  الـ»فيتكونغ«  من  اأفراد 

اجة نارّية، اإّل اأّنهم 
ّ
فاألقي القب�س عليه. كان على مت در

ت بعثات التفتي�س 
ّ
مل يعرثوا عليها هي الأخرى. ا�ستمر

اأعلنت  املّتحدة  الوليات  لكّن   .٢٠١٠ عام  حّتى  عنه 

العثور  يف  الف�سل  بعد  ًا 
ّ
ر�سمي وفاته   ١٩٨٤ عام  يف 

ة املعروفة. اأذكر اأّنه 
ّ
على بقاياه يف اأيٍّ من املقابر اجلماعي

قال يل: »اإذا اأردت اأن تفهم فيتنام، فاإّما اأن تبقى ع�رسة 

اأّيام اأو ع�رس �سنوات، واإّل فلن حتّل الكلمات املتقاطعة 

الكبرية التي �ستواجهها«. �سون فلني بقي من الكلمات 

التي مل يحّل لغزها حّتى هذه اللحظة. 

لقد مالأْتني فيتنام بالأ�سى، الغ�سب واخلوف. فقدتمُ   

اأنا�سًا عرفتمُهم، واإن لفرتة وجيزة. �سممت رائحة املوت 

 تظهر 
ّ
من حويل. رائحة كانت تتوارى بع�س الوقت، ثم

من جديد. كانت م�ساهد اخلراب تعبث بذاكرتي. حتاول 

ال�سحر  يهّز  مل  هذا  من  �سيئًا  اأّن  اإّل  الآخر.  اإىل  ملئها 

الذي خّلفْته �سايغون يّف. لقد بقي �سيء مّني بحوزتها، 

تركة رمّبا اأو تذكار. كنت اأظّن اأّنني �ساأذهب فاأجنز املهّمة 

عن  وبعيداً  اأعود، حمايداً   
ّ
ثم »احلياة«  بها  كّلفتني  التي 

اإىل  بعد عودتي  اأّنني كنت خمطئًا.  اإّل  اآ�سيوّي.  اأثر  اأّي 

الأّخاذ  �سايغون  مبزيج  مفتون  اأّنني  اكت�سفتمُ  بريوت، 

مناخها  وبني   
ّ
ال�سيني الأثر  ذات  ة 

ّ
ال�رسقي اأ�سالتها  بني 

مكان  يف  منك  �سيئًا  ترتك  حني  يحدث  كما   .
ّ
الفرن�سي

ل  فاإّنك  ل�سرتداده،  العودة  تريد  وعندما  لينح�رس،  ما 

ت�ستطيع. مع ذلك، تظّل ت�سعر بهذا ال�سحر عن بمُعد. واأنا 

 زيارتها من جديد.
ّ
مل اأكّف يومًا عن التفكري يف اأّن علي

بعــــــــــــــــــــــــــــــد العشاء أوصلني إلى الفندق، ثم مضى 
إلى منزله. لكنّ عشاءه معي كان العشاء األخير في حياته. ففي 
التاسعة من صباح اليوم التالي سيطلق شابٌّ النار على »تشوتو« 
أمـــــــــــــــــــــــــــــام باب منزله وهو في طريقه إلى الجريدة.
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حاورته لزيا ودين

أستاذة العلوم 
السياسّية يف
جامعة شيكاغو
بالواليات المّتحدة.
من مؤّلفاهتا
»السيطرة الغامضة« 
)1٩٩٩( و»اجلموع، 
السلطة، األداء يف 
اليمن« )2٠٠٨(.

من مذكرات جارالله عمر 4
وقف الكفاح المسّلح يف الّشمال

للحزب  العام  الأمني  الفّتاح  عبد  �سار  �ساملني  بعد رحيل 

وعلي نا�رس حمّمد توىّل رئا�سة الدولة، وكان هذا و�سعًا 

ل  وَف�سْ ال�ّسكل  بهذا  ال�سلطة  فتوزيع  اً 
ّ
وطبيعي منا�سباً 

 مالئماً ويّتفق 
ً
اأمانة احلزب كان اإجراء رئا�سة الّدولة عن 

كان  الفّتاح  عبد  طبعاً  القائمة،  الأو�ساع  متطّلبات  مع 

كان  مبا   
ً
اقتداء واحلزب  الّدولة  برئا�سة  اأم�سك  اأّنه  خطاأه 

كان  الذي  بريجنيف  اأّيام  ال�سوفييتي  الحتاد  يف  حا�ساًل 

برزْت  احلزب.  واأمانة  الدولة  رئا�سة  ي 
َ
من�سب بني  يجمع 

ي الأمانة العاّمة 
َ
مقرتحات باأن يجمع عبد الفّتاح بني من�سب

اأن  الدولة( على  )رئا�سة  الأعلى  ال�سعب  ورئا�سة جمل�س 

هذا  اأّن  اعتقادي  ويف  الوزراء،  رئا�سة  نا�رس  علي  يتوىّل 

الإجراء كان غري مالئم، لأّن اإق�ساء علي نا�رس من رئا�سة 

ناحية،  من  هذا  عنده.  ة 
ّ
احل�سا�سي بع�س  خلق  قد  الّدولة 

بينما  الفّتاح،  ة على عبد 
ّ
ومن ناحية ثانية راكم امل�سوؤولي

رئا�سة  على  دوره  يقت�رس  اأن  واإمكاناته  موا�سفاته  كانت 

الّتعبري،  �سّح  اإذا  العام«  »املر�سد  مبثابة  ويكون  احلزب، 

الأمر الذي خلق جّواً من النتقادات لأداء عبد الفّتاح يف 

 يف الأمور 
ّ
من�سب رئا�سة الّدولة رغم اأّن العبء الرئي�سي

التنفيذّية يقوم به جمل�س الوزراء. حدثْت بع�س التطّورات 

التي فاقمت اخلالف ومن �سمنها الآثار التي ترّتبت على 

عبد  لعب  فقد  واجلنوب،  ال�ّسمال  بني  عام ١٩٧٩  حرب 

اأن  كما  احلرب،  اإيقاف  يف  رئي�ساً  دوراً  اإ�سماعيل  الفّتاح 

ة �سغطوا من اأجل وقف القتال، 
ّ
ال�سوفييت واجلامعة العربي

كانوا  الذين  القادة  بع�س  عند  جتاهه  نقدّي  موقف  فن�ساأ 

متحّم�سني ملوا�سلة احلرب، واعتربوا عبد الفّتاح م�سوؤولً 

الكويت  اّتفاق  بعد  الذي ح�سل، خ�سو�ساً  الرّتاجع  عن 

ة الهزمية يف احلرب وبع�سهم 
ّ
حيث حّمله بع�سهم م�سوؤولي

يق�سي  كان  لكونه  الدولة  �سلل  ة 
ّ
م�سوؤولي حّمله  الآخر 

اأحمد  علي  ال�ساعر  ومنهم  وال�سعراء  املثّقفني  مع  الوقت 

 
ّ
يهتم ول  والفل�سفة  ال�سعر  يقر�سون  )اأدوني�س(  �سعيد 

اً مثل �ساملني. 
ّ
ب�سوؤون الدولة، واأّنه لي�س ن�سيطاً وديناميكي

ة والقت�سادّية 
ّ
اإىل جانب ذلك كانت الأو�ساع ال�سيا�سي  

اجلنوب حما�رسة من جميع  الّدولة يف  اإّن  متاأّزمة، حيث 

بت اأنباء عن تغيريات 
ّ
الّدول �سواء اخلليج اأو ال�ّسمال. وت�رس

اإحداث  ينوي  الفّتاح  واأّن عبد  قيادة احلزب،  حمتملة يف 

هذه التغيريات ل�ساحله. جميع هذه املالحظات على عبد 

الفّتاح اأّلبت الآخرين عليه فتوّحدوا �سّده، وكان ل بّد من 

توزيع املنا�سب بني القيادة. الأمني العام للحزب كان ل بّد 

اأن يتخّلى عن رئا�سة الدولة لعلي نا�رس لأّنه كان الأقدر 

مفّكراً  حاملاً  رجاًل  كان  الفّتاح  وعبد  الدولة،  قيادة  على 

اً و»م�س« رجل اإدارة ودولة. 
ّ
وروحياً ومر�سدًا ومثالي

ات امل�شّلحة
ّ
اأزمة خمابرات الق�

بداأت الأزمة مب�سكلة بني وزارة الدفاع، وكان الوزير يومها 

الله  �سعيد عبد  الدولة حمّمد  اأمن  وزير  وبني  علي عنرت، 

الفّتاح  عبد  اأن�سار  ومن  قدمي   
ّ
فدائي والأخري  )حم�سن(. 

وتطّور  من�سبه.  من  اإق�سائه  بعد  ليتوانيا  اإىل  اأمُر�سل  وقد 

املوقف اخلاليف مع عبد الفّتاح وخ�سومه كّلهم من الذين 

التحرير  جي�س  قادة  من  لكونهم  اجلي�س  يف  تاأثري  لهم 

اأثناء الكفاح امل�سّلح: علي عنرت، علي �سائع هادي، �سالح 

البي�س  �سامل  وعلي  مطيع،  �سالح  حممد  قا�سم،  م�سلح 

واآخرون، راحوا يطالبون با�ستقالته يف البداية من رئا�سة 

با�ستقالته من رئا�سة  اإىل املطالبة   تطّور الأمر 
ّ
ثم الدولة، 

 
ّ
ي�سم اآخر  ق�سم  وكان  للحزب.  العاّمة  والأمانة  الدولة 

بع�س الأخوة املثّقفني والذين وفدوا من خمتلف الف�سائل 

الطليعة  وحزب  الدميقراطي  ال�سعب  ]احتاد  ة 
ّ
ال�سيا�سي

اأني�س ح�سن يحيى، عبد  اأبو بكر باذيب،  ة[ منهم 
ّ
ال�سعبي

الغني عبد القادر يعار�سون ال�ستقالة. وكان ممّثلو احلزب 
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ناحية  فمن  حمتارين،  ال�سيا�سي  املكتب  يف  ال�ّسمال  يف 

من  �سيء  ولدينا  كّله،  العام  الداء  على  لدينا مالحظات 

اإّن  حني  يف   ،١٩٧٨ حرب  بعد  ح�سل  ما  على  الّنقد 

دة. لكْن بعد جدل 
ّ
عالقتنا بعبد الفّتاح وبالطرف الآخر جي

وحوار اقـتنعنا باأّن ا�ستقالة عبد الفّتاح ميكن اأن توؤّدي اإىل 

فري ال�سوفييتي وجل�س 
ّ

جتّنب هذه الأزمة. هنا تدّخل ال�س

عن  بالتخّلي  اإقناعهم  وحاول  الفّتاح  عبد  خ�سوم  مع 

موقفهم لكّنهم رف�سوا.

الو�سع،  اأن يفلت  اأبعد حّد وخ�سينا  اإىل  توّتر املوقف   

ورغم �سيطرة الآخرين على اجلي�س والأمن اإّل اأّن بع�س 

اط اجلي�س والأمن اّت�سلوا بعبد الفّتاح اإ�سماعيل وقالوا 
ّ
�سب

ة 
ّ
ال�سعبي امللي�سيا  قادة  اأّن  اإىل جانبه، كما  اإّنهم يقفون  له 

كانوا يقفون اإىل جانبه. لكّن عبد الفّتاح رف�س رف�ساً باّتاً 

الو�سع، ميكن  اأّن  وراأى  اجلي�س  تاأثري من  هناك  اأن يكون 

املناق�سة  واحتدام  التوّتر  وبعد  ة. 
ّ
املدني القيادة  حت�سمه  اأن 

اىل  ل  الّتو�سّ مّت  املركزّية  واللجنة  ال�سيا�سي  املكتب  يف 

الفّتاح ال�ستقالة من  يمُطَلب من عبد  اأن  حلٍّ و�سط وهو 

علي  املن�سبني  هذين  يت�سّلم  واأن  والدولة،  احلزب  قيادة 

نا�رس حمّمد مقابل تكرمي عبد الفّتاح مبنحه و�سام الّثورة 

»١٤ اأكتوبر« وا�ستحداث من�سب رئا�سة احلزب وتعيينه 

 لالأزمة، 
ّ
للحزب كنوع من الإخراج الذكي رئي�ساً فخرّياً 

 يغادر اإىل مو�سكو. وقد مّت انتدابنا اأنا و�سخ�سني اآخرين 
ّ
ثم

هما اأني�س ح�سن يحيى وعبد العزيز عبد الويل باعتبارنا 

اأقرب اإىل عبد الفّتاح، لنقنعه بال�ستقالة على اأن يمُعلن اأّن 

الفّتاح  اأبلغنا عبد  واأّنه مري�س. وعندما  ة 
ّ
الأ�سباب �سّحي

يتوّقعه،  يكن  مل  اإذ  بالقرار  فوجئ  ال�ستقالة  مبو�سوع 

لالأزمة. وبعد هنيهة من  و�ساأَلنا عن الأ�سباب فقلنا جتّنباً 

الّتفكري قال: »اأنا ل�ست مبري�س ولكن اإذا كانت هذه اإرادة 

اأنتم،  فيهم  مبن  ال�سيا�سي،  املكتب  اأع�ساء  ورغبة  احلزب 

فاأنا على ا�ستعداد لفعل ذلك«. وتناول القلم، وكتب تلك 

يكمل جاء ف�سل حم�سن  اأن  وقبل  امل�سهورة،  ال�ستقالة 

ويف  املكان،  نف�س  يف  موجوداً  وكان  متحّفزاً،  الله  عبد 

الفّتاح  عبد  يد  من  ال�ستقالة  ورقة  انتزع  �رسيعة  حلظة 

ال�ستقالة، لأّن احلزب  ت�ستقيل ولن تكتب  له »لن  وقال 

ل يوافق على ذلك«! ومل يكن ف�سل حم�سن يومها ع�سواً 

ة 
ّ
يف املكتب ال�سيا�سي، لكّنه كان قيادّياً يف اجلبهة القومي

توّتر  اإ�سماعيل.  الفّتاح  عبد  من  باً 
ّ
مقر نف�سه  الوقت  ويف 

اجلّو بيننا، لكّن عبد الفّتاح تدّخل من جديد واأقنع ف�سل 

الن�ّس.  كتابة  ووا�سل  ال�ستقالة  ورقة  يعيد  باأن  حم�سن 

ومل اأعد اأتذّكر هل ال�ستقالة كتبت يف نف�س الورقة التي 

انتزعها ف�سل حم�سن، اأم اأّن عبد الفّتاح كتبها على ورقة 

اأخرى و�سّلمها لنا. 

بال�ستقالة،  ال�سيا�سي  املكتب  لإبالغ  ذهبنا   

وا�ستدعيت اللجنة املركزّية لالنعقاد »من �سان« توافق 

 
ّ
ال�سيا�سي املكتب  داخل   

ّ
يتم كان  الذي  النقالب  على 

 
ّ
واأ�رس احلدث  بهذا  الّنا�س  فوجئ  املركزّية.  واللجنة 

بع�س اأع�ساء اللجنة املركزّية على �رسورة ح�سور عبد 

الفّتاح، لكّن اآخرين رف�سوا، ويف الّنهاية قبلت اللجنة 

ة مقبولة، ٥٠ ع�سواً، وعار�س 
ّ
املركزّية ال�ستقالة باأغلبي

حمّمد  نا�رس  علي  انتخاب  ومّت  ع�سواً.   ١٩ ال�ستقالة 

وتعيني  للحزب،  عاّماً  واأميناً  الرئا�سة  ملجل�س  رئي�ساً 

الّثورة  و�ساَم  ومنحه  للحزب  فخرّياً  رئي�ساً  الفّتاح  عبد 

»١٤ اأكتوبر«. كانت هذه ت�سوية داخل احلزب لكن كان 

لال�ستقالة حيث  معار�سة  »كان يف«  اأّنه  اأي�ساً  وا�سحاً 

اط اجلي�س الذين 
ّ
ح�سلت اّت�سالت كثرية من بع�س �سب

اأّنهم يرف�سون ال�ستقالة واأّنهم على  اأبلغوا عبد الفّتاح 

ا�ستعداد للوقوف اإىل جانبه، لكّن عبد الفّتاح كان رجاًل 

طاملا  باأّنه  اجلميع  فاأقنع  البعيد،  اإىل  ينظر  مثّقفاً  عاقاًل، 

، واأّنه ل ميكن 
ّ
النظام واحلزب هما الباقيان فهذا هو الأهم

اإجراء  اأّي  يّتخذ  ومل  اأخرى،  اأزمة  البالد يف  يمُدخل  اأن 

خمالف على الإطالق. وكان لدى عبد الفّتاح عدد قليل 

بالتزام  فاأمرهم  اأ�سخا�س،   ١٠ حدود  يف  ا�س 
ّ
احلر من 

الهدوء وعدم فعل اأو قول اأي �سيء.

واأ�سهد اليوم اأّن عبد الفّتاح اإ�سماعيل كان رجاًل بعيد   

اأخذ هذا املوقف   الوحيد الذي 
ّ
اليمني الأفق وهو الزعيم 

الأزمة  اأ�سباب  من  وكان  الأ�سواأ.  واحلزب  البالد  وجّنب 

بعد ذلك مل  اأن قلت، لكن  املن�سبني كما �سبق  اجلمع بني 

فبلغت  نرى  �سوف  كما  الأزمة  وتفاقمت  اخلالفات  تمُ�سوَّ 

ة للحلول الو�سط«.
ّ
ذروتها و»ما عاد فيه اإمكاني

، �سافر عبد الفّتاح اإىل مو�سكو وتوىّل علي نا�رس 
ّ
املهم  

فيها  �سيا�سة  وبداأت  احلزب  واأمانة  الّدولة  رئا�سة  حمّمد 

اأي  ال�ّسمال،  ومع  املجاورة  الدول  على  النفتاح  من  قْدر 

الّدول  مع  يتعامل  اأن  النفتاح  ومعنى  اأقّل،  ة 
ّ
اأيديولوجي

أنيس حسن يحيى وعبد  أنا وشخصين آخرين هما  انتدابنا  تم 
العزيز عبد الولي باعتبارنا أقرب إلى عبد الفتاح، لنقنعه باالستقالة 
على أن ُيعلن أنّ األسباب صحية وأنه مريـــــــــــــــــــــــــــــض.
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ة بطريقة امل�سالح وبقدر 
ّ
ة براغماتي

ّ
الأخرى بطريقة عملي

ة.
ّ
اأقّل من الأيديولوجي

ات ل ُتنّفذ 
ّ
اّتفاقي

كما �سبق اأن اأ�رست اإىل اأّنه بعد اإقالة عبد الفّتاح توىّل علي 

العاّمة للحزب، الأمر الذي  نا�رس رئا�سة الدولة والأمانة 

اأنتج �سيا�سة قائمة على النفتاح على الّدول املجاورة ومنها 

ة. يف 
ّ
لمي

ّ
عي اإىل حّل امل�ساكل بالطرق ال�س

ّ
ال�ّسمال، وال�س

ذلك الوقت اأنا كنت اأّتخذ املوقف الو�سط، اأريد للحزب اأن 

يتوّحد يف اجلنوب حّتى ل يوؤّثر علينا يف ال�ّسمال. احلرب 

ت يف فرتة حكم علي 
ّ
ة واحلكومة ا�ستمر

ّ
بني اجلبهة الوطني

ة[ 
ّ
اأعي�س يف »عّقان« ]قرب احلدود ال�سمالي نا�رس، كنت 

ال�ّسمال، وا�ستطاعْت قّوات اجلبهة، رغم قلة  اإىل  واأذهب 

بع�س  على  يطرة 
ّ

وال�س املكا�سب  بع�س  حتقّق  اأن  الّدعم، 

املناطق، غري اأّن ال�سغوط الدولية بتوقيف احلرب ازدادت 

وبالذات من الحّتاد ال�سوفييتي ومن دول املنطقة. 

انتهج علي نا�رس �سيا�سة حل امل�سكلة مع ال�سمال من   

ة. 
ّ
الوطني للعالقة مع اجلبهة  اأن يكون هناك خ�سارة  دون 

يف  �سنعاء.  مع  متوازن  حلٍّ  اإىل  ن�سل  اأن  هذا  ويعني 

املقابل، تراجع دعاة ا�ستمرار احلرب داخل املكتب ب�سبب 

غط ال�سوفييتي.  اإمكانات الدولة والو�سع الإقليمي وال�سّ

اإىل  ررنا  ا�سطمُ لذلك  ل�ساحلنا،  تكن  مل  الظروف  اأّن  اأي 

من  ة 
ّ
العربي اجلامعة  وتدّخلت  �سيا�سي.  حّل  عن  البحث 

ق�سد  الذي  القليبي،  ال�ّساذيل  العاّم حينها  اأمينها  خالل 

�سنعاء وعدن وقد قابلتمُه يف مطار عدن. كما تدّخل يا�رس 

ة وال�سلطة يف �سنعاء. 
ّ
الوطني بني اجلبهة  عرفات و�سيطاً 

لأّن  الو�ساطة،  يف  جّدّية  الأكرث  القليبي  ال�ّساذيل  وكان 

 ،
ّ
املهم ة. 

ّ
الفل�سطيني ة 

ّ
بالق�سي م�سغولً  كان  عرفات  يا�رس 

ة وحمادثاٍت مبا�رسة بني علي 
ّ
ة وعربي

ّ
بعد و�ساطاٍت حملي

ة، 
ّ
نا�رس حمّمد وعلي عبد الله �سالح وممّثلي اجلبهة الوطني

مراقبني  واإر�سال  الّنار  اإطالق  وقف  على  الّتفاق  مّت 

ني للف�سل بني املواقع. 
ّ
فل�سطيني

ة من 
ّ
يف هذه الأثناء، توّقف الّدعم عن اجلبهة الوطني  

الّدول التي كانت توؤّيدها مبا فيهم ال�سورّيون الذين  قبل 

علي  وكان  اإ�رسائيل.  اإىل  ال�سادات  ذهاب  بعد  دعمونا 

غ للّتنمية وذهب اإىل تعّز والتقى علي 
ّ
نا�رس يرغب بالّتفر

»اّتفاق  �سّمي  اّتفاٍق  اإىل  ال  تو�سّ حيث  �سالح  الله  عبد 

بني  القتال  ف  توقُّ الّتفاق  وت�سّمن   .١٩٨٢ عام  تعز« 

بني  م�سوؤولً  واأن يكون اجلنوب و�سيطاً  لطة، 
ّ

وال�س اجلبهة 

ال�ّسمال  يف  واحلزب  ة 
ّ
الوطني اجلبهة  يف  نحن  الطرفني. 

ا�ستقبلنا الّتفاق بعدم الرتياح، واعتربنا اأّن هذا ي�سعفنا 

 للحزب وافق على 
ّ
يف املفاو�سات. لكّن املكتب ال�سيا�سي

الّتفاق فيما وقف اإىل جانبنا �سالح م�سلح وعلي عنرت. 

ت�سّمن الّتفاق اإطالق املعتقلني من جانب احلكومة ومن   

جانبنا، وبقاءنا يف املناطق، وا�ستمرار اإ�سدار �سحيفة »الأمل« 

يف �سنعاء، والف�سل بني قّوات اجلبهة وقّوات الّدولة، ونزع 

الأ�سلحة من املناطق. وتوّقف الّدعم عن اجلنوب. فا�ستغّلت 

ت ب�رسب اجلبهة 
ّ
احلكومة هذا الّتفاق ومل تنّفذه بل ا�ستمر

واعتقال املدنّيني من اأع�ساء احلزب يف �سنعاء وتعّز اإلخ. 

ومتّكنت  ون 
ّ
الفل�سطيني املراقبون  ان�سحب  ذلك  بعد   

املناطق  بع�س  يف  الّنجاحات  بع�س  حتقيق  من  احلكومة 

اً 
ّ
�سيا�سي اجلنوب  تدّخل  هنا  الّنظامي.  اجلي�س  بوا�سطة 

ة وحزب الوحدة 
ّ
واّتفقوا على ذهاب وفد من اجلبهة الوطني

مفاو�سات  يف  �سارك  للّتفاو�س.  �سنعاء  اإىل  ة 
ّ
ال�ّسعبي

ئي�س علي عبد الله �سالح يف فرتاٍت خمتلفة 
ّ
�سنعاء مع الر

جار الله عمر ويحيى ال�ّسامي و�سلطان اأحمد عمر وعبد 

ال�سالم الّدميني و�سعيد اجلناحي وعلي حممد ال�رّساري. 

»الأمل«.  لإ�سدار �سحيفة  �سنعاء  هوؤلء يف  تواجد  وقد 

 ،
ّ
كّنا نتفاو�س مع احلكومة ون�سدر اجلريدة والقتال م�ستمر

مع  اّتفاٍق  اإىل  لنا  تو�سّ عام ١٩٨١   .
ٌ
دعم لدينا  يكن  ومل 

احلكومة لكّن الأخرية رف�ست الّتوقيع عليه. قالوا »خّلوه 

مكتوب« ومل يوّقعوا لأّنهم كانوا يف و�سٍع اأقوى. 

يف هذه الفرتة طراأ عامالن جديدان.  

 العامل الأّول: خالٌف يف عدن بني علي نا�رس 

وقد  موقفنا  الأمر  هذا  اأ�سعف  والآخرين.  عنرت  وعلي 

ا�ستفاد علي عبد الله �سالح من اخلالف.

املعركة  ني يف 
ّ
الّثاين: دخول الإ�سالمي العامل   

الوحدة  وحزب  ة 
ّ
الوطني اجلبهة  �سّد  الرئي�س  جانب  اإىل 

جانب  اإىل  قاتلوا  م�سّلحون  اأفراد  لديهم  كان  ة. 
ّ
ال�سعبي

 دعم دول اخلليج 
ّ
اجلي�س الّنظامي. من جهة اأخرى، ا�ستمر

غط على اجلنوب، وهذا ما زاد  لعلي عبد الله �سالح وال�سّ

من اإ�سعاف موقفنا.

علي ناصر التقى علي عبد الله صالح حيث توصال إلى اتفاٍق سمي 
»اتفاق تعز« عام ١٩٨٢. وتضمن االتفاق توقــــــــــــــــــــــــــــف
القتال بين الجبهة والسلطة، وأن يُكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون
الجُنوب وسيطًا مسؤواًل بين الطرفين. استقبلنا االتفاق بعدم االرتياح.
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اأثناء تواجدنا يف �سنعاء مّت ا�ستدراج الّدكتور عبد   

ه، اإىل 
ّ
ال�سالم الدميني واثنني من اأقاربه، اأخيه وابن عم

 حملوا جّثثهم 
ّ
الأمن الوطني وقتلوهم خنقاً يف الّليل ثم

ورموهم من راأ�س »نقيل ي�سلح« على اأ�سا�س اأّنه حادث 

ة يف 
ّ
ة ال�سيني

ّ
ارة، لكّن البعثة الطبي

ّ
مرورّي بانقالب �سي

امل�ست�سفى بذمار قالت اإّنهم ماتوا خنقاً ومل يقع حادث 

ارة. ح�سلت هذه احلادثة ونحن موجودون يف �سنعاء 
ّ
�سي

بيننا  من جديد  املوقف  تاأّزم  احلكومة.  مع  للمفاو�سات 

ال�سامي موجودين يف  والأخ يحيى  الّنظام. كنتمُ  وبني 

�سنعاء، وكانت الّتعليمات تق�سي بت�سفيتنا اأي�ساً نحن 

املفاو�سني. وكان بع�س قادة اجلبهة قد بداأوا العودة اإىل 

ت ت�سفيتهم عن طريق الغتيالت.
ّ
ال�ّسمال فتم

املرحوم  برئا�سة  وفداً  اجلنوب  يف  القيادة  اأر�سلْت   

قتل  على  لالحتجاج  الدولة،  وزير  اخلامري،  الله  عبد 

عبد ال�سالم الدميني. وعندما عرفوا اأّننا حما�رسون يف 

فر 
ّ

ماح لنا بال�س
ّ

�سنعاء اأر�سلوا الوفد املذكور، وطلبنا ال�س

حينها  وكان  احلكومة  ممّثل  مع  اّتفقنا  كما  عدن  اإىل 

 ودميقراطي 
ّ
الأ�ستاذ حمّمد الرباعي، وهو �سخ�ٌس وطني

اّتفقنا على كّل �سيء وطلبنا العودة  ول يرغب بالقتل. 

اإىل عدن، لكّن احلكومة رف�ست. وقد ا�ستلمنا ر�سالة من 

اأع�ساء احلزب يف �سنعاء يخربوننا باأّن علينا اأن نغادر اأنا 

 ت�سفيتنا بعد 
ّ
ويحيى ال�سامي اإىل عدن فوراً واإّل �ستتم

�ساعات. ومل تّتخذ احلكومة اأّي اإجراء للّتحقيق يف قتل 

الدميني ومن معه. وقد طلبنا من ممّثل احلكومة الأ�ستاذ 

طائرة  على  فر 
ّ

بال�س ال�سامي  ليحيى  ي�سمح  اأن  الرباعي 

املناطق  فاأ�سافر عرب  اأنا  اأّما  عدن،  من  قدم  اّلذي  الوفد 

الو�سطى على اأ�سا�س اأيّن مع ممّثلي احلكومة فاأذهب اإىل 

هناك كي اأ�ساهم بوقف اإطالق الّنار.

ونحن قلنا اإذا كان ل بّد اأن نوت يبقى يحيى ال�سامي   

واأموت اأنا ولي�س جميعنا طبعاً. كان عند كّل واحد مّنا 

نوعٌ من نكران الّذات. كّل واحٍد يرغب يف اأن ي�سّحي 

قبل غريه، فذهب يحيى ال�سامي مع اخلامري اإىل املطار 

عدن.  اإىل  للوفد  الّتابعة  الطائرة  على  فر 
ّ

ال�س من  نع  وممُ

قلنا إذا كان ال بدّ أن نموت يبقى يحيى الشامي وأموت أنا وليس 
جميعنا طبعًا. كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان عند كل واحد 
منا نوٌع من نكران الذّات. كلّ واحٍد يرغب في أن يضحي قبل غيره.
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اأبلغ  اإىل عدن  اخلامري  الله  الوزير عبد  وعندما و�سل 

والآخرين  وعلي عنرت  د 
ّ
نا�رس حمم علي  احلزب  قيادة 

بخطورة الو�سع، وعقد اجتماعاً للمكتب ال�سيا�سي ومّت 

الت�سال بالرئي�س علي عبد الله يف امل�ساء وطلبوا منه 

الله  جار  لنقل  �سنعاء  مطار  طائرة يف  بنزول  ماح 
ّ

ال�س

ويحيى ال�سامي اإىل عدن. 

ئي�س 
ّ
الر واأبلغوا  متوّترًا.  �سنعاء  يف  هنا  اجلو  كان   

بالّتفاق.  اللتزام  عدم  على  ة 
ّ
اجلنوبي القيادة  احتجاج 

لنا  ئي�س 
ّ
الر بدعوة   فوجئنا 

ً
م�ساء الّثامنة  ال�ساعة  وعند 

اإىل منزله يف احل�سبة حيث قال: اأنتم تريدون اأن تثريوا 

م�سكلةمُ بني عدن و�سنعاء. طلبنا منه الّتحقيق يف مقتل 

قلنا  ارة. 
ّ
�سي حادث  هذا  اإّن  قال  الدميني.  ال�سالم  عبد 

ل بّد من ت�سكيل جلنة للّتحقيق يف مقتله هو وزميليه. 

ئا�سة يف 
ّ
يف هذه الأثناء، كانت الّت�سالت بني ق�رس الر

عدن وق�رس الرئا�سة يف �سنعاء متوا�سلة. وعند ال�ساعة 

اأن  وطلب  د 
ّ
حمم نا�رس  علي  اّت�سل   

ً
م�ساء التا�سعة 

يتحّدث معنا مبا�رسًة. قال: اأريد اأن اأطمئّن على وجودكم 

لأّن اخلامري اأبلغهم اأّنه اإذا مل تلحقوا بهم �سينتهون.

 علي نا�رس على 
ّ
ة حماولة اغتيال. اأ�رس

ّ
بالفعل، كان ثم

الله �سالح  اأن ير�سل طائرة فوعده الرئي�س علي عبد 

اأّل يحدث اأّي �سيء. ومّت الّتفاق بني الطرفني يف تلك 

يف  موجودون  ونحن  ة 
ّ
الهاتفي املكاملة  عرب  اللحظة 

الق�رس، باأن نعود اإىل عدن بحيث ياأتي يحيى ال�سامي 

املناطق  اإىل  احلكومة  وفد  مع  اأتوّجه  واأنا  بالّطائرة 

اأثر  على  القتال  انت�رس  الو�سع حيث  لتهدئة  الو�سطى 

قتل عبد ال�سالم الدميني. ويف اليوم الّتايل �سافر يحيى 

ارة 
ّ
ال�ّسامي اإىل عدن ب�سكٍل عادي واأنا �سافرت يف �سي

مع وزير العدل يومها اإ�سماعيل الوزير ]ا�سم اأ�رسته[، 

اأمني  الب�سريي  ح�سني  الله  عبد  ات 
ّ
العملي رئي�س  ومع 

عام الرئا�سة. 

و�سلنا اإىل يرمي بعد الّظهر وننا جميعاً داخل مع�سكر   

داخل  من  لقتلي  حماولة  هناك  وكانت  هناك.  اجلي�س 

ني، لكّن قائد املع�سكر رف�س 
ّ
املع�سكر من قبل الإ�سالمي

 داخل املع�سكر اأو يف الّطريق. وقال 
ً
ة �سواء

ّ
تنفيذ العملي

القائد من منطقة  اإّنه ل تعليمات من �سنعاء. كان هذا 

مع�سكره.  ة يف 
ّ
العملي تنّفذ  اأن  يريد  ملنطقتنا ول  قريبٍة 

ًة من املع�سكر اإىل 
ّ
ويف �سباح اليوم الّتايل اأر�سل معي قو

خمة حيث تع�سكر اجلبهة. اإ�سماعيل )الوزير( 
ّ
منطقة الر

رفاقي  بني  وهناك  اآخر.  مكاٍن  اإىل  ذهبوا  معه  ومن 

احلر�س  بع�س  باأّن  و�سعرتمُ  بالأمان.  �سعرت  وزمالئي 

ية 
ّ
�رس ب�سورة  اجلبهة  مع  متعاطفون  معي  كانوا  اّلذين 

واأّمنوا  �سّدي.  ّبرت  دمُ التي  باملحاولت  اأخربوين  حيث 

ذهبت  يومني  وبعد  ب�سالم،  اجلبهة  مواقع  اإىل  و�سويل 

يا�سي لتدار�س 
ّ

ال�س للمكتب  اإىل عدن وعقدنا اجتماعاً 

الو�سع. وهنا بداأنا مرحلة جديدة يف عملنا يف ال�ّسمال. 

الرتاجع عن الكفاح امل�شّلح 

الآتي:  الّنحو  على  الو�سع  كان  اجلديدة  املرحلة  يف 

معارك ع�سكرّية يف بع�س املناطق الو�سطى وذمار وتعّز 

الّطرفني.  من  كرث  �سحايا  واجلبهة.  احلكومة  ات 
ّ
قو بني 

اّلذين  النا�س  �سّد  ال�سلطة  ات 
ّ
قو توّجهها  اغتيالت 

تعّز.  ة 
ّ
اّتفاقي اأثر  على  املناطق  اإىل  اجلبال  من  عادوا 

حّل  اأّي  تقبل  ل  واحلكومة  ج�سدّياً  ي�سّفونهم  كانوا 

كانت  واحلزب  ة 
ّ
الوطني اجلبهة  قيادة  عندنا يف   .

ّ
�سلمي

ة عن 
ّ
الّتخّلي ب�سورٍة علني اإعالن  اأ�سوات تقرتح  هناك 

الكفاح امل�سّلح. كان هناك خالف يف قيادة احلزب فرع 

حكومة  وكانت  عنرت،  وعلي  نا�رس  علي  بني  اجلنوب 

منه يف  وت�ستفيد  وتتابعه  املو�سوع  بهذا  تعرف  �سنعاء 

اأّثر على حالتنا.  �رساعها مع اجلبهة. هذا الو�سع طبعاً 

وقد  املعركة  لإيقاف  ًا 
ّ
م�ستمر ال�سوفييتي  غط  ال�سّ كان 

يا�سي ل توؤّيد موا�سلة 
ّ

ٌة داخل املكتب ال�س
ّ
ن�ساأت اأغلبي

ة 
ّ
اإ�سرتاتيجي بّد من تغيري  اإّنه ل  الكفاح امل�سّلح وتقول 

ة 
ّ
احلزب رغم علمها اأّن حكومة �سنعاء مل تلتزم بالّتفاقي

ال�سابقة. ولذلك و�سلنا نحن اإىل قراٍر رغم هذه اخل�سائر 

نّتبعه.  كّنا  الذي  التكتيك  وتغيري  تنا 
ّ
اإ�سرتاتيجي بتغيري 

يناه »برنامج التغيري الّدميقراطي«، 
ّ
واأ�سدرنا برناجماً �سم

فكرة  انتهاء  واأعلّنا  عام ١٩٨٢.  كان يف  هذا  اأّن  اأظن 

. طبعاً بقيت 
ّ
الكفاح امل�سّلح وا�ستعدادنا للعمل ال�سلمي

ال�سمال  معار�سة داخل فرع احلزب يف  اأ�سوات  هناك 

ة. ولكن اأنا �سخ�سياً كنت قد 
ّ
ة الّدميقراطي

ّ
واجلبهة الوطني

ة للمقاومة لأّن ال�رسوط 
ّ
اقتنعت باأّنه مل تعد هناك اإمكاني

متوّفرة. واحلكومة يف �سنعاء  ة غري 
ّ
ة واخلارجي

ّ
الداخلي

حمالت  يف  واأمعنت  قبلنا  من  الرّتاجع  هذا  ا�ستغّلت 

يف  ت 
ّ
وا�ستمر احلزب،  واأع�ساء  اجلبهة  اأع�ساء  اغتيال 

اأّنها  واعتربت  �سديد  ب�سكٍل  والّتعذيب  القمع  اأعمال 

ما  بكّل  تقوم  اأن  واأّنها يجب  انهزمنا.  انت�رست ونحن 

يقوم به املنت�رس. 

الّدميقراطي،  التغيري  برنامج  نطرح  بداأنا   ،
ّ
املهم  

و�سنعاء من جانبها اأعلنت عن تكوين »املوؤمتر ال�ّسعبي 

العام«. �سارك بع�س رفاقنا يف تاأ�سي�س املوؤمتر ال�ّسعبي، 
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د ال�سيباين وبع�س الأع�ساء يف املناطق. اأنا مل 
ّ
منهم حمم

اأ�سارك. مل اأكن يف �سنعاء يف ذلك الوقت. وعندما اأعلن 

عن تكوين املوؤمتر ال�ّسعبي اعتربت ذلك خطوًة يف �سبيل 

العرتاف بوجود اآراء خمتلفة، حيث كانوا يعتربون اأّن 

ة 
ّ
اليمني ة 

ّ
العربي ة خيانة. وكان د�ستور اجلمهورّية 

ّ
احلزبي

ال�ّسعبي  املوؤمتر  اإن�ساء  من  الغر�س  لكّن  ة. 
ّ
احلزبي م 

ّ
يحر

ملا هو حا�سٌل يف عدن  م�سابهاً  اأن يقيموا تنظيماً  كان 

 - الذي يقوم بتعبئة 
ّ
- اأق�سد احلزب ال�سرتاكي اليمني

الّنا�س وهي و�سيلة من و�سائل ال�رّساع. لكن مل يكن 

ة من الّناحية 
ّ
تاأ�سي�س املوؤمتر ال�ّسعبي العام فكرًة دميقراطي

 اجّتاهاتٍ خمتلفة، الي�سار والو�سط 
ّ
ة فقد �سم

ّ
املو�سوعي

الّدور  لهم  كان  الذين  ني 
ّ
والإ�سالمي ني 

ّ
والقومي واليمني 

الكبري يف هذا الّتنظيم. 

اأي عام ١٩٨٢ كنت يف عدن.   - املرحلة  تلك  يف   

اإليها  انتهت  التي  الّنتائج  من  جّداً  منزعجاً  وكنتمُ 

رفاقنا  مهزومني.  اأ�سبحنا  فقد  ال�ّسمال،  يف  الأو�ساع 

هناك  يعد  وعد، مل  باأّي  تِف  واحلكومة مل  جون 
ّ

ال�س يف 

وكانت  امل�سّلح  ال�رّساع  اأوقفنا  فقد  غط  لل�سّ ة 
ّ
اإمكاني

 اّلذي 
ّ
ر ال�سلبي

ّ
املرحلة �سعبة بالن�سبة اإيّل. وجاء الّتطو

عدن،  يف  القيادة  بداأت  حيث  الأمل  خيبة  اإىل  اأّدى 

اأن�سار  �سّد  اإجراءات  باّتخاذ  �سفوفها،  توحيد  بهدف 

مو�سكو.  يف  اً 
ّ
منفي كان  الذي  اإ�سماعيل  الفّتاح  عبد 

قماطة،  ح�سني  اعتقلوا  اأ�سدقاء،  منهم  الكثري  وكان 

اإّنه  وقيل  ة، 
ّ
ال�ّسعبي للملي�سيات  ة 

ّ
الوطني القيادة  قائد 

جن، وكذلك اعتقلوا عبد العزيز عبد 
ّ

انتحر داخل ال�س

 ووزير �سابق 
ّ
الويل، ع�سو مكتب �سيا�سي، وهو فدائي

ة. 
ّ
كان من اأن�سار عبد الفّتاح تويّف يف اأملانيا الّدميقراطي

عبد  �سعيد  د 
ّ
حمم اعتقال  ومّت  وفاته.  ة 

ّ
كيفي تمُعرف  ومل 

من�سبه  من  واأًبعَد  الّدولة،  اأمن  وزير  »حم�سن«،  الله 

اإيداعه  ومّت  عدن  اإىل  بالعودة  ولب  طمُ  
ّ
ثم �سفرياً  نّي  وعمُ

موؤملة  ة 
ّ
العملي هذه  كانت  الفتح«.  »مع�سكر  ال�سجن يف 

تكن  مل  عدن.  من  اأخرج  اأن  طلبت  واأنا  جّداً.  وحمزنة 

اً 
ّ
ة للعودة اإىل �سنعاء. عبد الفتاح كان منفي

ّ
هناك اإمكاني

ئة للغاية. كان علي 
ّ
يف مو�سكو. اأ�سبحت الأو�ساع �سي

 
ّ

نا�رس يمُن�سئ عالقات جديدة مع الّدول املجاورة ويغري

خّفت  ن. 
ّ

تتح�س الّنا�س  اأو�ساع  راحت  يا�سات. 
ّ

ال�س يف 

انفتاح على دول اخلليج.  اأ�سبح هناك  غوط عنهم.  ال�سّ

ال املغرتبون 
ّ
وتدّفقت امل�ساعدات من اخلارج، وقام العم

مع  بعالقاٍت  نا�رس  علي  قيام  ب�سبب  ة 
ّ
مالي بتحويالٍت 

الّدول املجاورة. 

ئاً. اأراد علي نا�رس اأن 
ّ
لكّن الو�سع يف اجلنوب كان �سي  

يجاملني فقال من الأف�سل اأن نخرج لنتعالج، فوافقت. 

ة يف 
ّ
قم موؤمتر  كان يح�رس  عندما  بالّطائرة  معه  اأخذين 

املغرب. وكان مدركاً اأيّن حزيٌن ملا ح�سل يف ال�ّسمال. 

كان حري�ساً على العالقة معي. ويف العام ١٩٨٢ ذهب 

اأتابع العالج. واأر�سل معي  اأن  اأنا  اإىل براغ فيما طلبت 

ة ا�سمه عبد 
ّ
مرافقاً كان مع �سالح م�سلح وزير الّداخلي

بعدها  وذهبنا  حمايتي.  وتوىّل  �سجاعاً  كان  مثنى.  الله 

اإىل باري�س حيث �سمح يل اأن اأبقى هناك �سهراً كاماًل. 

باري�س ولندن: الّثقافة واجلمال

كبرياً.  الثقايف   
ّ
الهم كان  هناك  باري�س.  اأزور  ة 

ّ
مر اأّول 

ة، �سفارة عدن وطلبتمُ منهم 
ّ
اليمني فارة 

ّ
ال�س اإىل  اجّتهتمُ 

فوين على بع�س 
ّ
اأن اأزور الأماكن الثقافية يف باري�س. عر

الأماكن لكن ب�سكٍل حمدود. واّت�سلتمُ بالأخ علي حممد 

زيد الذي كان ي�سارّيًا وهو كاتب ومثّقف وكان يح�رّس 

وربون. 
ّ

ال�س جامعة  يف  ة 
ّ
اليمني الدولة  عن  الّدكتوراه 

ابق يف 
ّ

فت اإىل زميٍل اآخر كان يعمل يف ال�س
ّ
واأي�سًا تعر

اد والذي كان يعمل نائب 
ّ
ال�رسطة، وهو الأخ اأحمد ال�سي

ة ال�رسطة وهو 
ّ
�سًا يف كّلي

ّ
مدير اليوني�سكو. اأنا كنتمُ مدر

كان طالبًا حيث كان ينتمي اإىل نف�س احلركة اّلتي كنت 

بتح�سري  قام  العرب[ وبعدها  ني 
ّ
القومي ]حركة  فيها  اأنا 

املاج�ستري يف العراق ثم الّدكتوراه يف باري�س. 

ق�سينا  حيث  ال�ّسخ�سني  هذين  مع  �ساّلتي  وجدت   

ة يف باري�س من 
ّ
معًا �سهراً كاماًل زرنا فيه املعامل الثقافي

اللوفر اإىل فر�ساي اإىل املتاحف املختلفة يف باري�س وما 

ة والق�سور وامل�رسح الكبري 
ّ
حولها. زرنا الأماكن الثقافي

يف الليدو. وكان اللوفر ممتعًا ملَا حواه من لوحات ومن 

غنى. ق�سينا داخله اأكرث من اأربعة اأّيام ومل نكمل حيث 

يف  النفتاح  و�ساهدتمُ  ة. 
ّ
الجتماعي احلياة  اإىل  فنا 

ّ
تعر

ه�ستمُ  دمُ  .
ّ
التي كانت جديدًة علي ة 

ّ
العالقات الجتماعي

يف البداية لكّنني تفّهمت الأمر فيما بعد. 

الوضع في الجنوب كان سيئًا. أراد علي ناصــــــــــــــــــــــــــــر 
أن يجاملني فقال من األفضل أن نخرج لنتعالــــــــــــــــــــــــج، 
فوافقت. أخذني معه بالطائرة عندما كان يحضر مؤتمر قمة في 
المغـــــــــــــــرب. وكان مدركًا أني حزيٌن لما حصل في الشمال.
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بعد باري�س ذهبت اإىل لندن. مل تكن زوجتي معي يف   

لندن كانت يف عدن. يف لندن اأجريتمُ بع�س الفحو�سات 

وما  والّثقافية.  الّتاريخية  املواقع  بع�س  وزرت  ة 
ّ
ي
ّ
الطب

لفت انتباهي اأّن املجتمع يف الغرب واحلياة اأكرث انتظامًا 

ة. لي�س 
ّ
وال�ّسوارع اأكرث نظافة مما هي يف اأوروّبا ال�رسقي

وبان�سياٍب  بهدوء  ت�سري  واحلياة  ارات 
ّ
�سي اأبواق  هناك 

ة 
ّ
الّثقافي بالّثقافة والأماكن  كامل. لحظت عناية كبرية 

رة اإّل اأّن البيئة نظيفة. 
ّ
واملتاحف، ومع اأّن ال�سناعة متطو

وبطبيعة احلال كانت املراأة يف لندن وباري�س مثار اإعجابي 

من حيث ر�ساقتها واجلمال. 

يبيع  نا�رس. دخلنا حماًل  الله  رافقني عبد  لندن  يف   

�ساّبتني جميلتني  وفجاأًة وجدنا خلفنا  ة. 
ّ
املنزلي الأدوات 

وقالتا:  ا�ستوقفتانا  ة. 
ّ
اليمني بالّلهجة  ة 

ّ
العربي تتحّدثان 

نريد اأن نتحّدث معكم. كانتا تتكّلمان بالّلهجة البدوية 

 من حيث املالب�س وال�ّسعر. ومع 
ّ
اإّل اأّن مظهرهما اأوروّبي

كانتا  ة، 
ّ
�رسقي هي  ول  ة 

ّ
اأوروّبي كّلها  لي�ست  املالمح  اأّن 

ط. �ساألنا: من اأين اأنتما؟ 
ّ
تبدوان من �سعوب �رسق املتو�س

من اليمن، كان اجلواب. قلنا ل ميكن اأن تكونا من اليمن 

تعّز  من  اإّنها  الأوىل  قالت  ة. 
ّ
اليمني املراأة  نعرف  فنحن 

والّثانية من �سنعاء. وبداأتا حتكيان لنا عن احلياة يف تعّز، 

عن وجبات الّطعام وعن الّطبخ واحلياة يف البيت وعن 

اأعمارهما  كانت  عها. 
ّ
تنو على  ة 

ّ
اليمني احلياة  تفا�سيل 

 
ّ
ترتاوح ما بني ٢٧ و٣٥ �سنة فا�ستوقفنا هذا الأمر. ثم

منها.  هاجرا   
ّ
ثم اليمن  يف  عا�سا  اأبويهما  اأّن  اأخربتانا 

هذه  تعرفان  �ساألناهما كيف  اإ�رسائيل.  ولمُدتا يف  واأّنهما 

الّتفا�سيل فقالتا من العائلة. 

نا بجمالهما. حتفظان 
ْ
اعرتتنا م�ساعر متناق�سة. اأمُعجب  

ة ومل تولدا يف 
ّ
الرّتاث اليمني وتتحّدثان بالّلهجة اليمني

بهما.  تربطنا  ما  نوٍع  من  قرابة  ِب�سلة  اأح�س�سنا  اليمن. 

نمُعّد  اأّننا قد  يا�سي من 
ّ

لكْن مقابل ذلك كان اخلوف ال�س

يف يوٍم من الأّيام خونة للحزب اإذا قام اأحدهم بالتبليغ 

عن اللقاء واأّننا مل نبّلغ عنه ]يق�سد وجوب التبليغ عن 

كانت  اأّنها  برغم  العدّو[  دولة  من  باأفراٍد  اّت�سال  اأّي 

�سدفًة ل اأكرث. نحن كما غرينا يف الوطن العربي ويف 

لطات لي�س عندنا تفكري عقالين، عندنا 
ّ

الأحزاب وال�س

عاطفة. �سوف يقال اإّن هوؤلء التقوا بيهودّيات قد يكّن 

فان�سحبنا  اأرعبتنا.  بل  اخلاطرة  اأخافتنا  املخابرات.  من 

موا�سلة  على  اإحلاحهما  رغم  املكان  من  الفور  على 

ل�رسب  مقهى  اإىل  ننتقل  اأن  علينا  وعر�سهما  احلديث 

بالّن�سبة  ال�ّسيء  هذا  وكان  احلديث.  وموا�سلة  ال�ّساي 

لد  ومُ بلٍد  من  اأنا�ٍس  على  فتا 
ّ
تعر حيث  ًا 

ّ
مهم �سيئًا  لهما 

فيه الآباء والأجداد. وّدعناهما ونحن حذرون وخائفون 

وفزعون ممّا فعلنا.

ا�ستكملت الفحو�س. كنت اأعاين من اآثار بلهار�سيا   

 يف لندن 
ّ
ة ومل تكن مزمنة. عاجلتها يف عدن ثم

ّ
�سطحي

�ساملة،  فحو�ساٍت  يل  واأمُجريْت  قوي.  ب�سكٍل  عاجلوها 

ًا من 
ّ
واأ�سبحت بتمام ال�سّحٍة. لكّني تلّقيت اّت�ساًل هاتفي

اأورامٍ يف  اأو�سان يعاين من  ابني  اإّن  فيه  اأخربوين  عدن 

الغدد. ظننتمُ اأّنه �رسطان لذلك انزعجت كثرياً واّت�سلتمُ 

ب�سديقي �سالح م�سلح وبالّزمالء يف عدن وطلبت منهم 

اإر�سال اأو�سان اإيل للّتحّقق من هذه الأورام. جاء اأو�سان 

مع اأّمه وق�سينا راأ�س �سنة ١٩٨٣ مع بع�سنا يف لندن. 

وكان عمر اأو�سان ثالث �سنوات. وح�رس معه قي�س، ابني 

اء اأّن هذه م�ساألة غدد ولي�س هناك اأّي 
ّ
الكبري. اأّكد الأطب

كان  ال�ّسفاء.  وكان  الالزم  بالعالج  الّطبيب  جاء  خطر. 

غنا لزيارة املتاحف والأماكن 
ّ
ذلك �سيئًا مفرحًا. وقد تفر

ة املختلفة. زرنا متحف ال�ّسمع اأنا وزوجتي وكانت 
ّ
الّثقافي

املتحف  مدخل  وعند  �سافرة[.  ]يق�سد  وعادّية  جة 
ّ
مترب

وجهها  كامل،  ب�سكٍل  منّقبة  ة 
ّ
عربي امراأة  هناك  كانت 

انتباهي  ولفت  كة. 
ّ
متحر �سوداء  خيمة  وكاأّنها  واأيديها 

املراأة  على  جون 
ّ
يتفر و�ساروا  املتحف  تركوا  الزّوار  اأّن 

ة وزوجها الذي كان معها. اأحزنني ذلك. 
ّ
العربي

اأثناء وجودي يف لندن وقع الغزو الإ�رسائيلي جلنوب   

 
ّ
الإ�رسائيلي اجلي�س  نرى  اأْن  لنا  حمزناً  وكان  لبنان. 

اجلي�س  بيد  ت�سقط  ة 
ّ
عربي عا�سمًة  ونرى  النا�س  يقتل 

عدنا  �ساكنًا.  ك 
ّ
حتر ل  ة 

ّ
العربي والعوا�سم  الإ�رسائيلي 

اإىل اليمن يف ١٩٨٣. وهنا اأريد اأن اأقول للتاريخ نحن 

ة اإىل جنوب لبنان 
ّ
كّنا نر�سل مقاتلني من اجلبهة الوطني

املقاتلني  من  كبرية  اأعداد  لدينا  كانت  دائمة.  ب�سورٍة 

ات كّنا نر�سل مقاتلني 
ّ
بعيني

ّ
يف عدن، منذ منت�سف ال�س

اإىل جنوب لبنان حيث قاتلوا يف العديد من املناطق مبا 

ة اإلخ.
ّ
فيها قلعة ال�سقيف والنبطي

أثناء وجودي في لندن وقع الغزو اإلسرائيلي لجنوب لبنان. وكان 
محزنًا لنا أن نرى الجيش اإلسرائيلي يقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــل

الناس ونرى عاصمًة عربية تسقط بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
الجيـــــــــــــــــش اإلسرائيلي والعواصم العربية ال تحرّك ساكنًا.
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مناضل شيوعي 
خمرضم. أهسم
يف تأسيس نقابة 
مزارعي التبغ يف 
اجلنوب وقيادة 
نضاالهتا. صاحب
»مكتبة جبل عامل« 
يف بلدته عيرتون.

حسني بعلبكي

بدايات العمل الفدايئ يف جنوب لبنان

ّاقاً يف حما�سته وتاأييده 
كان اجلنوب يف ذاك الزمن �سب

مو�سوع  وبالأخ�ّس يف  الكربى،  ة 
ّ
العربي الأّمة  لق�سايا 

عن  لبنان  جنوب  زحف  يوم  و�سورية،  م�رس  وحدة 

دم�سق.  اآنذاك،  الأوىل  العرب  قبلة  اإىل  واأبيه  اأّمه  بكرة 

ز 
ّ
واأذكر للّتاريخ، كم كانت حما�سة فرج الله احللو املمي

ة الذي اأتى قبل 
ّ
ل�ستقبال عبد النا�رس، قائد الأّمة العربي

وطموحاتها  اآمالها  وم�ساركتها  الأّمة  هذه  لقيادة  اأوانه 

ة. وما 
ّ
لتحقيق احللم املن�سود بالوحدة واحلرّية وال�سرتاكي

زلت حّتى الآن اأحتفظ بكتاب �ساطع احل�رسي »دفاعاً 

الّنا�رس على  الذي يروي كيف عمل عبد  العروبة«  عن 

ة. 
ّ
تها واإدخالها يف اأّمتها العربي

ّ
اإرجاع م�رس عن فرعوني

ر« 
ّ
»امل�سو جمّلة  لها  اأعّدت  قد  كانت  ندوة  يف   

ة 
ّ
وح�رسها وقتذاك اأدباء ومثّقفون من كّل البالد العربي

يقول �ساطع احل�رسي: فوجئت باأّن ٩٥ يف املئة من اأدباء 

لهم  دخل  ل  واأّن  تهم 
ّ
فرعوني اأعلنوا  قد  م�رس  ومثّقفي 

بالعروبة واأّن العرب اأتوا فاحتني اإىل م�رس.

ة 
ّ
النفطي ة وخ�سو�ساً 

ّ
العربي ة 

ّ
الرجعي يومها، �سعرت   

ة بخطر هذا القائد املختلف عن باقي 
ّ
ة العاملي

ّ
والإمربيالي

له  ين�سبون  فبداأوا  طموحاته،  يف  العرب  وحّكام  قادة 

داخل  لتحجيمه  اجلهات  كّل  من  به  اأحاطوا  الفخاخ. 

حدود م�رس والوقوف يف وجهه ومنعه من حتقيق اآماله 

ة.
ّ
وطموحاته العربي

وحتّمل  وقف  حيث  املدّوية،  الـ٦٧  هزمية  وجاءت   

انتف�ست  ة. 
ّ
العربي والأّمة  العامل  اأمام  وحده  ة 

ّ
امل�سوؤولي

ة من �سدمتها املفزعة ورّدت القائد اإىل 
ّ
اجلماهري العربي

مكانه ال�سحيح. حينها ا�ستفاق عبد الّنا�رس من جديد 

تاأييداً  الأكرث  اآنذاك  لبنان  جنوب  كان  امل�سرية.  ليكمل 

ة. كان يوؤّيده النا�س بحرارة 
ّ
بني كّل مناطق الأّمة العربي

تركت  قد   »
ّ
ال�سيوعي »اأنا  كنت  كيف  اأذكر  وحما�سة. 

تي خلفي، وو�سعت نا�رسّيتي اأمامي. كذلك فعل 
ّ
�سيوعي

يف  الله  اأطال  اً، 
ّ
حي يزال  ل  وبع�سهم  ومعاريف.  رفاقي 

من  فوعاين  نعمة  علي  عائالت:  ثالث  وهم  اأعمارهم، 

اإبراهيم من عيناتا، علي يو�سف من حانني.  �سقرا، علي 

يف  وم�سوا  خلفهم  تهم 
ّ
بعثي تركوا  قد  بي  اأ�سوًة  كانوا 

النا�رس  لعبد  واإخال�سنا  تاأييدنا  كان  نف�سها.  الطريق 

ة.
ّ
ومن بعد وفاته للمقاومة الفل�سطيني

ٌز بقرى جبل عامل 
ّ
هذا هو جنوب لبنان. جنوب متمي  

التي لطاملا اأبت اأن تخ�سع وكان طموحها الدائم الوقوف 

مع العدالة واحلرّية �سّد الظلم والحتالل.

تبغ وِجمال وعفاريت

بعد اأن خرجنا من بوابة الدار، ركبت على موؤّخرة اجلمل. 

اأح�ساين  يف  وجل�س  قفز  �سغرياً،  كلباً  اأملك  كنت 

بِجالل  مربوطاً  اجلمل  ر�سن  وكان  بدفئه.  ف�سعرت 

اجلح�س الذي ركب عليه اأبي. كان اجلح�س يجفل كّلما 

اأمامه والطريق كّلها حفر وحجارة.  يطري ع�سفور من 

وكما يقول املثل: »حجر بياخذك وحجر بيجيبك«، ومل 

يكن ي�سبه اأّيامنا هذه اإذ اأ�سبحت كّل الطرقات »زفت 

»الزفت«  كرثة  ب�سبب  �سيء  ينق�سنا  يعد  ومل  بزفت« 

الذي لدينا. وكّلما يجفل اجلح�س ي�رسبه اأبي ويقول له 

»يا ملعون الوالدين، اأخوث �ساآخذك اإىل الع�سفورية«. 

من  الكثري  فيه  مكان  الع�سفورّية  اأّن  وقتها  اأظّن  كنت 

اطرع�ست  كّلما  خلفنا،  مت�سي  كانت  اأّمي  الع�سافري. 

اأتتنا  اأين  من  ربي  يا  »اآخ  تقول  كانت  بحجر  )تعرّثت( 

زراعة اخلرا حّتى نقوم يف منت�سف الليل، يلعن الدخان 

ومن يزرعه وي�رسبه«.

كّل عام كان ياأتي اإلينا اأ�سخا�س من غّزة ي�سرتون   

رطل الدخان بلرية فل�سطيني. م�سينا اأكرث من �ساعتني 
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ى خالل 
ّ
التي كانت ت�سم اإىل درب قد�س  حتى و�سلنا 

ى 
ّ
فرتة ال�ستعمار »الكيلو ت�سعة«، واأ�سبحت اليوم ت�سم

منذ  الغازية  ات 
ّ
القو كّل  منها  دخلت  التي  العار  بوابة 

عام ١٩٤٣. دخل منها اجلي�س الإنكليزي ومعه مو�سي 

ديان. يقول الأخري يف مذّكراته اإّنه اأ�سيب يف عينه بني 

عيرتون وبنت جبيل. ولأّنه اأ�سبح بعني واحدة وقف على 

موؤمتر  يف  وقال  ال�سوي�س  قناة  �سّفة  على  بارليف  خّط 

�سحايف: »اإذا ح�سد العرب والرو�س كّل مهند�سي العامل 

ات لن ي�ستطيعوا تخّطي 
ّ
�سوا كّل ما عندهم من قو

ّ
وجي

والت�سحية  الإرادة  توّفرت  عندما  ولكن  اخلّط«.  هذا 

طار  اأكرب«  »الله  �سيحات  وعلى  والعزمية  والت�سميم 

 عزمت على 
ّ
خّط بارليف و»طار عقل« غولدا مائري ثم

وعلى   
ّ
»علي �سم�سوم  ا�ستعمله جّد جّدها  ما  ا�ستعمال 

اأعدائي يا رّب« )اأي ا�ستعمال ال�سالح النووي(. عندئذ 

خالل  احلرب  م�سار  بتغيري  املّتحدة  الوليات  وعدْتها 

٤٨ �ساعة وهذا ما �سهدته يف حرب ١٩٧٣. 

كّل العيون تراقب. اأتت، ذهبت م�سّفحة كدلف وهو   

�سابط اإنكليزي يحر�س احلدود بعد تق�سيمها بني فرن�سا 

مع  وكان  ولبنان.  فل�سطني  على  املنتَدبتني  وبريطانيا 

ال�سابط جمموعة من العرب بولي�س يقومون بدورّياٍت 

كمب  حتى  غرباً  �سلحه  كمب  من  ونهاراأ  ليالٱ  متتالية 

ادون من 
ّ
يو�سع �رسقاً و�سار لهم معارف و�سما�رسة وقو

و�رسقاً حيث كانت  الذكور والإناث على اجلهتني غرباً 

مت�سابكة  ة 
ّ
الإن�ساني ات 

ّ
واحلاجي ة 

ّ
الجتماعي العالقات 

بني كّل قرى اجلليل حّتى اجلولن وحوران. يف �سورية 

اإىل  مو�سم احل�ساد  اأ�سخا�ٌس من حوران يف  ياأتي  كان 

طربّية  واإىل  للعمل  حيفا  اإىل  جنوباً  عامل  جبل  قرى 

للمعاجلة من مر�س الع�سبي يف حّمامات طربّية. وجاء 

ة عيرتون، اأطال الله 
ّ
يف عظة لأحد ال�سيوخ يف ح�سيني

الّنار حتت  باإيقاد  الله  اأمرهم  الذين  اجلّن  اأّن  عمره،  يف 

ما  �سليمان  الله   
ّ
نبي فيها   

ّ
ي�ستحم كان  التي  احلّمامات 

زالوا يوقدونها لياًل ونهاراً حتى الن حيث مل يخربهم 

اأحد مبوت النبي �سليمان.

يف �شّن املراهقة 

بقيت  ال�سائك  وال�رسيط  امل�سطنعة  احلواجز  عن  رغماً 

ة م�سدودة بحبال عّدة بني 
ّ
ة واملعي�سي

ّ
العالقات الجتماعي

اء. 
ّ
اء وال�رس

ّ
قرى جبل عامل وبع�س قرى اجلليل يف ال�رس

يف  بع�ساً  بع�سهم  وي�ساركون  الزيارات  يتبادلون  كانوا 

الأفراح والأحزان. عرب البّوابات تاأتي ال�ساحنات من يافا 

وينقل  ه 
ّ
املالكي بّوابة  عند  الربتقال  من  حمولتها  وتفرغ 

بنت  و�سوق  عيرتون  اإىل  واحلمري  اجلمال  على  الربتقال 

نقطفه  علما،  بلدة  من  التني  كروم  ن�سمن  وكّنا  جبيل. 

اأ�سفر  لونه  يبقى  لكي  الفاقوع  اأغ�سان  على  حه 
ّ
ون�رس

ونتمّون منه طول العام. واأذكر كذلك اأّول عر�س ح�رستمُه 

يف بلدة علما دام اأربعني يوماً من طبٍل وزمر ودبكة وطعام. 

كان عر�س ابنَتي خمتار علما. 

ننقلها  كّنا  املياه.  اإىل  احلاجة  ت�ستّد  ال�سيف  اأّيام  يف   

على �سهر احلمري واجلمال وروؤو�س الن�ساء من عني قد�س. 

وكانت ت�ستّد املزاحمات وامل�ساجرات خ�سو�ساً بني اأهل 

عني  على  تعتمد  عّدة  قرى  وكانت  مي�س.  واأهل  عيرتون 

ني من ال�سام 
ّ
قد�س، وكانت البلده مملوكة اإىل اأحد الإقطاعي

وا�سمه »املاردينا«. ومنذ ذلك الوقت باع ن�سف مرج قد�س 

ال�سم�س.  ميال  وزرعوه  هره  م�ستعمرة  يهود  اإىل  اجلنوبي 

الذين  يو�سع  النبي  زوار  الزراعة غريبة على  تلك  كانت 

كانوا ياأتون من كّل حدبٍ و�سوب ومن كّل قرى اجلنوب 

واحلمري  واجلمال  اخليل  على  وركوباً  الأقدام  على  م�سياً 

واملزمار.  والطبل  وال�سنجق  البريق  وفد  كّل  مّقدمة  ويف 

 الحتفالت ملّدة اأ�سبوعني، وكانوا يقّدمون 
ّ
وكانت ت�ستمر

وعلى  والنذور  الهدايا  املزعوم  يو�سع  النبي  �رسيح  اإىل 

�رسيح اأّمه الثياب القدمية. 

1٩٦7 - 1٩٦٨: مرحلة الإعداد

اأر�س فل�سطني ل�سرتجاع  من يفّكر بالن�سال من خارج 

مل  الغربي  ال�سهيويّن  امل�رسوع  ودحر   
ّ
الفل�سطيني احلّق 

ر 
ّ
يتعّلم �سيئاً من كّل جتارب الثورات يف العامل. وهو يكر

ثّوار  هناك  كان  املقاومة.  اأف�سلت  التي  الأخطاء  نف�س 

ون اأعوام ٦٧ و ٦٨ و٦٩. كانوا يعّدون 
ّ
ومقاومون حقيقي

انطلقت  اأن  وبعد  وت�سليحاً.  تدريباً  الداخل  من  للثورة 

ا�ست�سهدوا يف  وقد  ال�ست�سهاد،  روا 
ّ
قر لبنان  من جنوب 

اأكرم وجمموعته قال يل: »نريد نودعك  اأبو  خراج جنني. 

ن�ست�سهد يف قلب فل�سطني م�س  اأبو جربان ورايحني  اأخ 

اأبو  »اأخ  له:  قلت  لبنان«.  يف  اأو  فل�سطني  حدود  على 

لي�س م�سّمم  �سنني برتوح وبرتجع  اإلك ثالث  اأكرم �سار 

من يفكر بالنضال من خارج أرض فلسطيـــــــــــــــــــــــــــــن 
السترجاع الحق الفلسطيني ودحر المشـــــــــــــــــــــــــــــروع 
الصهيوني الغربي لم يتعلم شيئًا من كل تجارب الثورات في العالم.
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»اأنا وفالن وفالن بدنا ن�ستكمل  على ال�ست�سهاد؟« قال: 

بّدو يبل�س من لبنان وانتظر  الإعداد من الداخل وغرينا 

كم �سهر بيكونوا عندك«. 

بعد ثالثة اأّيام ا�ست�سهد اأبو اأكرم وجمموعته. وبعد �سهر   

رجع واحٌد من املجموعة وبعد �ستة اأ�سهر و�سل ال�سهيد 

ريا�س عواد وجمموعته ومعه ر�سالة مكتوب فيها: »اأخ اأبو 

جربان �ساعد ريا�س مبهّمته بدنا نحتل �رسايا بنت جبيل«.

وهذا يّلي �سار. 

من  رافقتها  تتّكرر،  اأّل  اأرجو  وموؤملة  مريرة  حكاية   

يف  واإخفاقاتها،  انت�ساراتها  يف  نهايتها  حّتى  بدايتها 

يوم  وحدنا  الطاهر  معني  الأخ  مع  كنت  ها. 
ّ
ومر حلوها 

معركة مارون الرا�س فى املركز. »بذّكرك، يا معني، طلبت 

ة 
ّ
مّني اجلب الأخ ف. من الطريي، وهو اأح�سن رامي مدفعي

يف فتح، ليتمركز على �سّف الهوا. هل تذكر عندما طلب 

نرفع  منك جهاد يف جمنزره عند اجلامع م�س عم تخّلينا 

رو�سنا، وكانت اأّول طلقه والثانية، انتهت معها املجنزره. 

بنت  مركز  اأمام  الأ�سري  ني 
ّ
القومي قتلوا  عندما  تذكر  وهل 

ا، قلت لك 
ّ
بر جبيل قلت يل �سوف يا ابو جربان �سو يف 

ني اأعدموا اأ�سري... تنذكر وما تنعاد. طّولت عليك اأخ 
ّ
القومي

معني الطاهر والقائد الثوري العربي«. للتذكري فقط.

كانوا يت�سّللون يف الليل اإىل قرى اجلليل، وكان يمُقال   

راأ�س جبل  من  هنا،  من  ا 
ّ
مر عمار وجورج حب�س  اأبا  اإّن 

حيث  اجلرمق  تواأمه  اإىل  عيرتون  بلدة  خراج  يف  الباط 

حالت لياًل 
ّ
رت الر

ّ
امل�سافة �ساعتان م�سياً على الأقدام. تكر

وكرثت احلكايات عن هوؤلء واأولئك، وكانت الرحلة اإىل 

لهم  واأ�سبح  �سبعة.  واإىل جنني  اأّيام  تاأخذ ثالثة  النا�رسة 

معارف واأن�سار يف كّل القرى والبلدات ويف بنت جبيل، 

 ١٩٣٦ عام  ام 
ّ

الق�س الدين  عّز  لثورة  ة 
ّ
التاريخي القاعدة 

وقاعدة اإمداد لالأ�سلحة والرجال.

�ن
ّ
الأبطال املن�شي

ف اإىل جمموعة اأبي اأكرم كان اأبو عراج الذي 
ّ
اأّول من تعر

لكّنه  الي�رسى  رجله  يف  ن�سفي  �سلل  من  يعاين  كان 

يتمّتع بقّوة وطاقة غريبة. ا�سمه احلقيقي فهد وكان كذلك 

التيار  نّثل  اأنا ونخلة مطران  الوقت كّنا  بالفعل. يف ذلك 

ني يف »جبهة م�ساندة فتح«. وبعد 
ّ
اللينيني واحتاد ال�سيوعي

فنا اإىل يحيي حمدان الذي 
ّ
لقاءات واجتماعات عّدة، تعر

الأّيام،  اأحد  يف  احلمرا.  ب�سارع  مكتبه  يف  به  جنتمع  كّنا 

كنت اأحّدثه عن الذين يدخلون اإىل قرى اجلليل، فطلب 

م�سوؤول  اأكرم،  اأبي  اإىل  فت 
ّ
تعر وبالفعل  مّني م�ساعدتهم. 

زاً بر�سانته وطبعه. وبعد لقاءات 
ّ
املجموعات، الذي كان ممي

قبل  جتربته  عن  يل   
ّ
واأ�رس بيننا  الّثقة  تعّززت  معه،  عّدة 

ع�رسة  خم�س  ملّدة  عمل  اأّنه  فاأخربين  بـ»فتح«  اللتحاق 

يف  كان  واأّنه  امل�رسّية،  املخابرات  اأجهزة  ل�سالح  �سنة 

الكرمل حيث كان يوّجه املدّمرة »اإبراهيم« باجّتاه الكرمل 

التي اأغرقتها »اإ�رسائيل« يف ميناء حيفا يف عدوان ١٩٥٦ 

على م�رس. وعند اإطالق طالئع »فتح«، اّت�سل به اأبو عّمار 

فوافق  فل�سطني  اأجل  من  العمل  منه  وطلبوا  اإياد  واأبو 

والتحق بـ»فتح«. كانت مهّمته الإعداد يف الّداخل، وبعد 

�سنتني من معرفتي به جاء لزيارتي. كانت لهجته غريبة. 

وكان م�سّمماً على ال�ست�سهاد داخل اأر�س فل�سطني. قال 

اً: »اختلفنا يف قيادة فتح، منهم من يريد الإعداد 
ّ
يل حرفي

ذ 
ّ
من اخلارج ومنهم من يريد الإعداد من الداخل، واأنا اأحب

اأن يكون العمل داخل فل�سطني«. 

الأخرية  ة 
ّ
املر اإّنها  وقال  الوداع  على  حينها   

ّ
اأ�رس  

م 
ّ
التي �سنلتقي فيها. اأخربين اأّن عائلته ت�سكن يف خمي

ِجنني، واأقنعني باإ�رساره على ال�ست�سهاد يف فل�سطني، 

اإليك و�سيبداأون العمل  قائاًل: »قريباً �سي�سل الإخوان 

اإحدى  لبنان«. وبالفعل فوجئت يف  اإ�رسائيل من  �سّد 

الليايل بو�سول اإ�سماعيل يو�سف )الذي كان يف الأردن 

ني للعمل 
ّ
ل احتاد ال�سيوعي

َ
مع علي �رسور مر�ساًل من قب

ر�سالة  �سّلمني  الذي  عواد،  وريا�س  فتح(  مع   
ّ
الفدائي

فقد  اأكرم  اأبو  اأّما  ته. 
ّ
مهم يف  اأ�ساعده  باأن  متّنياً  حملت 

الأ�سمر.  املارد  حممد،  اأبي  رفيقه  مع  وا�ست�سهد  ذهب 

د ا�ست�سهد 
ّ
ويقال عن ل�سان َمن عاد منهم اأّن اأبي حمم

ة تعود له. بعد اأربعة اأّيام على 
ّ
يف قطعة اأر�س فل�سطيني

يف  الإخوان  »ا�ست�سهد  وقال:  عراج  اأبو  اأتى  وداعنا، 

جنني«. وبعد اأكرث من �سهر، قال: »عاد طارق اأبو ال�سعيد 

الذي كان من �سمن املجموعة التي ا�ست�سهدت«.

هم  هوؤلء  باأّن  موؤمن  لأّنني  اليوم  احلادثة  هذه  اأذكر   

ون، واأنا واثق من اأّن �سعب فل�سطني املقاوم 
ّ
الأبطال املن�سي

اأكرم وجمموعته الذين كانوا م�سّممني  اأبي  اأمثال  هو من 

على اإ�سعال الّثورة من داخل فل�سطني ل من خارجها. 

وكان  الجليل،  قرى  إلى  الليل  في  يتسللون  كانــــــــــــــــــوا 
ُيقـــــــــــــــــــال إن أبا عمار وجورج حبش مرا من هنا، من رأس 
جبـــــــــــــــــــل الباط في خراج بلدة عيترون إلى توأمه الجرمق.
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بنت جبيل، همزة ال��شل

 
ّ
والأدبي  

ّ
والجتماعي  

ّ
الوطني بتاريخها  زت 

ّ
متي القرى  اأّم 

 
ّ
 والتجارّي. كانت �سوق بنت جبيل الأ�سبوعي

ّ
وال�سيا�سي

همزة الو�سل بني قرى جبل عامل وكّل قرى اجلليل. كانت 

هذه ال�سوق ملتقى كّل ق�ساء �سفد وطربّيا، احلويل وبالد 

ع. وكانت هذه ال�سوق يف  حوران، والتي ياأتي اأهلها للتب�سّ

مهّمة حتتوي  �سوقاً  املرحلة  تلك  ات 
ّ
ات وخم�سيني

ّ
اأربعيني

ات، وكان لفتاً بيع جميع اأنواع احليوانات 
ّ
على كّل احلاجي

هي  املقاي�سة  كانت  وغريها.  وماعز  وخيول  جمال  من 

يف  لتكون  جبيل  بنت  اختريت  لذلك  املتداولة.  العملة 

الأو�سط«.  »القطاع  و�سّميت  العرقوب،  بعد  الأّول  املركز 

ني للعبور اإىل بنت جبيل. 
ّ
وجرت حماولت عّدة للفدائي

يف اأّول حماولة ا�سطدموا مع اجلي�س يف خراج املجدل   

ما اأ�سفر عن قتلى وجرحى، كما مّت اعتقالهم ومنعهم من 

الو�سول اإىل بنت جبيل. املحاولة الّثانية اأّدت اإىل الو�سول 

وقد  و�رسيف.  �سعر  اأبو  جواد  قائدهم  وكان  مركبا.  اإىل 

رف�س جواد حينها ال�ستباك مع اجلي�س و�سّلم نف�سه مع 

�سهر يف  ملّدة  جنوا  �سمُ �سخ�ساً  من ٣٥  املوؤّلفة  جمموعته 

يف  �سورية.  اإىل  ّلموا  �سمُ  
ّ
ثم ومن   ١٩٦٩ عام  احللو  ثكنة 

املحاولة الّثالثة و�سلت املجموعة اإىل بنت جبيل وكانت 

مّت  وقد  يو�سف.  اإ�سماعيل  يرافقه  عّواد  ريا�س  بقيادة 

تطويقهم من قبل اجلي�س من جهة عيناتا. 

الدّبابات  اأمام  الأر�س  عيناتا  ن�ساء  افرت�ست  يومها   

رّحب  جبيل.  بنت  اإىل  الو�سول  من  اجلي�س  ومنعت 

الأهايل باملجموعة رافعينها على اأكتافهم. ولعب املرحوم 

عبد اللطيف بي�سون دوراً بارزاً يف تهدئة الو�سع. مل يكن 

هناك يف ذلك الوقت اأّي حركات مقاومة �سوى »فتح«. ولو 

ة 
ّ
كانت »فتح« والّنا�س على قدر عال من الوعي وامل�سوؤولي

الأنظمة  زنابري  بو�سول  �سمحوا  ملا  الوقت،  ذلك  يف 

اتها 
ّ
زت مب�سلكي

ّ
الديكتاتورّية التي تعّدت ٣٠ جمموعة ومتي

املعادية لأهل القرى، وكانت �رساعاتها مع الّنا�س ت�سغل 

ة حّتى بداأ العّد العك�سي ب�سبب 
ّ
»فتح« عن مهاّمها الأ�سا�سي

تقت�رس  اأن  يجب  كان  الّنا�س.  مل�سالح  املغايرة  ممار�ستها 

ة«. فهذه التنظيمات 
ّ
املقاومة على »فتح« و»اجلبهة ال�سعبي

ة 
ّ
اللبناني والتنظيمات  الأحزاب  من  تباعاً  بالتوافد  بداأت 

بنت جبيل غابة  اأ�سبحت  اعقة حّتى  كال�سّ ة 
ّ
والفل�سطيني

ة 
ّ
الح. كان الّنا�س يراهنون على اأّن ال�سلطة ال�سعبي

ّ
من ال�س

بع�س  بداأ  �سهر حّتى  مي�ِس  احلاكمة. ومل  لل�سلطة  مغايرة 

النا�س يكت�سف اأّن م�سكلتنا اأ�سبحت حتاكي املثل ال�سعبي 

»متل يلي بجيب الّدب ع كرمه«. 
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دون  ومن  موّحدة  قيادة  دون  من  العملّيات  بداأت   

التي كانت تقوم بها  تن�سيق حّتى يف عملّيات ال�ستطالع 

التنظيمات، كما ح�سل بني تنظيمني يف حمّلة مرج العراي�س 

 عيرتون. يومها ح�سل ا�ستباٌك بني تنظيم قام بعملّية 
ّ
�رسقي

با�ستطالع  للقيام  ذاهباً  كان  اآخر  وتنظيٍم  وعاد  ا�ستطالع 

علينا  وهنا  البع�س.  بع�سهم  على  فوا 
ّ
يتعر اأن  قبل  وذلك 

ا�ستعرا�س ناذج من بع�س العملّيات وجناحاتها واإخفاقاتها.

 واأكرب العمليّات، كانت عمليّة »م�ستعمرة اإيفيفيم« 
ّ
اأهم  

والتي حدثت على اأنقا�س بلدة �سلحة اجلنوبيّة الواقعة بني 

عيرتون ومارون. كان قائد املجموعة يمُدعى حمزة من عرب 

احلمدون، وكانت هذه املجموعة موؤّلفة من خم�سٍة وثالثني 

من  ال�سيوعيّني  لحتاد  عنا�رس  خم�سة  بينهم  من  عن�رساً 

مع دوّي اإطالق ر�سا�س  عيرتون. قبل اأن تبداأ العمليّة، �سمُ

من بلدة مارون من قبل اأن�سار اجلي�س. بداأت العمليّة عند 

جميع  عاد  �سباحاً.  اخلام�سة  عند  وانتهت   
ً
م�ساء التا�سعة 

�سابٌّ  ا�سمه جميل.  واحدا  �سخ�سا  عدا  ما  العمليّة  اأفراد 

اأبر�س ل ي�ستطيع اأن يب�رس عند طلوع ال�سم�س. عاد اثنان 

�سجرية  فوجدوه خمتبئاً يف  العمليّة،  موقع  اإىل  رفاقه  من 

اّدعت  يومها،  �ساملاً.  واأح�رسوه  مارون  غابة  يف  �رسبوخ 

بني« دّمروا بع�س مزارع الّدواجن.
ّ
»اإ�رسائيل« اأّن »املخر

يف  ووقعت  موجعة،  كانت  لـ»فتح«  »الثانية«  العمليّة   

من  �سامل  يدعى  العمليّة  قائد  كان  الق�ّسي�س.  مرج  حمّلة 

لدورّية  كمني  يف  املجموعة  هذه  ووقعت  دي�سوب.  بلدة 

املجموعة  خ�رست  احلدود.  اإىل  و�سولهم  قبل  اإ�رسائيليّة 

تركت  ثالثة.  منهم  وعاد  املعركة  اأر�س  يف  اأفراد  ثمانية 

دفع  ما  ق�سد،  عن  املعركة  اأر�س  يف  القتلى  »اإ�رسائيل« 

الأهايل اإىل جلبهم على ظهور الّدواب.

الّنهار  و�سح  يف  ح�سلت  ال�سعبيّة«  »اجلبهة  عمليّة   

اأمام جميع الّنا�س يف حمّلة مرج املحافر. كان جميع اأهل 

املجموعة  �سّقت  الوقت.  ذلك  يف  التبغ  يزرعون  عيرتون 

اخلّط  داخل  اإىل  وتوّغلت  النا�س  جميع  بني  من  طريقها 

ت بع�س 
ّ
الإ�رسائيلي العام واأعّدت كميناً لالإ�رسائيليّني. مر

اآليّة  اأتت   
ّ
ثم اأفراد املجموعة،  املدنيّة فتجاهلها  ال�سيارات 

بالأ�سلحة  عليها  فانهالوا  اأفراد  ثالثة   
ّ
ت�سم اإ�رسائيليّة 

الّنجدة. وعندما و�سلت  قبل و�سول  وان�سحبوا  الر�ّسا�سة 

بعد  الأهايل.  بني  اختفت  قد  املجموعة  كانت  الأخرية 

العمليّة، ترك املزارعون اأعمالهم ملّدة ثالثة اأّيام خوفاً من 

اأّي رّدة فعل اإ�رسائيليّة.

العبوة  انفجرت  م�ستهّلها.  ف�سلت يف  »قد�س«  عمليّة   

يف املجموعة وقتل �سخ�سان من احلزب ال�سيوعي الأردين 

وهم من املن�سّمني اإىل »فتح«. عمليّة »البا�س« وقعت بني 

واجلرحى.  القتلى  من  العديد  واأوقعت  وكفربرعم  �سلحه 

�سقات 
ّ
بعدها اأمطرت »اإ�رسائيل« كّل القرى بوابٍل من الر

املدفعيّة وال�سواريخ، ف�سقط قتلى وجرحى خ�سو�ساً من 

عيرتون وبليدا. 

ا�ستدعاين جواد  العمليّات،  وقٍت على هذه  مرور  بعد   

اأبو �سعر ملرافقته مع وفد اأجنبي قائاًل: »اليوم بّدك ترافقني 

القواعد يف كّل منطقة بنت  الرفاق جنول على  ترنوح مع 

يف  املقاومني  و�ساأل  القواعد  بزيارة  الوفد  قام  جبيل«. 

القرى.  هذه  يف  ال�سّكان  مع  تعاملهم  عن  القواعد  هذه 

فك�سف  بهم.  النا�س  ترحيب  مدى  عن  ا�ستف�رس  كما 

املقاتلون عن اأ�سلحتهم وحتّدثوا عن تدريباتهم. بعد انتهاء 

اً اأبدى  املقابالت، عاد الوفد من رحلته، وو�سع تقريراً �سلبيّ

فيه ا�ستياءه من اأداء املقاومني معترباً اأّن مقاومتهم �ستف�سل 

»اإ�رسائيل«  وجهوزية  اإمكانات  اإىل  ذلك  عازياً  حتماً، 

اأّن  القواعد لأّنها يف مرمى �سواريخها، واإىل  لتدمري كّل 

بيوتهم  تتهّدم  عندما  املقاومني  �سّد  �سينقلبون  ال�سّكان 

يف  بالتواجد  املقاومني  الوفد  ون�سح  اأرزاقهم.  وتنهار 

اأماكن خالية من ال�سّكان والعمل على الختفاء والظهور 

الله«  من دون لفت النتباه كما هو حال مقاومي »حزب 

اليوم. وبالفعل بداأت »اإ�رسائيل« بالهجوم لياًل ونهاراً على 

اأنا�س  بيوت وقتل  النتيجة تدمري  املقاومني وكانت  قواعد 

من  كّل  احلال.  هذه  على  اجلنوب  وبقي  مزروعات.  وتلف 

و�ساروخ  مي�س  مي�س  �ساروخ  يتذّكر  الفرتة  تلك  عاي�س 

�سقرا حول. 

اً فاأذعناه على  بعد ذلك اأعطاين جواد اأبو �سعر اأمراً خطيّ  

 يتواجد بني الأهايل 
ّ
املالأ. ق�سى القرار باعتقال اأّي فدائي

ب�سعة ح�سلت  واأذكر جرميًة  النهار.  اأثناء عملهم يف فرتة 

بعد ذلك يف عيرتون عندها حيث وقع تال�سن بني اأحد اأبناء 

البلدة واأحد الفدائيّني، فاأتوا لياًل وقتلوه مع اأّمه واأبيه. عندها 

�ساق النا�س ذرعاً بتلك املمار�سات، وكانت الأو�ساع يف 

كّل قرى ال�رسيط قد اآلت مل�سلحة »اإ�رسائيل«. 

ي�م كانت »فتح« ملتقى اجلميع

اإعداد  تمُعّد للتحرير. ومن جمموعات  كانت يومها »فتح« 

الداخل، الأمري العربي الذي ت�سّدى لعدوان �سّدام ح�سني 

ته معي: على الكويت وا�ست�سهد وهذه ق�سّ

فتحتمُ  اإلك«.  الر�سالة  »هذه  يل:  وقال  عراج  اأبو  اأتى 

الر�سالة فوجدت فيها الآتي: »هذا ال�سخ�س يّلي عندكن 

 بدنا ياه، دّبر حالك«. كان هذا ال�سخ�س قد 
ّ
 مهم

ّ
 مهم

ّ
مهم
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اأ�سيب يف ا�ستباكات ح�سلت على حدود فل�سطني عندما 

اأح�رسوه  ال�سالح.  اإدخال  يحاولون  وجمموعته  هو  كان 

كان  وجهه.  يف  بحروق  م�ساباً  كان  به.  بالهتمام  وقمنا 

ياأتي الدكتور اأحمد مراد ملعاجلته، لكّننا مل نكن نعرف َمن 

�سخ�س  اأّنه  فعرفنا  الر�سالة،  اأتت  اأين  من  حّتى  ول  هو 

اأماناً  الأف�سل والأكرث  بالطريقة  اأفّكر  بداأتمُ  . عندئِذ 
ّ
مهم

كي ي�سل هذا ال�سخ�س اإىل �سيدا. و�سعت خّطة وبعثت 

على  وا�ستدعيناه  �سعيتو  اإبراهيم  الدكتور  اإىل  بر�سول 

للعناية  حتتاج  جربان  اأم  زوجتي  باأّن  اإّياه  مبّلغني  عجل 

اإىل  و�سوله  عند  العيادة.  اإىل  احل�سور  ميكنها  ول  ة 
ّ
ي
ّ
الطب

ما  العرو�س  متل  اها 
ّ
»هي وقال:  جربان  باأّم  التقى  املنزل، 

عر�ستمُ  القهوة«.  لن�رسب  ل  »تف�سّ له:  قلت  �سي«.  فيها 

عليه الر�سالة وطلبتمُ منه اأن ينقل هذا ال�سخ�س معه اإىل 

�سيدا، وكنا قد خّططنا، اأبو عراج واأنا، اإما اأن يقبل معنا 

الدكتور  حاول  بالقّوة.  نهّدده  اأو  امل�سكلة  ّل  وحتمُ الطبيب 

ب، فهّددناه ومل نرتك اأمامه خياراً. وبعد موافقته، 
ّ
اأن يتهر

عباءة  واأعطيته  ال�سباح«  »فهد   
ّ
املهم ال�سخ�س  اأح�رسنا 

كنت قد ورثتها عن اأبي ومتّنيت له التوفيق. قلت للدكتور: 

»انتبه لنف�سك ولل�سخ�س يلي معك«. قال: »احلامي الله، 

من�سوف لوين بدنا نو�سل معك يا اأبو جربان«. 

و�سول  اإىل  ولنطمئّن  لتعّقبه  �سيارة  خلفه  اأر�سلنا   

كان  الذي  �سعيتو  بالدكتور  التقيت  يومني  بعد  الأمانة. 

»اأح�سن،  له:  قلت  املنطقة«.  اإتركلك  »رح  قال:  منزعجاً. 

وج باحلب�س من كم �سهر، كّل 
ّ
م�س متذّكر ملّا عملتوين فر

لها ل�سحابها«. يّلي عملتو اإيّن عطيتك اأمانة تتو�سّ

نكتب لأخذ الِعرب

وويالت  ماآ�ٍس  من  وقرانا  اأهلنا  اإىل  جلبناه  ما  هول  من 

الفل�سطيني.  ال�سعب  كقرى  القرى  هذه  تكون  اأن  كادت 

ر املاآ�سي مع الأجيال القادمة. 
ّ
يدفعني هذا اإىل متّني اأّل تتكر

»اجلامعة  من  الفل�سطيني،  ال�سعب  على  تاآمر  الكّل   

تها وتركت 
ّ
ة«، اإىل دول تخّلت عن مهاّمها وم�سوؤولي

ّ
العربي

موقعها  من  ني 
ّ
الفل�سطيني مقاومة  ي�سحق  الأرديّن  الّنظام 

ٍة 
ّ
واتفاقي  

ّ
اأمريكي باإيعاز  لبنان  اإىل جنوب  ونقله  الطبيعي 

ّية لقيطة مل تعرف الأطراف التي اأبرمتها. قيل وقتها اإّن 
ّ
�رس

اأمني الب�ستاين، قائد اجلي�س، هو من اأبرمها. 

�سعر، م�سوؤول  اأبو  قال يل جواد  القاهرة،  ة 
ّ
اتفاقي بعد   

ة يف »فتح«: »اأخ اأبو جربان عطيتونا اأكرث 
ّ
ال�ساحة اللبناني

كتافو  على  وحملنا  فينا  رّحب  ال�سعب  متوقعني،  كّنا  مما 

�ساء  »ان  فقلت:  ات«، 
ّ
وممر قواعد  اأعطتنا  والدولة  ورا�سو 

الله تكونوا قّد احلمل وترّدوا اجلميل لهذا ال�سعب امل�سكني 

عامل  جبل  قرى  �سعب  وخ�سو�ساً  اجلنوب  �سعب  لأّن 

ة 
ّ
ة اأكرث من كّل ال�سعوب العربي

ّ
ة القومي

ّ
يقفون مع الق�سي

اً«.  ّ
وهذا م�سهود لهم تاريخي

اجلنوب  بحّق  مهملة  دائماً  ة 
ّ
اللبناني الدولة  كانت   

معركة  الإهمال  هذا  من  اأ�ستثني  للحّق،  واإن�سافاً  واأهله. 

وفوؤاد  الدفاع  وزير  جميد  الأمري  قادها  التي  ة 
ّ
املالكي

�سهاب قائد اجلي�س، من راأ�س جبل العري�س يف عيرتون، 

معركة  كانت  اأبو طقة.  املعركة غ�سان  قاد  الأر�س  وعلى 

ع�رسات  العدّو  فيها  خ�رس  العني.  باأّم  �ساهدناها  �رس�سة، 

ة قرب 
ّ
القتلى وترك خلفه ع�رسات منهم على بيادر املالكي

رها اجلي�س 
ّ
انة واندحر اإىل م�ستوطنة هرة. وبعد اأن حر

ّ
اجلب

الإنقاذ  جي�س  اإىل  �سّلمها  اأ�سابيع،  ب�سعة  خالل  اللبناين 

ة. ويف و�سح 
ّ
الذي �سّلمها بدوره اإىل الع�سابات ال�سهيوني

وخرج  ال�رسق  من  ة 
ّ
ال�سهيوني الع�سابات  دخلت  النهار 

�سّلمت  هكذا  ن�ساهده.  ونحن  الغرب  من  الإنقاذ  جي�س 

ني من 
ّ
ة اإىل الفدائي

ّ
ة بع�س القرى الأمامي

ّ
ال�سلطة اللبناني

دون مقابل يمُذكر.

ومكاتَب  قواعَد  التنظيمات  ع�رسات  اأن�ساأت  بعدها،   

تتناف�س  التنظيمات  وبداأت  القرى وخارجها.  لها داخل 

مكتب  فكان  واملحازبني.  والأن�سار  الرفاق  ك�سب  على 

»ال�ساعقة« يف و�سط عيناتا و»فتح« يف و�سط بنت جبيل. 

فرتة  وطوال  القرى.  بع�س  يف  لهم  فروعاً  اأن�ساأوا  كما 

التنظيمات، كانت َتظهر جمموعات �سغرية  جلو�س هذه 

واملجاهرة  بالتظاهر  حم�سوراً  عملها  وكان  لها،  تابعة 

وحت�سري  كال�ستطالع  واهية  بحجج  ال�سالح  بحمل 

بداأ  الت�رسفات.  هذه  من  يتذّمرون  الأهايل  بداأ  كمائن. 

ال�سعب ي�سعر بخيبة الأمل ويلتم�س تخّلفاً يف �سلوكهم 

وم�سعاهم، لكّنهم مل يكرتثوا وكان هّمهم الوحيد ك�سب 

ملعارفهم  اللتفات  دون  من  الأفراد  وت�سليح  املوؤّيدين 

ة. كّل هذا، 
ّ
ة وال�سيا�سي

ّ
ة والجتماعي

ّ
ومكت�سباتهم الثقافي

ا�سطرين اإىل دعوة م�سوؤول »فتح« ريا�س عّواد وع�رسات 

الكل تآمر على الشعب الفلسطيني، من »الجامعة العربية«، إلى 
دول تخلت عن مهامها ومسؤوليتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها 
وتركت النظام األردني يسحق مقاومة الفلسطينيين من موقعها 
الطبيعي ونقله إلى جنوب لبنان بإيعاز أميركـــــــــــــــــــــــــي.
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ممار�سات  بخ�سو�س  �سكواهم  منهم  لي�سمع  املزارعني 

احلركة وانعكا�سها على عملهم، امل�سدر الوحيد لعي�سهم. 

بعد �سماع كّل الأطراف، قال امل�سوؤول: »اآه يا خوي معاهن 

حّق، اإنت اإحكي مع جواد خّليه يحكي اأبو عّمار ومناخد 

منهن الدخان يّلي بزرعوه، اجلماعة بدهن يعي�سوا«. 

ة مهزلة وهرطقة 
ّ
اأ�سبح �سعار حرب التحرير ال�سعبي  

حّتى ملن كتبوه وحملوه ع�رسات ال�سنني. كان املنا�رسون 

يلتحفونه وهم هاربون. كّنا وقتها نعي�س يف ما ي�سبه غابة 

الح 
ّ

ال�س توّزع  واملنّظمات  التنظيمات  ع�رسات  ال�سالح، 

ز 
ّ
متي القرى لك�سب الأن�سار واملحازبني، ول  على �سّكان 

ال�سالح  حملت  وعائالت  بيوت  والعميل.  الوطني  بني 

التي  علي«  الإمام  »منّظمة  مثل  اقة 
ّ
بر اأ�سماٍء  اأجل  من 

د 
ّ
ال�سي اأحمد  امل�سبوه،  بتاريخه  املعروف  م�سوؤولها،  كان 

د ح�سني، املوؤهل يف 
ّ
علي »اأبو برهان« وزميله علي ال�سي

على  واتب 
ّ
الر توّزعت  املنّظمة،  هذه  ا�سم  وحتت  اجلي�س. 

و�سط  ال�سكاكر  ة 
ّ
بعملي قامت  بعدها،  غار.  وال�سّ الكبار 

قبل  ة 
ّ
العملي عن  الأخبار  تذاع  وكانت  العام  الطريق 

دت العدّو خ�سائر من قتلى جرحى. 
ّ
حدوثها مثل اأّنها كب

»املكتب الّثاين« كان بقيادة فايز كالك�س وكان عبارة عن 

يالحظون  الّنا�س  كان  واملراقبة.  للر�سد  اجلي�س  اأن�سار 

ة. ويف 
ّ
ات الوهمي

ّ
مدى انزعاج »اإ�رسائيل« من تلك العملي

د ح�سني، املوؤّهل وامل�سوؤول 
ّ
اأحد الأّيام التقيت بعلي ال�سي

. قال يل: »يا اأبو جربان انتظر الليلة 
ّ
عن منّظمة الإمام علي

يف حدث كبري رح ي�سري«. 

اإطالق  دوّي  ن�سمع  بداأنا  حّتى  امل�ساء  حّل  اإن  ما   

الر�سا�س من جهة مارون وعيناتا. كان اجلي�س قد ح�رّس 

كميناً على مفرتق الطريق بني عيناتا وبنت جبيل، وكان 

قاطي�سا«،  »وهبي  ة 
ّ
العملي هذه  عن  امل�سوؤول  ال�سابط 

ا�ستدرج  قد  جعجع،  ل�سمري  احلايّل   
ّ
ال�سيا�سي امل�ست�سار 

ريا�س عّواد بحّجة ا�ستباك بني م�سّلحني. ما اإن و�سل حّتى 

اأمطروه بوابٍل من الر�سا�س. وكان برفقته وا�سف �رسارة 

من بنت جبيل الذي قتل فوراً. اأما ريا�س فاأ�سيب وتظاهر 

 وجد طريقة لي�سل اإىل امل�ست�سفى. ذهبت 
ّ
باملوت ومن ثم

»املقا�سد«.  م�ست�سفى  يف  لزيارته  احل�سيني  واأحمد  اأنا 

فايز  ي 
ّ
في غدر  والله  طاوعتك،  »ما  راآين:  عندما  قال يل 

كالك�س مع اإين اأهديته كال�سن اأخم�س حديدي )�سالح( 

اأح�سن ما كان عندي«.

�سارت »اإ�رسائيل« تدخل لياًل ونهاراً، تدّمر وتخطف   

وتقتل ول تنظيم يت�سّدى لها. الكّل موجود لكّنهم يهربون 

من املعركة. يف اأحد الأّيام، دخلت »اإ�رسائيل« اإىل ثالث 

»اإ�سماعيل  عيرتون  من  واختطفت  واحدة  ليلٍة  قرى يف 

ني، ومن 
ّ
يو�سف« امل�سوؤول الع�سكرّي ملنّظمة احتاد ال�سيوعي

ني من اآل فرحات، كما اختطفت 
ّ
ان �سيوعي

ّ
بليدا ثالثة �سب

علي الزين واأخاه من حميبيب. بعدها، دّمرت »اإ�رسائيل« 

التاريخي«،  »عميلها  وهو  عيرتون،  يف  برهان  اأبو  منزل 

اأ�سخا�س. ما اإن خرجوا من البلدة حتى  وخطفت ثالثة 

 اأتى اأبو علي اإياد، و�ساهد 
ّ
قتلوا حممد جميل خريزات. ثم

 
ّ
تدمري بيت اأبو برهان، ما عّزز موقفه لدى التنظيمات. ثم

تعاطفه  اجلميع  واأبدى  الدفاع  وزير  ع�سريان  عادل  اأتى 

املنّظمات  كّل  لدى  رمزاً  برهان  اأبو  واأ�سبح  ة، 
ّ
الق�سي مع 

ة، وعمل يف كّل التنظيمات يف وقٍت واحدٍ، لكّن 
ّ
الفدائي

اأّنه ذهب يف  »اإ�رسائيل« حتى   كان لدى 
ّ
الطبيعي مكانه 

ودفن  ومات  املحتّلة  فل�سطني  اإىل   ٢٠٠٠ التحرير  عام 

هناك لأّن اأهل البلدة رف�سوا اأن يمُدفن يف عيرتون.

 من مزايدات الي�سار عليه لأّن 
ّ
�رس احلزب ال�سيوعي حمُ  

تواجده يف هذه القرى كان اأكرث من وجود كّل التنظيمات. 

الأّيام، وقع  اأحد  ليليّة، ويف  باإقامة دورّيات حرا�سة  با�رس 

بني  من  كادرْين  اأف�سل  بني �سفوفه وخ�رس  مفجٌع  حادٌث 

يف  ال�سيوعي  احلزب  درع  مراد،  ح�سن  عبا�س  كوادره 

عيرتون، والأ�ستاذ املثّقف نافع بّزي من بنت جبيل. كانت 

احلادث،  بعد  احلزب.  راأ�س  على  موؤملة  �رسبة  احلادثة  هذه 

 �سمله وي�ستاأنف مهاّمه 
ّ
مل ي�ستطع احلزب ال�سيوعي اأن يلم

اإّل بعد ا�ست�سهاد علي اأّيوب، الرجل ال�سجاع من عيناتا، 

باجتاه  ر�ّسا�سه  من  زخات  واأطلق  مبفرده  ت�سّدى  الذي 

ال�سالح  قّلة  من  ي�ستكي  احلزب  بداأ  بعدها  الإ�رسائيليّني. 

جحا�س  اأبو  عيرتون،  بلدة  خراج  يف  وهميّة  بعمليّة  فقام 

الفدائيّة ل�ستعرا�س  املنّظمات  بع�س  وا�ستدعى  اجلرودة، 

»فتح«.  م�سوؤول  مع  امل�ساهدين  بني  من  كنتمُ  معركته. 

باجّتاه  اإ�رسائيلي  تقّدم  »اإف�سال  عنوان  ال�ستعرا�س  حمل 

عن  و�ساألته  احلزب  م�سوؤويل  باأحد  اّت�سلتمُ  عيرتون«. 

الق�سد من وراء العمليّة، ف�سارحني باأّنها كانت �رسورّية 

لإخفاء م�سكلة قّلة ال�سالح. بعدها، �سّلمْتهم »فتح« بع�س 

الذخائر وب�سع قطع من ال�سالح. ويف تلك الفرتة، مل يكن 

اأحٌد مّنا واعياً للم�سائب التي تع�سف باأهلنا وقرانا.

عن  وغائباً  باً 
ّ
مغي الي�سار  كان  نظري،  وجهة  من   

ة يف 
ّ
الوعي. اأذكر رفاقي الذين ت�ساركت معهم امل�سوؤولي

تلك الفرتة ومنهم علي اإبراهيم وعلي من�سور من عيناتا، 

براأيي،  حانني.  من  يو�سف  وعلي  �سقرا،  من  نعمة  وعلي 

ر جي�س الإنقاذ العربي يف ٤٨ ب�سورة جديدة 
ّ
لقد تكر

ني يف عاَمي ١٩٦٩ و١٩٧٠.
ّ
على هيئة الفدائي
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فؤاد حممد فؤاد

اشعر وطبيب. أستاذ 
باحث يف اجلامعة 
األمريكّية يف بريوت.

حلب
من طريق احلرير إىل الربميل المتفّجر

امع اليوم اأّنك من حلب، حّتى يهّز راأ�سه 
ّ

ما اإن يعرف ال�س

، اأو رمّبا يتمتم بب�سع كلمات مدغمة تفهم منها احل�رسة 
ً
اأ�سى

امع 
ّ

والّتعاطف والأمل. قبل ب�سع �سنوات، كان رّد فعل ال�س

 احلديث 
ّ
حك، اأو اأقّلها ابت�سامة عري�سة، ثم نف�سه هو ال�سّ

رمّبا  اأو  فخري،  �سباح  ا�سم  وتكرار  ة، 
ّ
احللبي القدود  عن 

 
ّ
ة واملح�سي، واملطبخ احللبي

ّ
مي�ّس �سفتيه وهو يتذّكر الكب

الذي »ل يمُعلى عليه«. اأّما الّزائر ن�سف املتخ�س�س فال بّد 

اأن يذكر لك �سيئًا عن اخلانات، اأو الأ�سواق. لكّنه �سينهي 

اأو  زمرّيا  اأو  وكيل  وبيت  اجلديدة  منطقة  عن  ولبّد  قوله 

اأجق با�س. »ول تن�س اأن تعود من حلب بكم لوح �سابون 

غار وكي�س زعرت مع �سّماق وليفة حمام اأو كي�س تفريك«.

لكْن لي�س من عبٍث اأن يرتبط ا�سم املدينة باملو�سيقى   

بالعمارة  اأو  والغنى،  التنّوع  �سديد  باملطبخ  اأو  والغناء، 

التي  ة 
ّ
التاريخي املدينة  هوّية  فهذه هي  الفريدة.  احلجرّية 

عربت الّزمان اإىل يومنا القريب يداً بيد مع �سفة املدينة 

كحا�رسة  ًا 
ّ
اإيجابي ات، 

ّ
مر لزمتها  التي  فة  ال�سّ التجارّية 

ًا 
ّ
ات �سلبي

ّ
ة منذ ع�سور ما قبل امليالد، ومر

ّ
ة م�ستمر

ّ
مديني

ة واملحافظة. 
ّ
حيث و�سفت باملداهنة وامل�سلحي

ولية �شاقت على مدينتها

فحلب  بكثري.  منه  اأقّل  رمّبا  اأو  الكالم  ن�سف  هذا  لكّن 

الوا�سعة،  اململكة  طعم  املوغل  تاريخها  يف  َعرفت  التي 

 يف تاريخها الأقرب، معنى اأن تكون الولية الثانية يف 
ّ
ثم

�سّكانها يف  عدد  بلغ  الأطراف حيث  مرتامية  اأمرباطورّية 

األف ن�سمة  اأواخر العهد العثماين )١٩٠٠( حوايل ٩٠٠ 

على م�ساحة ٨٦ األف كلم مرّبع، كانت على امتداد الفرتة 

ذلك  يف  جتارّي  طريق   
ّ
اأهم يف  الأكرب  املحّطة  العثمانيّة 

الّطرق، فقوافل  الّزمان: طريق احلرير. حيث تتقاطع فيها 

ال�سني   
ّ
ثم فالهند  فار�س  اىل  ومنها  العراق  اإىل  تّتجه 

واليابان. وقوافل تّتجه اإىل دم�سق ومنها اإىل احلجاز فاليمن 

القوافل  اأّما  اأفريقيا،  يف  يليها  وما  م�رس  اإىل  اأو  مان،  فعمُ

اإىل  الّطريق  ب�سائعها  فتعرف  الأم�سار  تلك  من  القادمة 

كريت  اإىل  ومنها  املتو�سط  على  اإ�سكندرونة  ميناء حلب: 

وجَنَوه والبندقيّة ومر�سيليا، وحّتى اإىل مان�س�سرت.

  »اأعرج حلب و�سل للهند« اأو »كّل �سيعة لها درب 

 ال�ّسائع والذي ل يزال لليوم 
ّ
ع حلب« يقول املثل احللبي

ي�ستخدمه �سّكان املدينة وجّتارها للّدللة على معرفتهم 

ورغبتهم يف ك�رس الطوق الذي فمُر�س عليهم يف فرتات 

متعّددة من تاريخ املدينة وقد ت�سارع وتزايد يف اخلم�سني 

�سنة املا�سية.

اجلغرايّف  امتدادها  على  الولية حافظت  اأن  ورغم   

التي  تركته،  وتقا�سم  املري�س  جل 
ّ
الر انهيار  بعد  حّتى 

 
ّ
 �سنجق اإ�سكندرون غربًا مدخَلها التاريخي

ّ
كانت ت�سم

اأعطتها  حيث  �رسقًا  اّت�سعت  فاإّنها  ط، 
ّ
املتو�س اإىل 

قبل  املو�سَل  بيكو،  �سايك�س  ة 
ّ
لّتفاقي الأوىل  دة 

ّ
امل�سو

ة بعد اكت�ساف الّنفط 
ّ
ة النهائي

ّ
اأن ت�سحبها منها الّتفاقي

 تاأتي بعد �سنوات ثالث 
ّ
يف املو�سل يف عام ١٩٢٠. ثم

ًا وا�سعًا 
ّ
معاهدة لوزان مع اأتاتورك لتقطع �رسيطًا �سمالي

وقيليقية  وطر�سو�س  مر�سني  ومناطق  مدن  ي�سمل 

ان وديار 
ّ
واأ�سنة وعنتاب وكّل�س ومرع�س واأورفه وحر

اإىل  ها 
ّ
ابن عمر و�سم يبني وجزيرة  بكر وماردين ون�سّ

ويقتطع  الق�ّس   يف 
ّ
الفرن�سي النتداب  ميعن   

ّ
ثم تركيا. 

 ١٩٣٩ عام  يف   
ً
لواء اأ�سبح  الذي  اإ�سكندرون  �سنجق 

طريقها  البحر  عن  حلب  ويمُبعد  اأي�سًا،  ا 
ّ
تركي ل�سالح 

 اإىل اأوروّبا. ويمُكمل العهد الوحدوّي ١٩٦٠ 
ّ
التاريخي

وج�رس  اإدلب  منها  لياأخذ  ة 
ّ
التاريخي الولية  متزيق 

ة الّنعمان ما كان ي�سّكل الأرا�سي 
ّ
ال�سغور واأريحا ومعر

ة للمدينة.
ّ
الّزراعي
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القرن  اأّول  م�ساحتها يف  كانت  التي  فالولية  وهكذا   

الع�رسين ت�سل حتى ٩٠ األف كلم مرّبع، تراجعت خالل 

�سّتني عاماً لت�سبح حوايل ١٨ األفاً فقط.

ة احلداثة 
ّ
ع�شي

يذكر اأبراهام ماركوز يف كتابه الذي هذا عنوانه، اأّن املدينة 

اإىل ٧٢ حمّلة: ٢٢ داخل  الوقت  كانت مق�ّسمة يف ذلك 

ال�سور و٥٠ خارجه. وكان فيها ٦٨ خاناً و١٨٧ مقهى 

و٨  عاّماً،  حماماً  و٦٤  )م�ست�سفيات(  بيمار�ستانات  و٣ 

مدار�س علميّة، و�سجٌن واحٌد. وقد بلغ عدد �سّكانها وقتئٍذ 

من  و٢٠٠٠  امل�سيحيّني  من  األفاً   ٣٥ منهم  األفاً،   ٢٣٠

الفرتة  لتلك  ال�رسعيّة  املحاكم  وثائق  عن  وينقل  اليهود. 

بالد  اإىل  منها  يمُنقل  ال�سابون  بفاخر  ت  »اخت�سّ اأّن حلب 

وم والعراق. ويباع منها يف اليوم الواحد ما ل يمُباع يف 
ّ
الر

يمُجلب  ما  نفوق  حلب  خ�سائ�س  ومن  اأ�سهر.  يف  غريها 

 واأنواع الفراء 
ّ
وف والقما�س العجمي اإليها من احلرير وال�سّ

والب�سائع  الوبر  و�سائر  والّثعلب  وال�ّسنجاب  ال�سمور  من 

الهندّية. فاإذا اأمُح�رس اإليها مائة حْمل حرير فاإّنه يباع يف يوم 

واحد ويمُقب�س ثمنه، ولو ح�رس اإىل القاهرة ع�رسة اأحمال 

لنباع )لبيَع( يف �سهر، ويدخل حلب ال�ّسّجاد والتنباك من 

يب  والطِّ البحرين،  من  الكرمية  والأحجار  واللوؤلوؤ  العجم، 

والّتوابل والأفاوية والعقاقري من الهند«.

اإفطار رم�شاين العام 1٥٤٩

 
ّ
ة ح�رسها امللحق الّتجارّي الفرن�سي

ّ
و�سف ملاأدبة رم�ساني

بالد  اأتي يف  »ذكري  كتابه  َدها يف 
َ
واأور عام ١٥٤٩  يف 

األف ليلة وليلة« املطبوع يف ليون العام ١٦٥٥: »اختارْتني 

بالدي لأكون ملحقًا جتارّيًا لها يف حلب العظيمة. وبعد 

اإ�ستانبول  من  ال�ساهاين  الفرمان  على  ح�سلت  اأن 

اأرواد  جزيرة  اإىل  ة 
ّ
�رساعي �سفينة  ركبت  )اإ�سطنبول( 

حا�سيتي  مع  طريقي   
ّ
الرب يف  �سلكتمُ  ومنها  فطرابل�س، 

القدمي  الرومايّن  الّطريق  واجتزتمُ  امل�سيق،  قلعة  اإىل 

ة 
ّ
مّتجهًا نحو حلب. ويف حلب ا�ستقبلتني اجلالية الفرن�سي

ة، اإىل 
ّ
 نزلتمُ �سيفًا عند زعيم اجلالية الإيطالي

ّ
وغريها، ثم

ويف  �سنني.  ت�سع  فيها  اأم�سيت  ممتعة  داراً  ا�ستاأجرت  اأن 

اإىل  رم�سان  �سهر  عيت يف  دمُ �سنة ١٥٤٩  الثانية  ال�سنة 

ا�سة: 
ّ
بي بني باب الأحمر والبي

ْ
حفلة ع�ساء يف ق�رس احَل�س

هذا الق�رس الفخم الأّخاذ ب�سحر مباهجه يتو�سط �سْحَنه 

حو�ٌس مزداٌن بتماثيَل تقذفمُ املياه من اأفواهها على نور 

، و َت�ْسَملمُ 
َ

 مع الّنور الوداعَة والأن�س
ُّ
ر فواني�س ال�سمع، َتذمُ

بني  عددهم  اأقّدر  ال�سحن،  بهم  َغ�سَّ  الذين  املدعوين 

الّثالثني والأربعني مدعّواً من الوجهاء والآغاوات وقّواد 

كانوا  كّلهم  القلعة،  واآغة  والقا�سي  واملفتي  النك�سارّية 

تمُ�ْسِعر  العري�سة  والزنانري  العمائم  وكانت  زّي،  باأح�سن 

مبقام هوؤلء املدعوين الذين كانوا كّلهم ملتحني. وجل�سنا 

الف�سيف�ساء وم�سّجاة  اأر�سها من  الليوان،  قاعة قرب  يف 

ّجاد العجمي، ورفوف القاعة تزخر بطرائف القي�ساين 
ّ

بال�س

 نحو 
ّ
وبدائع حتف ال�سني... واأقيمت يف القاعة مائدة ت�سم

ة 
ّ
الني ة 

ّ
والكب الفواكه  بينها  الّطعام،  األوان  من  الع�رسين 

مك 
ّ

ال�س و�رسوب  الغنم  وبي�س  والكالوي  والّنخاعات 

ة  الف�سّ �سحون  يف  ا�سمه  اأعرف  ل  ممّا  وغريها  وغريها 

اللّماعة اأو يف اأواين ال�سني. ها هو ذا مدفع رم�سان يدّوي 

عن  املدعوون  وي�سّمر  بالفطور،  يوؤْذن  القلعة  من  قربنا 

واإذا  ال�رسهة،  اأفواَهَهم  م  َلقِّ تمُ فُّ  الأكمُ وم�ست  �سواعدهم، 

 
ّ
حوا اأكّفهم بلحاهم، ول ي�رس

َ
�سال الّدهن من لقمتهم م�س

ابون واملاء الفاتر ينتظرانهم. ولفت نظري اأّنهم  هذا فال�سّ

يختل�سون مّني الّنظرات ويت�ساررون اإىل اأن انتهى الأكل. 

املغّني  ويبعق  ب 
ّ
تطر القاعة  بظاهر  املطرب  وجوقة  هذا 

فرتّد عليه اجلوقة مبثل بعيقه. 

 
ُّ
»تّف�سلوا اإىل القاعة الثانية حيث الع�ساء« �ساح احل�سبي  

ما  اإّن  اأجابوا:  اأكلنا و�سبعنا،  اأما  اأّي ع�ساء؟  نا، قلت:  م�سيفمُ

ودخلت  فهذا.  الع�ساء  اأّما  مقّبالت  لقيمات  ب�سع  تناولَته 

الّطعام  �رسوب  فيها  ت�سبح  اأمتار  �سبعة  طولها  مائدة  فاإذا 

يف غدير ال�ّسمن والّدهن: هذا خروف حم�سّو وغري حم�سّو، 

وهذه �رسوب طعام الّدجاج والطيور، وهنا طناجر املحا�سي 

والفطائر  احللويات  دور  اأخرياً  وياأتي  الكبب...  و�سواين 

ّجيت باللوز  واملهلبّيات... التي اتخذت من الع�سل وغريه و�سمُ

واجلوز وال�سنوبر والف�ستق، يفوح منها روح ماء الزهر«.

لغات ومفردات

يف  جتارّي   
ّ
ديبلوما�سي متثيل  اأقدم  البندقية  ة 

ّ
قن�سلي تعّد 

امللك  حكم  اإّبان  ع�رس  الثالث  القرن  اإىل  تعود  املدينة، 

الإنكليز   
ّ
ثم ون 

ّ
الفرن�سي البنادقَة  ويلي  غازي،  الظاهر 

إن ما تناولَته بضع لقيمات مقبالت أما العشـــــــــــــــــــــــــاء 
فهــــــــــــــــــــــذا. ودخلت فإذا مائدة طولها سبعة أمتار تسبح 
والدهـــــــــــــــــــــــن. السمن  غدير  في  الطعام  فيها ضروب 
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بينهم  ال�سائعة  واللغة  ون، 
ّ
والتو�سكاني الهولندّيون   

ّ
ثم

بكرثة  ني 
ّ
احللبي مفردات  اإىل  ت 

َ
التي عرب  - ة 

ّ
اليطالي هي 

وال�سكمبيل  كال�سكرتون،  اليوم  اإىل  معهم  وعا�ست 

املزدوج(  احل�ساب  )مبعنى  والدوبيا  والربوفا  واملانيفاتورة 

على  اأي�ساً  واأطلقت  القّنينة  )�سّدادة  والطابوية  والطاّبو 

 poma نوع من املفرقعات( - والبندورة التي هي حتريف لـ

d’ora )بح�سب الأ�سدي يف مو�سوعته ال�سهرية عن حلب( 

والتي  »بندوق«  مفردة  اأّما   - الذهبي  التفاح  تعني  والتي 

وكانت  وال�ساطر،  الّذكي  معنى  ة 
ّ
احلالي ة 

ّ
احللبي يف  تعني 

ق الذي بزعمهم )كما 
ْ
قباًل تعني ابن احلرام ذا العيون الّزر

يقول الأ�سدي اأي�ساً( زنا باأّمه اأحد جّتار البنادقة!

جّتار  طريق  عن  جاءت  التي  ة 
ّ
الإيطالي ولي�ست   

مفردات  دخلْت  ما  فقط  هي  وجَنّوه  وتو�سكانيا  ة 
ّ
البندقي

مبفرداتهم  اأي�سًا  جاوؤوا  الأخرى  الأم�سار  فتّجار  حلب، 

الطويل(  املقعد  مبعنى   karravatos )الكرويته  ة 
ّ
كاليوناني

النتداب  فرتة  قبل  مفرداتها  دخلت  التي  ة 
ّ
والفرن�سي

البخارّية(  ال�سفينة  )على  بور 
َ
كالب طويل،  بزمن  الفرن�سي 

الأحمر(، ولحقًا  )اللون  ْكلمن 
ّ

وال�س برافو(،  )مبعنى  وبراو 

حّتى  واملانطوفه.  والإي�سارب  كاجلبونه  الأزياء  مفردات 

ة  ني وخا�سّ
ّ
ة وجدت لها موقعًا بني لغة احللبي

ّ
ال�سن�سكريتي

متوّقع  هو  كما  والتوابل  والأدوية  الأع�ساب  اأ�سماء 

ون )وهو الزجنبيل(، والور�س 
ّ
كاجلنزبيل كما يلفظه احللبي

ة 
ّ
ة والرتكي

ّ
)وهو الزعفران(. لكّن قائمة املفردات الفار�سي

ة 
ّ
ة مبعنى ال�رس

ّ
ل تعّد ول حت�سى، من الكرابيج )الفار�سي

والتي اأطلقت على احللوى املعروفة( اإىل اجلايدان والأرتي 

ت�ساف  التي  )جي(  ة 
ّ
الرتكي الالحقة  وتعترب  حفا  واجلنرت 

اأكرثها  من  املهنة،  �ساحب  معنى  لتعطي  ال�سم  اإىل 

ًا حتملها 
ّ
ة حالي

ّ
�سيوعًا حيث اإّن الكثري من العائالت احللبي

كالتتنجي )بائع التت( والب�سمه جي )وهو طابع الن�سيج( 

والكعكه جي، والتفنكجي ) وهي رتبة ع�سكرّية - التفنكه 

هي البارودة( وغريها كثري.

فقط  لي�س  الأ�سا�س  القاعدة  فهي  ة 
ّ
ال�رسياني اأّما   

كمفردات واأ�سماء اأمكنة بل رمّبا ميكننا اأن نزعم اأّنها طريقة 

ة حيث الألف الو�سطى يف كثري من 
ّ
لفظ وا�ستقاقات �رسفي

ة، فاحللبي 
ّ
ال�رسياني تمُلفظ مائلة كما يف  ة 

ّ
املفردات احللبي

يقول عن اجلامع جيمع، وعن الثياب تييب اأو حوييج بدلً 

اأحد  اجلنان  وباب  الثياب،  اأي�ساً  تعني  والتي  من حوائج 

اأبواب حلب ي�سبح باب جنني. اأو اإ�سافة الباء ال�ساكنة اإىل 

اأول الفعل كـ: ْبكتب، ْبلق�س، ب�ْستغل... وهكذا وهكذا.

املفردات  عن  اأكتب  واأنا  يل  خطر  ملاذا  اأعرف  ول   
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العجور  اأّن  الّتداعي  هذا  يرّبر  ول  العجور   
مُ
ذْكر ال�رسيانّية 

هي ال�سم ال�رسيايّن ل�رسب من البّطيخ ال�سغري الذي يظّل 

القليل عن هذا  ف�ساأذكر  دد،  ال�سّ بهذا  دمنا  ما  لكْن  اأخ�رس 

الّنوع من اخل�رسوات الذي ل ياأكله الكثريون خارج حلب. 

حيث  مطبوخاً  اأو  مكبو�ساً،  اأو  ال�سَلطة،  مع  نيئاً  يوؤكل  وهو 

الفريكة  اأو  الربغل  اأو  ز 
ّ
بالر املح�سي  العجور  منه  يّتخذون 

وي�سكب فوقه اللنب املِثّوم بارداً. ول�سهرته بني احللبّية، �سار 

له مثاًل بينهم فيقولون: »قلبي من العجور منجور« )ويقال ملن 

ثقَلْت عليه الهموم(.

اأّم املحا�شي والكبب

نا 
ّ
ومبا اأن ال�ّسيء بال�ّسيء يمُذكر، فاإّن حم�سي العّجور �سيجر

�سهرة حلب مبحا�سيها وكببها،  احلديث عن  اإىل  بد  - ول 

اأّم  حلب(  )اأي  باأّنها  ال�سهري  لقبها  ب�سببهم  نالت  والتي 

املحا�سي والكبب.

من  اأيديهم  عليه  تقع  ما  كّل  يح�سون  واحللبّيون   

والقرع  والكو�سا  الباذجنان  حم�سي  فهناك  اخل�رسوات، 

والفليفلة  والبندورة  والبطاطا  الأ�سود  واجلزر  والعجور 

احلمراء واخل�رساء التي ي�سّمونها فرجنّية، والكماية والأر�سي 

�سوكي والب�سل ويلّفون اأوراق بع�س اخل�رسوات كنوع اآخر 

)وهو حم�سي ورق  واليربق  وال�سلق  املح�سي، كامللفوف  من 

اأّما ما هو بدون حلم  ّز واللحم( 
ّ
العنب الذي يحتوي على الر

من ورق العنب اأي فقط حم�سي رّز وخ�رس فيدعى يالنجي 

)اأي الكّذاب( لكّن �سيخ املحا�سي قاطبة هو ما يمُح�سى باللحم 

نوبر فقط اأي دليل الرّثاء واملنزلة الرفيعة. املفروم وال�سَّ

حلب  �سهرة  فلكرثة  ج. 
َ
ولحر فحّدث  الكبب،  عن  اأّما   

اأطيب  اأّن  واحلقيقة  اخرتاعها.  من  اأّنه  املرء  يقتنع  بكببها 

الكبب كما يذكر الأ�سدي يف املو�سوعة ما يمُجّهز يف غربي 

حلب لتوافر اأطيب الربغل فيها وهو الربغل العمقي والذي 

املو�سوعة  كتابة  زمن  ويف  املعمورة.  يف  له  مثيل  يوجد  ل 

وهنانو  والكيايل  ور�ستم  الكيخيا  بيت  باأّن  الأ�سدي  يعرتف 

هم اأف�سل من �سنع الكبب لتخاذهم من الربغل العمقي ثّم 

نوبر. ثّم يعّدد اأنواعها  �سخائهم بال�ّسْمن واللحم واجلوز وال�سّ

حتى حت�سب اأّنه مو�سوعة عن الكبب، فيذكر منها ٥٩ نوعاً 

كالكّبة ال�ّسَفرجلّية وال�ّسّماقّية والق�سابّية واللبنّية والعنتبلّية 

وامللقوزة  والزنكلّية  وامل�سلوقة  واملختومة  والأورفلّية 

بحم�س  تمُطبخ  وهي  اأبداً  اأذقها  اأّنني مل  )واأعرتف  واملحربمة 

ّمان!(، والقائمة تطول.
ّ
َحّب الر

يف اأو احلّد كما 
ّ
ولعون بالّطعام احلر لكّن احللبّيني اأي�سًا ممُ  

ي�سّمونه )احَلر بلهجة لبنان( ورمّبا هو ب�سبب جتارتهم القدمية مع 

فوا اإىل نوعّية طعامهم، ولعّل الأكلة ال�سعبّية 
ّ
الهند حيث تعر

امل�سّماة »اأبو اأّمون« تعك�س هذا الولع. واأبو اأّمون رقائق تمُ�سنع 

ة املدقوقة 
ّ
من طحني الربغل تب�سط عليها الفليفلة احلمرا احَلر

الياب�سة  الكزبرة  عليها  ويمُر�ّس  البندورة  ودب�س  الّزيت  مع 

والكّمون بكرثة وتخبز بالّتّنور. واإذا كانت كرثة زيت الزيتون 

الكردي ت�سّهل ابتالع هذه الرقاقة املتفّجرة، فال �سيء يحمي 

حني خروج بقاياها بعد �ساعات قليلة.

يف اأطعمة حلب )وهي اأي�ساً يف دم�سق( جمال لتبادل   

يف  املطبوخ  فالباذجنان  الّطوائف.  بني  واللمزات  الغمزات 

الربغل يطلق عليه امل�سلمون يف هاتني املدينتني »يهودي 

هذه  على  ب�سيط  بتعديل  يهودها  عليهم  فريّد  م�سافر«، 

»ق�ّسي�س  اأما  هربان«.  »م�سلم  ا�سم  عليها  ويطلقون  الأكلة 

م�سّطح« فهو الباذجنان بالفرن واملغّطى بالّطرطور واملح�سي 

باللحم ودب�س الفليفلة احللبي.

وامل�سّكك يف مرور طريق احلرير من حلب، عليه ليزول   

ال�رّسّية  اخللطة  تلك  احللبّية«،  »الدّقة  يف  يتاأّمل  اأن  �سكه 

والفلفل  احللو  كالبهار  الّتوابل  من  اأنواع  �سبع  مبقادير 

 ل باأ�س 
ّ
يب والقرفة وكب�س القرنفل، ثم الأ�سود وجوزة الطِّ

يف بع�س الإ�سافات كالفلفل الأحمر والّزجنبيل واملْحلب.

بنارين  الكنافة  هناك  بالّتحلية  الوجبة  تكتمل  ولكي   

�سئت  اإن  اأو  والكرابيج  البالوظة  اأو  واملدلوقة  واملعجوقة 

زنود ال�ّسّت والقمر بعّب الغيم.

اخلانات والأ�ش�اق

الأنواع  هذه  مكّونات  يف  املتاأّمل  الأنرثبولوجي  والقارئ 

وطريقة اإعدادها وتقدميها لن ينتابه اأّي �سّك يف اأّن املطبخ 

ع املدينة   هو مطبخ ثقافات متنّوعة ل يف�رّسها اإّل موقمُ
ّ
احللبي

بعيدة  م�سافات  من  القادمون  فالّتّجار  التاريخّيان.  ودورها 

اأحيانًا  مكوثهم  ويطول  هنا،  يلتقون  اآوروّبا  اأو  اآ�سيا  يف 

خاللها  لكْن  التجارّية،  املبادلت  فيها   
ّ
تتم طويلة  اأ�سهراً 

واملو�سيقى.  واملفردات  املختلفة  الأطعمة  اأنواع  تت�سّلل 

وم�ستودعًا  القادمني،  للّتّجار  منزًل  احللبّية  اخلانات  وتعترب 

لب�سائعهم وماأوى لدواّبهم. واأكرث اخلانات مبنّية على �سكل 

مرّبع طول �سلعه قد ي�سل ل�سّتني مرتاً ويوؤّلف من طابقني: 

ي�رسف  فندق  والعلوي  الب�سائع  خلزن  منه  الأر�سي  غرف 

اخلان  ب�سكنى  القنا�سل  ويرغب  الداخلّية.  الباحة  على 

لأّنهم جّتار اأي�ساً ولكونه اأكرث اأمانًا ومن خانات حلب: خان 

الّنّحا�سني،  وخان  الوزير،  وخان  الكمرك،  وخان  البنادقة، 

كان  واإذا  احلبال.  وخان  ال�سابون  وخان  احلرير  وخان 

ق واخلان 
ّ
للب�سائع املجلوبة �سوق وخان فال�سوق لبيع املفر
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لبيع اجلملة. و�ساحب اخلان يمُدعى اخلاجني. واأّما القي�رسّية 

فهي بناء دون اخلان حجمًا وبداخله دكانان ومعامل �سغرية.

)ال�سهباء(  وحجارتها  احلجارة،  من  مبنّية  وحلب   

كل�سّية �سهلة القتالع والّنحت وتدعى بالنحْيْت يت�سّلب 

الأبي�س  الثاّلثة  باألوانه   
ّ
احللبي احلجر  ويّت�سف  الّزمن  مع 

والأ�سفر والّزهري، باأّن �سفاته الفيزيائّية ل تتغرّي مع مرور 

الّزمن وهو قليل التاأّثر بعوامل الّطبيعة املختلفة، وق�ساوته 

مييل  ما  وكثرياً  عليها  الّنقر  عند  رّناناً  �سوتًا  تعطي  جّيدة 

احلّجارة عند نحت احلجر اإىل الغناء باإيقاعات. من مثل )يا 

الأ�سمر اللون… هالأ�سمراين... دم دم تك(.

�سمدت اأبنية حلب اململوكّية والعثمانّية طوياًل، فخالل   

تلك الفرتة التي ت�سل اإىل اأكرث من ٦٠٠ عام �سهدت حلب 

القرن  يف  حدث  الذي  اأكربها  مدّمرة  زلزل   ٧ من  اأكرث 

الثامن ع�رس واأّدى اإىل تهدمي ٣ م�ساجد و٢٠٠ بيت. لكّن 

ال�ّسنوات  املدينة يف  التي �سقطت على  املتفّجرة  الرباميل 

اخلم�س املا�سية هدمت ما مل تفعله عوامل الّتاريخ والّطبيعة 

الّت�سميم  فريدة  الكبري  الأموّي  اجلامع  فمئذنة  جمتمعني. 

بالكامل  تهّدمت  ميالدّية   ١٠٩٠ عام  يف  بمُنيْت  والتي 

مبا�رس.  ب�سكل  ا�ستهدافها  اإثر  اأبريل ٢٠١٣   / ني�سان  يف 

ور  والدُّ الأثرّية  واحلّمامات  اخلانات  من  كثرياً  وت�رّسرت 

القدمية كبيت زمرّيا وبيت وكيل.

ع�امل تراُجع حلب

ولية  خّلفت  التي   
ّ
الفرن�سي حلب  دولة  م�رسوع  نهاية  منذ 

حلب العثمانّية، حلمت املدينة على الّدوام باإمكانات جعرافّية 

اأّن  احللبّيون  اعترب  ولطاملا  احلالّية.  من حدودها  بكثري  اأو�سع 

تكّونت  لقد  لقدراتهم.  جّداً  �سغرية  داخلّية  منطقة  �سورية 

ال�ستقالل  حّتى  �سورية  يف  احلاكمة  ال�سيا�سّية  ال�رسيحة 

من  اإجماًل  وهم  الوطنّية  الكتلة  من رجال  العام ١٩٤٦  يف 

الأغنياء واملحافظني وهم َمن اأدار معارك ال�ستقالل ال�سيا�سّية 

والربملانّية. انق�سمت الكتلة بعيد خروج الفرن�سّيني اإىل كتلتني 

ال�سمالّية  املنطقة  م�سالح  مّثل  َمن  وهو  ال�سعب،  حزب  هما 

ويف قلبها طبعاً حلب، واحلزب الوطني الذي مّثل دم�سق. 

م�رس  مع  الوحدة  قيام  حّتى  الكتلتني  بني  الّتناف�س  وظّل   

على  م�سيطراً  ال�سعب  حزب  ظّل  فقد   .١٩٥٨ العام  يف 

املحّرك  وكان  الوحدة،  وحتى  ال�ستقالل  منذ  الربملانّية  احلياة 

لل�ّسيا�سات الداخلّية واخلارجّية ال�سورّية، حيث �سهدث �سورية 

يف تلك الفرتة ن�ساطاً اقت�سادّياً ي�سبه الغليان، فتح�ّسن الإنتاج 

 ب�سكل هائل، ويمُعزى ال�ّسبب ب�سكل غري مبا�رس اإىل 
ّ
الزراعي

اإليها،  الآلة  واأدخلوا  الّزراعة،  ا�ستثمروا يف  الذين  جّتار حلب 

الفرات و�رسقه، ويف  ال�ّسهول غرب  اأرا�سي بكر يف  وحرثت 

على  احللبّية  الأموال  روؤو�س  �سيطرت  كما  اجلزيرة.  منطقة 

معظم احلركة ال�سناعّية الناه�سة واأهّمها �سناعة الّن�سيج. لقد 

 ثقله يف ال�ّسيا�سة ال�سورّية، لنق�س 
ّ
األقى حزب ال�سعب احللبي

احلدود اجلائرة على املدينة، واإعادة التوّحد مع العراق، واإزالة 

احلواجز التجارّية، واحلدود ال�سيا�سّية التي خنقت �سورّية.

التاأميم  موجة  حتى  قائمًا   
ّ
ال�سيا�سي حلب  نفوذ  وظّل   

الأوىل يف عهد الوحدة مع م�رس. ويعود تراجع هذا النفوذ 

النا�رس،  عبد  بزعامة  القومّية  م�رس  �سيا�سة  �سعود  اإىل 

تعاطف  وتراجع  ال�رسقّية،  والكتلة  ال�ّسوفييت  مع  والّتقارب 

العام  بغداد  حلف  توقيع  بعد  العراق  مع  ال�سوري  ال�سارع 

١٩٥٤، وظهور اأحزاب الطبقات الو�سطى )كحزب البعث( 

للم�رسوع  احلاملة  التغيريّي   
ّ
الجتماعي الربنامج  ذات 

ة خلْت حكومة ١٩٥٦ 
ّ
 مع م�رس، ولأّول مر

ّ
الوحدوّي العربي

بعد العدوان الثالثي، من ممّثلي حزب ال�سعب، بعد اأن اتمُهموا 

فيها بتلّقي اأموال عراقّية، والتخطيط لإقامة انقالب ع�سكرّي 

 اإنكليزي يمُبعد �سورية عن م�رس.
ّ
بتنظيم فرن�سي

 ب�سّدة يف مرحلة الوحدة وما بعدها، 
ّ
تراجع التمثيل احللبي  

وترافق مع الّتاأميمات الكربى التي طاولت ر�ساميله وخروج 

اإىل لبنان واأوروّبا، ومل يتغرّي الأمر عقب النف�سال  معظمها 

حيث كان لتدّخل الدولة املركزّية يف القاهرة اإّبان الوحدة دور 

العا�سمة.  ل�سالح  الدم�سقي  احللبي  الّتناف�س  كبري يف ح�سم 

للتطّور  البنيوّية  الت�سّوهات  �س 
ّ
لتكر البعثّية  املرحلة  جاءت 

 للربجوازّية الوطنّية، التي اأحدثتها الوحدة 
ّ
 الطبيعي

ّ
الطبقي

مع م�رس. ففي �سياق ال�رّساع داخل اأجنحة البعث متّت تنحية 

الكتلة احللبّية اأي�سًا )ممّثلة اآنذاك بالبعثي احللبي اأمني احلافظ( 

نهائّيًا  واكتمل خروج حلب  النقالبّية.  ال�رسعّية  �سلطة  عن 

اّتهامه لها  ال�سيا�سّية يف زمن حافظ الأ�سد بعد  من املعادلة 

 هذا اخلروج طوال 
ّ
مب�ساندة حركة الأخوان امل�سلمني، وا�ستمر

مرحلة الأ�سد الأب، لتعاد ا�ستمالة الطبقة ال�سناعّية وما تبّقى 

الأوىل  ال�سّنوات  يف  عريقة  وعائالت  هرمة  برجوازّية  من 

لالأ�سد البن قبل اأن تنق�ّس طائرات امليغ وال�سوخوي وب�سعة 

�سواريخ �سكود ومئات الرباميل املتفّجرة لتحيل تراباً حجارَة 

 الذي 
ّ
مدينِة املحا�سي والكبب، وت�رسخ �سوت املن�سد احللبي

وقف بني حطام منزله يهتف:

فواهلل ما مال الفؤاُد لغيركْم
وإّني على جور الزمان صبوُر

بعدتْم ولم ينأى عن القلب حبكْم
وغبتْم وأنتم في الفؤاد حضوُر
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عزيز تبيس

كاتب سوري من 
مواليد حلب، اعتقل 
يف عام 1٩٨3 النتمائه 
حلزب العمل الشيوعي 
ولم يفرج عنه إال يف 
عام 1٩٩٨.

 يف انتفاضات حلب 1٧٧٠ - 1٨1٩

ما العودة اإىل التاريخ الجتماعي ملدينة حلب اإّل لتلّم�س 

اجلماعات  على  متعّددة  لأ�سباب  ع  تو�سّ الذي  الدور 

 
ّ
اأيديولوجي قفطان  دون  من  العارية،  ة 

ّ
الجتماعي

قد  تكن  مل  اآن.  يف  ويجّملها  ليخفيها  م�ساحلها  يغّلف 

تعبويًا  ال�رساع  جمار  توقد  ة، 
ّ
ثقافي طليعة  لهما  توافرت 

اأهايل   
ّ

يعرب مل  واحلريات.  والتحرر  العروبة  باأيديولوجيا 

 مفرد، بل توّزع على 
ّ
املدينة عن م�ساحلهم بتعبري تنظيمي

تا عن م�سلحتني متناق�ستني، اأو�سلتهما اإىل 
ّ

مقاربتني عرب

الأ�رساف  جماعتا  عنهما  ت 
ّ

عرب بل  دموّي،  �رساع  اأتون 

ني وجهازهم الع�سكري 
ّ
والإنك�سارّية مقابل الولة العثماني

يفي 
ّ
الر الجتماعي  الف�ساء  عن  ف�ساًل  والبريوقراطي، 

والذي  والبدو،  والأكراد  الرتكمان  قبائل  على  املوّزع 

البنى  وطاملا حملت  املديني.  ال�رساع  خارج  اً 
ّ
بقي جزئي

ة، قّوة الدميومة، وتعزز بعدم توفر م�رسوع وطني 
ّ
الجتماعي

يعيد ت�سكيل البنى الجتماعية و�سهرها يف اأطر جديدة. 

ة، 
ّ
حيث �ستعود لتمُمظهر ال�رساع داخل النتفا�سة ال�سعبي

على  النفتاح  وتعيد  جديد،  مب�سمون  مديني  انق�سام  يف 

يف  لينفجر  �ساكناً،  بقي  طاملا  الذي  الفالحي،  احلو�س 

اأوائل عهد النتداب الفرن�سي يف �سل�سلة من النتفا�سات 

امل�سلحة مل ت�سل اإىل غاياتها لأ�سباب متعّددة.

قيادة الأ�رساف والإنك�شارّية

القرن  العقود الأخرية من  �سهد تاريخ مدينة حلب يف 

�سل�سلة  ع�رس،  التا�سع  القرن  وبدايات  ع�رس  الثامن 

 ١٧٧٠ عام  بداأت  العنيفة،  ة 
ّ
ال�سعبي النتفا�سات  من 

تني، 
ّ
مديني تني 

ّ
�سيا�سي تني 

ّ
قو حتالف  وقادها  كها 

ّ
وحر

العالقات  من  �سبكة  ون�سجتا  والأ�رساف،  الإنك�سارّيني 

ني، امتلكا القدرة على 
ّ
والولءات، ودعمتا بتنظيمني هرمي

احلركة واملبادرة.

ما  الذي  ال�سارم،  ال�سلطوي  ال�سبط  �سعف  زاد   

بهزائمها  ان�سغلت  التي  املركزّية،  ال�سلطة  انفّكت متار�سه 

ة 
ّ
الع�سكرّية يف اأوروّبا، وعجز ممّثلوها يف الوليات العربي

ة، وفر�س �سلطتهم، لنق�ٍس 
ّ
عن مواجهة امل�سكالت املحلي

اأّنه  ة، كما 
ّ
مزدوج يف الأدوات الع�سكرّية، وال�سيولة املالي

بعد مرور فرتة طويلة، مل تعد ال�سلطة املركزّية، ول ولتها، 

يخ�سعون للم�ساءلة والتقييم واملحا�سبة.

الّتجارة  )�سعوبات  ة 
ّ
املحّلي ال�سعوبات  من  غم 

ّ
وبالر  

ما جتارة احلرير بني ١٧٢٠ و١٧٥٠( جاءت 
ّ
ة، ل�سي

ّ
ال�رسقي

»الأعيان«  دها 
ّ

ج�س ة، 
ّ
حملي قوى  فيها  تر�ّسخت  �سنوات 

كما  باحل�سبان،  اأخذهم  ال�رسوري  من  وبات  امل�سلمون 

�سّد  الغالب،  يف  عنيفة  بو�سائل  فعل،  ردود  ظهرت 

القت�سادّية،  الختاللت  و�سّد  ال�سلطة،  متطّلبات 

وجائحات متتالية من اجلفاف والطاعون.

من   ١٧٧٠ عام  حلب  يف  انتفا�سة  اأّول  انطلقت   

الولة والق�ساة  التي كان  الر�سوم  احتجاج الأهايل على 

املواّد  على  احل�سول  �سعوبات  اأّدت  كما  لونها.  يح�سّ

اإىل  املهن،  �سبط  يف  واملغالة  والحتكار  ة، 
ّ
الغذائي

اأّن  على  متتالية.  ات 
ّ
وملر قوّية،  ة 

ّ
�سعبي احتجاجات 

القتطاعات  �سّد  كانت  والأعنف  الأقوى  الحتجاجات 

له  الأهايل  على  واٍل  جميء  من  اخلوف  اأو  للولة،  ة 
ّ
املالي

جتارب موؤملة، ممّا دفعهم لطرده، اأو منعه من دخول املدينة. 

معظم  يف  ة 
ّ
ال�ستباقي ة 

ّ
ال�سعبي احلركات  هذه  وجنحت 

الباب  املركزّية  ال�سلطة  �سعف  اإىل  اأ�سار  ممّا  الأحيان، 

ني.
ّ
العايل وممّثليه املحلي

)الإنك�سارّية(  الع�سكرّيني  من  جماعتان  �سّكلت   

الفاعل يف  العن�رس  البيت(  اآل  اإىل  )املنت�سبني  والأ�رساف 

مدينة  يف  الكربى  ة 
ّ
الحتجاجي احلركات  واإدارة  تنظيم 

حلب خالل فرتة ١٧٧٠ - ١٨١٩. 
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بَب 
ّ

ال�س الطحني  ونق�س  اخلبز  اأ�سعار  ارتفاع  كان   

 لنتفا�سة ١٧٧٠، تعّززت بحزمة من ال�سكاوى 
ّ
الأ�سا�سي

�سّد ال�رسائب اجلائرة التي فر�سها الوايل والق�ساة على 

اأهايل املدينة.

هاجم الأ�رساف املت�سّلم )الكتخدا(، ممّثل البا�سا الذي   

املدينة  ملغادرة   
ّ
ا�سطر وقد  اجلي�س،  مع  اآنذاك  غائبًا  كان 

املركزّية  احلكومة  لكّن  احلالة.  تهداأ  حتى  الوقت  لبع�س 

الرحمن  عبد  اأر�سلت  التمردّية،  الوقائع  اأغ�سبتها  التي 

بدخول  املنتف�س  ال�سعب  له  ي�سمح  فلم  اإىل حلب،  با�سا 

 عمله. 
ّ
 �سمح له باللتحاق مبقر

ّ
املدينة ملّدة اأربعني يومًا، ثم

وهاجم  اجلماعة  عن  ان�سّق  الأ�رساف  من  فريقًا  اأّن  اإّل 

نوفمرب١٧٧٠(   / الثاين  ت�رسين   ٧ )يف  احلكومة  �رساي 

فرجع البا�سا عن الوعد الذي قطعه بعدم مالحقة الع�ساة 

فاأعدم عدداً من اأ�سّدهم تاأثريًا يف النتفا�سة وفر�س غرامة 

على اأغنيائهم. مل ي�سارك النك�سارّية يف هذه النتفا�سة 

القرم مع رو�سيا القي�رسّية،  بهم يف حرب 
ّ
ب�سبب من تغي

اأن با�رسوا منذ ١٢ كانون الثاين / يناير  لكّنهم ما لبثوا 

دٍ م�سّلحٍ �سّد البا�سا.
ّ
حركة متر

اأهايل  انتف�س  دي�سمرب ١٧٧٥،   / الثاين  كانون    يف 

مدينة حلب باأجمعهم �سد الوايل علي با�سا الذي و�سل 

ئة يف القمع 
ّ
حديثًا اإىل املدينة، والذي �سبقته �سمعته ال�سي

قوّي  بدعم  النتفا�سة  الإنك�سارّيون  قاد  وامل�سادرات. 

�سمح  كما  الأذان،  ال�رسعي  القا�سي  ومنع  الأهايل،  من 

املنتف�سون  حا�رس  اجلديد.  الوايل  على  د 
ّ
بالتمر لالأهايل 

ة القلعة باإطالق النريان 
ّ
الوايل يف �رساياه، واأمر هو مدفعي

على اأحياء املدينة. ويف الّنهاية خرج الوايل علي با�سا من 

باب ال�رسايا اإىل باب املدينة، اأي م�سافة تقارب الكيلومرت 

كانت  بينما  اأعالم،  ول  ولمو�سيقا  حا�سية  دون  الواحد، 

الأهايل  من  كبري  بجمهور  مغّطاة  والأ�سطح  الطرقات 

اجلديدة،  للوقائع  العايل  الباب  ر�سخ  البنادق.  يحملون 

وعنّي خليفة للوايل علي با�سا، لكّنه اأ�سمر الرغبة يف ك�رس 

�سوكة قادة النتفا�سة. عمل الوايل اجلديد الذي اأر�سلته 

قادة  باإعدام  حكم  ا�سدار  على   ،١٧٧٨ عام  اإ�سطنبول 

النتفا�سة، لكّن رّد الفعل املوّحد للجماعتني )الإنك�سارّية 

هاجموا  الذين  الأهايل  من  القوّي  والإ�سناد  والأ�رساف( 

ال�رسايا، دفعه للعدول عن م�رسوعه.

املدينة تطرد ال�لة

ويف عام ١٧٨٠ هاجم الوايل اجلديد عبدي با�سا الأ�رساف 

والإنك�سارّيني، ومل يتمّكن من احل�سول على مبتغاه متامًا. 

يوليو   - يونيو   / متوز   - حزيران  يف  و�سوله  حني  فر�س 

ازين 
ّ
١٧٨٤، جعالت على العديد من املهن، ل�سيما اخلب

ائني ومالأ ال�سجون باملتخّلفني عن الدفع. 
ّ
والنّحا�سني والفر

دفعت هذه الإذللت الأهايل لطرده من املدينة بالّتزامن 

مع اإر�سال موفد اإىل اإ�سطنبول لتربير عملهم. بقيت املدينة 

 .١٧٨٥ نهاية  حتى  اأي  �سهرًا،   ١٤ ملدة  مقيم  واٍل  دون 

 كقّوة اأمر واقع فيها حممد طه زاده، 
ّ
وتوىّل احلكم الفعلي

الذي �سغل  اأحمد حم�سة،  الأعيان، وكنج  الوجهاء  اأحد 

رئا�سة الإنك�سارّية خالل ثالثني عامًا.

جماعة  مع  متزامنًا   ١٧٨٧ املدينة  الطاعون  �رسب   

و�سول  عن  الإعالن  لدى  املبادرة  ال�سّكان  اأخذ  خطرية. 

الوايل عثمان با�سا، الذي �سبقته الأنباء عن اأعمال العنف 

 بها يف طريقه اإىل املدينة 
ّ
وامل�سادرات يف املدن التي مر

الإنك�سارّية  ع�سكر  وذهب  املدينة،  دخول  من  فمنعوه 

والأ�رساف ملواجهة ع�سكر البا�سا يف منطقة »الرامو�سة«، 

ل الوايل الن�سحاب. وحو�رس الوايل اجلديد،  عندئذ ف�سّ

كو�سا م�سطفى با�سا، يف متوز / يوليو١٧٩١ خالل اأربعة 

العايل  الباب  فعنّي  املدينة،  من  للخروج   
ّ
وا�سطر اأّيام، 

�سليمان با�سا خلفاً له. هنا ن�سب ال�رساع على الّنفوذ بني 

حممد  عائلة  عند  عامل  وهو  اآغا�سي،  قطر  با�سا  اإبراهيم 

ل لل�رسائب،  اأفندي طه زاده، وقد ارتقى اإىل وظيفة حم�سّ

لينّمي  ة 
ّ
املالي ده 

ّ
�سي لأعمال  الكبري  احلجم  من  م�ستفيداً 

ة، ا�ستخدمها يف تركيز نفوذه يف حلب، وبني  ثروته اخلا�سّ

الوايل الذي عمل على احلّد من نفوذه واإق�سائه فتحالف 

رئي�س  اأحمد حم�سة  مع كنج  اآغا�سي  قطر  با�سا  اإبراهيم 

الإنك�سارّية وهاجم الفريقان رجال البا�سا واأجربوه على 

مغادرة املدينة.

اآغا�سي  قطر  با�سا  اإبراهيم  العايل  الباب  عنّي  عندها،   

نه لفرتة 
ّ
واليًا على دم�سق يف اأّيار / مايو ١٨٠٤ بعد اأن عي

قائم  ب�سفة  فيها  بيك  حممد  ابنه  فرتك  حلب  على  واليًا 

على  با�سا  ابراهيم  عمل  الذين  الإنك�سارّية  لكّن  مقام. 

فر�سة  املغادرة  يف  راأوا  �سوكتهم،  وك�رس  نفوذهم  حتجيم 

اأهل حلب  واأثاروا  الأ�رساف،  مع  فتحالفوا  العتبار،  لرّد 

مع  املدينة  مغادرة  على  فاأرغموه  بيك  حممد  ابنه  �سّد 

غم من قيام هدنة فيما بعد بني املدينة والبا�سا. 
ّ
رجاله، بالر

فتوّزعت ال�سلطة بني يا�سني اآغا، من الإنك�سارّية وح�سن 

بن ح�سني اآغا خال�س زاده، وهو راأ�س اأ�رسة من الأ�رساف. 

معزوًل  نف�سه  وجد  املدينة  اإىل  بيك  حمّمد  عودة  وحني 

مينع  الإنك�سارية  قادة  من  باإعالن  وحما�رَساً  النا�س  عن 

الإّت�سال به وزيارته.
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»ق�مة اأهل حلب«

الإنك�سارّية  قادة  بني  موّزعة  حينها  احلكم  �سوؤون  بقيت 

اإق�ساء   
ّ
يتم اأن  قبل  �سنوات  لعّدة  ذلك  دام  والأ�رساف. 

الإنك�سارّية والأ�رساف عن احلكم، الواحد تلو الآخر، يف 

 �سقط نفوذهم بعد ف�سل ٢٣ 
ّ
اأعوام ١٨٠٥ و١٨١٣، ثم

ت�رسين الأول / اأكتوبر ١٨١٩ املعروفة با�سم »قومة اأهل 

حلب« على الوايل خور�سيد با�سا، التي وقعت ب�سبب من 

ال�رسائب اجلائرة والقتطاعات النقدّية، بذريعة �سّق قناة 

ون 
ّ
مياه من نهر ال�ساجور اإىل املدينة، ا�سطر بعدها احللبي

لال�ست�سالم بعد مئة يوم ويوم من احل�سار والق�سف قاده 

اآلف  ت�سعة  مع  حلب،  وايل  لنجدة  اأتوا  با�سوات  ثالثة 

التي  انتفا�ساتها،  اآخر  هذه  وكانت  حل�سارها،  مقاتل 

امل�سار  على  بف�سلها  واأجهزت  املدينة،  وحدة  فيها  جتّلت 

ال�ستقاليل الذي كان ي�سعى اإليه »الأعيان«، وتالها زلزال 

القا�سمة.  ال�رسبة  بها  لينزل  اأغ�سط�س ١٨٢٢   / ١٣اآب 

فقدتا  لكّنهما  والإنك�سارّية(  )الأ�رساف  جماعتا  تنته  مل 

القدرة على تنظيم املعار�سة للحكم العثمايّن.

ان
ّ
جناحا حزب الأعيان املديني

اأظهرت النتفا�سات »القومات« بني اأعوام ١٧٧٠ و١٨٠٥ 

الدور الفاعل الذي اأّداه الإنك�سارّيون والأ�رساف �سّد ممّثلي 

التي  امل�سيحّية،  اجلماعة  تتمثل  مل  لكن  املركزّية.  ال�سلطة 

تبلغ ن�سبتها العددّية نحو ع�رسين باملئة من �سّكان املدينة، 

يف اأّي من الت�سكيلني �سابَقي الذكر، كما مل جتد لنف�سها متثياًل 

اآخر، لأ�سباب ذات عالقة بال�سيغة احلقوقّية التي اعتمدتها 

والتمثيل  والذّمية  بالرعايا  تتعّلق  التي  العثمانّية  ال�سلطة 

للجماعات  انتفا�ساٍت  احلركات  هذه  اعتبار  ميكن  املّلي. 

وتخفيف  العي�س  م�ستوى  ورفع  للعدل  الّتّواقة  املحرومة، 

ال�سغوط ال�سلطوّية ال�سيا�سّية والقت�سادّية، رغم افتقارها 

اإىل القيادة ال�سيا�سّية الطبقّية، وعجزها عن اإنتاج قيادة تعرّب 

عن طموحاتها واآمالها. ذلك اأّن الأ�رساف والإنك�سارّيني، مل 

يكونوا معنّيني قّط بتخفيف اآلمها بقدر عملهم على زيادة 

يمكن اعتبار هذه الحركات انتفاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍت
للجماعــــــــــــات المحرومة، التواقة للعدل ورفع مستوى العيش 
وتخفيف الضغوط السلطوية السياسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
واالقتصاديـــــــــة، رغم افتقارها إلى القيادة السياسية الطبقية.
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المتيازات التي تعّزز مكانتهم الجتماعّية، ممّا اأظهر تبايناً 

دائماً بني هذه احلركات ال�سعبّية وبني ممّثليها.

»الأعيان«  اإليه  طمح  الذي   
ّ
التاريخي ال�سقف  اأّن  ذلك   

واحل�سول  العثمانّيني،  البا�سوات  حمّل  احللول  اإّل  يكن  مل 

على امتيازاتهم. كما حالت عوامل مو�سوعّية دون و�سول 

الولة  امتيازات  اإليه  و�سلت  ما  اإىل  حلب«  مدينة  »اأعيان 

بك  املركز علي  الأبعد عن  العثمانّية  الأقاليم  والأعيان يف 

ولية  يف  العظم  واآل  م�رس  يف  الذهب  اأبو  وحممد  الكبري 

اأو مل�ستوى حركات  دم�سق واآل اجلليلي يف ولية املو�سل 

د ذات �سريورة انف�سالّية كما يف احلركة الوّهابّية يف �سبه 
ّ
متر

اجلزيرة العربّية وحكم حممد علي با�سا يف م�رس.

قوّيني  �رسعيّني،  تنظيمني  على  اجلماعتان  اعتمدت   

ومتما�سكني، �ساهما يف فاعليّة عملهما، حيث الإنك�سارّيون 

جماعة ع�سكرّية من�سوية حتت اأمرة �سبّاطها، بينما خ�سع 

اإ�سطنبول  تعيّنه  الذي  الأ�رساف  نقيب  ل�سلطة  الأ�رساف 

وميار�س �سبطاً قوّياً على جماعته. واّتخذ اآغا الإنك�سارّية 

اأي  البا�سا،  الوايل  ونقيب الأ�رساف جمل�سيهما يف ديوان 

يف احليّز ال�سلطوي، الذي تّتخذ فيه القرارات الهاّمة التي 

المتيازات  وكانت  نفوذهما.  من  زاد  ممّا  املدينة،  تخ�ّس 

بع�س  من  كالإعفاء  هاّمة،  لأع�سائهما  يحّققانها  التي 

املهن،  على  املفرو�سة  اللتزامات  بع�س  ومن  ال�رّسائب 

ومل  واحلقوقيّة.  ال�سخ�سيّة  باحل�سانة  متّتعهم  عن  ف�ساًل 

والتّجار  احلرفيّون  فكان  مغلقتني،  اجلماعتان  هاتان  تكن 

ي�سرتون التحاقهم بـ)الأوجاق( باملال، ومل يكن لت�سجيلهم 

اأداوؤها  عليهم  كان  التي  باخلدمة،  يتعّلق  فيما  تبعات  اأّية 

اً يف اجلي�س. افرتا�سيّ

هو  فنقيبهم  البيت،  اآل  اإىل  املنت�سبون  الأ�رساف،  اأّما   

اّدعاءات  يف  والّتدقيق  الن�سمام  طلبات  بقبول  املعني 

املال،  مقابل  زائفة  ن�َسب  �سجرات  يقبل  وكان  الّن�َسب. 

اأبناء انحدروا من زواج خمتلط، على لقب  وطاملا ح�سل 

الّنخبة  ومكانة »�رسيف«، ما �ساهم يف تو�سيع قاعدة هذه 

لذلك  الأ�سواق.  يف  وحّمالني  دكاكني  اأ�سحاب  لت�سمل 

اأداء  على  قادرة  ب�رسّية  قّوة  ومّثلتا  اجلماعتان  ت�سّخمت 

الأعداد  هذه  اأفقدتهما  ال�سعبيّة.  احلركات  يف  هاّم  دور 

الكبرية يف املقابل تكّوَن بنية اقت�سادّية متجان�سة. فمعظم 

الإنك�سارّيني من الأكراد والرتكمان ون�سبة اأقلُّ منهم من 

�سكنهم  توّزع  املدينة،  اإىل  املهاجرين  والفاّلحني  البدو 

 باب الّنريب اإىل 
ّ
على الأحياء ال�رسقيّة واجلنوبيّة من حي

 بانقو�سا، يف احليّز الذي �سغله التو�ّسع املديني خارج 
ّ
حي

الحتكار،  ي�سبه  مبا  املهن  بع�س  ف�سيطروا على  الأ�سوار. 

يف  ومالوا  والدباغة،  واحلبوب  اللحوم  وبيع  الق�سابة 

معامالتهم اإىل العنف و�رسعة الهياج.

ينتمي الأ�رساف اإىل عموم ال�سّكان، لكّنهم متركزوا يف   

بف�سل  ووّفروا  احلرير.  و�سناعة  والأقم�سة  الن�سيج  مهن 

نفوذهم حزمة من المتيازات املدينّية وكّونوا ملكّيات ريفّية 

املحيطة  القرى  فمعظم  »املالكان«،  قوانني  اإطار  وا�سعة يف 

مح يف الّدفاع 
ّ
بحلب كانت من اأمالكهم، و�سّكلوا راأ�س الر

عن مالكي الأرا�سي.

املدينة  اإىل  �سكنهم  موقع  يف  الأ�رساف  اأغلب  انتمى   

ال�سواحي  اإىل  الإنك�سارّيون  انتمى  فيما  الأ�سوار،  داخل 

وعامل الأرياف املتعّدد عرقّياً. خا�ست اجلماعتان �رساعات 

 ١٧٧٠ عام  يف  بينهما  وقعت  بينهما.  فيما  ودموّية  عنيفة 

مواجهة كربى، جرى خاللها هدم »قي�سارّية العرب« وهي 

�سوق بدوي حتت القلعة، وانتهت بنفي عدد من الأ�رساف. 

قتل وجرح  يوليو ١٧٧٨،   / متوز  �سوارع يف  جرت حرب 

على اأثرها عدد من الأ�رساف، وجلاأ الإنك�سارّيون اإىل اأمري 

»ع�سرية املوايل« يف ريف حلب. ويف �رساع العام ١٧٩٨ 

الدموّي، احتمى الأ�رساف »مب�سجد الأطرو�س« فحا�رسهم 

وانت�رس  منهم.  عدداً  وذبحوا  داخله،  الإنك�سارّيون 

الإنك�سارّيون يف الّنهاية بعد اإمدادهم مبقاتلني من الأرياف 

الكردّية. وهجم الأ�رساف يف عام ١٨٠٥ على الإنك�سارّيني 

مبوافقة �سمنّية من وايل حلب حممد با�سا الذي كانت غايته 

واإعادة  معاً  واإ�سعافهما  ببع�س  بع�سهما  اجلماعتني  �رسب 

العثمانّيون.  الولة  مّثلها  التي  املركزّية  ال�سلطة  اإىل  القّوة 

ال�سيادة  فتّمت  مغلوبني.  املعركة  تلك  بعد  الأ�رساف  خرج 

الدين  جالل  الوايل  جاء  حتى  �سنوات  لعّدة  لالإنك�سارّيني 

حوايل  العايل  الباب  من  باأمر  واأعدم   ١٨١١ عام  با�سا 

ع�رسين من زعماء الإنك�سارّية.

ت�سّدر الأ�رساف والإنك�سارّيون معاً من �سّكان املدينة،   

اإىل  ومالوا  القت�سادية،  الجتماعّية  وبنيتهم  اأن�سطتهم  يف 

ال�سطهادات  �سّد  فعلها  ردود  يف  املدينة  ومتثيل  التعاون 

والقتطاعات ال�سيا�سّية واملالّية لل�سلطة العثمانّية. ووجدوا 

اأهل  �رساعات  يف  جنب  اإىل  جنباً  الغالب،  يف  اأنف�سهم، 

املدينة �سّد ال�سلطة وممّثليها، اأكرث منهم واقفني يف مواجهة 

للجماعات  متثياًل  اعتباره  ميكن  ما  يف  البع�س،  بع�سهم 

املحّلّية يف مواجهة الهيمنة اخلارجّية، وحني انهارا، انهارا 

يف   ١٨١٩ العام  قومة  يف  جمعتهما  التي  احلركة  يف  معاً 

مواجهة الوايل خور�سيد با�سا واأعلن على اأثرها ا�ست�سالم 

تاريخّياً جديداً، �سوف  اأفقاً  اأهلها يرتّقبون  املدينة. فم�سى 

يكون اأفق انتظارهم الطويل.



 فائض الّشباب العريّب والعنف
 يف تقارير التنمية البرشية العربية

�شكرية  مي�شون 

 الطائفّية كثورٍة مضاّدة
 السعودّية و»الربيع العريّب«

الر�شيد م�شاوي 

 15٨ 

 1٧2 
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ميسون سكرية

أستاذة جامعية، 
لبنان، تدرس مادة 
االنرثوبولوجيا يف كلية 
كينغز كولدج، لندن.
ترمجة يزن احلاج.

فائض الّشباب العريّب والعنف
يف تقارير التنمية البرشية العربية

الب�رسية  التنمية  الثاين / نوفمرب، �سدر تقرير  يف ت�رسين 

وبعنوانه  طويل،  انتظار  بعد  اأخريًا   ٢٠١٦ لعام  العربية 

 »ال�سباب يف املنطقة العربيّة: اآفاق التنمية الإن�سانيّة 
ّ
الفرعي

«. وكان اأّول تقرير تنمية اإن�سانيّة عربيّة يرّكز  يف واقٍع متغريّ

ح�رسّيًا على م�ساألة ال�سباب يف املنطقة، وعالقة ال�سباب 

وال�سّحة،  واجلندر،  والعمل،  والتعليم،  املدنيّة،  بامل�ساركة 

دو  �سويف  وبح�سب  والهجرة.  واحلراك  والنزاع،  واحلرب 

برنامج  يف  العربيّة  للدول   
ّ
الإقليمي املكتب  مديرة  كاين، 

، يف ت�سديرها للتقرير: »بيّنت موجة 
ّ
الأمم املّتحدة الإنائي

النتفا�سات التي اجتاحت املنطقة العربيّة منذ عام ٢٠١١ 

 يف املنطقة على 
ّ
اأّنه مل يعد بو�سعنا معاملة ال�سباب العربي

اأّنهم عالة �سلبيّة اأو جيل ينتظر دوره«.

و�سائل  يف  وا�سعة  بتغطيٍة  التقرير  حظي  وقد   

ّدر بكونه  الإعالم، لكن من دون انتقادات كبرية. اإذ �سمُ

ال�سباب،  على  يرّكز  ة 
ّ
عربي ة 

ّ
اإن�ساني تنمية  تقرير  اأّول 

يف  لل�سباب  املحورّية  ة 
ّ
بالأهمي العرتاف  يعني  ما 

كمنظارٍ  ال�سباب  على  التقرير  يرّكز  ة. 
ّ
العربي املنطقة 

اليوم.   
ّ
العربي العامل  ال�سا�سع يف  الو�سع  عن  للتحّدث 

وميّثل التقرير، وهو اآخر �سّتة تقارير ترّكز على الّتنمية 

، ا�ستمرارًا لرتكيزٍ متناٍم على 
ّ
الب�رسية يف العامل العربي

ة 
ّ
اإذ كان ثم ال�سباب يف املنطقة خالل العقود الأخرية. 

.
ّ
�سة لل�سباب العربي

َّ
كر جمموعة تقارير ممُ

 ،٢٠١٦ العربية  الب�رسية  التنمية  تقرير  من  انطالقاً   

 
ّ
العربي ال�سباب  اأنوذج  �سعود  نقدّياً  املقالة  هذه  تتناول 

يف �سيا�سة التنمية يف املنطقة وخطابها، ومغزاه من اأجل 

ل  والتي  املنطقة،  يف  التنمية  ب�ساأن  ال�سيا�سات  �سياغة 

توؤّثر على حيوات ال�سباب فقط بل على الّنا�س من جميع 

التقرير  باأّن  الورقة  وحتاجج   .
ّ
العربي العامل  يف  الأجيال 

 الذي تنامى تاأثريه يف تاأطري 
ّ
يج�ّسد اأنوذج ال�سباب العربي

خطاب التنمية والأمن يف املنطقة. ومع اأّن هناك تفا�سيل 

معتادة يف التقرير، اإّل اأّن ثّمة تطّورات مرتبطة بهذا ال�سياق: 

عن  امل�سوؤوليّة   
ّ
العربي ال�سباب  ّمل  حتمُ تاريخيّة  مراجعة 

 
ّ
 امل�سوؤوليّة عن ال�ستاء العربي

ّ
، والربيع العربي

ّ
الربيع العربي

الذي اأعقبه، ونزعًة جديدًة ل تكتفي باإظهار مواطن عجز 

 
ّ
 والعاملي

ّ
 بو�سفها تهديدًا لالأمن الإقليمي

ّ
ال�سباب العربي

 وفوائ�سه كذلك.
ّ
فح�سب، بل لقدرات ال�ّسباب العربي

م��شعة تقارير التنمية الب�رسية العربية

بداأ اإ�سدار تقارير التنمية الب�رسية العربية منذ عام ٢٠٠٢، 

ع�رس  اخلم�سة  تقارير خالل  �ستة  اإىل  عددها  و�سل  حيث 

هذه  لل�سباب.  الأخري  التقرير  �س 
ّ
ر كمُ فيما  املا�سية،  عاماً 

الإن�سانّية  التنمية  تقارير  من  اإقليمّية  عات 
ّ
تفر التقارير 

منذ  الإنائي  املّتحدة  الأمم  برنامج  اأ�سدرها  التي  العاملّية 

بتكليٍف  الأّول  الب�رسية  التنمية  تقرير  �سدر   .١٩٩٠ عام 

احلرب  �سياق  املّتحدة �سمن  الوليات  مبا�رس من حكومة 

وا�سعًة، مع  تغطيًة �سحافّيًة  التقرير  وتلّقى  الإرهاب.  على 

ملجّلة  ووفقاً  الإنرتنت.  عن  ن�سخة  مليون  من  اأكرث  تنزيل 

 .)٢٠٠٣: ٣ AHDR( اإ�سدارات العام 
ّ
تامي، كان الّتقرير اأهم

 يف املنطقة، كما اقتمُب�س 
ّ
ةٍ للتدّخل الدويل وا�ستمُخدم كمن�سّ

الحتاد  ومن  اأمريكّيني  وم�سوؤولني  قادة  ل�سان  على  بزخم 

 ل�رسعنة ودعم الربامج والإ�سالحات املتنّوعة يف 
ّ
الأوروبي

. وعلى 
ّ
ال�سيا�سة التي كانوا يرعونها يف اأرجاء العامل العربي

 ٢٠٠٢ عام  خطابه  يف  باول،  كولن  اقتب�س  املثال،  �سبيل 

 MEPI الأو�سط«  ال�رّسق  يف  ال�رّساكة  »مبادرة  لإطالق 

التابعة لوزارة اخلارجّية الأمريكّية، من التقرير قائاًل: »تلك 

لي�ست كلماتي. اإّنها كلمات �سادرة عن خرباء عرب اأمعنوا 

الّنظر يف هذه الق�سايا« )يعقوبيان، ٢٠٠٥(. وبذلك، وهكذا 

وؤدجلًة بدرجةٍ كبرية. �سًة وممُ �سيَّ فالتقارير، منذ البداية، ممُ
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دور املثقفني العرب يف التقارير

عام  الأّول  العربية  الب�رسية  التنمية  تقرير  اإ�سدار  ومنذ 

منها  كلٌّ  يرّكَز  اأخرى  تقارير  خم�سة  �سدرت   ،٢٠٠٢

املعرفة  ة: 
ّ
الإنائي الق�سايا  يخ�ّس  خمتلف  مو�سوع  على 

والأمن   ،)٢٠٠٥( اجلندر   ،)٢٠٠٤( ّية 
ّ
احلر  ،)٢٠٠٣(

 
ّ
الإنائي املّتحدة  الأمم  برنامج  وكان   .)٢٠٠٩( الإن�سايّن 

يكّلف مثّقفني عرباً بارزين لتحرير الّتقرير وكتابة ف�سول 

مع  تقرير  كّل  اإ�سدار  يرتافق  ما  وعادًة  فيه.  ة  خا�سّ

من  اأكرث  منها  كلٌّ  ل  يمُحمَّ كما  �سخمة.  ة 
ّ
اإعالمي حمالت 

�س 
َ
تمُقتب ة عن الإنرتنت، تبعاً لالأمم املّتحدة، كما 

ّ
مليون مر

ة 
ّ
ة عربي

ّ
وتمُ�ستخَدم التقارير بكثافة من جانب نخب �سيا�سي

ة. 
ّ
ني يعملون يف املنطقة العربي

ّ
ة، عالوًة على اأكادميي

ّ
وغربي

وكان ال�ست�سهاد بهذه التقارير من جانب �سلطات نيو-

ة ي�سعها يف بوؤرة 
ّ
ة عالوًة على نخب نيوليربالي

ّ
كولونيالي

تنمية  تقارير  اأّي  من  اأكرث   
ّ
وال�سيا�سي  

ّ
ال�سعبي الهتمام 

تقارير  فاإّن  وبهذا،  املّتحدة.  الأمم  ت�سدرها  اأخرى  ب�رسية 

يقروؤها  ل  عابرة  تقارير  لي�ست  العربية  الب�رسية  التنمية 

يف  للمعرفة   
ّ
ال�سيا�سي الّتكوين  مركز  يف  هي  بل  اأحد، 

تقارير  باأّن  الّدعاء  يعني  ة وعنها. وهذا ل 
ّ
العربي املنطقة 

ال�سيا�سة  �سناعة  على   
ّ
وحر م�ستقّل  تاأثري  ذات  التنمية 

اإنتاجها وا�ستخدامها، على حدٍّ  اأّن  يف املنطقة؛ الأحرى، 

ة يف 
ّ
ة واأيديولوجي

ّ
�سواء، يمُ�ساغان بفعل اأجندات �سيا�سي

 منذ انطالق احلرب على الإرهاب.
ّ
العامل العربي

�ساهم هذا النت�سار الوا�سع للتقارير بجعلها مو�سوعًا   

ني 
ّ
الأكادميي من  نقدّيةٍ  ملدر�سةٍ  متناميًا  ولكن  �سغريًا 

لالنتقادات  املحورّية  والنقاط  واء. 
ّ

ال�س على  والنا�سطني 

هة للّتقارير هي: املوجَّ

 من 
ّ
 اأوًل، معظم هذه التقارير حتّلل العامل العربي

خالل اإطارٍ وا�سٍع من الثقافوّية، حيث تكون الثقافة مركزّيًة 

املنطقة  يف  الب�رسية  التنمية  انتفاء  تف�سري  يف  وتكوينّيًة 

معظم  يل  وحتمُ �سكرية، ٢٠١٢(.  لغد، ٢٠٠٩؛  )اأبو  العربّية 

الّتقارير اإىل جمموعة قيم وممار�سات »تقليدّية« ثابتة يمُقال 

عامل  وقوى  و�سغوط  احلداثة  ممار�سات  مع  تتعار�س  اإّنها 

 فيه اإعادة 
ّ
متعومل. لكّن هذه الّنزعة تتجاهل املدى الذي تتم

تخّيل واإعادة ابتكار »الّتقاليد« بحّد ذاتها، مبا هي جزء من 

العامل املعومل احلديث وا�ستجابة له )لفرين، ٢٠٠٤(.

العربية  الب�رسية  التنمية  تقرير  يرّكز  ثانيًا،   

اإّنها  يمُقال  ة 
ّ
وثقافي ة 

ّ
موؤ�ّس�ساتي نواق�س  جمموعة  على 

 عن اأّية منطقة اأخرى وتّدعي اأّن هذه 
ّ
تف�سل العامل العربي

، والقت�سادّي، 
ّ
النواق�س تمُ�سّكل مركز تخّلفها الجتماعي

املعرفة،  يف  هي  الّنواق�س  هذه  اأّن  ويمُزَعم   .
ّ
وال�سيا�سي

ال�ستدعاء  لكّن  املراأة.  ومتكني  ة 
ّ
والدميقراطي ّية، 

ّ
واحلر

 
ّ
 والغربي

ّ
الكا�سح للفجوات والّنواق�س بني العاملني العربي

املنطقة.  يف  لها  اأ�سا�س  ل  ة 
ّ
ا�ست�رساقي تنميطات  �س 

ّ
يكر

الب�رسية  التنمية  لتقرير   )٢٠٠٩( لغد  اأبو  نقد  ويبقى 

العربية بكون اجلندر فيه ثقافوّيًا، اإ�سافًة اإىل اللوم اخلاطئ 

ة املزعومة ب�ساأن التفاوت اجلندرّي، ذا �سلةٍ 
ّ
للّتقاليد العربي

�س للجندر يف التقرير احلايّل.
َّ
وثيقةٍ بالف�سل املمُكر

لالهتمام  تاّماً  التقريرغياباً  يف  نلحظ  ثالثاً،   

بالتدّخالت اخلارجّية وبنقدها، اأكانت من الوليات املّتحدة اأم 

من قوى اأخرى يف احلقبة احلالّية، اأم من القوى الكولونيالّية 

خالل حقبة الكولونيالّية والمربيالية الأوروبّيتني.

بنموذٍج  الرتباط  �سديدة  التقارير  رابعًا،   

ح اإ�سالحات 
َ
ة. وحني تمُطر

ّ
 للتنمية النيوليربالي

ٍّ
اأيديولوجي

لنيولربلة  العربية  الب�رسية  التنمية  تقرير  يرّوج  مقرتحة، 

دين:
ّ
كم ونوٍّ جي لالقت�ساد لتاأمني حمُ

ويمُكّمل،  يرّوج،  ة[ 
ّ
العربي املنطقة  ]يف  الدولة  دور  اإّن   

التي  الإنتاج  وعوامل  واخلدمات  لع 
ّ

لل�س اأ�سواقًا  وينّظم 

الإخفاقات  وتوؤّدي   ... واحد  اآن  دًة يف 
ِّ
قي وممُ دًة 

َّ
قي ممُ تكون 

حة يف ال�سوق اإىل نتاجاٍت غري فّعالة. كما اأّن  غري املمُ�سحَّ

اعتبارات النمّو والعدالة على ال�سواء جتعل من ترويج تنمية 

ال�سيطرة  ًة يف 
ّ
اأ�سا�سي اأولوّيًة   

ّ
الديناميكي القطاع اخلا�ّس 

)٢٠٠٢، ١٢٣ AHDR( .ة
ّ
القت�سادّية يف البلدان العربي

وثّمة نقطة م�سرتكة يف جميع هذه التقارير وهي اأّنها   

الف�سول  اإدخال  بعد  اإىل تعديٍل كبريٍ  تبدو قد خ�سعت 

الأمن  عن   ٢٠٠٩ عام  فتقرير  ون. 
ّ
اأكادميي يكتبها  التي 

التقرير  ر 
ّ
حمر اأّن  درجة  اإىل  كبري  بقدرٍ  ّدل  عمُ الب�رسي 

نف�سه اعرت�س على ال�سيغة الأخرية )كارنيغي، ٢٠٠٩(. 

، كتب موؤّلفو 
ّ
�س لل�سباب العربي

َّ
ويف الّتقرير الأخري املمُكر

بالّتعديالت  »فوجئوا  اأّنهم  للجندر  �س  املخ�سّ الف�سل 

»�سفراء  اأّن  �سمعوا  اأّنهم  مّدعني  لف�سولهم،  الأخرية« 

بلدان عديدة ا�سرتكوا يف تعديل التقرير« )العلي، علي 

ومارلر ٢٠١٦(.

 
يركـــــــــــــــــــــــــــــــــــز تقرير التنمية البشرية العربية على

وثقافيةُيقال  مؤسساتية  نواقص  مجموعـــــــــــــــــــــــــــــة 
إنها تفصل العالم العربي عن أية منطقة أخــــــــــــــــــــــــــرى.
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ّ
�شع�د اأمن�ذج ال�شباب العربي

تقرير التنمية الب�رسية العربية ٢٠١٦ بحاجة اإىل مو�سعة 

ال�سابقة  العربية  الب�رسية  التنمية  تقارير  �سياق  �سمن  ل 

 
ٍّ
�سيا�سي  �سمن �سياق خطابٍ 

ّ
اأعم فح�سب، بل على نحو 

تكوين  على  اً،  ّ
فعلي و�ساعد  بل  ز،  ركَّ وا�سع   

ٍّ
واأيديولوجي

ال�سجالت  يف  املركزّية  ته 
ّ
واأهمي  

ّ
العربي ال�سباب  فكرة 

اأبحاث  لحظْت  وكما  والتنمية.  املنطقة  �سيا�سة  حيال 

ة لل�سباب 
ّ
درا�سات ال�سباب، الت�سنيف والهوّية الجتماعي

نْي، بل مال اإىل اأن يكونا اأكرث ارتباطاً بالبلدان 
َّ
لي�سا عاملي

 )�سكرية وتنوك، ٢٠١٥(. 
ّ
الرثّية يف ن�سف الكرة ال�سمايل

 
ّ
وحتى العقود القليلة املا�سية، كان للت�سنيف الجتماعي

ة. اأّما 
ّ
لل�سباب �سلة �سئيلة جداً مبعظم بلدان املنطقة العربي

ة، 
ّ
الت�سنيفات الأخرى كالّطبقة والعائلة فكانت اأكرث اأهّمي

واملراهقة  ال�سباب  عمر  يمُعَط  مل  العمر،  يخ�ّس  ما  ويف 

اهتماٍم  روؤية  النادر  من  كان  وبالتاأكيد،  كربى.  اأولوّيًة 

ة 
ّ
الإنائي الربامج  يف  ال�سباب  ة 

ّ
ق�سي على   

ٍّ
من�سب اأكرب 

اأو �سجالت ال�سيا�سة العاّمة. وبالّطبع، كان ثّمة م�سلحة 

 اأع�ساء من ال�سباب، ولكن لي�س 
ّ
ة يف �سم

ّ
ة �سيا�سي

ّ
حزبي

يمُ�ستخَدم  ومل  ة، 
ّ
ال�سبابي ال�سيا�سة  ر�سم  م�ستوى  على 

م�ستوى  على  ال�سيا�سات  تغيري  يف   
ّ
ال�سبابي اخلطاب 

ز يف 
َّ
 ممي

ٍّ
د على ال�سباب كت�سنيٍف اجتماعي الّدولة. مل يمُ�سدَّ

ة التي 
ّ
الدعوة اإىل الّتغيري، حتى داخل الأحزاب ال�سيا�سي

اأولت اهتماماً للعمل مع ال�سباب )�سكرية وتنوك، ٢٠١٥(.

اإّل   
ّ
العربي العامل  الواجهة يف  ال�سباب يف  ومل ي�سبح   

كحلبة  املديّن  املجتمع  �سعود  مع  الت�سعينّيات،  حلول  مع 

�س 
ّ
ر حمُ وقد  اإن�سايّن.  بوجٍه  النيوليربالّية  و�سعود  للّتغيري 

الذين  القادة  بفعل موجة جديدة من  ال�سعود مبعظمه  هذا 

ورثوا ال�سلطة من والديهم: امللك عبد الله وامللكة رانيا يف 

الأردن، امللك حمّمد ال�ساد�س يف املغرب، اإ�سافًة اإىل ال�ّسيخ 

. ال�سباب يعني الّتغيري، 
ّ
حمّمد بن را�سد اآل مكتوم يف دبي

ا�ستبدال  هو   
ّ
العربي العامل  تغيري يف  اإىل  بحاجة  كان  وما 

بكونهم  لأنف�سهم  رّوجوا  الذين  باأبنائهم  القدميني  احلّكام 

ال�سيا�سات  فعت من خالله  دمُ للتغيري الذي  �سباباً وداعمني 

النيوليربالّية )اأوتاوي ودون، ٢٠٠٧؛ �سكرية، ٢٠١٥(.

كما  ال�سباب  ينطلق خطاب  مل  الأحوال،  ويف جميع   

يمُ�ستخَدم الآن مع ارتباطه بالّتنمية والأمن اإّل بعد هجمات 

ثالثة  نتاج  هذا  كان   .٢٠٠١ اأيلول  من  ع�رس  احلادي 

باأّن  وا�سع  نحو  على  التناقل  مّت  اأّوًل،  مرتابطة.  تطّورات 

منّفذي الهجمات كانوا كّلهم من ال�سباب، �سباٍب متعّلمني 

. وبذلك كان ثّمة �سلة 
ّ
من الطبقة الو�سطى يف العامل العربي

 
ّ
ة ب�ساأن الإرهاب العربي

ّ
ة الغربي

ّ
�ست بني املخاوف الأمني

ّ
تكر

 من 
ّ
 من جهة، واأفعال وهوّيات ال�سباب العربي

ّ
والإ�سالمي

�سدرت  مبا�رسًة،  الهجمات  تنفيذ  وبعد  املقابلة.  اجلهة 

تقارير كثرية تتحّدث عن ت�سّخم عدد ال�سباب وتهديده 

بع�سها  بذكر  نكتفي  ة، 
ّ
الأمريكي املّتحدة  الوليات  لأمن 

تقريرين عن  بروكنغز  اأ�سدر معهد  الإ�سارة:  �سبيل  على 

ت�سّخم اأعداد ال�سباب، وا�ست�سافوا عدة ور�سات تناق�س 

 تقرير 
ّ

الأعداد املتعاظمة لل�سباب يف املنطقة. وباملثل، يف�رس

التنمية الب�رسية العربية ٢٠١٦ تركيزه على ال�سباب عرب 

ًا 
ّ
الإ�سارة اإىل اأّن ثّمة »موجًة«، »كتلة«، و»زخماً« دميغرافي

به حقيقة اأّن »ال�سباب 
ّ
 ت�سب

ّ
»غري م�سبوق« يف العامل العربي

بني عمري خم�سة ع�رس وت�سعة وع�رسين ي�سّكلون قرابة 

اآخر  ثلث  لدينا  ]بينما[  ة[، 
ّ
]العربي املنطقة  �سّكان  ثلث 

قبل  من  املنطقة  ت�سهد  ومل  ع�رسة...  اخلام�سة  �سن  حتت 

ْي 
َ
مثل هذه الّن�سبة الكبرية من ال�سباب؛ فال�سباب بني عمر

ما  اأو  ال�سّكان،  من عدد  نحو ٣٠%  ي�سّكلون   ١٥ - ٢٩

ال�سّكايّن  النمّو  خلق  وقد  ن�سمة...  ماليني   ١٠٥ يقارب 

كامل  وعلى  املجتمعات  على  هائلًة  �سغوطاً  ال�رسيع 

هم  الغالب،  وال�سباب، يف  ة. 
ّ
العربي للّدول  ة 

ّ
التحتي البنية 

مزيٍج  اإىل  الأو�سع  ة 
ّ
الجتماعي امل�سكالت  يرتجمون  َمن 

متفّجر وراديكايّل« )AHDR ٢٠١٦، �س ٢٢(.

اخل�ف من الطفرة ال�شبابية

يعك�س هذا القتبا�س نزعًة �سائدًة يف تقارير اأخرى تعك�س 

بدورها اإح�سا�ساً بالقلق حيال الأعداد الكبرية من ال�سباب 

 
ّ
وال�سيا�سي القت�سادّي  والإحباط  ة، 

ّ
العربي املنطقة  يف 

واخلطابات  التقارير  هذه  معظم  وتنتهي  يعي�سونه؛  الذي 

هذا  مع  تتعامل  مل  اإذا  اأّنك  اإىل  ي�سري  بتهديدٍ  باإح�سا�ٍس 

 .)٢٠١٢ )�سكرية،  الّثمن  كّلنا  ف�سندفع  ط، 
َ
املمُحب اجليل 

التي  الطرق   
ّ
اأهم اأحد  ة 

ّ
ال�سبابي الطفرة  فاإّن  الواقع،  ويف 

، اأو ال�سباب يف اجلنوب عموماً، 
ّ
يمُرَبط بها ال�سباب العربي

: اأي الفكرة القائلة اإّن بلدانًا كثريًة 
ّ
مبخاوف الأمن العاملي

 
بعد  إال  واألمن  بالتنمية  ارتباطه  مع  الشباب  ينطلق خطاب  لم 
هجمات الحادي عشر من أيلول وبعد تنفيـــــــــــــــــــــــــــــذ 
الهجمات مباشرًة، صدرت تقارير كثيرة تتحــــــــــــــــــــــــــدث 
عن تضخم عدد الشباب وتهديده ألمن الواليات المتحدة األميركية.
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 عدداً غري متنا�سب وغري م�سبوق 
ّ
 ت�سم

ّ
من اجلنوب العاملي

قد  الدميغرايّف  التفاوت  هذا  واأّن  ال�سباب،  من  ًا 
ّ
تاريخي

من  مت�ساعدة  م�ستويات  اإىل  املطاف  نهاية  يف  يوؤّدي 

عاَلج  يمُ مل  اإذا   
ّ
ال�سيا�سي وال�سطراب  والّنزاع،  العنف، 

 
ٌ
ة ا�ستمرار

ّ
ة. وهذا اخلطاب عن الطفرة ال�سبابي

ّ
الأمر بفاعلي

 الذي راأى 
ّ
 الأمريكي

ّ
خلطابات �سابقة داخل اجلهاز الأمني

اأثناء احلرب الباردة اأّن عدد ال�سّكان املتعاظم يف اجلنوب 

واقت�سادّية،  ة 
ّ
�سيا�سي فو�سى  اإىل  يمُف�سي  قد   

ّ
العاملي

واخلطاب  ة. 
ّ
ال�سيوعي انت�سار  على  �سي�ساعد  وبالتايل 

بني  بات  ابط 
ّ
الر لكّن  ذاته  اليوم هو  ة 

ّ
ال�سبابي الطفرة  عن 

وكانت  ة. 
ّ
الإ�سالمي ة 

ّ
الأ�سولي وانت�سار  ة 

ّ
ال�سبابي الطفرة 

ة قد انتمُقدت ب�سبب اعتمادها على 
ّ
نظرّية الطفرة ال�سبابي

ة ل اأ�سا�س لها يف الواقع عن ال�سباب - 
ّ
اّدعاءات تنميطي

على الأخ�ّس ال�سباب الّذكور امللّونني يف اجلنوب العاملي.

ة هذه النتقادات، اإّل اأّن 
ّ
وعلى اأّية حال، وبرغم اأهمي  

لي�ست  ذاك،  اأو  الّنحو  هذا  على  ة، 
ّ
ال�سبابي الطفرة  نظرّية 

خا�سّة بال�سباب يف حّد ذاتها.

ة تعريف الطفرة 
ّ
 اأوًل، ثّمة تنويع كبري يف كيفي

با�ستخدام  ة ل يكتفون 
ّ
ال�سبابي الطفرة  ة: فمنّظرو 

ّ
ال�سبابي

جمال من الأعمار من اأجل تعريف ال�سباب، بل عادًة ما ل 

اإّل وفقًا لعالقتها  العمرّية بالعتبار  تمُوؤخذ هذه ال�رسيحة 

بال�سّكان العاملني البالغني، ل بالّن�سبة اإىل ال�سّكان ككّل. 

ما  وغالبًا  بل  ة«، 
ّ
ال�سبابي »الطفرة  ا�ستخدام  ميكن  وبذلك 

ة 
ّ
ة الفتي

ّ
تمُ�ستخَدم، كاختزال لالإحالة اإىل ال�رسائح ال�سّكاني

، وميكن اأن ت�سمل كّل من هو حتت 
ّ
واملتزايدة على نحو اأعم

�سّن الثالثني. 

 
ّ
يتم احلالت،  من   

ّ
الأعم الغالب  ويف  ثانياً،   

ارتباطه  مدى  يف  ة 
ّ
ال�سبابي الطفرة  مغزى  اإىل  ق 

ّ
التطر

هذه  ويف  القت�سادّية.  الفر�سة  اإىل  الفتقار  مب�سكلة 

)اأو  لل�سباب  املتعاظمة  الرتفاعات  باأّن  يمُحاَجج  املواقف، 

ة( ميكن اأن توؤّدي اأحياناً اإىل ا�سطراب 
ّ
البنى العمرّية الفني

بفعل  هذا  يكون  اأن  دون  من   ،
ّ
�سيا�سي ونزاع   

ّ
اجتماعي

لة يف ال�سباب بال�رسورة، بل بفعل املناف�سة  �سمات متاأ�سّ

ويف  احلقيقة،  ويف  املحدودة.  والفر�س  املوارد  على 

ة 
ّ
الفتي ة 

ّ
ال�سّكاني ال�رسائح  اأّن  لوحظ  اأخرى،  �سياقات 

ًا تعزيز 
ّ
الكبرية »قد ت�سّكل نعمًة لالقت�ساد« و»ميكنها فعلي

ال�سباب  ا�ستيعاب  ة 
ّ
اإمكاني حال  يف  القت�سادّي،  النمّو 

باأّن الطفرة  يف وظائف جديدة«. وبالّتايل حاجج البع�س 

اً« و»فر�سًة« اأو، على  ّ
ة قد يكون »مك�سباً دميغرافي

ّ
ال�سبابي

ة« اأو »حتّدياً«.
ّ
العك�س، »قنبلًة دميغرافي

هو  ًا 
ّ
فعلي ة 

ّ
ال�سبابي الطفرة  مفهوم  حوله  يتمحور  وما   

فاه وما 
ّ
م�سكلة الفائ�س ال�سّكايّن يف حقبة دولة ما بعد الر

من  عدد  عاد  املا�سي،  العقد  وخالل  ة. 
ّ
احلالي التنمية  بعد 

»الفائ�س  ب�ساأن  مارك�س  فكرة  اإىل  ني 
ّ
الجتماعي العلماء 

زة 
ِّ
مات املمي

ّ
«، حماججني باأّن اإحدى ال�س

ّ
ال�سكايّن الن�سبي

اأعداد  ارتفاع  كانت  ة 
ّ
العاملي ة 

ّ
النيوليربالي ة 

ّ
للراأ�سمالي

اقت�ساد  يف  بنيوّيًا  لزمني  غري  ون 
َ

»يمُعترب الذين  الّنا�س 

ذوي  كونهم  اإىل  »يفتقرون  والذين  املال«،  راأ�س  تكثيف 

من  اإق�ساوؤهم   
ّ
»يتم والذين  وم�ستهلكني«،  كعّمال  قيمة 

زمننا«.  يف  اجلوهرّية  والقت�سادّية  ة 
ّ
الجتماعي الأنظمة 

وقد نوق�ست هذه الفكرة بتنويعات كثرية، كـ »فاقد ب�رسّي« 

 ،)٢٠١٣ )تايلر،   »
ّ
اجتماعي »اإذلل   ،)٢٠٠٤ )بومان، 

اأجور«  بال  »حياة   ،)٢٠٠١ )واكانت،  نامية«  ة 
ّ
»هام�سي

)دينينغ، ٢٠١٠( و»اإق�ساءات« )�سا�سن، ٢٠١٦(. وغالباً 

 هذا النتقال يف املجتمع الراأ�سمايّل نحو الإنتاج 
َّ

ما يمُف�رس

ة 
ّ
التكنولوجي للتنحية  كنتاٍج  ة 

ّ
�سّكاني لفوائ�س  املتنامي 

الراأ�سمال  انتقال  الراأ�سمايّل،  الإنتاج  من  العمل  لقّوة 

وعوملة  حمدودة،  عمل  قّوة  متطّلبات  ذات  قطاعات  اإىل 

ة التي اأف�ست اإىل اإق�ساء و�سلب الّنا�س الذين 
ّ
الراأ�سمالي

كانوا يتمّتعون يف ما م�سى ب�سبل رزق بديلة، والرتداد 

النيوليربايّل �سد نوذج دولة التنمية والرفاه ال�ساعي نحو 

 واقت�سادّي تاّم، ولو متفاوتًا.
ّ
�سملٍ اجتماعي

ة للّنخب طريقًة م�رسوعًة 
ّ
يوؤّمن مفهوم الطفرة ال�سبابي  

اإذ  ة، 
ّ
ال�سّكاني الفوائ�س  م�سكلة  عن  للتحّدث  ًا 

ّ
�سيا�سي

املجتمع  يف  ة 
ّ
الداخلي الّتعار�سات  من  النتباه  يمُحّول 

ة ظاهرّية تنتج بفعل 
ّ
 اإىل حتّديات خارجي

ّ
الراأ�سمايّل العاملي

ئة والتنمية 
ّ
اجتماع معّدلت اخل�سوبة العالية، الإدارة ال�سي

ن�سّلم  اأْن  وما   .
ّ
العاملي اجلنوب  �سمن  بلدان  املحدودة يف 

 للت�سديد 
ّ
ة كاإطار بالغي

ّ
ة ا�ستخدام الطفرة ال�سبابي

ّ
باإمكاني

اأ�سهل  �سي�سبح  ال�سّكايّن،  الفائ�س  ب�ساأن  املخاوف  على 

التنمية  ل�سيا�سة  اجلوهرّية  املفارقات  اإحدى  فهم  علينا 

َه اإليها الباحثون: 
ّ
ة اأخرياً التي غالبًا ما تنب

ّ
ة العاملي

ّ
ال�سبابي

واإق�سائهم  ال�سباب  بطالة   حيال 
ّ
اجللي القلق  من  غم 

ّ
بالر

انتقال من  اأّي  ب�ساأن  اأدّلة كبرية  لدينا  لي�س  القت�سادّي، 

ة التي عادًة ما تمُرَبط باإنتاج 
ّ
ة النيوليربالي

ّ
الأجندات الإنائي

ة 
ّ
�سعبي ة 

ّ
اإنائي برامج  اأّي  من  اأو  والبطالة،  الإق�ساء  هذا 

ة معاجلتها لهذه امل�سكالت. واإّن 
ّ
جديدة ميكن توّقع اإمكاني

كما  التنمية،  بعد  ما  الرفاه،  بعد  ما  ة 
ّ
الأمني الدولة  هدف 

جميع  »اإ�رساك  لي�س  واآخرون،  ويل  هولزورث  يحاجج 

الت�سّظي  »اإدارة  بل  الدولة«،  ة �سمن 
ّ
الطبقات الجتماعي
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ٍّ
ة املتطّورة« لفائ�ٍس �سّكاينٍّ عاملي

ّ
 و»الهام�سي

ّ
الجتماعي

 »غري لزٍم بنيوّيًا« لرتاكم راأ�س املال«.
َ

متنامٍ يمُعترب

والأمن  وال�سالم،  ال�سباب،  اأجندة   يف 
ّ
الأهم ال�ساغل   

الفوائ�س  تلك  الأخ�ّس  على   - ال�سباب  اأّن  هو  ة 
ّ
العاملي

عن  مق�ساًة  نف�سها  جتد  التي  ال�سباب  من  ة 
ّ
ال�سّكاني

دكلة والجنذاب 
ّ
الفر�س القت�سادّية - يف موقع خطر الر

ف. ويحّذر قرار 
ّ
اإىل الأ�سكال العنيفة )وغريها( من التطر

دكلة اإىل م�ستوى 
ّ
جمل�س الأمن رقم ٢٢٥٠ باأّن »�سعود الر

ف العنيف، بني ال�سباب على الأخ�ّس، يهّدد 
ّ
العنف والتطر

الب�رسية  التنمية  تقرير  ويّدعي  والّتنمية«.  ال�ستقرار 

دكلة العنيفة اأ�سبحت م�سدر قلقٍ 
ّ
العربية ٢٠١٦ اأّن »الر

ة، بني 
ّ
دة - عرب اأرجاء املنطقة العربي خا�س - بل �سمًة حمدِّ

ال�سباب على الأخ�س« حيث »اأظهرت نف�سها بطرق رهيبة 

بت بخطرٍ كبري على املجتمعات يف املنطقة واأرجاء 
َّ
وت�سب

ةٍ 
ّ
�س املبا�رس لهذا القلق هو »وجود خلفي

ّ
العامل«. واإّن املحر

ة يف العراق 
ّ
من املجّندين ال�سباب يف ... الدولة الإ�سالمي

والبلدان  النزاع  مناطق  اأخرى يف  وجماعات   ... وال�سام 

ا خارج النزاع«.
ً
الأكرث ا�ستقرار

الل�م على القطاع العام

ف يف 
ّ
ة خلطر ردكلة ال�سباب والتطر

ّ
وال�ستجابة الأ�سا�سي

هذه التقارير واملوؤمترات هي ال�سعي نحو اإ�رساك ال�سباب 

مبا�رسًة كـ»بناة �سالم« باأنف�سهم، حيث ي�سطلعون بواجب 

 ،
ّ
ف ومناه�سة الردكلة على امل�ستوى املحلي

ّ
جمابهة التطر

. وهنا، تتالءم اأجندة ال�سباب، وال�سالم، 
ّ
، والعاملي

ّ
والوطني

ة ب�سّدة مع التاأمني الأو�سع للتنمية: اإذ يمُحاَجج 
ّ
والأمن العاملي

رْدكلة  على  للدولة  والتقليدّية  قة 
ّ
ال�سي ال�ستجابات  باأّن 

بدًل  امل�سكلة  »اأعرا�س  بتناول  تكتفي  ما  غالباً  ال�سباب 

ف 
ّ
التطر امل�ساركة يف  اإىل  تدفع  التي  العوامل  معاجلة  من 

التوّتر،  »مفاقمة  يف  ت�سهم  اأن  ميكن  وبذلك  العنيف«، 

و�ستكون  العنف«،  لأيديولوجيات  اأكرب  دعٍم  وحتري�س 

هناك، بالنتيجة، حاجٌة اإىل مقاربةٍ اأكرث اّت�ساعًا وم�ساركًة 

�سّد  املرونة  بناء  يف  ني 
ّ
اأ�سا�سي »كحلفاء  ال�سباب  تمُ�رسك 

ف العنيف«. والهدف الأكرب هو دفع ال�سباب - كّل 
ّ
التطر

ال�سباب - اإىل اعتناق »ثقافة �سالم، وت�سامح ]و[ حوار« 

 اآمن« يف املقام الأّول، حيث ل 
ّ
وروؤية حيال »جمتمع عاملي

�سالم بال تنمية.

ة. كما اأّن من الأرجح 
ّ
وقد يبدو كّل هذا �سديد اجلاذبي  

م 
ّ
 قي

ّ
اأن تتمّكن هذه الأجندة من فتح املجال لعمل �سبابي

 اإلقاء نظرةٍ نقدّيةٍ قريبةٍ 
ّ
يف بناء ال�سالم. ومع هذا، من املهم

كبناة  »ال�سباب  خطاب  با�سم  حّقًا  ويمُفَعل  يمُقال  ما  على 

وال�سالم  ال�سباب  اأجندة  تتبّنى  اأّوًل،  هذا.  اجلديد  �سالم« 

ًة عن ال�سالم بكونه مرغوباً على نحوٍ 
ّ
والأمن روؤيًة جوهراني

وغري  ئان 
ّ
�سي والنزاع  العنف  حيث  اإ�سكايّل،  غري   

ٍّ
بديهي

الت�رسيحات  اأدنى حتّفظات. ومتيل  وبال  باملطلق  مرغوبني 

 بـ»ثقافة �سالم« 
ّ
ب�ساأن ال�سعي نحو التزام ال�سباب العاملي

اإىل طرحها من دون تقييم. وم�سكلة هذه املقاربة هي اأّنها: 

�رسورّيًة  تكون  قد  الّنزاعات  بع�س  اأّن  عن  »تتغا�سى 

اأجل  من  ة 
ّ
الجتماعي اجلماعات  تت�سارع  حني  كما... 

اجلماعات  بع�س  اأّن  كما  ة... 
ّ
الجتماعي والعدالة  امل�ساواة 

يف املجتمعات املتاأّثرة بالّنزاع قد توؤمن ب�سّدة باأّنها عاجزٌة 

عن التفكري بال�سالم قبل حتّقق »العدالة««.

 ،٢٠١٦ العربية  الب�رسية  التنمية  تقرير  يمُخفق  كما   

يف  العنيفة  الّنزاعات  بني  بو�سوح  التمييز  يف  مثاًل، 

ة 
ّ
 التي جابهت الأنظمة الت�سّلطي

ّ
انتفا�سات الربيع العربي

ة عام ٢٠١١، والّنزاعات امل�سّلحة 
ّ
على طول املنطقة العربي

للّثورة امل�ساّدة التي �سعدت بقيادة النخبة. وبدًل من هذا، 

حيث  الّنزاعات،  من  النمطني  هذين  بني  التقرير  يخلط 

ة عّما حدث ويدعو اإىل تدّخالت 
ّ
يحّمل ال�سباب امل�سوؤولي

ة اندلع اأّي نزاع عنيف جمدداً. و�سمن هذا 
ّ
لكبح اإمكاني

التنمية  تقرير  يقّدمها  التي  الدعوة  اعتبار  ميكن  ال�سياق، 

الب�رسية العربية ٢٠١٦ من اأجل »التعليم ]الذي[ ي�ساعد 

ال�ّسباب على تثمني قيمة ال�سالم« و»برامج اإعادة التوجيه 

ًة 
ّ
« يف ال�سباب، اإ�سكالي

ّ
التي تغر�س قيمة التعاي�س ال�سلمي

اإىل  ت�ستند  الدعوة  اأّن هذه  ب�سّدة. ومبا  القلق  وباعثة على 

حتّمله  ممّا  اأكرب  ة 
ّ
م�سوؤولي  

ّ
العربي ال�سباب  ّمل  حتمُ اّدعاءات 

فاإّنها  املنطقة،  يف  العنيف  الّنزاع  ب�ساأن  اجلماعات  لباقي 

 ،
ّ
والعاملي  

ّ
الإقليمي البنيوّي  العنف  معاجلة  يف  تمُخفق 

والتفاوت والظلم الذي يجعل اإلزامات ال�سالم م�ستحيلًة 

ة )بجاج وهانتزو�سبولو�س، ٢٠١٦(، 
ّ
�سمن ال�سياقات احلالي

 
ُيخفــــــــــــــــــــــــق تقرير التنمية البشرية العربية في التمييز 
العربي  الربيع  انتفاضات  في  العنيفة  النزاعات  بين  بوضوح 
والنزاعات المسلحة للثورة المضادة التي صعدت بقيادة النخبة. 
وبداًل من هذا، يخلط التقرير بين هذين النمطين من النزاعات، 
حيث يحمل الشباب المسؤولية عما حدث ويدعو إلى تدخالت 
مجددًا. عنيف  نزاع  أي  اندالع  إمكانية  لكبــــــــــــــــــــــــــح 
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كما ت�سعى فعلياً نحو كبح اأو اإعادة توجيه اأنواع التحّديات 

والتي  والقت�سادّي   
ّ
ال�سيا�سي القائم  للو�سع  املمُواِجهة 

.
ّ
انطلقت على نحوٍ موؤّثر يف الربيع العربي

بحّد  ال�سالم«  لـ»بناء  ال�سباب  ممار�سة  ّدمت  قمُ ثانياً،   

ال�سباب،  اأجندة  يف  بتكرار  عليها  التاأكيد  وبرغم  ذاتها، 

و»غري  »بديهّية«  بكونها  العاملّية  والأمن  وال�سالم، 

بناء  نوذج  فاإّن  ف، 
َّ
تمُعر وحني   .

ّ
�سبابي بتعريٍف  اإ�سكالّية«، 

والأمن  وال�سالم  ال�سباب،  اأجندة  يف  له  ج  املمُروَّ ال�سالم 

املرتبطة  ال�سالم  لبناء  الليربالّية  املقاربة  هو  يكون  العاملّية 

الدولّية  التنمية  ومنّظمات  الدويّل،  والبنك  املّتحدة،  بالأمم 

اأ�سا�س  »اأر�سخ  اأّن  املقاربة  �س هذه 
ّ
وتمُكر الت�سعينّيات.  منذ 

لل�سالم... هو دميقراطّية ال�سوق«، وترى بناء ال�سالم بكونها 

 
ّ
ال�سيا�سي  ،

ّ
الجتماعي التنظيم  الغربّية يف  النماذج  ل  وِّ

»حتمُ

»اللربلة  وتمُوا�سل  احلرب«  متّزقها  دول  اإىل  والقت�سادّي 

اإعالن  املثال، يدعو  ال�سيا�سّية والقت�سادّية«. فعلى �سبيل 

 لل�سباب وال�سالم والأمن احلكومات 
ّ
عّمان للمنتدى العاملي

و�سيا�سات  ال�سباب  ت�سغيل  لفر�س  الأولوّية  »اإفراد  اإىل 

لتحقيق  »املهارات  ال�سباب  وتعليم  ال�ساملة«،  العمل 

القطاع اخلا�ّس »ك�رسكاء يف  العمل«، والعمل مع  مطالب 

الّنقاط  اأّن هذه  «. ومع 
ّ
ت�سغيل ال�سباب وبرامج العمل احلر

واعدًة ملعاجلة التهمي�س القت�سادّي والإق�ساء  تبدو طرقاً 

لل�سباب عاملّياً، فاإّن الدعوة من جانب املنّظمات الدولّية يف 

الفرتة احلالّية لفتح فر�س العمل اأمام ال�سباب باتت مرتبطةً 

ب�ساأن  النيوليربالّية  املطالب  من  املعتادة  باملجموعة  ب�سّدة 

العمل  وتاأمينات  ال�سوق  عن  القيود  ورفع  اخل�سخ�سة، 

فعلّياً ل  توؤّثر �سلباً  اإ�سالحات  - وهي  �سّناً  للعّمال الأكرب 

اإيجاباً على الو�سع القت�سادّي لل�سباب وغريهم من العّمال 

بط وا�سح يف تقرير التنمية الب�رسية 
ّ
على ال�سواء. وهذا الر

العربية ٢٠١٦ الذي ي�سع اللوم على برامج تنمية ال�سباب 

 ب�سبب احلجم الكبري للقطاع العاّم، ويدعو 
ّ
يف العامل العربي

واإزالة  اخلا�ّس،  القطاع  يف  اأكرث  توظيف  اإىل  انتقال  اإىل 

»احلركة  متنع  التي  اجلمركّية  والأنظمة  ال�سّيقة«  »القيود 

ة[ للب�سائع والب�رس وراأ�س املال« يف املنطقة.
ّ
]احلر

تعليم من�شجم مع حاجات الأ�ش�اق

يف   
ّ
اأعم تنامٍ  ثّمة  ذاته،  الوقت  ويف  ثالثًا،   

الذي   
ّ
وال�سيا�سي  

ّ
الإنائي اخلطاب  بال�سباب يف  الهتمام 

ًا بطبيعته. 
ّ
ة بل كان عاملي

ّ
مل يقت�رس فعله على املنطقة العربي

ة ذا 
ّ
، والهوّية والفاعلي

ّ
وبات ال�سباب كت�سنيف اجتماعي

ة بطريقٍة غري م�سبوقة 
ّ
الدوائر الإنائي ح�سور متزايد يف 
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ا�ست�سعار الطفرة  اأي�سًا بفعل  ًا، كان هذا 
ّ
ل. وجزئي

ْ
من قب

. ولكن اأي�ساً، خالل 
ّ
ة على امتداد اجلنوب العاملي

ّ
ال�سبابي

العقدين املا�سيني، بات ال�سباب على نحوٍ متزايد يف مركز 

 
ّ
والإعالمي  

ّ
والإنائي احلمُكم،  ودوائر   ،

ّ
ال�سيا�سي اخلطاب 

كما  العامل.  ومناطق  بلدان  اأرجاء  جميع  يف   
ّ
وال�سعبي

ًا بالن�سبة اإىل 
ّ
بات ال�سباب على نحوٍ متزايد �ساًل اأ�سا�سي

ة. 
ّ
الوليات املّتحدة يف �سيا�ستها اخلارجي

خدمة  يف   
ّ
العاملي  

ّ
ال�سبابي اخلطاب  �سعود  ويمُ�سهم   

امل�سكالت  من  النتباه  ي�ساعد يف حتويل  وظائف عديدة: 

يف القت�ساد اإىل امل�سكالت لدى ال�سباب ويف املدار�س، 

النتباه  تركيز  عرب  ال�سباب  اإىل  الفتقار  خطاب  ين�رس 

نمُدخلهم  كي  ال�سباب  يف  اإ�سالحه  اإىل  نحتاج  ما  على 

ب�ساأن  اإىل �سوق العمل: مهارات دنيا، توّقعات عالية جّداً 

وبالنتيجة،  البائ�س.  واملوقف  الفعليّة،  والوظائف  الأجور 

�سريّوج ملحاّجات من اأجل انخراط عمل اأكرب يف املنظومة 

اخلدمة  مبالغ  تخفي�س  اأجل  من  وحماّجات  التعليميّة 

الجتماعيّة وتاأمينات العمل للعّمال الأكرب �سّناً. كما يرّوج 

الّتفاوتات  على  الرتكيز  من  وبدًل  اأجيال.  خلطاب �رساع 

والّنزاعات بني الأثرياء والفقراء، راأ�س املال وقّوة العمل، 

الإعالم  و�سائل  رّكزت  العامليّني،  واجلنوب  ال�سمال 

امل�سّنني  بني  مزعومة  توّترات  على  ال�سيا�سيّون  واملعّلقون 

)�سكرية  القت�سادّية  الأزمة  جذر  هي  بكونها  وال�سباب 

وتنوك، ٢٠١٥(.

 ٢٠١٦ العربية  الب�رسية  التنمية  تقرير  ن�سع  وحني   

د 
ّ

�سمن هذا ال�سياق، �سيكون بو�سعنا اإدراك كيف اأّنه يج�س

ّث ال�سباب وم�ساغل  مثاًل م�سابهًا للحالت ال�سابقة. اإذ يمُحَّ

الربامج  من  ملزيد  الرتويج  موا�سلة  اأجل  من  ال�سباب 

ة. ومبعزل عن الهتمام بخطاب الطفرة 
ّ
ة النيوليربالي

ّ
اإلنائي

تعالج  قد  �سيا�سات  لتقدمي  حماولة  ثّمة  لي�س  ة، 
ّ
ال�سبابي

اأو  ة، 
ّ
�سعبي ت�سغيل  برامج  جذري:  نحو  على  الأمر  هذا 

تخفي�س القيود على الهجرة. بدًل من هذا، تدعو الوثيقة 

 
ّ
ة تتمحور حول التوظيف الذاتي

ّ
اىل اأيديولوجيا نيوليربالي

وريادة الأعمال وتعزيز القطاع اخلا�ّس يف جميع فقراتها. 

البلدان  الّتنمية يف  ف�سل  ب�ساأن  باللوم  الوثيقة  تلقي  كما 

اأكرب من الالزم.  اأّن حجمه  يمُزَعم  ة على قطاع عام 
ّ
العربي

نهاية  حتى   
ّ
م�ستمر العام  القطاع  على  الهجوم  اأّن  وجند 

يف  بب 
ّ

ال�س هي  العام  القطاع  هيمنة  اأّن  ويمُزَعم  الوثيقة. 

الفتقار اإىل م�ساريع قوّية واىل ثقافة ريادة اأعمال: اإذ عمد 

القطاع العام اإّما اإىل مزاحمة القطاع اخلا�ّس اأو الّتالعب 

مع  واحتكارّية،  ة 
ّ
تناف�سي غري  حتالفات  تزييف  اإىل  اأو  به 

التمويل  من  متنّوعة  منظومات  تنمية  كبح  يف  ا�ستمراره 

اأخرى  تقارير  مياثل  نحوٍ  ذلك، وعلى  العام. وعالوًة على 

عن بطالة ال�سباب، تمُرى م�سكالت البطالة بكونها كامنًة 

مهارات  ميتلكون  ل  طاّلباً  ج 
ّ
تمُخر التي  التعليم  وزارة  يف 

.)٧٥ ،AHDR( العمل يف القت�ساد العاملي

�ستكون   ،
ّ
التعليمي النظام  يف  امل�سكالت  تكمن  واإذ   

نف�سه.   
ّ
التعليمي الّنظام  اإ�سالح  يف  اأي�سًا  كامنًة  احللول 

يتحّدث الّتقرير عن حماولت جديدة من جانب احلكومات 

على طول منطقة ال�رسق الأو�سط و�سمال اأفريقيا لإ�سالح 

وهنا  اجلديدة،  ال�سوق  حتّديات  ملواجهة  اجلامعيّة  املناهج 

جمّدداً يتحّدث التقرير عن »اإعادة تنظيم املناهج اجلامعيّة، 

الت�سديد على جودة التعليم العايل، وتو�سيع برامج التدريب 

« )AHDR ٢٠١٦، ٧٦(. واإىل جانب الإ�سالحات يف 
ّ
املهني

التعليم، يدعو التقرير اإىل تغيري يف �سيا�سة العمل اجلديدة 

لت�سهيل انتقال اجليل الأ�سغر من املدر�سة اإىل العمل. ول 

قوانني  تفعيل  د 
ّ
ال�سيا�سة على جمر التغيريات يف  تقت�رس 

التغيريات  تكون   - جمّدداً   - بل  فقط،  عدالة  اأكرث  عمل 

 
ّ
املهني »الإر�ساد  مثل  اأ�سياء  وتت�سّمن  بطبيعتها  تعليميّة 

�سمن  الأعمال  ريادة  مهارات  و»دعم  اخلدمات«  وحتقيق 

هذا،  كّل  ويف   .)٨٣  ،٢٠١٦  AHDR( ال�سباب«  �سفوف 

ثّمة تفا�سيل قليلة تف�سل هذا التقرير عن تقارير التنمية 

التي  الأخرى  التقارير  مئات  اأو  الدويّل،  بالبنك  ة  اخلا�سّ

ترّوج لنموذج تنمية نيوليربايّل ب�ساأن ال�سباب. ويتوّقع املرء 

ًا يف الّنربة وال�سيا�سات اأو بع�س املراجعة على الأقّل  تغريّ

 ٢٠١٦ العربية  الب�رسية  التنمية  تقرير  لكّن  الأزمة،  بعد 

عن  الدويّل  البنك  تقرير  ميني  على  ذلك،  من  بدًل  يقع، 

ال�سباب فيما يتعّلق باحلّث على تبّني �سيا�سات نيوليرباليّة.

ة 
ّ
« واملراجعة التاريخي

ّ
»الربيع العربي

العربية  الب�رسية  التنمية  تقرير  من  كبرياً  قدراً  اأّن  مع 

٢٠١٦ مماثل لتقارير اأخرى، ثمة جمالن ميكن لنا فيهما 

التقاط عدة تطّورات جديدة ومهمة. اأّولها يتعّلق مبو�سعة 

وا�سح  التقرير   .»
ّ
العربي »الربيع  �سياق  �سمن  التقرير 

حمور  يف  تقع  ونتائجها   »
ّ
العربي »الربيع  اأحداث  اأّن  يف 

اهتمامه بل ويف تركيزه و�سياغة خال�ساته. وفيه عدد من 

ة بقدرٍ كبري. اأوًل، 
ّ
ة اجلوهرّية والإ�سكالي

ّ
التفا�سيل اخلطابي

ال�سباب  يقودها  ظاهرة   
ّ
العربي الربيع  اأّن  التقرير  يعترب 

)�س٧(. وهذا لي�س جديداً على نحٍو خا�ّس: ففي الواقع، 

جانب  من  ال�سباب  يقودها  ظاهرًة   
ّ
العربي الربيع  اعتمُرب 

ني وعرب منذ البداية.
ّ
مراقبني غربي
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حمورّيني  م�ساركني  كانوا  ال�سباب  اأّن  ومع  لكْن،   

ني كثريين 
ّ
اأّن جماعات وفاعلني اجتماعي اإل  تاأكيد،  بكّل 

 :
ّ
العربي الربيع  انتفا�سات  قلب  يف  اأي�ساً  كانوا  اآخرين 

ة 
ّ
لعبت جماعات ال�سباب دوراً يف هذه النتفا�سات العاملي

يف  املديّن.  املجتمع  منّظمات  من  وا�سع  طيٍف  من  كجزءٍ 

ة، 
ّ
، ثّمة دور جوهرّي لعبْته املنّظمات العّمالي

ّ
الربيع العربي

ات 
ّ
واجلمعي الفقراء،  ومنّظمات  ة، 

ّ
الفاّلحي واحلركات 

ة 
ّ
الإ�سالمي واحلركات  ة، 

ّ
ال�سيا�سي والأحزاب  ة، 

ّ
الن�سائي

٢٠١٢؛  واآخرون.،  جويا  ٢٠١٢؛  )�ساحي،  ة 
ّ
والديني

وجتاهلمُ   .)٢٠١١ �سليمان،  ٢٠١٢؛  واملهدي،  كوراين 

�سهم يف اقرتاح 
مُ
ح�سور وقيادة هذه اجلماعات الأخرى �سي

جمموعة اأ�سيق من ال�ستجابات )�سكرية وتنوك، ٢٠١٥(.

حتميل ال�شباب م�ش�ؤولية العنف

 ونتيجته. فما 
ّ
ثانيًا، يخلط التقرير كذلك بني الربيع العربي

ًة 
ّ
 ظاهرًة �سبابي

ّ
هو اأدهى من اعتبار انتفا�سات الربيع العربي

يف تقرير التنمية الب�رسية العربية ٢٠١٦، هو التعمية يف 

يف  العنيفة  ونتائجه   
ّ
العربي الربيع  من  كلٍّ  على  التقرير 

 
ّ
ة عن الربيع العربي

ّ
ّمل ال�سباب امل�سوؤولي الغالب - تعمية حتمُ

 الذي 
ّ
ّمي ال�ستاء العربي عالوًة على الثورة امل�ساّدة وما �سمُ

ة منذ بداية 
ّ
تبعه على حدٍّ �سواء. وجند هذه التعمية الثنائي

على  التقرير  تركيز  �سبب  املوؤّلفون   
ّ

يف�رس حني  التقرير، 

 ح�رساً )�س ٥(.
ّ
ال�سباب العربي

اأ�سّد  نحٍو  على  اأخرى،  مرًة  ة 
ّ
الثنائي التعمية  وحتدث   

و�سوحًا، يف اخلال�سة الأخرية من التقرير اأي�ساً:

التي  والتحّديات  امل�سكالت  التقرير  هذا  يدر�س   

 ]
ّ
العربي ]الربيع  انتفا�سات  �سوء  يف  ال�سباب  تواجه 

يف  بلدان  عّدة  �سهدت   ،٢٠١١ عام  منذ  الأخرية... 

ة تو�ّسع 
ّ
املنطقة انتفا�سات، وعاي�ست املنطقة اأ�رسع عملي

العامل  املناطق يف  العنيف من بني جميع  والّنزاع  للحرب 

اأرجاء  منت�رس يف  ال�سباب  اإق�ساء  املا�سي...  العقد  خالل 

بلدان  يف  انتفا�سات  اأ�سعل  وقد  ]و[  ة... 
ّ
العربي املنطقة 

بًا 
ّ
ة كثرية نهاية عام ٢٠١٠ وبداية عام ٢٠١١، مت�سب

ّ
عربي

ة وغمو�س 
ّ
ة و�سيا�سي

ّ
بانحدار بع�سها اإىل فو�سى اجتماعي

اقت�سادّي �سديد )�س ١٧٠(.

اإعادة  هو  الكالم  هذا  يفعله  الذي  الوحيد  والأمر   

املراجعة  ثّمة �سريورة من  ذاته.  بحّد   
ّ
العربي الربيع  تاأطري 

فبعد  اأي�سًا.  ال�سباب  ولدور   
ّ
العربي للربيع  التاريخيّة 

يمُعاد  بات  ال�سباب م�سدره،  كان  ربيعاً  بكونه  به  الحتفاء 

اً. وبدًل من اأن يمُرى   عربيّ
ً
 بكونه �ستاء

ّ
تغليف الربيع العربي

 بكونه م�سدرًا لالأمل، والدميقراطيّة والّتغيري، 
ّ
الربيع العربي

اأمُعيد تاأطريه كم�سدٍر للعنف وكحدٍث ت�سبَّب بال�سطراب 

 لتطّور الربيع 
ّ
يف املنطقة. ويت�سبّب هذا الت�سوير الإ�سقاطي

 بت�سطيح حتليل احلركات الجتماعيّة والنتفا�سات 
ّ
العربي

وي�سم اأّي حتدٍّ للمنظومة بكونه �سيّئًا وخطرًا. وعالوًة على 

اأنتجه  م الّنزاع بكونه خطرًا لأّنه يمُف�سي اإىل ما  ذلك، يمُقدَّ

: العنف واحلرب الأهليّة.
ّ
الربيع العربي

يوؤّدي هذا الفتقار اإىل التمييز بني الأ�سكال امل�رسوعة   

اأن  الّتغيري  اإّن على  تقول  التي  اإىل اخلال�سة  لالحتجاجات 

�سيَطراً عليه  يحدث دوماً داخل املنظومة، وعلى اأن يكون ممُ

التي  الطريقة  فاإّن  الواقع،  ويف  العنف.  لتجّنب  الّنخبة  من 

ف 
ّ
يمُعر التحليل.  الراديكالّية تعك�س هذا  التقرير  بها  ف 

ّ
يمُعر

ف 
ّ
]التطر دكلة 

َّ
الر  ٢٠١٦ العربية  الب�رسية  التنمية  تقرير 

جمموعٍة  اأو  فرٍد  تبّني  فيها  يجري  »عملّية  باأّنها  العنيف[ 

اأفكاراً اأو طموحاٍت �سيا�سّية اأو اجتماعّية اأو دينّية متزايدة 

اأو  اأفكاراً  اأو  الراهن،  الو�سع  تقّو�س  اأو  ترف�س  ف 
ّ
التطر

دكلة 
ّ
الر وتمُرى   .)٣٦ )�س  �سائدة«  موؤ�ّس�سات  اأو  تعبرياٍت 

بكونها مدفوعًة ب�سبٍب دميوغرايّف بفعل وجود طفرة �سبابّية: 

عمر  متو�ّسط  وذات  �سّكاناً  اأكرث  اليوم  العربّية  »فاملنطقة 

اأ�سغر من اأّي وقٍت م�سى على حدٍّ �سواء، ما يعني بب�ساطة 

اأّن ثّمة خمزوناً من ال�سباب ميكن جتنيدهم اأكرب من ذي قبل« 

)�س ٣٨(. وَيْق�رس تقرير التنمية الب�رسية العربية ٢٠١٦، 

ف على 
ّ
كما تقارير التنمية الب�رسية العربية ال�سابقة، التطر

ف 
ّ
التطر تفكيك  ويرتبط  الإ�سالمّية.  احلركات  اأيديولوجيا 

ب�سّدة بتعليم ال�ّسالم وت�سمني ال�سباب داخل الو�سع القائم. 

ف  ومن الوا�سح اأّن ثّمة قمُ�سوراً يف الت�سامح والتقّدم، يمُو�سَ

الوا�سع   
ّ
الإقليمي الق�سور  »هذا  للدميقراطّية:  معيق  باأّنه 

والفتقار اإىل التقّدم يف قيم الت�سامح مقلقان ب�ساأن م�ستقبل 

الدميقراطّية يف املنطقة« )�س ٧٠(.

الب�رسية  التنمية  تقرير  يف  التو�سيات  ق�سم  اأّن  كما   

ملهّمة  املحورّي  الدور  على  »ي�سّدد  مثاًل،   ،٢٠١٦ العربية 

اإىل  تمُف�سي  بناء ال�ّسالم يف معاجلة الّظروف والعوامل التي 

ال�سباب،  بني  العنيف  ف 
ّ
والتطر العنف  اإىل  دكلة 

ّ
الر تفاقم 

 
الحركـــــــــــــــــــــات  أيديولوجيا  على  التطرف  تقرير  َيقصر 
اإلسالمية. ويرتبط تفكيك التطرف بشدة بتعليــــــــــــــــــــــــم 
القائــــــــــــــــــــــــم. الوضع  الشباب داخل  السالم وتضمين 
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ا�ستمالها  عرب  وذلك  الإرهاب،  خلق  على  ي�ساعد  قد  ما 

ال�سالم على طرق  بناء  اأجل  يف ن�سائحها وتو�سياتها من 

واأثناء  فّعال خالل  نحٍو  ال�سباب على  ا�سرتاتيجّية لإدخال 

تعزيز  على  ]التقرير[  ي�سّجع  كما  امل�سّلح«  النزاع  عواقب 

تعليم من اأجل ال�سالم.

ظاهرًة   
ّ
العربي الربيع  اعتبار  فاإّن  ذلك،  على  وعالوًة   

�سبابّيًة وبالتايل اإلقاء اللوم على ال�سباب ب�ساأن العنف الناجت 

�سيمُف�سي اإىل حموٍ تاّم مل�سوؤولّية الفاعلني الآخرين: م�سّببي 

القدمية،  الأنظمة  فيهم  مبن  املجتمع،  يف  امل�ساّدة  الثورة 

الإقليمّيني  والفاعلني  الأعمال،  رجال  وطبقة  والّنَخب 

بكونها  النتفا�سة  روؤية  وبدًل من  ال�ّسواء.  والعاملّيني على 

امل�سكالت  بفعل  م�رسوعة  مظامل  ب�سبب  انطلقت  عملّية 

تمُرى  املنطقة،  يف  والجتماعّية  والقت�سادّية  ال�سيا�سّية 

بداأها  التي  ال�ّسّيئة  للبداية  نتيجًة  الأخرية  التطّورات 

. كما اأّن حتليل النتفا�سة كعملّية 
ّ
ال�سباب يف الربيع العربي

اأغلقت  التي  التحّديات  فهم  اأمام  الطريق  �سيفتح  ق�ّسمة  ممُ

التحّديات  هذه  فم�سادر   .
ّ
احلقيقي التغيري  اأمام  الطريق 

نّظمت  التي  القدمية  الأنظمة  اأّوًل،  من:  ن�ساأت  متنّوعة، 

هم  ال�سباب  كان  ال�ساحات  جميع  يف  م�ساّدة  تظاهرات 

اإىل  الأ�سد،  اإىل  مبارك،  من  اأي�ساً،  فيها  الأكرب  ال�رسيحة 

من  ا�ستفادت  التي  الأعمال  رجال  طبقة  ثانيًا،  �سالح. 

مثل  الإقليمّيون  الفاعلون  ثالثًا،  النيوليربالّية.  ال�سيا�سات 

اململكة العربّية ال�سعودّية وقطر يف م�رس، اإيران عالوًة على 

دول اخلليج يف �سورية واليمن. 

مثل  ون، 
ّ
العاملي الفاعلون  واأخرياً،  رابعًا   

عالوًة   
ّ
الأوروبي والحّتاد  ة، 

ّ
الأمريكي املّتحدة  الوليات 

كما  رو�سيا،  ة، 
ّ
العاملي ال�سيا�سة  يف  اجلديد  الالعب  على 

٢٠١٢؛  كامرافا،  ٢٠١١؛  )الر�سيد،  �سورية  يف  حدث 

نويه�س ووارن، ٢٠١٢(.

حت�يل امل�شاغل من الن�اق�س اإىل الف�ائ�س

ثّمة جمال ثاٍن قد يحمل تطّورات جديدة يف تقرير التنمية 

املا�سية،  القليلة  العقود  خالل   .٢٠١٦ العربية  الب�رسية 

ال�سباب  من  كلٍّ  مناق�سة  يف  املعتمد  العمل  اإطار  كان 

واملنطقة العربّية هو اعتبار اأّن �سبب امل�سكالت الجتماعّية 

التعليم،  اإىل  افتقار  ما:  ق�سور  وجود  من  نابٌع  وال�سيا�سّية 

الندماج  اإىل  افتقار  التحديث،  اإىل  افتقار  ثقايّف،  تخّلف 

متخّلفًة  بكونها  املنطقة  م  وتمُقدَّ  .
ّ
العاملي القت�ساد  باقي  مع 

القت�ساد،   - املجالت  جميع  يف  العامل،  اأنحاء  باقي  عن 

 .)٢٠١٢ �سكرية،  ٢٠١٢؛  )طرابل�سي،  الثقافة  املجتمع، 

 لتقرير التنمية الب�رسية 
ّ
وقد كان هذا هو الإطار الأ�سا�سي

ومواطن  الفجوات،  على  مكثَّف  تركيٍز  مع  ال�سابق،  العربية 

 حيث ير�ّسخ 
ّ
 والغربي

ّ
النق�س والق�سور بني العاملنَي العربي

لغد،  )اأبو  املنطقة  عن  لها  اأ�سا�س  ل  ا�ست�رساقّية  تنميطات 

٢٠٠٩؛ طرابل�سي، ٢٠١٢؛ �سكرية، ٢٠١٢(. ويكمن هذا 

اقتفاء  التي ميكن  الثقافوّية  الأيديولوجيا  الّتمثيل يف قلب 

فيها  التي كانت  الأوروبّية  الكولونيالّية  جذورها يف حقبة 

نظرّية الختالف الثقايّف بني املحتّلني واخلا�سعني لالحتالل 

اإ�سافًة اإىل الفتقار والتخّلف الثقايّف ملن هم حتت الحتالل 

ف من خالله  تمُ�رسعن احلكم الكولونيايّل. كما اأّنه اإطاٌر يمُو�سَ

الب�رسية  التنمية  تقرير  يف   
ّ
العربي والقت�ساد  املجتمع 

ف املنطقة على طول التقرير بـ:الزواج  العربية احلايّل. تو�سَ

املبّكر، املجتمعات البطريركّية، قواعد ال�سلوك، واملمار�سات 

يف  الّن�ساء  ندرة  والإر�ساد،  التنّبه  اإىل  الفتقار  الثقافّية، 

الأخرى،  القرار  الوزارات وهيئات �سنع  القيادة يف  مواقع 

الفتقار اإىل الّثقة )�س٦١(، انعدام ال�سيطرة على حيواتهّن 

الفتقار  العمل )�س ٢٤(،  اإىل فر�س  الفتقار  )�س ٦٤(، 

الوعي،  اإىل  الفتقار   ،)٩٧ )�س  القت�سادّية  الفر�س  اإىل 

 ،)٦٧ )�س  الت�سامح  اإىل  الفتقار  الوظائف،  اإىل  الفتقار 

الفتقار   ،)٦٧ )�س   
ّ
الديني الختالف  تقّبل  اإىل  الفتقار 

، الفتقار اإىل ال�ستثمارات 
ّ
اإىل املرونة يف النظام التعليمي

النظام  داخل  ال�سامل  ال�ستيعاب  اإىل  الفتقار  ة،  اخلا�سّ

 )�س ٧٥(، الفتقار اإىل ال�ستقرار لتعزيز امل�ساريع 
ّ
التعليمي

متخّلفة  املنطقة  اأّن  كما   ،)٨١ )�س  واملتو�ّسطة  ال�سغرية 

اأّن  عن معظم اأنحاء العامل يف ما يخ�ّس التكنولوجيا: »مع 

اإىل املعلومات وتكنولوجيا الت�سالت يف  حرّية الو�سول 

 يف حقول عديدة، اإّل اأّن 
ّ
املنطقة متخّلفة عن املعّدل العاملي

اأدنى  ت�سّجل م�ستوًى  ملحوظاً« )�س ٦٠(. كما  تقّدماً  ثّمة 

 يف موؤ�رّسات التنمية الإن�سانّية وتتخّلف 
ّ
من املعّدل العاملي

ال�سّت )�س٢٤(، ويف  العامل  مناطق  من  عن ثالثٍ  اأ�سا�ساً 

يف  العربّية  البلدان  تتاأّخر  التعليم،  »يف   
ّ
التعليمي النظام 

)�س ٨٤(،  نحوه«  ال�سعي  اأدائها يف  مع  بالتنا�سب  الإجناز 

وهذا التخّلف يف »الّدخل، والقت�سادات املمُتحكَّم بها عرب 

 ،»
ّ
رعاية الّدولة، واملح�سوبّية والفتقار اإىل التعبري ال�سيا�سي

ووفقاً  املنطقة.  من  ال�سباب  لهجرة  �سبباً  بكونه  اإليه  يمُنظر 

ويعود  اأ�سابيع،  لعّدة  هائل  بانت�سار  التقرير  »حظي  خلوري: 

هذا بقدٍر كبري اإىل بع�س الأ�سكال الإنفوغرافّية الدراماتيكّية 

التي اأظهرت كيف اأّن العرب الذين ي�سّكلون ن�سبة ٥% من 

الإرهابّية  الهجمات  من  م�سوؤولون عن ٤٥%  العامل  �سّكان 

العاملّية، ون�سبة ٥٧% من الالجئني، و٦٨% من حالت املوت 
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من  الّنزاعات، و٤٧%  من  املعارك، و١٧.٦%  ت�سّببها  التي 

املمُهّجرين داخلّياً« )خوري ٢٠١٧(.

 
ّ
على اأّية حال، حني ياأتي ذكر ال�سباب يف التقرير، يتم  

 وامل�سكالت املتعّلقة 
ّ
اأّن م�سكالت ال�سباب العربي اعتبار 

�سور بل ب�سبب الفائ�س. اأّوًل، يمُحال  به لي�ست ب�سبب القمُ

ر بكونهم اجليل الأكرث 
ّ
 على نحو متكر

ّ
اإىل ال�سباب العربي

العربية  الب�رسية  التنمية  تقرير  يبداأ  املنطقة.  يف  تعليماً 

تعليمًا،  »اأكرث  ال�سباب  من  اجلديد  اجليل  باأّن  بالّزعم 

، وبذلك هو ميتلك وعيًا 
ّ
ًة، واّت�ساًل بالعامل اخلارجي

ّ
وفاعلي

اأكرب بواقعه وتطّلعات اأكرب نحو م�ستقبل اأف�سل« )�س٨(. 

باأّنهم  ر 
ّ
متكر نحو  على   

ّ
العربي ال�سباب  اإىل  يمُحال  ثانياً، 

ًا 
ّ
تكنولوجي وواعون  الإنرتنت،  على  الّطالع  �سديدو 

ومرتبطون  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  على  وفاعلون 

بقّوة على طول املنطقة وبباقي العامل اأي�سًا: »�سباب املنطقة 

واّت�ساًل  الإنرتنت  على  اّطالعاً  اأكرث  ًة، 
ّ
مدني اأكرث  اليوم 

ال�سابقة«  بالأجيال  مقارنًة  واملعلومات  ة 
ّ
العاملي باملعرفة 

هم  فيما  املتعومل  بالعامل  ال�سباب  وارتباط   .)١٧٦ )�س 

من  ميكنهم  رّيًا 
ّ
حتر  

ً
ف�ساء خلق  نابذة«  »بيئة  يعي�سون يف 

خالله التعبري عن اأنف�سهم بحرّية، وتبادل الأفكار، وتقدمي 

ما  ال�سلطة،  بمُنى  وحتّدي  اآرائهم  و»اإ�سماع  اعرتا�سات، 

اإىل  املجتمع  يف  منفعلني  اأع�ساء  من  حتّولهم  اإىل  يوؤّدي 

اً، ومدفوعني اإىل الإ�سالح«.
ّ
اأفراد فاعلني، وواعني ذاتي

 
ّ
العربي ال�سباب  اإىل  يمُحال   ،

ّ
اأعم نحو  وعلى  ثالثاً،   

م�ستويات  وذوي  والطموح،  الوعي،  �سديدي  بكونهم 

توّقعات عالية )�س ٢٤(.

تت�سّبب  اأن  ميكن  م�سكلة  بكونها  الّنقاط  هذه  م  وتمُقدَّ  

يجعل  ما  و�سيا�سّية،  اجتماعّية  وفو�سى  با�سطراب 

توليد  عن  عاجزًة  ال�سيا�سّية  والبنى  العربّية  القت�سادات 

ال�سباب يف املنطقة. وَمواطن  الفر�س جلميع  ما يكفي من 

»الّنق�س« و»الق�سور« هذه التي ت�سم جميع مظاهر احلياة 

 كما يِردمُ يف تقرير التنمية الب�رسية العربية 
ّ
يف العامل العربي

من  جديد  جيل  جانب  اإىل  تقارير،  من  �سبقه  وما  احلايّل 

اأكرث اّت�ساًل، واأعلى تعليمًا، متمّدنًا وواعياً، تمُرى  ال�سباب 

وكتهديد  وال�سطراب،  ال�ستقرار  لعدم  م�سّبباً  بكونها 

بتحذيرات  تمُتَبع  ال�سابقة  القتبا�سات  وجميع  للمنظومة. 

باأّن هذا »الوعي« و»التعليم العايل« و»الت�سال« الذي ميّيز 

 �سيوؤّدي اإىل عدم ال�ستقرار بالنتيجة. ويف 
ّ
ال�سباب العربي

الواقع، وبعد كّل اإحالٍة اإىل مظاهر اإيجابّية اأو فائ�سٍ ما يتعّلق 

تنتهي  »ولكن«  اأو  ذلك«  »ومع  جند  املنطقة،  يف  بال�سباب 

.)٢٠١٦، ١٧٠ AHDR( وعواقبه 
ّ
باإحالةٍ اإىل الربيع العربي

من   
ّ
العربي ال�سباب  من  الكبرية  املجموعات  وهذه   

يف  يعي�سون  والواعني  ني، 
ّ
التوا�سلي املتمّدنني،  املتعّلمني، 

اإىل  منطقة متخّلفٍة على جميع امل�ستويات، ما يوؤّدي بهم 

دوائر  ومن  العمل،  �سوق  من  واإق�سائهم  الأمل  فقدان 

ة، 
ّ
الجتماعي احلياة  من  اأخرى  مظاهر  ومن  القرار،  �سنع 

تهديداً  بالّتايل  وي�سبحون  ة، 
ّ
وال�سيا�سي والقت�سادّية 

ًا، تمُف�سي اإىل نٍط بعينه من احللول. احلّل وال�ستجابة  ّ
اأمني

لهذه الّنقاط معتادة: املطالبات القدمية ذاتها باخل�سخ�سة، 

 
ّ
واإ�رساك القطاع اخلا�ّس، وارتباطات اأكرث للّنظام التعليمي

ب�سوق العمل، خ�سخ�سة وريادة اأعمال وم�ساريع �سغرية 

ومتو�ّسطة اأكرث. 

اأّما اجلديد واملثري لالهتمام يف هذا التقرير فهو اللوم   

ه للقطاع العاّم الذي يوؤّمن وظائف اأف�سل،  املتوا�سل املوجَّ

ر بكونه عقبًة اأمام  واأماناً اأكرب، واأجوراً اأعلى، ولكّنه يمُ�سوَّ

التوّظف يف القطاع اخلا�ّس. فعلى �سبيل املثال، ل تتوّفر 

من  الهائل  العدد  هذا  لتوظيف  تكفي  ب�رسعٍة  الأعمال 

ال�سباب يف املنطقة. اأّما العتماد املفرط على القطاع العاّم 

اخلا�ّس،  القطاع  ح�ساب  على  الوظائف  تاأمني  اأجل  من 

ال�سئيلة  الو�سول  وحرّية  لالأعمال،  متويل  اإىل  والفتقار 

لة،  ة، وال�سيا�سات القت�سادّية املمُ�سلَّ
ّ
اإىل الأ�سواق اخلارجي

َب بقطاعٍ خا�ّس �سعيف ل يوؤّمن عدداً كافيًا من 
ّ
فقد ت�سب

 .)٧١ ،AHDR( الوظائف

التي  ة 
ّ
الكيفي ب�ساأن  كبرية  اإ�سارات  ثّمة  لي�س  لكن   

�ستعالج فيها هذه ال�سيا�ساتمُ التحّدياِت املذكورة. وكذلك، 

اأكرث  بع�س  �ستتمّكن  التي  ة 
ّ
للكيفي �سئيل  اإدراك  ثّمة 

ًة يف هذا التقرير - اإ�رساك وتوظيف ال�سباب 
ّ
النربات مثالي

الّنماذج  اّتباع  موا�سلة  مع  التالوؤم  من   - ذلك  اإىل  وما 

م�ستويات  اأّن  هي  احلقيقة  لكّن  ة. 
ّ
النيوليربالي ة 

ّ
الإنائي

التي  والطموح   
ّ
التكنولوجي والندماج  العالية،  التعليم 

 الأ�سئلة 
ّ
اً تطرح اأحد اأهم ّ

ًا اأ�سا�سي
ّ
ت�سّكل الآن حتّديًا �سبابي

، خالل العقد القادم: 
ّ
ة، بل اجلنوب العاملي

ّ
يف املنطقة العربي

ة؟ وما املغزى الأخري 
ّ
كيف �ستمُعاَلج هذه التحّديات بفاعلي

ق�سور  مبواطن  ان�سغاٍل  من  النتقال  هذا  ي�سّكله  الذي 

ة 
ّ
�سبابي فائ�س  حالت  بوجود  اّدعاءات  اإىل  ال�سباب 

ة بل واأبعد منها؟
ّ
بالن�سبة اإىل املنطقة العربي

ُخال�شة

ب�ساأن  خمتلفة  خطابات  �سعود  املا�سي  العقد  �سهد 

الإرهاب  على  احلرب  من   ،
ّ
العربي العامل  يف  ال�سباب 

 
ّ
ون، اإىل الربيع العربي

ّ
واخلطاب القائل اإّن ال�سباب اإرهابي
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رون 
َّ
يمُ�سو حني  ة 

ّ
احلالي احلقبة  اإىل  ثورّيني،  واعتبارهم 

 ،
ّ
العربي الربيع  باأّنهم م�سوؤولون عن عواقب  التقرير  يف 

التكوينات  هذه  هو موجود يف  وما  ة. 
ّ
الأهلي احلرب  اأي 

 طوال العقد املا�سي هي حقيقة 
ّ
املختلفة لل�سباب العربي

م�سالح  خالله  من  م  تمُقدَّ جمازًا  �سّكلوا  ال�سباب  اأّن 

بال�سباب  املتعّلق  التقرير  فاإّن  املعنى،  وبهذا  الّنخب. 

الأخري  التقرير  هو  الورقة،  هذه  عليه  ترّكز  والذي 

لذا  تهديد،  ال�سباب  ذاتها:  البنية  متتلك  �سل�سلة  �سمن 

يعك�سه  وما  اأكرث.  ة 
ّ
نيوليربالي �سيا�سات  على  �سّجعوا 

وال�سباب  الأمن  بني  متزايدة  �سلٌة  هو  الأخري  التقرير 

حماربة  اأّن  هو  اأي�سًا  يعك�سه  وما  ة، 
ّ
العربي املنطقة  يف 

ف مق�سورٌة على بناء ال�سالم، وانت�سار اأيديولوجيا 
ّ
التطر

التعليم  نظام  على  اللوم  اإلقاء  وبعد  عدالة.  بال  �سالم 

اإىل  وب�سعي   
ّ
م�ستمر رٍف  بعمُ ال�سباب  وارتباط  التقليدّي 

التقرير  يف  احللول  تقت�رس  العاّم،  القطاع  يف  وظائف 

ال�سباب،  تعليم  على  ال�سابقة،  التقارير  كما يف  احلايّل، 

اقت�ساد  يف  للّدخول  توؤّهلهم  مبهارات  وتزويدهم 

واملجتمع  ة 
ّ
العربي الّثقافة  تعزيز  يف  ي�سهم  ما  ال�سوق، 

ة 
ّ
ة ال�سيا�سي

ّ
 ليتوافقا مع الإ�سالحات النيوليربالي

ّ
العربي

اللوم  ه  يمُوجَّ كان  ال�سابقة،  التقارير  ويف  والقت�سادّية. 

ة لكونها تقبع متاأّخرًة يف اخللف، وبذا 
ّ
اإىل الثقافة العربي

بينما  ة، 
ّ
العربي الثقافة  كان اخلطاب يتمحور حول تغيري 

كان  ولذا  ال�سباب،  تقرير عام ٢٠١٦ على  تركيز  كان 

اخلطاب متمحورًا حول تغيري هوؤلء ال�سباب، وحتديثهم، 

د 
ّ
التمر على  وم�ساعدتهم  جديدة،  مبهارات  وتزويدهم 

ة، كي 
ّ
 الذي ما يزالون مرتبطني به بقو

ّ
رف العربي على العمُ

 
ّ
 على امل�سي

ّ
ي�ساعدوا اأنف�سهم وي�ساعدوا العامل العربي

اأمام  العقبات  كانت  واإْن  ة. 
ّ
الإن�ساني التنمية  طريق  يف 

 عنها يف تقارير خمتلفة بكونها متعّلقة 
ّ

رب التنمية قد عمُ

والفتقار  تقليدّي،  رف  بعمُ والرتباط  واملواقف،  بالّثقافة 

ات العمل، ومقاومة التغيري، فاإّن العقبات يف 
ّ
اإىل اأخالقي

 عنها بو�سوح بكونها اإخفاق الّنظام 
َّ

عرب التقرير الأخري ممُ

 يف حت�سري ال�سباب من اأجل العمل يف ال�سوق 
ّ
التعليمي

ال�سابقة،  التقارير  يف  احلال  عليه  كانت  وكما  ة. 
ّ
العاملي

 اإىل حلول 
ّ
�سيوؤّدي هذا الّتحليل مل�سكالت العامل العربي

من غري املرّجح اأّنها �ستتمّكن من املعاجلة الفّعالة للظلم 

اإذا كانت العوامل  اأو التفاوت القت�سادّي،   
ّ
الجتماعي

تمُن�سى. اأو  �ستمُتجاَهل  امل�سكالت  لهذه  ة 
ّ
احلقيقي دة  املمُحدِّ

القيد، والعمل  اأجل ك�رس هذا  الوقت من  ورمّبا حان   

باجّتاه درا�سات اأكرث نقدّية حول ال�سباب تاأخذ بالعتبار 

حمنة ال�سباب يف املنطقة، والدفع من اأجل اإيجاد �سيا�سات 

ة، وامل�ساواة، واإعادة توزيع 
ّ
ت�سعى نحو العدالة الجتماعي

املوارد، �سيا�سات لن يقت�رس نفعها على ال�سباب وحدهم 

بل جلميع َمْن يف املنطقة. ورمّبا حان الوقت من اأجل نبذ 

ف والدعوة اإىل تغيريات بنيوّية �ستخلق عاملاً اأكرث 
ّ
التطر

عدالًة لل�سباب وللجميع.
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مضاوي الرشيد

الطائفّية كثورٍة مضاّدة
السعودّية و»الربيع العريّب«

استاذة علم 
االنرتوبولوجيا الديين 
يف قسم الالهوت 
والدرااست الدينية يف 
كلية كينغز يف جامعة 
لندن؛ السعودية، من 
كتهبا »ماسءلة الدولة 
السعودية: أصوات 
إسالمية من اجليل 
اجلديد« )2٠٠٩(. 
ترمجة يزن احلاج.

ة ال�سعودّية بلٌد ثريٌّ منتٌج للّنفط، �سّكانه قليلون ل 
ّ
العربي

اأ�رسة  اأجانب. كانت  ثلثهم  ن�سمة،  يتجاوزون ٢٥ مليون 

ة احلاكمة قد �سيطرت على البالد منذ 
ّ
الت�سّلطي اآل �سعود 

ة 
ّ
اً، ا�ستخدمت الدولة ال�سعودّية الريعي ّ

عام ١٩٣٢. تاريخي

ات القت�سادّية مقابل اإبداء الولء للّنظام. ومع ذلك، 
َ
الهب

ات 
ّ
ال�سرتاتيجي ة 

ّ
الريعي الدولة  حول  ات 

ّ
الأدبي تمُبنّي  ل 

واإرغام  الولء  لكت�ساب  غالبًا  تمُ�ستخَدم  التي  الأخرى 

ٍة 
ّ
كا�سرتاتيجي ة 

ّ
الطائفي اأّما  اخل�سوع.  على  ال�سّكان 

ات 
ّ
الأدبي يف  جتاهلها   

ّ
يتم ما  فغالباً  النظام،  ي�ستخدمها 

التي  البالد  يف  خ�سو�سًا  ة، 
ّ
الريعي الدولة  تتناول  التي 

 تنّوعاً دينياً. 
ّ
ت�سم

ة 
ّ
ة مبا هي ا�شرتاتيجي

ّ
الطائفي

قها 
ّ
يمُطب ًة 

ّ
وقائي ثورّيًة م�ساّدًة  ًة 

ّ
ا�سرتاتيجي ة 

ّ
الطائفي باتت 

والكراهية   
ّ
الديني الختالف  لت�سخيم  ال�سعودّي  النظام 

ة، 
ّ
الطائفي غري  ة 

ّ
الوطني ال�سيا�سة  تطّور  دون  واحليلولة 

اخلطاب  ومن خالل   .
ّ
العربي الربيع  على  فعٍل  كرّد  وذلك 

ياق 
ّ

ال�س يف  ة 
ّ
الطائفي تقت�رس  ل  ة، 

ّ
الديني واملمار�سات 

تعمل  بل  ة، 
ّ
الديني الختالفات  ت�سيي�س  على  ال�سعودّي 

ة 
ّ
والأقلي ة 

ّ
ال�سّني الأكرثّية  بني  �سدٍع  خلق  على  اأي�ساً 

اأّن  اإىل  دع  ، ي�سري ال�سّ
ّ
ال�سيا�سي ة. على امل�ستوى 

ّ
ال�سيعي

ات م�سرتكة من  ال�سّنة وال�سيعة عاجزون عن ت�سكيل من�سّ

ة 
ّ
اجلوهراني للمحاّجات  ميكن  ول   .

ّ
ال�سيا�سي احلراك  اأجل 

ة اإىل املعارك 
ّ
ب�ساأن مرونة الطوائف اأو الإحالت التاريخي

 
ّ

ة منذ القرن ال�سابع حول اخلالفة اأن تف�رس
ّ
ة - ال�سيعي

ّ
ال�سّني

ة 
ّ
�سيا�سي ات  من�سّ اإىل  والفتقار  اخل�سومة  ا�ستمرارّية 

ة ال�سعودّية. 
ّ
 ال�سّنة وال�سيعة يف بلٍد كالعربي

ّ
م�سرتكة ت�سم

بني   
ّ
الطائفي ال�رّساع  فهم  الأحوال  من  بحاٍل  ميكن  ول 

الذي  الّدور  بالعتبار  ناأخذ  اأن  دون  من  وال�سيعة  ال�سّنة 

النظام  اأي،  ذاتها:  بحّد  الطوائف  من  اأقوى  فاعٌل  يلعبه 

مي�سك  الهائلة،  ة 
ّ
النفطي العائدات  . وعالوًة على 

ّ
الت�سّلطي

ة قوّية، با�سمٍ 
ّ
الّنظام ال�سعودّي يف قب�سته اأيديولوجيا ديني

بال�سيعة  العرتاف  برف�سها  معروفة  ة، 
ّ
الوّهابي هو  �سائٍد 

ة.
ّ
ٍة �رسعي

ّ
كجماعٍة اإ�سالمي

ال�سعودّي  النظام  ميار�سه  الذي  ال�سطهاد  ويمُ�سهم   

ة 
ّ
الطائفي الهوّية  تعزيز  يف  بدوره  ة 

ّ
ال�سيعي ة 

ّ
الأقلي على 

اختزال  لكّن  الّتطييف.  �سريورة  تفعيل  ة: 
ّ
الأقلي لتلك 

ال�سطهاد  اإىل  ة 
ّ
ال�سيعي ة 

ّ
والأقلي الّنظام  بني  العالقات 

النظام  يوّظف  اإذ  لالأمور.  �سديداً  تب�سيطاً  �سيكون  وحده 

اته 
ّ
اأقلي حيال  عديدة  ات 

ّ
ا�سرتاتيجي ال�سعودّي   

ّ
الت�سّلطي

ال�ّسامل  املمُمنهج  الّتمييز  يكون  وقد  وقيادتها.  ة 
ّ
الديني

ولكّن  بعينها،  واحدٍة  ٍة 
ّ
تاريخي للحظٍة  �سمًة  ال�سيعة  �سّد 

 قد ي�ستلزم 
ّ
هذا الأمر قابل للّت�سحيح، فالو�سع ال�سيا�سي

ة 
ّ
لالأقلي بدائل للقمع. واأحياناً يرتافق القمع مع ا�ستيعابٍ 

بل وحّتى تعزيزاً مل�ساحلها وحقوقها. وعالوًة على ذلك، 

تتعّلق  ق�سايا  معاجلة  بهدف  ال�سيعَة  الّنظاممُ  يقمع  قد 

وي�ستجيب  مثاًل،  ي�ستميلهم  كاأن  ة، 
ّ
ال�سّني بالأكرثّية 

ملظاملهم، اأو كي ي�سعى بب�ساطة لكت�ساب ولئهم يف وقتٍ 

 الإ�سارة 
ّ
ل يكون فيه هذا الولء م�سموناً. ولذا، من املهم

عة ي�ستخدمها  ٍة اعتيادّية ومتوقَّ
ّ
اإىل عدم وجود ا�سرتاتيجي

ةٍ 
ّ
تاريخي حلظةٍ  فكلُّ  ال�سيعة.  �سّد  ال�سعودّي  ال�ستبداد 

داً جتاه هذه اجلماعة، يراوح من القمع  ت�ستلزم تعاماًل حمدَّ

 
ّ
املبا�رس اإىل ال�ستيعاب والّت�ساهل. وقد دفع الربيع العربي

واأثره املمُحتَمل على البالد الّنظاَم اإىل اإعادة تن�سيط اخلطاب 

ة.
ّ
 �سّد ال�سيعة بهدف جتديد ولء الأكرثّية ال�سّني

ّ
الطائفي

 يف هذا الن�ّس كيف ا�ستخدم النظام ال�سعودّي 
ّ

اأمُف�رس  

ة بني اجلماعتني خالل 
ّ
ة لتو�سيع الهو

ّ
النق�سامات الطائفي

ني كانوا 
ّ
. اّدعى الّنظام اأّن الفاعلني اخلارجي

ّ
الربيع العربي



بدايات  العدد 17 | 1٧32017

م�سّممني على تقوي�س ا�ستقرار البالد واأمنها. فا�ستعيدت 

 
ّ
ة - بالأخ�ّس، اخلطاب الطائفي

ّ
ة الوّهابي

ّ
التاأويالت الديني

ر  ة، والتي تمُقدَّ
ّ
ًا بقو

ّ
ة النا�سطة �سيا�سي

ّ
ة ال�سيعي

ّ
�سّد الأقلي

ة« 
ّ
وطني »�سيا�سة  ر 

ُّ
تطو ه�س  جتمُ كي   - ن�سمة  مبليويَنْ 

ة، 
ّ
والأيديولوجي ة، 

ّ
واملناطقي ة، 

ّ
الطائفي للحواجز  عابرةٍ 

»يوم  يف  الّتظاهر  دعوات  اعتبار  خالل  ومن  لية. 
َ
والقب

ًة 
ّ
�سيعي موؤامرًة  مار�س ٢٠١١   / اآذار  الغ�سب« يف ١١ 

ة تهدف اإىل ن�رس الّنفوذ الإيرايّن يف 
ّ
�سّد الأكرثّية ال�سّني

�س 
ّ
ة وقو

ّ
الطائفي التوّترات  الّنظام  َق  ، عمَّ

ّ
ال�سّني الوطن 

ال�ّسباب يف مدن عديدة، مبا فيها تلك  حماولت حراك 

اأكرثّيته  ال�سعودّي  النظام  َف 
َّ
خو ال�ّسيعة.  يقطنها  التي 

 الإيرايّن يف 
ّ
عي

ّ
ة عرب التهويل من امل�رسوع التو�س

ّ
ال�سّني

مبا   ،
ّ
العربي العامل  �سيعة  لدى  املت�ساعد  وتاأثريه  املنطقة 

ة ال�سعودّية ودول اخلليج.
ّ
فيها العربي

الذي  الحتجاج  اإحباط  الّنظام يف  بروباغاندا  جنحت   

مل يكن لي�سل اإىل م�ستوى ثورةٍ كاملةٍ على غرار الّنموذج 

الحتجاجات  اأّن  اإذ  الأحوال.  من  حال  باأّي  امل�رسّي 

ال�سلمّية ال�سغرية جّداً التي اندلعت عام ٢٠١١ يف املدن 

 مل 
ّ
اإىل بداية حراك �سيا�سي اإ�سارةٍ  د 

ّ
ال�سعودّية كانت جمر

يبلغ م�ستوى الثورة. وحتى مع عدم وجود ال�رّسوط املمّهدة 

 �سي�سارع 
ّ
لثورةٍ يف العربّية ال�سعودّية، كان الّنظام الت�سّلطي

اإىل املبا�رسة باإجراءاٍت ثورّية م�ساّدة وقائّية ل�ستباق تاأثري 

 .
ّ
الدومينو يف الربيع العربي

يف  اأخرياً  ال�سعودّية  الطائفّية  تمُفَهم  اأن  من  بّد  ول   

املجاورة،  البحرين  التي جرت يف جزيرة  الأحداث  �سوء 

اأثبت  وقد  �سيعّيًة.  اأكرثّيًة  �سّنّيٌة  ملكّيٌة  عائلٌة  حتكم  حيث 

 جناحه يف قمع احلركة البحرينّية املطالبة 
ّ
اخلطاب الطائفي

بالدميقراطّية. اإذ دخلت القّوات ال�سعودّية اإىل البحرين يف 

�سباط / فرباير ٢٠١١ دعماً لآل خليفة �سّد املحتّجني. وقد 

اأتاح هذا الأمر للنظام ال�سعودّي اإر�سال اإ�سارات قوّية ل اإىل 

ي�سرتك  التي  فح�سب،  �سيا�سّياً  املمُ�سطَهدة  ال�سيعّية  اأقلّيته 

مع  وقربى  واجتماعّيةٍ،  دينّيةٍ،  ب�سالت  اأفرادها  من   
ٌ
كثري

 - لأكرثّيته ال�سّنّية 
ّ
البحرينّيني، بل اأي�ساً - وعلى نحوٍ اأهم

اأكرثّيته  يمُرغم  العربّية ال�سعودّية. فالّنظام ال�سعودّي  داخل 

 يعترب ال�ّسيعة 
ّ
ال�سّنّية، التي ترّبت طوياًل على خطاب طائفي

اأهل بَدع، على اعتبار حكومتهم حامياً لهم �سّد املوؤامرات 

يعملون  الذين  املزعومون  الأجانب  والعمالء  ال�سيعّية 

حل�ساب اإيران، القّوة الإقليمّية املناف�سة. وكان الّنظام ياأمل 

 ،
ّ
ال�سّنّية عن املطالبات بتغيري �سيا�سي اأن تتخّلى الأكرثّية 

. وحتت 
ّ
على الأقل يف هذه اللحظة احلرجة من الربيع العربي

 ،
ٍّ
 وافرتا�سيٍ داخلي

ٍّ
 حاّد وحراٍك فعلي

ٍّ
�سغط �سياقٍ اإقليمي

بدا اأّن �سعودّيني كثريين اأّجلوا مواجهتهم مع الّنظام ولكّنهم 

اأّن العطايا  . وكذلك، بدا 
ّ
باإ�سالح �سيا�سي وا�سلوا املطالبة 

القت�سادّية التي منحها امللك يف اآذار / مار�س ٢٠١١ قد 

لل�سّكان،  املبا�رسة  والجتماعّية  القت�سادّية  املظامل  اأنهت 

.
ّ
من دون تقدمي اإ�سالٍح �سيا�سي

 
ّ

ة ال�شع�دّية: عر�س تاريخي
ّ
ال�شيا�شة الطائفي

 املمُمنهجمُ �سّد 
ّ
 املمُوثَّق والتمييز الديني

ّ
دفع الإق�ساء ال�سيا�سي

ا�سطفاف اجلماعة حول  اإىل  ال�سعودّية  العربّية  ال�سيعة يف 

قيادتها الطائفّية، اإذ توؤّمن لها الّدعم واملوارد املمنوعة عليها 

يف ال�ساحة الوطنّية. ويمُ�سهم كلٌّ من الإق�ساء والتمييز يف 

تعزيز الّتالحم والّتخوم الطائفّية الداخلّية ال�سيعّية. وعالوًة 

وجود  اإىل  اإ�سافة  قيَّدة  ممُ التجّمع  حرّية  اأّن  مبا  ذلك،  على 

جمتمٍع  غياب  ويف  �سيا�سّية  اأحزاب  تاأ�سي�س  على  حظر 

اإىل  واإ�سافًة  ًا. 
ّ
ن�سبي مفتوحًا   

ّ
الديني املجال  يبقى  مديّن، 

ة من اأجل   دور امل�سجد كمن�سّ
َ
كونه مكاناً للعبادة، تعاظم

ة. 
ّ
 حول الرموز والهوّيات الديني

ّ
الحت�ساد ال�سعبي

�سنّية  اإ�سالموّيٌة  نزعٌة  حلَّت  ال�سبعينّيات،  ومنذ   

كان  الذي  ال�سابق  املحدود  الت�سّي�س  كبرية حمّل  و�سيعّية 

العربّية  ي�سارّيٍة ووطنّيٍة علمانّية يف  اأيديولوجّيات  ي�سّجع 

ال�سعودّية. وقد كان هذا متوافقاً مع حال بلدان عربّية اأخرى 

حيث انح�رست احلركات الوطنّية والي�سارّية العلمانّية مع 

بداية �سعود الإ�سالموّية. وقد وجد كلٌّ من ال�سّنة وال�سيعة 

�سيا�سة  اأجل  اإلهام من  الإ�سالموّية م�سدر  ال�سعودّيني يف 

وحراك يف املعار�سة. 

ة، 
ّ
مَتنْي يف معار�ستهما ال�سيا�سي

َّ
بقيت اجلماعتان مق�س  

واحتواء  ة 
ّ
الطائفي الهّوة  عبور  عن  كلتاهما  وعجزت 

الفرتة  هو  الوحيد  ال�ستثناء  وكان  الثانية.  اجلماعة 

احلراك  اأنتَج  ات حني 
ّ
وال�ستيني ات 

ّ
اخلم�سيني الق�سرية يف 

 احتجاجاً مل يكتِف بكونه عابراً 
ّ
العّمايّل يف املجال النفطي

ة ال�سعودّية، بل 
ّ
لية، واملناطقي

َ
ة، والقب

ّ
لالنق�سامات الطائفي

ات، مبا اأّن �سناعة النفط اجتذبت عّماًل 
ّ
امتّد عرب اجلن�سي

 
في الخمسينيات والستينيات أنتَج الحراك العمالــــــــــــــــــــي 
في المجال النفطي احتجاجًا لم يكتف بكونه عابرًا لالنقسامات 
الطائفية، والقَبلية، والمناطقية السعودية، بل امتد عبر الجنسيات.
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الحتجاجات  تلك  واإثر   .
ّ
العربي العامل  اأنحاء  جميع  من 

ن�ساط  احلكومة  حظرت  واملبّكرة،  الق�سرية  ة 
ّ
العّمالي

ة والّتظاهرات. 
ّ
النقابات العمالي

اأّي حراٍك عمايلٍّ  ات ف�ساعداً، مل يعد 
ّ
ومنذ ال�سبعيني  

ة 
ّ
ال�سني الإ�سالموّية  اإىل  املت�ساعد  اللجوء  ظّل  يف  ممكنًا 

اإذ  عّدة.  عوامل  نتاجًا لجتماع  هذا  كان  وقد  ة. 
ّ
وال�سيعي

ة عام ١٩٧٩ وانت�سار الإ�سالموّية 
ّ
اأف�ست الثورة الإيراني

لالإ�سالموّية  ال�سعودّي  الّنظام  وترويج  اإيران،  يف 

ة 
ّ
ال�سيا�سي وللّنزعات  ة 

ّ
للقومي م�ساّدة  كاأيديولوجيا 

ة 
ّ
العربي يف  ل   

ّ
ال�سيا�سي الإ�سالم  تقوية  اإىل  الي�سارّية، 

واأ�سبحت   .
ّ
العربي العامل  اأرجاء  يف  بل  فقط  ال�سعودّية 

ة 
ّ
ان الهّوة ال�سني

ّ
ان اللذان يج�رس

ّ
ال�سيا�سة واحلراك الوطني

و�سعف  الإ�سالموّية  �سعود  مع  م�ستحيَلنْي  ة 
ّ
ال�سيعي  -

ة.
ّ
جماعات املعار�سة الي�سارّية والقومي

اإيران عام ١٩٧٩، ح�سد  الثورة يف  �ستلهمني جناح  ممُ  

�سطَهدة  ممُ ة 
ّ
ديني ة 

ّ
كاأقلي اأنف�سهم  ال�سعودّيون  ال�سيعة 

املطالبة  يف  بقّوة  نا�سطني  كانوا  وقد  للتمييز.  ة 
ّ
و�سحي

نهايٍة  و�سع  ويف  واقت�سادّية،  ة 
ّ
و�سيا�سي ة 

ّ
ديني بحقوق 

لفرتة  حمرومني،  كانوا  اإذ  والتعليم.  التوظيف  يف  للّتمييز 

جمال  اإىل  الو�سول  ة 
ّ
واإمكاني ة 

ّ
الديني احلرّية  من  طويلة، 

ومل  والع�سكرّي.   
ّ
التعليمي لَكنْي 

ّ
ال�س يف  املهن  من  وا�سٍع 

ة. 
ّ
الق�سائي الت�رسيعات  يف  ثَّاًل  مممُ  

ّ
الديني فقههم  يكن 

من  التظاهرات  تنظيم  يف  اأكرب  خربًة  ميتلكون  وكانوا 

ة مبا اأّن بع�س ن�سطائهم كانوا قد �ساركوا 
ّ
الأكرثّية ال�سّني

ة 
ّ
ة والي�سارّية يف املنطقة ال�رسقي

ّ
يف الحتجاجات القومي

الثورة  بنجاح  مدفوعني  ات. 
ّ
وال�ستيني ات 

ّ
اخلم�سيني يف 

بداأ   ،١٩٧٩ عام  ة 
ّ
اإ�سالمي جمهورّية  واإقامة  ة 

ّ
الإيراني

 
ٌ
ة. وتوّجه كثري

ّ
ال�سيعة ال�سعودّيون انتفا�سًة قمُمعت بوح�سي

من قادتهم يف املعار�سة اإىل املنفى اإثر موجٍة من القمع يف 

ة حيث يقيمون. 
ّ
املنطقة ال�رسقي

تلتها  احلكومة،  مع  ت�سويٌة  جرت   ،١٩٩٣ عام  يف   

املنفى.  من  البارزة  ة 
ّ
ال�سيعي املعار�سة  ات 

ّ
�سخ�سي عودة 

ماح لل�سيعة 
ّ

حدثت الّت�سوية بعد اأن وعدت احلكومة بال�س

ة اأكرب وبزيادة دجمهم يف القت�ساد. ومع ذلك، 
ّ
بحرّية ديني

وا�سلوا  اخلارج  يف  ال�سيعة  النا�سطني  من  جماعة  بقيت 

من  وباإلهاٍم  ال�سعودّية.  ة 
ّ
العربي داخل  اأن�سارهم  ح�سد 

ة، اإىل جانب 
ّ
ة املنفي

ّ
، بداأت املعار�سة ال�سيعي

ّ
الربيع العربي

نا�سطني ورجال دين داخل البالد، بالدعوة اإىل تظاهرات 

دعوا  كما  ني. 
ّ
ال�سيا�سي ال�سجناء  �رساح  باإطالق  للمطالبة 

ة 
ّ
بالدميقراطي املطالبة  ة 

ّ
البحريني احلركة  دعم  اإىل  اأي�سًا 

م�سرية »اأين حقوقي 

يف وطني« يف القطيف 

يف ٢٣ اأيلول / 

�سبتمرب ٢٠١٣
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، واإىل ان�سحاب 
ّ
 البحريني

ّ
يف ن�سالها �سّد النظام ال�سّني

ال�سيعة  ي�سّكل  وفيما  البحرين.  من  ال�سعودّية  القوات 

ًة يف ال�سعودّية، اإل اأّنهم اأكرثّية يف البحرين. 
ّ
اأقلي

ظّلت املعار�سة الإ�سالمّية ال�سّنّية يف العربّية ال�سعودّية،   

»ال�سحوة«، متجّذرًة �سمن  با�سم  الت�سعينّيات  املعروفة منذ 

وؤبل�س ال�سيعة ويعتربهم  ة ذاك الذي يمُ ، بخا�سّ
ّ
اخلطاب ال�سلفي

اأهل بَدع، وبذا فهم ينا�رسون التعاليم الدينّية الر�سمّية. ومع 

اأّن الإ�سالمّيني ال�سعودّيني ي�سجبون الدعاة الر�سمّيني ب�سبب 

يّتفقون  اأّنهم  اإل  لال�ستقاللّية،  وفقدانهم  للدولة  تبعّيتهم 

معهم حيال امل�ساألة ال�سيعّية. اإذ يعتقدون اأّن ال�سيعة يتمّتعون 

 .
ّ
النفطي املجال  يف  كافية  عمل  وفر�س  دينّية  بحرّيات 

»ال�سحوة«  مبع�سكر  مرتبٍط   
ّ
�سلفي دين  رجل  وبح�سب 

البالد.  الأ�سواأ يف  لي�س هو  ال�سيعة  فاإّن و�سع  الإ�سالموّي، 

�سة يف ع�سري  فو�سع ال�سّنة يف املنطقة اجلنوبّية ال�رسقّية املمُهمَّ

اأّن  هو الأ�سواأ يف قراهم الفقرية. ويعتقد بع�س الإ�سالمّيني 

يمُطَلق �رساحهم بفعل  ال�سيعة غالبًا ما  ال�سيا�سّيني  ال�سجناء 

، اأّما الإ�سالمّيون ال�سّنة فيبقون 
ّ
 واخلارجي

ّ
ال�سغط الداخلي

 كّلما 
ّ
يف ال�سجن لفرتات طويلة. ويت�ساعد هذا احلنق ال�سّني

يطلق الّنظام �رساح �سجناء �سيا�سّيني �سيعة، اإذ يعتربون هذه 

ال�ّسياق،  البدع. ويف هذا  اأهل  اأقلّية من  اأمام  تنازلً  اخلطوة 

والإ�سالمّيون  الر�سمّية،  الدينّية  واملوؤ�ّس�سة  الّدولة،  تبقى 

�سغرية  اأقلّية  ل  تمُف�سّ وبينما  ال�سيعّية.  امل�ساألة  حيال  مّتفقني 

من الإ�سالمّيني عدم املناق�سة �رساحًة، ل ترتّدد الأكرثّية يف 

�سجب ال�سيعة علنًا.

احتجاج خج�ل

الربيع  احتجاجات  من   ٢٠١١ عام  موجة  �سوء  يف 

اإىل  ال�سعودّيون  ون 
ّ
الفرتا�سي النا�سطون  دعا   ،

ّ
العربي

ظهرت   .٢٠١١ مار�س   / اآذار   ١١ يف  الغ�سب«  »يوم 

اأ�سماء مثل  ة جديدة على الإنرتنت حتت 
ّ
جماعات �سبابي

 وحركة �سباب الأحرار. وقد دعت 
ّ
حركة ال�سباب الوطني

مطالبهما  وترّكزت  الّنظام.  �سّد  الّتظاهر  اإىل  كلتاهما 

والبطالة،  والظلم  والقمع  الف�ساد  حماربة  احلرّية،  على 

ني، ومظامل اأخرى كانت 
ّ
واإطالق �رساح ال�سجناء ال�سيا�سي

املنابر  هذه  من   
ٌ
كثري اجتذبت  وقد  ة. 

ّ
طائفي غري  جميعها 

منا�رسين  على  دليلٍ  اأدنى  دون  من  داعمني  ة 
ّ
الفرتا�سي

ال�سعودّية  ة 
ّ
العربي اأحٌد يف  يكن  الأر�س. مل  على  ني 

ّ
فعلي

الت�رسيحات  عن  ته 
ّ
مب�سوؤولي علناً  الت�رسيح  على  قادراً 

نف�سه  �س 
ّ
يعر اأن  دون  من  للّنظام  املناه�سة  ة 

ّ
الفرتا�سي

نا�سط  وهو  الودعاين،  حممد  ن�رس  العتقال.  خلطر 

ته يف 
ّ
ني ويعلن  الّنظام  ي�سجب  وهو  لنف�سه  فيديو  �ساّب، 

الّتظاهر يف ١١ اآذار / مار�س ٢٠١١. اعتمُقل حني �سارع 

يوم  اجلمعة  �سالة  بعد  �سغري  احتجاج  يف  امل�ساركة  اإىل 

٧ اآذار / مار�س.

يوم  دعمتا  ال�سّنّية  املعار�سة  من  فقط  جماعتان   

لالإ�سالح وحزب  الإ�سالمّية  احلركة  اأ�سدرت  اإذ  الغ�سب. 

الّدعوة  تنا�رس  بيانات  حديثاً  املوؤ�ّس�س   
ّ
الإ�سالمي الأّمة 

الإ�سالمّية  احلركة  كانت   ،٢٠٠٥ عام  منذ  الّتظاهر.  اإىل 

لالإ�سالح تدعو اأن�سارها عادًة اإىل ال�ستعداد لحتجاجات 

منا�سبات  عديدة. ويف  مدن  اجلمعة يف  �سالة  بعد  �سغرية 

نادرة، كانت تلك الّدعوات تمُثمر عن جتّمعات �سغرية جداً 

اأكرب«.  »الله  ترديد  مع  اجلمعة  �سالة  انتهاء  بعد  تنطلق 

تنت�رس  اأن  الأّمة  وحزب  الإ�سالمّية  احلركة  اأملت  وقد 

ال�سعودّية  املدن  جميع  يف  عفوّية  �سبابّية  احتجاج  حركة 

يوم ١١ اآذار / مار�س ٢٠١١. 

�سمن �سفوف ال�سيعة، دعت املعار�سة املنفّية يف اخلارج   

مثل  �سخ�سّيات  تقودها  التي  »خال�س«  حركة  حتديداً   -

حمزة  لندن  يف  املقيَمنْي  نْي  ال�سيعيَّ املخ�رسَمنْي  نْي  املعار�سَ

لدعوة  ال�ستجابة  اإىل  اأن�سارها   - اإبراهيم  وفوؤاد  احل�سن 

حال،  اأّية  وعلى   .٢٠١١ مار�س   / اآذار   ١١ يوم  التظاهر 

البالد.  داخل  ال�ّسيعة  النا�سطني  من   
ّ
الأ�سا�سي الّزخم  اأتى 

فقبل ١١ اآذار / مار�س، ح�سد هوؤلء الّنا�سطون جماعتهم 

للتظاهر دورّياً اإثر القمع ال�سديد لالحتجاجات ال�سلمّية يف 

البحرين مب�ساعدة القّوات ال�سعودّية. 

ال�سّنّية  اجلماعات  ا�ستخدمت  الغ�سب«،  »يوم  قبل   

لإي�سال  وتويرت  وفي�سبوك،  يوتيوب،  مواقع  وال�سيعّية 

ة 
ّ
املر تلك  كانت   .

ّ
الفرتا�سي الحتجاج  لدعم  ر�سالتهم 

بالّدعوة  ال�سّنّية وال�سيعّية  املعار�ستان  بها  التي تقوم  الأوىل 

اإىل الّتظاهر يف اليوم نف�سه. ويوم ١١ اآذار / مار�س ٢٠١١، 

ني يوم الغ�سب بف�سل كبري، ما ي�سري اإىل احلدود التي ت�سل  ممُ

التنظيم  غياب  يف  وتويرت  في�سبوك  ثورات  تمُ�سّمى  ما  اإليها 

الحتجاج.  لالنخراط يف  امل�ستعّد  املديّن  واملجتمع   
ّ
احلقيقي

قبل »يوم الغضب«، استخدمت الجماعات السنية والشيعية مواقع 
التواصل اإلجتماعي إليصال رسالتهم لدعم االحتجاج االفتراضي. 
كانت المرة األولى التي تقوم بها المعارضتان السنية والشيعية 
بالدعوة إلى التظاهر في اليوم نفســـــــــــــــــــــــــــــــــــه.
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اأق�ست »ال�سحوة«، احلركة الإ�سالمّية ال�سّنّية البارزة والأكرب 

�سابقاً، عالوًة على جماعات  اإليها  اأ�رسنا  التي  البالد  داخل 

�سيا�سّية حديثة التاأ�سي�س، نف�سها عن الدعوة اإىل الحتجاج. 

ومبا اأّن �سعار التظاهرات كان »ال�سعب يريد اإ�سقاط الّنظام«، 

الذي ا�ستمُهر يف ميدان التحرير يف القاهرة، مل يكن مبقدور 

اأّي �سعودّي الت�رسيح بدعمه من دون املجازفة باعتقاله. ويف 

البالد  داخل  كثريون  �سّنة  اإ�سالمّيون  نا�سطون  د  جدَّ الواقع، 

ولءهم للّنظام و�سجبوا الفو�سى التي ترتافق مع التظاهرات. 

اإ�سقاط  لي�س  ولكن  الإ�سالح،  اإىل  احلاجة  اإىل  واأ�ساروا 

النظام. ومع امتناع حركة »ال�سحوة« الإ�سالمّية عن دعمها، 

مل تتحّقق التظاهرات على اأر�س الواقع. 

 ،
ّ
ني به يوم الغ�سب الوطني وبرغم الإخفاق التام الذي ممُ  

وا�سلت الأقلّية ال�سيعّية التح�سري لتظاهراتها يف املنطقة 

التمييز  واإنهاء  بامل�ساواة  مطالبني  بالنفط،  الغنّية  ال�رسقّية 

مئات  ال�سيعّية  التظاهرات  ا�ستقطبت  جماعتهم.  �سّد 

الّداعمني الذين طالبوا باإطالق �رساح �سجنائهم ال�سيا�سّيني. 

يحملن  وهّن  وم�سني  الحتجاج  اإىل  الّن�ساء  وان�سّمت 

ال�سموع عّدة لياٍل للفت النتباه اإىل ماأ�ساة ال�سجناء. وطالنَب 

اأكرث من  املمُعتَقلني منذ  ال�سيا�سّيني  الّن�سطاء  باإطالق �رساح 

املن�سّيني«.  »ال�سجناء  لدعم  حملة  �سمن  عاماً  ع�رس  �سّتة 

اأمُر�سلت  التي  ال�سعودّية  القّوات  ان�سحاب  اإىل  دعون  كما 

التي  البحرين  يف  بالدميقراطّية  املطالبة  النتفا�سة  لقمع 

كانت قد بداأت يوم ١٤ �سباط / فرباير ٢٠٠١. كان القمع 

حجم  على  فعل  كرّدة  ال�سيعّية  املناطق  يف  و�سوحاً  اأ�سّد 

التظاهرات. كان ال�سيعة قادرين على ح�سد اأن�سارهم دعمًا 

�سّيقة،  �سيعّيًة  اأجندًة  تبّنوا  فقد  وبذلك  ة،  اخلا�سّ ملطالبهم 

وكذلك تعاطفًا مع جريانهم يف البحرين التي تبعد م�سافة 

�ستة ع�رس مياًل فقط من العربّية ال�سعودّية عرب ج�رسٍ ي�سل 

بينهما. و�سارعت قّوات الأمن اإىل قمع املتظاهرين. 

ذات  املناطق  ويف   ،٢٠١١ مار�س   / اآذار   ١١ بعد   

يتجّمعون  و�سعودّيات  �سعودّيون  كان  ة، 
ّ
ال�سّني ة 

ّ
الأغلبي

مطالبني  ة 
ّ
الداخلي وزارة  حول  دة  دَّ حممُ اأّيام  يف  دوريًا 

جون 
ّ
متخر وجتّمع  ني. 

ّ
ال�سيا�سي ال�سجناء  �رساح  باإطالق 

ة 
ّ
املعني الوزارات  حول  العمل  من  عاطلون  ون 

ّ
جامعي

امل�سوؤولني  ومطالبني  القت�سادّية  مظاملهم  عن  ين 
ّ

معرب

زيادة  على  ت  ن�سّ التي  امللك  وعود  بتنفيذ  ني 
ّ
احلكومي

جني يف وظائف القطاع 
ّ
فر�س العمل وت�رسيع تعيني املتخر

العاّم. وكان امللك قد اأطلق هذه الوعود يف �سباط / فرباير 

 يف الوليات 
ّ
حني عاد اإىل البالد بعد تلّقيه للعالج الطبي

مل  ة 
ّ
املحلي الحتجاجات  تلك  من  اأياً  اأّن  ومع  املّتحدة. 

 جديد يف 
ٌ
ثّمة و�سع بات  ة، 

ّ
فعلي تظاهرات  تتبلور �سمن 

الحتجاج  وبا�ستثناء  اً.  ّ
كّلي الّتظاهرات  حتّظر  كانت  بالٍد 

لهذه  الّنظام  �سمح  ني، 
ّ
ال�سيا�سي لل�سجناء  الداعم   

ّ
ال�سّني

فرباير  ك. ولكن بني �سباط / 
ّ
بالتحر التجّمعات ال�سغرية 

واآذار / مار�س انت�رست تقارير باأّن قوات الأمن نّفذت اأكرث 

من ١٦٠ اعتقاًل، اثنان منهما كانا املتظاهرين الوحيدين 

وكان  الغ�سب،  يوم  اأجل  من  للّدعوات  ا�ستجابا  اللذين 

ق�سايا  يف  منخرط  واحد  معروٌف   
ٌّ
�سيا�سي نا�سٌط  هناك 

امراأتان يف  احتمُجزت  يوليو   / متوز  ويف  الإن�سان.  حقوق 

لتظاهرة  وتنظيمهما  م�ساركتهما  ب�سبب  ة 
ّ
الداخلي وزارة 

ني. وكانت التظاهرات التي تندلع 
ّ
جناء ال�سيا�سي

ّ
دعماً لل�س

ة اأكرب. �سمحت 
ّ
ّة تمُقَمع بوح�سي

ة ال�سيعي
ّ
يف املنطقة ال�رسقي

اقت�سادّية،  مظامل  ب�ساأن  �سغرية  باحتجاجات  احلكومة 

الذين  املتظاهرين  مع  الّتعامل  يف  �رسيعًة  كانت  لكّنها 

ة اأو ينتقدون قمع الّنظام. 
ّ
ون عن مطالب �سيا�سي

ّ
يعرب

ة كث�رٍة م�شاّدة 
ّ
الطائفي

مثل  معروفني،  منفّيني  �سّنة  اإ�سالمّيني  اأّن  من  بالرغم 

حديثاً،  املوؤ�ّس�س  الأّمة  وحزب  الإ�سالح،  حركة  اأع�ساء 

يوم  الحتجاج  اأجل  من  كّلهم  دعوا  �سيعة  ونا�سطني 

هذه  اعتبار  على  النظام  اأ�رّس   ،٢٠١١ مار�س   / اآذار   ١١

الدعوات موؤامرًة وانتفا�سًة �سيعّية مدعومة من قوى خارجّية، 

اأبرزها اإيران. و�سعت ا�سرتاتيجّية الّدولة نحو حتقيق هدفني. 

ك ب�رسعةٍ اإىل املناطق 
ّ
اأّوًل، �سمحت لالأجهزة الأمنّية بالتحر

داً 
ّ
متر اعتمُرب  الذي  الأوىل،  الحتجاج  بوادر  لقمع  ال�سيعّية 

الوطنّية  اجلماعات  عن  كلياً  املنف�سلة  ال�سيعة،  جلماعة 

 .
ّ
�سيا�سي اإ�سالح  اإىل  الداعية  املعار�سة  وفئات  الأخرى 

ال�رسقّية،  املنطقة  يف  يقيمون  ال�سيعة  غالبّية  اأّن  وحقيقةمُ 

وكانت تظاهراتهم قد اندلعت يف املا�سي يف مدن ذات اأغلبّية 

اإمكانّية  �سّهلْت  والعوامّية  و�سيهات،  القطيف،  مثل  �سيعّية 

ت�سديق الرواية احلكومّية. كما اأتاحت لأجهزة الأمن اعتبار 

اأّن ال�سيعة هم َمْن بداأوا باإطالق دعوات الّتظاهر.

 
ٍّ
 اأولً، عرب ا�ستح�سار خطاب احتجاجٍ مناطقي

 مدعوم من اإيران يف املنطقة الغنّية بالنفط، ح�سدت 
ٍّ
�سيعي

اجلدّية  املظامل  اأ�سحاب  فيهم  مبن  ال�سّنّية،  الأكرثّية  الدولة 

اآلة  وعمدت   .
ّ
�سيا�سي اإ�سالح  اإىل  دعوا  قد  كانوا  الذين 

الحتجاج  اإىل  الّدعوات  تو�سيف  اإىل  الدولة  بروباغاندا 

البالد،  وتق�سيم  الفو�سى،  لإحداث  اأجنبّية  حماولة  باأّنها 

احتجاج  اأّي  اأّن  لت�سديق  ال�سّكان  فع  ودمُ اأمنها.  وتقوي�س 

املناطقّية،  وانبعاث  ال�سعودّية  العربّية  تق�سيم  اإىل  �سيوؤّدي 
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ة بالدولة  والطائفّية، والقَبلية. ومل تكن رّدة الفعل هذه خا�سّ

اأنظمة عربّية اأخرى  ، جلاأت 
ّ
ال�سعودّية. فخالل الربيع العربي

بّينت  �سعبياً، كما  اإىل اخلطاب ذاته حني واجهت احتجاجاً 

�سلوى اإ�سماعيل.

 ال�سعودّي ال�سرتاتيجّية الأ�سا�سّية 
ّ
كان الّدين الر�سمي  

�سخ�سّياته  النظام  الحتجاج. ح�سد  اإمكانّية  �سّد  فة  املوظَّ

الدينّية البارزة لدعمه يف هذه اللحظة احلرجة املتمّثلة يف 

 بطريقتني خمتلفتني.
ّ
الربيع العربي

 ثانياً، ا�ستخدم الدعاة الوّهابّيون املاآذن للتحذير 

اإن  املّتقني  املوؤمنني  على  �سيمُ�سلَّط  الذي  الله  غ�سب  من 

ّطط لنطالقها بعد  �ساركوا يف التظاهرات ال�سلمّية التي خمُ

انتهاء �سالة اجلمعة مبا�رسًة يوم ١١ اآذار / مار�س ٢٠١١. 

ويف ٧ اآذار / مار�س، اأ�سدرت هيئة كبار العلماء، وهي اأعلى 

م التظاهرات. ون�رست 
ّ
ر ال�سلطات الدينّية الر�سمّية، فتوى حتمُ

اآلف  ّزعت  وومُ باحتفاء،  الفتوى  تلك  املحلّية  اجلرائد  جميع 

الفتوى يف امل�ساجد والأحياء، عدا عن ن�رسها  الّن�َسخ من 

ال�سعودّية  ال�ستخبارات  اأجهزة  وت�سّللت  الإنرتنت.  على 

اإىل منابر الّنقا�س يف الإنرتنت ونمُ�رست الفتوى يف منتديات 

عديدة مع عّدة بيانات داعمة لها. وت�سري م�ساهداتي ملنابر 

نقا�س عديدة على الإنرتنت خالل فرتة يوم الغ�سب بو�سوٍح 

التي  الفتوى  اإىل وجود بروباغاندا ر�سمّية متعاظمة. كانت 

لدعم  دينيًا  كونه  من  اأكرث  �سيا�سّيًا  بيانًا  التظاهرات  م 
ّ
ر حتمُ

الّنظام مبواجهة الّداعني اإىل الحتجاج. 

 ثالثًا، حّذر الّدعاة الر�سمّيون من موؤامرة �سيعّية 

ال�سعودّيون  وال�سيعة  ال�سّنة  يقودها  اإيرانّية   - �سفوّية   -

املنفّيون يف لندن ووا�سنطن لإ�سعال فتنة وتق�سيم اململكة 

العربّية ال�سعودّية. واعتمدوا على اآراء دينّية طائفّية تهاجم 

اأهل بدع، ومنذ وقٍت  بكونهم  ال�ّسيعة، املو�سوفني تاريخياً 

وذّكروا  اإيران.  عمالء  من  خام�ساً  طابوراً  بكونهم  اأقرب 

الّتقاة،  البالد  حّكام  على  الإجماع  اإىل  باحلاجة  املوؤمنني 

، واحلرب الأهلّية 
ّ
وحّذروا من اأّن الّت�رسذم، والتناحر القبلي

لدعوات  النا�س  ا�ستجاب  اإن  �ستحدث  الدموّية  واملجازر 

الّتظاهر. اأّما الّدعاة الوّهابّيون غري املرتبطني مبا�رسًة بهيئة 

اجلدد،  الوّهابّيني  با�سم  واملعروفون  الر�سمّية،  العلماء  كبار 

فقد  املثال،  �سبيل  على  الأحمد  ويو�سف  العريفي  كمحمد 

امل�ساجد  يف  ال�سيعة  مهاجمة  يف  اأكرب  حرّية  لديهم  كان 

ل  تمُ�سجَّ كانت  التي  واخلطب  املحا�رسات،  ويف  املحّلّية، 

 الداعية املخ�رسم يف حركة 
ّ
وتمُن�رس على يوتيوب. وان�سم

ال�سيعة،  �سّد  املعركة  اإىل  العمر  نا�رس  ال�سيخ  حوة  ال�سّ

واإذا  الأ�سغر.  اجليل  من  العلماء  اآراء  تقوية  يف  اأ�سهم  ما 

ما  يف  للملك  ناقدًة  الدعاة  هوؤلء  من  كثريٍ  مواقف  كانت 

قيود  من  خّففت  التي  اجلديدة  اجلندرّية  �سيا�ساته  يخ�ّس 

القوانني املتعّلقة باختالط اجلن�سني يف التعليم والعمل، اإّل 

د ال�سيعة الذين اعتمُربوا غرباء، واأهل بدع،  اأّنهم دعموه �سّ

بكونه   
ّ
املحلي الحتجاج   

مُ
ت�سوير وكان  لإيران.  وموالني 

.
ّ
بًة خالل الربيع العربي

َّ
ر موؤامرًة اأجنبّيًة �سيا�سًة جممُ

الذي  املتقن  اخلطاب  وعلماوؤه  ال�سعوديُّ  النظام  ر 
َّ
كر  

�سبقهم اإليه طغاة عرب اآخرون مثل زين العابدين بن علي 

خليفة  اآل  وحمد  م�رس،  يف  مبارك  وح�سني  تون�س،  يف 

يف  الأ�سد  وب�ّسار  ليبيا،  يف  القّذايف  ومعّمر  البحرين،  يف 

الّنظام  وح�سد  اليمن.  يف  �سالح  الله  عبد  وعلي  �سورية، 

�سائعات  لن�رس  الرقمّية  ا�ستخباراته  اأجهزة  ال�سعودّي 

تقول اإّن الإيرانّيني هم القائمون وراء التظاهرات، ولو كان 

التجاوب  رف�س  من  لهم  بّد  فال  النت�سار  ياأملون  ال�سّنة 

واأظهرت  لالحتجاج.  امل�سبوهة  اخلارجّية  الدعوات  مع 

معاينتي لعدد من منابر النقا�س على الإنرتنت مثل ال�ساحة 

م�ساركات  وجود  بو�سوٍح،  ال�سعودّية،  الليربالّية  وال�ّسبكة 

من  وحتّذر  ال�سيعة  توؤبل�س  للنظام  منا�رسة  معتادة  غري 

الدينّية  ال�سرتاتيجّية  وتكّونت  الأجنبّية.  املوؤامرات 

، والتحري�س على 
ّ
ال�سعودّية من التهديد بالغ�سب الإلهي

الحتجاج  م�سهد  لت�سويه  والكراهية   
ّ
الطائفي الختالف 

الدعاة  اأّما  �سيا�سّية حقيقّية.  باإ�سالحات  املطالب   
ّ
ال�سلمي

الدينّيون امل�ستقّلون املزعومون فقد خدموا م�سلحة النظام 

بقدر ما خدمته البريوقراطّية الر�سمّية. فبينما لعب العلماء 

على  الفر�سة  الآخرون  الدعاة  انتهز  دوراً،  الر�سمّيون 

مهاجمة  عرب  ال�سباب  بني  �سعبّيتهم  من  لريفعوا  الإنرتنت 

ويوتيوب هي  وتويرت،  في�سبوك،  مواقع  واأ�سبحت  ال�سيعة. 

احللبة الرقمّية اجلديدة �سّد ال�سيعة »اأهل البدع« وداعميهم 

الإيرانّيني املزعومني. 

القائمة  املزدوجة  الدينّية  ال�سرتاتيجّية  انت�سار  ومع   

على طاعة احلّكام والطائفّية، كانت ال�سحافة »الليربالّية« 

التي تتحّكم بها ال�سعودّية تن�رس مقالت ت�سجب الطائفّية. 

الكراهية  دعاة  �سّموهم  َمْن  ليربالّيون  مفّكرون  هاجم 

الطائفّية، وتغّنى �سحافّيون ونا�سطون كرث بالوحدة الوطنّية 

اأو قبيلة. واأ�سبحت  اإىل طائفة  اأّمة، ل  اإىل  اأي، النتماء   -

الريا�س، اجلزيرة،  الر�سمّية مثل  �سفحات اجلرائد املحلّية 

وال�رسق  احلياة  العربّيتني  اجلريدتني  اإىل  اإ�سافًة  والوطن، 

جعّية 
ّ
ات ل�سّن الهجمات على تلك القوى الر الأو�سط من�سّ

التي تقّو�س الوحدة الوطنّية. ولكن هذا ل يعني، بحال من 

الأحوال، اأّن اأولئك الكّتاب الليربالّيني كانوا يرغبون بوجود 
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ّ
ال�سيا�سي لالحتجاج  دعم  اأو  ال�سيعة  مع  قوّية  عالقات 

يدافعون  كانوا  بل   .
ّ
ال�سيا�سي لالإ�سالح  كو�سيلة   

ّ
احلقيقي

عن النظام بطريقة خمتلفة، حتديداً عرب تق�سيم وبلبلة الراأي 

اأّي  اإجها�س  مهّمة يف  ا�سرتاتيجّية  وهي  ال�سعودّي،  العام 

 مل�سلحة احلراك والحتجاج.
ّ
توافق وطني

خلطابني  ال�سعودّيون  �س 
َّ
تعر  ،

ّ
العربي الربيع  خالل   

 داعم للوحدة 
ّ
متعار�سني، كالهما متّوله الدولة: خطاب ديني

ال�سّنّية �سّد اأهل البَدع من ال�سيعة، وخطاب ليربايّل مزعوم 

ال�سعودّيون يف  فوقع  الدينّيني وطائفّيتهم.  الدعاة  ي�سجب 

حرية وانق�ساٍم بني هذين التاأويلني املتعار�سني لالأزمة. ول 

احلاجة  تاأخري  عرب  النظام  م�سالح  اإّل  البلبلة  هذه  تخدم 

على  ال�سرتاتيجّية  وحتافظ  �سيا�سّية.  تنازلت  اإجراء  اإىل 

مزعومني،  ليربالّيني  مثّقفني  بني  املجتمع  يف  النق�سامات 

البلبلة،  هذه  وخالل  وال�سيعة.  ال�سّنة  وبني  كراهية،  ودعاة 

على  القادر  هو وحده  اأّنه  الّنا�س  اأذهان  النظام يف  يمُر�ّسخ 

فات 
ّ
تطر يكبح  حيث  املتنّوعة،  املع�سكرات  بني  الّتو�ّسط 

يعّزز  كما  وال�سّنة.  وال�سيعة،  والإ�سالمّيني،  الليربالّيني، 

النطباع باأّن تدّخله هو ما مينع البالد من الّدخول يف حالة 

القبائل والطوائف واملناطق  تمُفلت  الطبيعة الهوبزّية حيث 

اأمن  البع�س، وتقّو�س  فها وعنفها �سّد بع�سهم 
ّ
عقال تطر

ع�سكرّي  لتدّخل  يفتح جماًل  قد  ما  ال�سعودّيني جميعهم، 

ل  الكبرية  الأهمّية  ذات  الطاقة  م�سادر  حلماية   
ّ
اأجنبي

لل�سعودّيني وحدهم، بل لباقي العامل اأي�ساً.

واإ�سالموّيٍة  �سعيفة،  ة 
ّ
وطني بنزعة  يّت�سم  بلٍد  ويف   

يف  الدولة  ة 
ّ
ا�سرتاتيجي جنحت   ،

ّ
طائفي وتوّتر  قوّية، 

دفعت  حيث  ة 
ّ
�سيعي موؤامرة  اأّنه  على  الحتجاج  ت�سوير 

ال�سّنة اإىل جتديد ا�سطفافهم مع النظام. ومبا اأّن ال�سعودّية 

ة، 
ّ
م، مثل نقابات عّمالي  منظَّ

ّ
تخلو من جمتمع مديّن وطني

ة، مل تتمّكن جماعات 
ّ
ة، اأو اأحزاب �سيا�سي

ّ
ات مهني

ّ
وجمعي

 
ّ
الطائفي النق�سام  طول  على  العمل  من  فيها  املعار�سة 

لوحدها  ة 
ّ
ال�سيعي املعار�سة  عملت  الأخرية.  الفرتة  يف 

ون ال�سّنة مع 
ّ
ات، بينما مل يتقارب الإ�سالمي

ّ
منذ ال�سبعيني

يف  ني 
ّ
كالإ�سماعيلي الإطالق،  على  ة 

ّ
�سّني غري  جماعات 

يرسخ النظام في أذهان الناس أنه هو وحده القــــــــــــــــــــادر 
على التوسط بين المعسكرات المتنوعة، حيث يكبـــــــــــــــــــــح 
تطرفات الليبراليين، واإلسالميين، والشيعة، والسنــــــــــــــــــة.

وقفة احتجاجية

على احتجاز

جثامني وللمطالبة بوقف 

اأحكام الإعدام ال�سادرة 

بحق بع�س املعتقلني يف

اآذار / مار�س ٢٠١٦
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ون 
ّ
 وال�سيعة يف ال�رسق. واإْن كان الإ�سالمي

ّ
اجلنوب الغربي

ة بهم،  ًة خا�سّ
ّ
ال�سّنة ال�سعودّيون قد عاي�سوا نه�سًة اإ�سالمي

ملتّفني  ة 
ّ
ال�سيا�سي معار�ستهم  طّوروا  اأي�ساً  ال�سيعة  فاإّن 

ني.
ّ
ني ونا�سطيهم ال�سيا�سي

ّ
حول فقهائهم الديني

وكان ال�ساغل الوحيد للت�سّلط ال�سعودّي هو ال�سيطرة   

على ال�سّكان ال�سّنة وال�سيعة على حدٍّ �سواء، ومنعهم من 

نهاية  يف  �ستمُف�سي  التي  ال�سيا�سّية  حقوقهم  نحو  ال�سعي 

امل�ستقبل  ويف   .
ّ
الت�سّلطي باحلكم  الإطاحة  اإىل  املطاف 

الأكرثّية  تخويف  ال�سعودّي  النظام  �سيوا�سل  املنظور، 

. اأّما 
ّ
 / الإيرايّن لتاأخري الإ�سالح ال�سيا�سي

ّ
باخلطر ال�سيعي

 فعلياً فهو تطّور معار�سة 
ّ
اخلطر الذي يهّدد النظام الت�سّلطي

وطنّية تتكّون من ال�سّنة وال�سيعة، والإ�سالمّيني والعلمانّيني. 

حثَّ  ما  حمدودة،  منتديات  يف  يلوح  بداأ  قد  هذا  وكان 

احلكومة على امل�سارعة اإىل ت�سييق اخلناق على الحتجاج 

ولكن  ال�سغرية  ال�سيعّية  والتظاهرات   
ّ
ال�سّني  

ّ
الفرتا�سي

الد�ستورّية  امللكّية  حركة  متّكنت  حال  ويف  الفعلّية. 

 ليربالّيني �سّنة و�سيعة، من التطّور اأكرث 
ّ
اجلديدة، التي ت�سم

 ويبقى 
ّ
عتّد بها، �سيت�ساءل اخلطاب الطائفي لت�سبح قّوة يمُ

تزال  ل  مت�سّددة،  ة 
ّ
ر�سمي ة 

ّ
�سلفي دوائر  �سمن  حم�سوراً 

ال�سعب قمع  �سيكون من  اإذ  للنظام.  حتافظ على ولئها 

ة، بالرغم من اخلطاب 
ّ
ة الراف�سة للطائفي

ّ
املعار�سة الوطني

ة.
ّ
ة الت�سّلطي

ّ
 املتوا�سل لعقود برعاية من الدولي

ّ
الطائفي

ة 
ّ
ن�سائي وحركة  ة، 

ّ
طاّلبي حركة  وجود  دون  ومن   

ثورةٌ  تتمّكن  اأن  امل�ستبعد  ة، من 
ّ
ات مهني

ّ
م�ستقّلة، وجمعي

الواقع.  اإىل   
ّ
الفرتا�سي العامل  من  اخلروج  من  �سعودّيٌة 

ة 
ّ
حكومي اإعانات  يتلّقون  الذين  الطاّلب  يرتّقب  وفيما 

احلركة  تزال  ل  التوظيف،  فر�س  ق  حتقُّ ة 
ّ
�سخي ومنحًا 

ة ومن امل�ستبعد اأن 
ّ
ة تعترب الدولة راعيتها الأ�سا�سي

ّ
الن�سائي

ت�سحب دعمها للملك احلايّل. اإذ تعترب نا�سطات �سعودّيات 

كثريات اأّن الدولة هي الفاعل الوحيد القادر على �سبط 

ة ال�سعيفة، مثل غرف 
ّ
ات املهني

ّ
اأّما اجلمعي �سلطة العلماء. 

ني ال�سعودّيني، فال تزال حمافظة 
ّ
التجارة وهيئة ال�سحافي

على ولئها للّدولة التي حتميها من ال�سيا�سات ال�سعبوّية. 

بالقطاع  ة 
ّ
والتكنوقراطي القت�سادّية  النخبة  وترتبط 

على  وعالوًة  ولئها.  لقاء  كبرية  مكافاآت  وتتلّقى  العام 

ة الرئي�سة م�ستفيدة من النظام 
ّ
ذلك، فاإّن اجلماعات القبلي

والهبات  والإعانات  الع�سكرّي  القطاع  يف  التوّظف  عرب 

عالقات  عرب  بالنظام  كثرية  قبائل  ترتبط  كما  الدورّية. 

هو  واملديد  احلاّد  القت�سادّي  النهيار  ووحده  م�ساهرة. 

اإ�سارات  ثّمة  كان  واإذا  اً.  ّ
�سعبي احتجاجًا  �سي�سعل  الذي 

ف  ف�ستمُوظَّ اأ�سا�سًا،  �سعودّي   
ّ
�سعبي احتجاج  وجود  اإىل 

اأّية  لقمع  ة، 
ّ
الطائفي م�ساّدة، عدا عن  ثورة  ات 

ّ
ا�سرتاتيجي

 وجدّي. 
ّ
 حقيقي

ّ
ة وا�سعة تطالب بتغيري �سيا�سي

ّ
حركة وطني

ف 
ّ
ة اأداة قوّية حتت ت�رس

ّ
وتمُبنّي احلالة ال�سعودّية اأّن الطائفي

ة خالل فرتات ال�سطراب. من م�رس اإىل  الأنظمة، بخا�سّ

النتفا�سات  مماثلة خالل  ات 
ّ
ا�سرتاتيجي اعتمُنقت  العراق، 

ة عام ٢٠١١. 
ّ
العربي

ً ا
ّ
ة عربي

ّ
الدكتات�رّية والطائفي

ال�رسق  ملجتمعات   
ٍّ
وبدئي دائمٍ  كرتتيٍب  ة 

ّ
الطائفي تعجز 

 .
ّ
الأو�سط عن تف�سري ال�سطراب احلايّل يف العامل العربي

وبالأحرى، فاإّن توظيف الختالفات، والتنّوع، والتعددّية 

�سعوبها  �سّد  لالأنظمة  ة 
ّ
ال�سيا�سي ال�رساعات  يف  ة 

ّ
الديني

ة القاتلة التي ن�سهدها يف اأرجاء 
ّ
هو الذي يمُذكي الطائفي

ة امل�سّلطة على 
ّ
املنطقة. ويف الواقع، فاإّن العد�سات الطائفي

اأن  من  بدًل  تمُعّمي  املزعوم   
ّ
ال�سيعي  -  

ّ
ال�سّني النق�سام 

ات 
ّ

التغري تمُخفي  اإذ  الأر�س.  املعّقدة على  الوقائع  تمُو�سح 

املنطقة،  تكت�سح  التي  املمُعرت�سة  والقت�سادّية  ة 
ّ
ال�سيا�سي

كما  وتاأثرياتها.  املتوا�سلة  ة 
ّ
الأجنبي التدّخالت  عن  عدا 

ة 
ّ
اأّن ت�سوير �رساعات ال�سلطة يف املنطقة كحروب طائفي

الناجت  املتجّذر  القت�سادّي  والتفاوت  احلرمان  خفي 
مُ
�سي

ة، واإفقار الأرياف، 
ّ
ة - املديني

ّ
من عقود من الهجرة الريفي

وا�ستيالء الّنخب اجلديدة يف املدن على الأرا�سي. ويمُ�ساف 

ة ال�سعودّية، 
ّ
 بني اإيران والعربي

ّ
 الإقليمي

مُ
اإىل هذا الّتناف�س

وهما بلدان مهّمان، يّدعي كلٌّ منهما دعم م�سالح جريانه 

البلدين،  بني   
ّ
ال�سيا�سي التناف�س  ب 

َّ
ت�سب وقد  ني. 

ّ
الإقليمي

و�سورية،  لبنان،  يف  التاأثري  جمالت  على  والّت�سابق 

ة 
ّ
والعراق، والبحرين، وــ موؤخراً - اليمن، يف جعل الطائفي

والقت�سادّية،  ة، 
ّ
ال�سيا�سي الّتفاوتات  تمُخفي  قوّيًة  �رسدّيًة 

ة، والتناف�سات بني اجلماعات، والدول، 
ّ
ة الفعلي

ّ
والجتماعي

 اأّن الهوّيات 
ٌ
ني البارزين. و�سحيح

ّ
والفاعلني غري احلكومي

 خمتلٌف متاماً: 
ٌ
ة اأمر

ّ
ّة تمُوا�سل ح�سورها، لكّن الطائفي

الديني

ة.
ّ
�س املفرط لهذه الهوّيات الديني

ّ
اإّنها الت�سي

الخطر الذي يهدد النظام التسلطي فعليــــــــــــــــــــــــــــــــــا
تتكون  معارضة وطنية  تطور  ًفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
من السنة والشيعة، واإلسالميين والعلمانييـــــــــــــــــــــــــن.
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 اأر�ساً يبابًا 
ّ
وبهدف تبنيُّ مَل اأ�سبح معظم العامل العربي  

والّت�سامن  الهوّية  با�سم  يمُقرَتف  الذي  العنف  بفعل  قًة  ممزَّ

ة التي 
ّ
، ل بّد لنا من اللتفات اإىل احلقائق اخلفي

ّ
الطائفي

يرف�س معظم املراقبني روؤيتها.

لروؤ�ساء  املتوا�سلة  ال�سطوة  هي  احلقائق  هذه  اإحدى   

وملوك متوّح�سني اأقرب اإىل رجال الع�سابات ول يتمّتعون 

ة. فبالرغم من انتخاب الروؤ�ساء وتتويج امللوك 
ّ
باأّي �سعبي

 
ّ
احلقيقي الندماج   

ّ
العربي العامل  قادة  عار�َس  والأمراء، 

وتابعوا �سعيهم يف ال�سيا�سة عن طريق القّوة اأو الر�سوة. 

اأن  ميكن  ل  ال�سئيلة  تهم 
ّ
�رسعي اأّن  جميعًا  اأدركوا  وقد 

تتعّزز اإّل عرب حتويل �رسائح ال�سّكان اإىل تابعني ينتفعون 

ة مقابل الولء املطلق. 
ّ
من الفر�س القت�سادّية ال�سخي

يف  ميّثلونه  ني 
ّ
امل�سيحي جعل   ،

ّ
ال�سّني ح�سني،  ف�سّدام   

حزب  على  يهيمنون  كثريون  �سيعة  كان  فيما  اخلارج، 

ة بيد اأقربائه 
ّ
ة وال�ستخباراتي

ّ
البعث، تاركاً امل�سائل الأمني

الأ�سد  ب�سار  العلوّي  الرئي�س  ويمُبقي   .
ً
ولء الأكرث  ال�سّنة 

املنا�سب الرفيعة يف �سالح الطريان واأجهزة ال�ستخبارات 

ة 
ّ
لع�سبته املمُْخل�سة، فيما ي�سمح للعائالت التجارّية ال�سّني

ة. 
ّ
اجلديدة بالنتفاع من انفتاحاته القت�سادّية النيوليربالي

التحّدث  بفكرة  ي�ستمتع  مبارك  ح�سني  الرئي�س  وكان 

اأن يمُطاح به، فيما كانت م�ساغله ترتّكز  با�سم ال�سّنة قبل 

يف احلقيقة على حتويل عائلته ال�سغرية اإىل ع�سابة قوّية 

وؤ�ساء وامللوك العرب.
ّ
مقتفيًا م�سرية نظرائه من الر

اإىل  الأقرب  القيادات  هذه  اعتبار  ب�سهولٍة  ميكن  ول   

انت�سابًا  اأو  هوّيًة  احلّكام  ميتلك  ل  اإذ  ًة. 
ّ
طائفي الع�سابات 

طائفيًا، لكّن كاًل من خ�سومهم - ال�سعوب املمُق�ساة اأغلب 

منظورٍ  عرب  روؤيتهم  يريد   
ّ
اخلارجي والعامل   - الأحيان 

اأّن على  الروؤ�ساء على افرتا�س  . وقد عمل هوؤلء 
ّ
طائفي

ال�سعب  ي�سّنف  اأن  ال�سيطرة،  احلفاظ على  اأراد  اإذا  املرء، 

كّل  �سًا 
ّ
حمر واأبدّية،  ة 

ّ
بدئي وحدات  اإىل  منتميًا  بكونه 

وطويلة.  ة 
ّ
وح�سي ة 

ّ
�سيا�سي لعبة  الأخرى يف  على  جماعٍة 

اأبناء  مع  الدوام  على  ًة 
ّ
�سخي تكن  مل  احلاكمة  فالّنخب 

على  لطوائفهم  خمل�سني  اعتبارهم  ميكن  ول  جماعاتها، 

ع�ساباتهم  يعبدون  هم  الواقع،  ففي   .
ّ
اأوتوماتيكي نحٍو 

ة.
ّ
ويمُكافئون تابعيهم ب�رسف النظر عن هوّيتهم الطائفي

ة
ّ
طم�س التناق�شات القت�شادّية والجتماعي

بع�ساباتهم  مرتبطون  املزعومني  ال�سّنة  والأمراء  امللوك  اإّن 

اأكرث من طوائفهم. خذ امللوك ال�سعودّيني العديدين الذين 

، من امللك في�سل 
ّ
كانوا يطمحون اإىل قيادة العامل ال�سّني

)الذي تويف عام ١٩٧٥( اإىل امللك عبد الله بن عبد العزيز 

امللك  والآن  و٢٠١٥(   ٢٠٠٥ عامي  بني  احلكم  )ت�سّلم 

تَّهمون بال�سماح للخطاب  �سلمان، والذين غالباً ما كانوا يمُ

الثمانينيّات،  منذ  بالنت�سار.  لل�سيعة  املناه�س   
ّ
الطائفي

بذله  الذي  ال�سئيل  الَقْدر  اإىل  ال�سيعة  النا�سطون  اأ�سار 

النظام ال�سعودّي لل�سيطرة على اخلطاب املناه�س لل�سيعة 

�سبيل  فعلى  ال�سعودّيون.  الدينيّون  الّدعاة  يطلقه  الذي 

ال�سّنة  بني  امل�ساهرات  تهاجم  التي  الفتاوى  كانت  املثال، 

ال�سّنة  متنع  التي  تلك  عن  عدا  بقّوة،  حا�رسًة  وال�سيعة 

واّتهم  ال�سيعة.  اللّحامون  يذبحها  التي  اللحوم  اأكل  من 

الّنا�سطون ال�سيعة الّنظاَم بتهمي�س �سّكان املنطقة ال�رسقيّة، 

حيث تركوا بلداتهم وقراهم بال تنمية اقت�سادّية وحرموهم 

من اإمكانيّة اإيجاد فر�س العمل ومن حرّيتهم الدينيّة.

�سيا�سيّون  لعبون  كاأفراد  ال�سعودّيني  امللوك  لكّن   

الت�سامن  من  اأكرث  البقاء  بغريزة  مدفوعون  تالعبيّون، 

يف  دعم  قد  كان  الذي  في�سل  امللك  فلناأخذ   .
ّ
الطائفي

ال�ستينيّات العائلة امللكيّة الزيدّية ال�سيعيّة يف اليمن �سد 

عبد  جمال  امل�رسّي  الرئي�س  من  املدعومني  اجلمهورّيني 

واأمريه  الله  عبد  امللك  ا�ستمال  فقد  داخلياً،  اأّما  النا�رس. 

احلاكم للمنطقة ال�رسقيّة الغنيّة بالنفط عدداً من الوجهاء 

ورجال الدين ال�سيعة حيث كانوا يجتمعون اأحياناً لإبداء 

الولء للملك بعد التظاهرات املتقّطعة واندلعات العنف. 

ا�ستخدم امللك ال�سيعة والعنف يف املنطقة لإخافة الأكرثّية 

 
َ
وكبحها عن املطالبة باأّية تغيريات �سيا�سيّة. وكّلما تظاهر

�ستهَدفون من  ن بخطاب اأّنهم ممُ ال�سيعة، كانت الأكرثّية تمُلقَّ

قوى خارجيّة وعمالئها املحليّني. وحني َخَلَف �سلمانمُ امللك 

عبد الله عام ٢٠١٥، �سارع مبا�رسًة اإىل �سّن حرب على 

اليمن، حتت ا�سم عا�سفة احلزم، لحتواء التوّتر وال�ستياء 

يف الداخل اللذين ت�سبّبت بهما �سيا�سات �سلفه التي بدت 

احلرب  عن  ال�سعودّية  ال�رسدّية  ووا�سلت  وفاترة.  �سعيفة 

بكونها  ّورت  �سمُ حيث  طائفيّة  لغة  يف  الّتمظهر  الدائرة 

حماولًة لتدمري نفوذ اإيران يف �سبه اجلزيرة العربيّة ونفوذ 

وكالئها يف املنطقة، احلوثيّني الزيدّيني يف اليمن، ما يمُظهر 

موؤّهالت القيادة كراٍع للم�سالح ال�سّنيّة.

ويف الوقت ذاته، يرى النظام املنفعة املنحرفة الناجمة   

يد جماعات  ال�سيعة على  امل�سّلني  العتداءات على  عن 

نف�سه  النظام  يقّدم   
ّ
ثم ة. 

ّ
الأقلي يمُرهب  ما  فة، 

ّ
متطر ة 

ّ
�سّني

اجلهادّيون  هو  فالبديل  لل�سيعة،  الأف�سل  احلامي  بو�سفه 

ة 
ّ
ال�سحافي التحذيرات  من  �سنوات  وبعد  فون. 

ّ
املتطر

الذين  بال�سطرابات  بني 
ّ
املت�سب ال�سيعة  �سّد  ال�سعودّية 
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عن  احلديث  يهيمن  اإيران،  من  مدعومون  اأّنهم  يمُزَعم 

امل�سّلون  يمُهاَجم  فيما  العام  املجال  على  ة 
ّ
الوطني الوحدة 

فه 
ّ
ت�رس حتت  النظام  وي�سع  م�ساجدهم.  خارج  ال�سيعة 

على  قادرين  وكّتاب  كمثّقفني  مون  يمُقدَّ متعّددة،  اأ�سواتاً 

الوحدة  و�سعارات  احلاّد   
ّ
الطائفي اخلطاب  بني  التنّقل 

املهيمنة  احلاكمة  الع�سابة  مع حاجات  بالتوافق  ة، 
ّ
الوطني

الّنظام  من  ة 
ّ
ال�سيا�سي املناورة  وت�ستلزم  دة.  يف حلظٍة حمدَّ

ة والأكرثّية 
ّ
ة ال�سيعي

ّ
اأن يلعب على خماوف كلٍّ من الأقلي

جناة  وتبقى  ثابتة.  ة 
ّ
طائفي هوّيٍة  انتحال  من  بدًل  ة 

ّ
ال�سّني

 كامل، هي امل�رسوع 
ٍّ
اآل �سعود، بدًل من حماية عاملٍ �سّني

الأكرث قدا�سة.

ال�سعودّية  العربيّة  مثل  ال�رسيحة  ال�سّنيّة  امللكيّات  ل   

منغم�سٌة  العربيّة  الرئا�سيّة  اجلمهورّيات  ول  وملحقاتها 

اخلطاب  من  بالرغم  دائمة،  طائفيّة  خنادق  يف  حقاً 

وح�سد   
ّ
ال�سعبي ال�ستهالك  بغر�س  م  املمُ�سمَّ ال�سارخ 

الّنا�س. وينطبق الأمر ذاته على املجتمعات التي يمُفرّت�س 

اأّن الطائفيّة منت�رسة فيها - كما يف لبنان مثاًل، و�سورية، 

غارقة  املجتمعات  هذه  اأّن  نعترب  واأن  والبحرين.  والعراق 

كلياً يف الهوّيات الطائفيّة والعنف الناجت منها �سيمُوؤّدي بنا 

�سمن  اأخرى  واقت�سادّية  �سيا�سيّة  انق�سامات  طم�س  اإىل 

كّل جماعة، كالتباينات الطبقيّة مثاًل. ت�سبح الطائفيّة مظلًة 

ت�سامنات  تعزيز  بهدف  النق�سامات  هذه  حتتها  تتخّفى 

 وجه الطائفيّة 
ّ
وهميّة. نعم، رمّبا كانت املنطقة العربيّة ت�سم

القبيح، ولكن ل ينبغي اأن يكون هذا عذراً لعدم الك�سف 

والتهمي�س،  والإق�ساء،  الفقر،  من  مرارًة  اأكرث  وقائع  عن 

على   
ّ
اخلارجي وحميطه  للمرء  الطائفيّة  اجلماعة  وطغيان 

 ينبع 
ّ
بمُعٌد مهم اأّنه  يمُتجاَهل هذا الأمر مع  ما  ال�سواء. غالباً 

م�سالح  مع  املرء  م�سالح  تتوافق  ل  اجلماعاتيّة حيث  من 

امل�ساواة  مثل   يف جمالت 
ّ
مهم هذا  الدوام.  على  اجلماعة 

تعزيز  على  كجماعة  الطائفة  تعمل  قد  حيث  اجلندرّية، 

التمييز الذي يبقى خفياً وتمُف�رسَّ كّل مقاومٍة بو�سفها خيانًة 

للجماعة باأكملها.

 
ّ
ال�سيا�سي ال�سلوك  تف�سري  عن  الطائفيّة  عجزت  واإْن   

الطائفيّة،  اجلماعات  �سمن   
ّ
الداخلي والتنّوع  لالأنظمة 

و�سيا�ساتها  املنطقة  روؤية   
ّ
اخلارجي العامل  يمُوا�سل  اإذاً  مَل 

كانت  التي  الغربيّة  القوى  اكت�سفت  ؟ 
ّ
طائفي مو�سور  عرب 

الهوّيات  اأّن   
ّ
العربي العامل  على  �سيطرت  قد  تاريخياً 

للغاية  مفيدةٌ  الطوائف  مثل  عاطفياً  امل�سحونة  البدئيّة 

اإىل  وعمدوا  ال�سّكان.  تفا�سيل  ور�سم  لتق�سيم  كاأدوات 

وبنوا  و�سلبة،  متوازية  ركائز  بكونها  اجلماعات  ت�سوير 

على  ع�سيّة  تاريخيّة  حقائق  بكونها  ت�سّوراتهم  عليها 

هي  الروؤية  هذه  يف  الأخرية  احللقة  وكانت  التال�سي. 

 للعراق بكونه بلداً من ال�سيعة، وال�سّنة، 
ّ
الت�سّور الأمريكي

والكرد. واأثبتت عواقب هذه الروؤية كارثيّتها على املواطنني 

كّلهم. وبعد ت�سنيمها وماأ�س�ستها، مل يكن لدى اجلماعات 

 �سوى النخراط يف روؤيٍة ثورّية م�ساّدة.
ٌ
�سة خيار املمُهمَّ

هائاًل  حميطاً  بكونه   
ّ
العربي العامل  ر  ت�سوُّ فاإّن  كذلك   

تاأكيد  يف  يزيد  فيه  الطوىل  اليد  القر�س  لأ�سماك  تكون 

الأ�سا�سيّة  ال�سمة  اأّنها  عتَقد  يمُ التي  املزعومة  ال�ستثنائيّة 

والدميقراطيّة  املواَطنة  فيه  تكون  مكاناً  اأي،  للمنطقة، 

ومقارعة الطائفيّة اأموراً ع�سيًّة على التحّقق. ول يزال كثري 

الكلي�سيهات  هذه  مثل  لون  يف�سّ الغرب  يف  املراقبني  من 

ال�ست�رساقيّة القدمية. يف كتابه »املجتمع امل�سلم«، ي�رّسح 

بو�سوح  غلرن  اإرن�ست  البارز   
ّ
والأنرثوبولوجي الفيل�سوف 

العلمنة لأّنها توا�سل  اأّن املجتمعات امل�سلمة ع�سيٌّة على 

تخندقها يف الهوّيات الدينيّة والقبليّة، عاجزًة عن ت�سكيل 

والفكر  كالطبقة،  اأخرى،  م�سالح  اأ�سا�س  على  جتّمعات 

امل�سرتك، اأو مظاهر غري بدئيّة اأخرى من هوّيتها. 

 
ّ
�ست�ستمر العامل،  اأرجاء  ، ويف جميع 

ّ
العربي العامل  يف   

على  زًة  رمَّ ممُ ال�سدارة،  موقع  احتالل  الدينيّة يف  الهوّيات 

مظلمة  هّوة  الطائفيّة  لكّن  اً  ثقافيّ غّذاة  وممُ �رسيح،  نحٍو 

القادة  يعمد  قد  كثرية.  وخارجيّة  داخليّة  عوامل  حتفرها 

ولءهم  لكّن  الطائفيّة،  الت�سّورات  اإيقاد  اإىل  العرب 

الّنظر  ب�رسف  وتابعيهم،  �سبتهم  لعمُ الأول  املقام  ٌه يف  موجَّ

العربيّة  املجتمعات  تن�سغل  مماثل،  وبَقْدٍر  انتماءاتهم.  عن 

اأّنها تعّلمت موؤّخراً  ببوؤ�سها القت�سادّي وتهمي�سها، برغم 

لي�ست  الطائفيّة  طائفيّة.  اأفعال  اإق�سائها عرب  اإبراز  كيفيّة 

العربيّة. و�سيوا�سل  ال�سعوب  لة لدى  متاأ�سّ ًة  تاريخيّ �سمًة 

والنتفاع  النتعا�س  الدين  ورجال  الطائفيّون  املقاولون 

�سيا�سيّة  ظاهرةٌ  اآخر،  مبعنى  الطائفيّة،  ال�رسدّية.  هذه  من 

حديثة تتغّذى على يد الدكتاتورّيني الدائمني الذين يعتمد 

التي  القدمية  الدينيّة  الهوّيات  هذه  حكمهم على حتري�س 

�سًة على نحٍو قاتل. �سيَّ �ست�سبح ممُ

 واحلروب 
ّ
ول بّد اأن يبتعد تفكرينا حيال العامل العربي  

 -  
ّ
ال�سّني النق�سام  عن  وبينها  الطوائف  �سمن  امل�ستعرة 

العميقة  ال�سرتاتيجيّات  على  ويرتّكز   ،
ّ
التاريخي  

ّ
ال�سيعي

التفاوت  وعلى  التابع   - الويّل  بدكتاتورّيات  ة  اخلا�سّ

القت�سادّي بني اجلماعات املتنّوعة و�سمنها. وكذلك، فاإّن 

للعامل  املزعوم  الأبدّي   
ّ
الطائفي النموذج  يف  الّنظر  اإعادة 

ر طوياًل. العربي واجبمُ قد تاأخَّ



 أنا القارئ وهذه كتيب
 ابن خلدون, إمام المؤّرخني

طريف خالدي

 وردة اليازجي
 امرأٌة صدمت الّرجال
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طريف خالدي

مؤّرخ وأستاذ
جامعي فلسطيين.
من أعماله »اإلجنيل 
برواية المسلمني« 
وترمجة القرآن
إىل اإلنكلزيّية.

 للّطربي )ت. ٩٢٣ م.( يف املقال ال�سابق ب�سكل 
ٌ
جاء ذكر

احلديث.  ة 
ّ
قب خي 

ّ
موؤر اإمام  �سّك  بدون  لكّنه  خمت�رس 

مبقامه  تليق  عميقة  درا�سة  اليوم  حّتى  عنه  ت�سدر  ومل 

تزيده  ل  تاريخاً  فقط  لنا  يرتك  مل  ال�سامخ.  الفكرّي 

الأّيام اإّل منفعة وعمقاً ملوؤّرخي اليوم بل تف�سرياً جلياًل 

وتفا�سريهم  العلماء  لآراء  كاملٍ  ب�سجّل  اأ�سبه  للقراآن 

حّتى اأّيامه هو. 

واية
ّ
التاأريخ من الإ�شناد اإىل الر

املعرفة  اإّن  يقول  الذي  بالّطربي  ا�ست�سهدنا  اأن  �سبق 

ة ل تاأتي اإّل من »اأخبار املمُخربين ونْقل الّناقلني 
ّ
التاريخي

الّنفو�س«.  بفكر  وال�ستنباط  بالعقول  ال�ستخراج  دون 

ر�سًة لهجمات �سديدة  اأّيام الّطربي عمُ كان اأهل احلديث 

من جانب علماء الكالم بوجه خا�ّس الذين عابوا عليهم 

بنظرّية  بع�سهم  وطعن  الأخبار،  متحي�س  تهم يف 
ّ
منهجي

اأن  ميكن  ل  الأخبار  اإّن  ليقول  الطربي  فجاء  الإ�سناد 

اإلينا عن طريٍق  تِرد  معلومات  بل هي  بالعقل  تمُ�ستخرج 

خ 
ّ
املوؤر فاإّن ف�سيلة  لذا  واحد فقط هو طريق املخربين. 

كاّفة  عن  الّنقل  يف  الأمانة  هي  الّطربي  عند  الكربى 

املخربين بدون ا�ستثناء مع ذكر الإ�سناد بدقة. واإذا اأردنا 

 هذا اجلدل حول احلديث والأخبار 
ّ
اأن ندخل يف خ�سم

ته 
ّ
ب�سكل عاّم لن جند يف راأيي دفاعاً عن احلديث ومنهجي

 خ�سو�ساً من 
ّ
اأ�سّد عوداً و�سالبًة من تاريخ الطربي ثم

تيبة. كتاب »تاأويل خمتلف احلديث« لبن قمُ

ة مل ترْق ملن جاء بعد الطربي من 
ّ
لكّن هذه املنهجي  

خني.
ّ
اأجيال املوؤر

 اأّوًل: الإ�سناد الذي هو مبثابة العمدة يف علم 

اً ول مالئماً لتواريخ الأمم الأخرى 
ّ
احلديث مل يكن متوفر

خني. 
ّ
 بها جيٌل اآخر من املوؤر

ّ
التي بداأ يهتم

 ثانياً: مع بروز علم الأدب عند كّتاب الّدولتني 

ة، وجد الأدباء اأّن الإ�سناد من الّتثقيل 
ّ
ا�سي

ّ
ية والعب

ّ
الأمو

هي  ة 
ّ
الأ�سا�سي الأدب  ماّدة  اأّن  خ�سو�ساً  والّتطويل 

 اأو هي للّت�سلية 
ّ
واية املنفردة التي لها مغزى اأخالقي

ّ
الر

 طبعاً رواية ال�ّسعر على اأنواعه من قدمٍي 
ّ
و�سْحذ الّذهن ثم

وحديث: كّل هذه املواّد ل �رسورة تدعو لذكر اإ�سنادها. 

 ثالثاً: مع جمىء الفل�سفة وعلم الكالم وعلوم 

علوم  كّلها  فهي  بينها  مكاٌن  لالإ�سناد  د  يعمُ مل  الّطبيعة 

التي  ة 
ّ
التاريخي الكتابة  انتقلت  لذا  العقل.  من  طة 

َ
م�ستنب

ة الأدب 
ّ
ة احلديث اإىل قب

ّ
تاأّثرت بكّل هذه العوامل من قب

ائد 
ّ

ة احلكمة حيث الّنرث املت�سل�سل هو الأ�سلوب ال�س
ّ
 قب

ّ
ثم

ّح�س املعلومات ل من �سال�سل الإ�سناد  وحيث تمُ�ستقى ومتمُ

اأو من م�ساهدات  راٍو معنّي  اأو من  نة 
ّ
معي موؤّلفاٍت  بل من 

ة.
ّ
ة اأو من ا�ستنتاجات عقلي

ّ
�سخ�سي

العميق  تاأثري اجلاحظ  لدّي يف  �سّك  رابعًا: ل   

الّتاأليف.  اإىل  اجلمع  من  عاّمًة  الكتابة  اأ�سلوب  انتقال  يف 

بكالم اأب�سط، املوؤّرخ اأ�سبح موؤّلفاً باملعنى احلديث للكلمة 

يمُرّجح  اأ�سبح  اإّنه  اأي  وايات، 
ّ
للر جّماع  د 

ّ
جمر يعْد  ومل 

ب ويباعد 
ّ
ويحذف ويلّخ�س ويرّكب وين�ّسق ويمُجّمل ويقر

اأّي  يفعله  ما  يفعل  اأي  ويوجب،  ويعّلل  ويربط  وي�رسد 

اأو  اليعقوبي  نقراأ  عندما  وهكذا  هذا.  زماننا  يف  موؤّرخ 

انتقلنا من  اأّننا قد  اأو غريهم جند  ينوري  الدَّ اأو  امل�سعودي 

دهاليز الّطربي واأ�سانيده اإىل رحاب التاريخ املّت�سل الذي 

وروح  يد  هي  واحدة  وروٌح  واحدة  يٌد  وَت�سوغه  تمُوّجهه 

املوؤّرخ املعنّي. ل ميكن اأن نزعم اأّن قراءة تاريخ الّطربي متعٌة 

للقارئ لكّننا جند متعًة ل �سّك فيها عندما نقراأ امل�سعودي 

وايات 
ّ
مثاًل فنجده ي�رسد الّتاريخ اأمامنا وكاأّنه ب�ساط من الر

متعّددة الألوان والأمزجة. اأّما الإ�سناد فاإّنه مل يختف طبعًا 

الأدب  كتب  حّتى يف  اإذ جنده حا�رساً  حاها  و�سمُ ليلة  بني 

أنا القارئ وهذه كتيب
ابن خلدون, إمام المؤّرخني
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ككتاب »الأغاين« لأبي الفرج الأ�سفهاين )ت. ٩٦٧م.(. 

لكّن �سمور الإ�سناد بات وا�سحاً يف كتب الّتاريخ بدءاً من 

القرن الرابع للهجرة / العا�رس للميالد.

ة
ّ
انفتاح الّتاريخ على العل�م العقلي

اأّما القّبة الّثالثة اأي قّبة احلكمة فهي تلك التي بَنْتها العلوم 

الفل�سفّية والكالمّية )اأي الالهوتّية( والطبيعّية والتي ا�ستظّلها 

عدد من كبار املوؤّرخني يف القرون الالحقة. نلمح ظالل هذه 

القّبة بدءاً باليعقوبي الذي يذكر بانتظام »الّطالع« عند ابتداء 

كّل خالفة فيقول مثاًل: »وكانت ال�ّسم�س يومئٍذ يف الّدلو �سّتًا 

وع�رسين درجة وع�رسين دقيقة، والقمر يف ال�ّسنبلة خم�س 

يخ يف اجلْدي اأربع درجات. والزهرة... وعطارد 
ّ
درجات واملر

اإلخ.«. وهذه كّلها ماأخوذة من علم اأحكام الّنجوم الذي يحّدد 

خاء اأو الكوارث يف تلك الآونة. ثّم 
ّ
ماآل وم�سار الزمن كالر

بن  واملطهر  امل�سعودي  عند  بعيداً  امتّدت  قد  ظاللها  جند 

طاهر املقد�سي حيث يلعب علم الكالم املعتزيّل كما العلوم 

وايات ومتحي�سها. وَثّمة ن�ٌس 
ّ
الطبيعّية دوراً بارزاً يف قبول الر

يف امل�سعودي اأراه جديراً بالتاأّمل عند احلديث عن تاأثري علم 

الكالم والعلوم الطبيعّية على الّتاريخ. ففي �سدد كالمه عن 

كالّن�سنا�س  اخلرافّية  الكائنات  بع�س  وجود  عدم  اأو  وجود 

ال�رّسق  يف  تت�سارب  عنه  الأخبار  اإّن  اأّوًل  يقول  والعنقاء 

واأهل  الغرب  يف  موجود  اأّنه  ْون 
َ
ير ال�رّسق  فاأهل  والغرب 

الغرب اأّنه يف ال�رّسق، ثّم ي�ستطرد على الّنحو الآتي: »ونحن 

مل نمُِحْل وجود الّن�سنا�س والعنقاء وغري ذلك ممّا اّت�سل بهذا 

الّنوع من احليوان الغريب الّنادر من طريق العقل فاإّن ذلك 

غري ممتنع يف القْدرة )اأي القدرة الإلهّية( لكْن اأحلنا ذلك لأّن 

اخلرب القاطع للعذر مل َيرد بوجود ذلك يف العامل. وهذا باب 

الأنواع من  واجلائز... ويحتمل هذه  املمكن  داخل يف حّيز 

احليوان الّنادر ذْكرها... اأن تكون اأنواعًا من احليوان اأخرجْتها 

كمه... فبقي �ساّذاً فريداً  الّطبيعة من القّوة اإىل الفعل فلم حتمُ

...طالبًا للبمُقاع الّنائية من الرّب مباينًا ل�سائر اأنواع احليوان... 

بينه  التي  واملنا�سبة  امل�ساكلة  وعدم  الّطبيعة  اأحكمْته  قد  ممّا 

وبني غريه من اأجنا�س احليوان«. 

على  الّتاريخ  انفتاَح  متثيلٍ  اأح�سن  ميّثل  الّن�س  هذا   

اأّن  ليثبت  الكالم  علم  اأّوًل  ي�ستخدم  اإذ  ة 
ّ
العقلي العلوم 

تبع ذلك  يمُ  
ّ
ثم ة 

ّ
الإلهي القدرة  اأنواعه ممكن يف  اخَللق على 

با�ستخدام مفهوم اخلرب »القاطع للعذر« لي�سل اأخرياً اإىل 

لتف�سرٍي  في�ستخدمها  والفعل  القّوة  حول  اأر�سطو  نظرّية 

حمتَمٍل لوجود الّن�سنا�س اأو ما ي�سابهه من غريب احليوان.

ة 
ّ
خني بالعلوم الطبيعي

ّ
هذا الهتمام املتزايد عند املوؤر  

ومتحي�سها  بالأخبار  متزايٌد  اهتماٌم  يقابله  ة 
ّ
والعقلي

فنحن  الّطبيعة.  وعلماء  الكالم  علماء  عند  وحتقيقها 

)ت. ١٠٢٤ م.(  املعتزيل  ار 
ّ
اجلب عبد  القا�سي  عند  جند 

ال�سّحة  متفاوتة  الأخبار  لأ�سناف  اًل  مف�سّ حتلياًل  مثاًل 

وتعريفاٍت دقيقًة للخرب املتواتر وخرب الآحاد وما يمُعرف 

ه بال�رّسورة وما يمُعرف بال�ستدلل. اأّما اأبو احل�سني  دقمُ �سِ

فهو  ار، 
ّ
اجلب عبد  تلميذ  وهو  )ت. ١٠٤٤ م.(  الب�رسي 

وينتقل  واملمُخرِب  باخلرب  املحيطة  الأحوال  بدّقٍة  يفح�س 

اأي   
ّ
اليومي املجال  اإىل   

ّ
الفقهي املجال  من  بالّتحليل 

اأن  فنحو  املخرِب  اأحوال  »اأّما  فيقول:  ة 
ّ
اليومي احلوادث 

يكون  ول  اخلرب  ذلك  يف  الكذب  عن  �سارٌف  له  يكون 

يذكر  �سلطان  من  ر�سوًل  يكون  اأن  نحو  اإليه...  داٍع  له 

لطان 
ّ

اإليه فعقوبة ال�س لطان ياأمر اجلي�س باخلروج 
ّ

اأّن ال�س

ت�رِسفه عن الكذب )...( ونحو اأن يكون الإن�سان مهتّماً 

ة فيخرب عنه 
ّ
�ساأل عن غر

مُ
باأمر من الأمور مت�ساغاًل به في

يف احلال فيعلم اأّنه مل يفّكر فيه )...( وهذه الأمور تقت�سي 

اأن ل غر�س للمخرب يف الكذب«. لكّنه ي�ستطرد ليقول اإّن 

مثل تلك الأحوال ل تقطع ب�سّحة اخلرب بل هي من �سنف 

ة هي 
ّ
الّظّن الغالب. وهذه الأمثلة املختارة من احلياة اليومي

خ العادّي. 
ّ
بالّطبع اأقرب اإىل ما يتعاطى به املوؤر

ذاك  )ت. ١٠٦٤ م.(   
ّ
الأندل�سي ابن حزم  عند  وجند   

املفّكر الّنابغة، حتلياًل مل�سكلة الّتواطوؤ يف تلفيق الأخبار 

اإذ يرى اأّن الكذب والّتواطوؤ يجوز على الواحد والكرثة، 

ف اخلرب املوجب للعلم كما يلي: »اإذا جاء اإثنان 
ّ
لكّنه يعر

ا ول 
َ

�س
َ
فاأكرث من ذلك وقد تيّقنا اأّنهما مل يلتقيا ول د�س

كانت لهما رغبة يف ما اأخربا به ول رهبٌة منه ومل يعلم 

عن  مفرتقاً  منهما  واحٍد  كّل  فحّدث  بالآخر،  اأحدهما 

اإثنني   
مُ
خاطر يّتفق  اأن  ميكن  ل  طويٍل  بحديٍث  �ساحبه 

على توليد مثله، اأخربت عن مثلها باأّنها �ساهدت، فهو 

ت�سديقه...  اإىل  �سمعه  َمن  �سّك  بال   
ّ
ي�سطر �سدٍق   

مُ
خرب

وهذا الذي قلنا يعلمه ح�ساً َمن تدّبره ورعاه يف ما يرد 

كّل يوم من اأخبار زمانه من موت اأو ولدة اأو نكاح اأو 

عزل اأو ولية اأو وقعة وغري ذلك« . ولعّل اجلدل الّدائر 

نجـــــــــــــــــــــــد عند ابن حزم األندلسي ذاك المفكر النابغة، 
تحليـــــــــــــــــــــاًل لمشكلة التواطؤ في تلفيق األخبار إذ يرى
أن الكذب والتواطؤ يجوز على الواحد والكثـــــــــــــــــــــــــــــرة.
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بني املتكّلمني حول تعريف العادات واملعجزات من اأمتع 

 يف ذلك الزمن. ما هي العادة وما 
ّ
اأوجه الفكر الّتاريخي

الأنبياء  عالقة  وما  املعجزة  هي  وما  العادة؟  خرق  هو 

وما  نقبلها  اأن  ميكننا  التي  املعجزات  وما  باملعجزات؟ 

التحليل  بالكثري من  اأ�سئلة حظيت  تعريفها؟ هذه كّلها 

خني 
ّ
عند علماء الكالم وو�سلت اأ�سداوؤها اإىل بع�س املوؤر

بن طاهر  كاملطهر  اأو  اأعاله  الّن�ّس  كما يف  كامل�سعودي 

»قد  الآتي:  الّنحو  على  املعجزة  ف 
ّ
يعر الذي  املقد�سي 

معجزة  غري  بعينه  وهو  وقت  يف  معجزة  ال�ّسيء  يكون 

لقوم،  لقوم وغري معجزة  اآخر، ويكون معجزًة  يف وقت 

جزٌء  ويكون  معجزة  اأجزائه  باجتماع  ال�ّسيء  ويكون 

يف  هنا  اأ�سرت�سل  لن  معجزة«.  غري  النفراد  على  منه 

اأّن  يف  لجدال  لكن  املعجزات  مو�سوع  عن  احلديث 

وح�رسها  املعجزات  تعريف  يف  اً 
ّ
رئي�سي دوراً  للمعتزلة 

الأولياء  ككرامات  الب�رس  باقي  عند  واإنكارها  بالأنبياء 

مثاًل. واأنَكر بع�س الفال�سفة كاأبي بكر حمّمد بن زكرّيا 

وا�ستم�سكوا  بالكامل  املعجزات  )ت. ٩٢٥ م.(  الرازي 

فقد  ْيه 
َ
م�سكو الفيل�سوف  اأّما  ة. 

ّ
الطبيعي القوانني  متليه  مبا 

اإذ هي  ذ من كتابه »تواريخ الأنبياء« 
َ
نب اأعاله كيف  ورد 

ما  والّتجارب  الّتدبري  فيها من  باملعجزات ولي�س  تزخر 

اهن. ولعّل البريوين 
ّ
قد يفيد اأ�سحاب احلكم يف يومه الر

ة احلكمة، ففي 
ّ
العظيم )ت. ١٠٤٨ م.( اأو�سحمُ مثاٍل على قب

كتابه »الآثار الباقية عن القرون اخلالية« ي�ستخدم اآخر 

ات لتحديد تواريخ 
ّ
ل اإليه علم الفلك والريا�سي ما تو�سّ

، ويف كتابه 
ّ
طها على اأ�سا�س متا�سكها الّداخلي

ْ
الأمم و�سب

عن  ة 
ّ
املحكي الأباطيل  يك�سف  الهند  عن  يت  ال�سِّ ذائِع 

املوثوقة  الهندّية  امل�سادر  اإىل  ا�ستنادًا  الهندّية  الّديانة 

املقارنة  وبالّدرا�سة  تاّم   
ّ
علمي دٍ 

ّ
بتجر وذلك  ة 

ّ
والأ�سلي

للّثقافات املختلفة.

ة ال�شيا�شة
ّ
قب

ع�رس  يف  الآن  نحن  ال�سيا�سة.  ة 
ّ
قب اإىل  اخريًا  ون�سل 

 
ّ
َثم ني ومن 

ّ
والأّيوبي ني 

ّ
والّزنكي الجقة 

ّ
ال�س الطني من 

ّ
ال�س

اإىل ١٦ ميالدّية. هذه احلقبة  القرون ١١  اأي  املماليك، 

جديدًا  اً 
ّ
واجتماعي فكرّياً  خطاباً  اأعتقد  ما  على  خلقت 

خني. فقد بنى هوؤلء ال�سالطنيمُ 
ّ
ترك اأثره العميق عند املوؤر

دوًل من �سنف جديد قوامها ح�سد كاّفة طاقات املجتمع 

متتلك  واحدة  مركزّية  دولة  يف  وع�سكرتها  وتركيزها 

�سّد  اجلهاد  يكون  ما  كثريًا  نة 
ّ
معي ة 

ّ
ديني ًة 

ّ
اأيديولوجي

»�سيا�ست  كتاب  ولعّل  الأ�سا�سي.  َكها 
ّ
حمر الأعداء 

 ال�ّسهري نظاِم 
ّ
لجوقي

ّ
نامه« )اأي كتاب احلكم( للوزير ال�س

الّدولة  هذه  تعبري عن  اأف�سح  هو  )ت. ١٠٩٢ م.(  امللك 

 
ّ
ال�سيا�سي ال�ّسعار  نعتربه  قد  بل  اجلديدة،  ة 

ّ
لطاني

ّ
ال�س

د�ستور  مبثابة  الكتاب  وهذا  الّتاريخ.  يف  املرحلة  لتلك 

ولة،  الدَّ اأمور  ت�ستقيم  حتى  يتبعه  اأن  لل�سلطان  ينبغي 

وا�ستخدام  والإقطاع  اجليو�س  تدبري  اإىل  ق 
ّ
يتطر فهو 

ق اإىل الأمور 
ّ
 يتطر

ّ
م ط والعيون ومراقبة الأموال، ثمُ

َ ال�رسمُ

ة واإىل تعريف العدل والهتمام بكاّفة 
ّ
ة والديني

ّ
الأخالقي

الله  جتاه  لطان 
ّ

ال�س ة 
ّ
م�سوؤولي واإىل  املجتمع  طبقات 

ة 
ّ
�سمولي ن�سّميها  قد  التي  اجلديدة  الّدول  هذه  ين.  والدِّ

وهذا  الّدول.  تلك  عمران  �ساد  خطاباً  خلقت  التي  هي 

العمران )باملفهوم اخَللدويّن( نلمح ظالله لي�س فقط يف 

ات تلك الع�سور بل اأي�سًا يف فنونها املختلفة ومنها 
ّ
اأدبي

خمة الّتذكارّية التي عك�ست هيبة  مثاًل فّن العمارة ال�سّ

ة 
ّ
لطاني

ّ
الّدولة، كما نلمح تلك الّظالل يف �سعي الّدول ال�س

يطرة على الّتعليم وخلق »كادر« جديد من موّظفي 
ّ

لل�س

مثاًل(  بغداد  يف  ة 
ّ
)كالّنظامي املدار�س  خالل  من  الّدولة 

ة 
ّ
ق ال�سوفي

مُ
ة ولدمج الّطر

ّ
ولتدبري وتنظيم املذاهب الفقهي

يف املجتمع وح�سدها للّدفاع عنه كما ولل�سيطرة التاّمة 

اأّن  ريب  ول  لطان. 
ّ

ال�س جانب  من  الإقطاع  نظام  على 

ة كان يف جزء منه على الأقّل 
ّ
ل نحو ال�سمولي

ّ
هذا الّتحو

 
ّ
الإ�سالمي العامل  دهما  عظيمني  على خطرين  فعٍل  رّدة 

 يف الأندل�س اأّولً 
ّ
يف تلك الع�سور هما اخلطر ال�سليبي

الأعظم  املغويّل  اخلطر  ولحقاً  الأدنى  ال�رسق  يف   
ّ
ثم

ابن الأثري  . وجند عند 
ّ
العربي والأكرث دميومة يف �رسقنا 

لتزامن  عميقاً  اً 
ّ
اإ�سرتاتيجي حتليالً  مثالً  )ت. ١٢٣٢ م.( 

الإ�سالم  ممالك  على  وانق�سا�سهما  اخلطرين  هذين 

كالكّما�سة، الواحد من الغرب والّثاين من ال�رّسق.

ة 
ّ
الأ�سا�سي نات 

ّ
املكو هي  وتب�سيط  باخت�سار  هذه   

خون. 
ّ
واملوؤر الأدباء  ا�ستظّلها  والتي  ال�سالطني  لع�سور 

ة 
ّ
وهرمي املجتمعات  ة 

ّ
تراتبي نات 

ّ
املكو تلك  عّززت  فقد 

الأدب  اأهل  اإح�سا�س  عّززت  كما  جهة،  من  بنيانها 

 عميق املغزى 
ّ
والّتاريخ باأّنهم يعي�سون يف زمن تاريخي

ل يقّل �ساأناً عن تاريخ ما م�سى من الأّيام. فهذا مثالً 

عماد الدين الأ�سفهاين )ت. ١٢٠١ م.( ي�سف يف مقّدمة 

لطان 
ّ

ال�س يد  على  القد�س  ل�ستعادة  املعقود  تاريخه 

�سالح الّدين الأّيوبي كما يلي: »واإّنا بداأنا بالّتاأريخ به 

تكون  اأن  معتادها  الّتواريخ  لأّن  القد�سي(  بالفتح  )اأي 

م�ستفتحة  واإما  الأوىل  الب�رس  ن�ساأة  بدء  من  �ستفتحة  ممُ

ت�سهد  ثانية  بهجرة  ختمُ 
ّ
اأر واأنا  الدول...  من  مبعقب 
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بيت  اإىل  الإ�سالم  هجرة  هي  وهذه  الأوىل...  للهجرة 

لطان �سالح الّدين... وعلى عامها 
ّ

ها ال�س املقد�س وقائممُ

بنى التاأريخ... وهذه الهجرة اأبقى الهجرتني«.  يمُح�سن اأن يمُ

الإح�سا�س  هذا  وواكب  للغاية!  جريٌء  كالم  وهذا   

�سخمة،  ة 
ّ
مو�سوعي تواريخ  بروزمُ  جديٍد  ع�رٍس  بقدوم 

�ساملة يف تغطيتها. ونحن عندما نت�سّفح هذه الّتواريخ 

لطايّن 
ّ

 ال�س
ّ
جندها ت�سبه اإىل حدٍّ بعيد النظام البريقراطي

« الذي ل يرتك �سغرية ول 
ّ
ائد اأو »امل�سح الإقطاعي

ّ
ال�س

الّتواريخ  ولعّل  بدّقة.  تدوينها  دون  احلوادث  من  كبرية 

اأو�سح الأمثلة   هي من 
ّ
تبت يف الع�رس اململوكي التي كمُ

يف  لالأخبار  ال�ساملة«  »الّتغطية  اليوم  ن�سّميه  ما  على 

ة، ومن اأكرث هذه الّتواريخ �سهرة كتاب 
ّ
الكتابة ال�سحافي

)ت. ١٤٤٢ م.(  للمقريزي  امللوك«  دول  ملعرفة  لوك 
ّ

»ال�س

 ي�رسد �سمنها لي�س 
ّ
نني ثم

ّ
الذي يعتمد التاأريخ على ال�س

يف  ال�ساعات  حّتى  بل  والأّيام  ال�ّسهور  حوادث  فقط 

بع�س الأحيان، ويمُرفق ذلك ببع�س املعلومات القت�سادّية 

ة 
ّ
 اأي�ساً احلركات ال�سعبي

ّ
كغالء الأ�سعار اأو انخفا�سها، ثم

�سجاّلت  من  املاأخوذة  امللوك  بني  املتبادلة  والر�سائل 

واوين، واأخبار الّزلزل والرباكني والأوبئة والطواعني،  الدَّ

ات الهاّمة كتلك 
ّ
ة دقيقة لبع�س ال�سخ�سي

ّ
وٍر و�سفي و�سمُ

وهو  اأّيوب  الح  ال�سّ امللك  ة 
ّ
ل�سخ�سي مثالً  ر�سمها  التي 

املماليك.  دولة  قيام  قبل  اأّيوب  بني  �سالطني  اآخر  اأحد 

وكما عند املقريزي كذلك الأمر عند العديد ممّن �سبقه من 

خي تلك الع�سور كابن اجلوزي )ت. ١٢٠١ م.( وابن 
ّ
موؤر

وا�سل )ت. ١٢٩٨ م.( و�سبط ابن اجلوزي )ت. ١٢٥٦ م.( 

واأبو �سامة )ت. ١٢٦٧ م.( وابن تغريربدي )ت. ١٤٦٩ م.( 

وغريهم. ال�سيا�سة اإذاً ومبعناها الأو�سع الذي ي�سمل فيما 

ة الع�سكرّية 
ّ
م الإقطاعي ة والّنظمُ

ّ
يطرة البريقراطي

ّ
ي�سمل ال�س

ة اإّبان تلك الع�سور.
ّ
ة التي اأظّلت الكتابة التاريخي

ّ
هي القب

ابن خلدون اإمام امل�ؤّرخني

اإذاً كان التق�سيم الذي اقرتحتمُه يف كتابي »فكرة  هكذا 

الأّيام  هذه  يف  اأعود  عندما  واأنا  العرب«.  عند  التاريخ 

فيــــــــــــــــــــــــــما  يشمل  الذي  األوسع  وبمعناها  السياسة 
هي  العسكرية  اإلقطاعية  والنُظم  البيرقراطية  السيطرة  يشمل 
القبة التي أظلت الكتابة التاريخية إبان تلك العصــــــــــــــــــــور.
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اإىل ذاك الكتاب الذي بلغ من العمر اليوم ما يزيد عن 

ف يف الّتق�سيمات 
ّ

اأجد فيه بع�س التع�س الع�رسين عاماً 

لكّنني ما زلت اأرى اأّن من املفيد لنا اأن نطرح ما ي�سبه 

من  حولها  مبا  الّتاريخ  كتابة  نربط  كي  التق�سيم  ذاك 

ة والفكرّية، ول نكتفي ب�رسد اأ�سماء 
ّ
املناخات الجتماعي

خني وكاأّنها �سل�سلة اإ�سناٍد اأو فهر�س اأو »كاتالوغ« 
ّ
املوؤر

ايَة من ال�سابق وحيث الرتكيز 
ّ
حيث يت�سّلم الالحق الر

هو على الّتاأثري الذي مار�سه زيد على عمرو. وقد يكون 

مع  ذاته  ال�سيء  نفعل  اأن  نحاول  اأن  اأي�ساً  املفيد  من 

الطبيعة وغريهم.  وعلماء  واملتكّلمني  والفال�سفة  الأدباء 

دد املقولة التي يرّددها ابن  كما قد ن�ستلهم يف هذا ال�سّ

خلدون: »الّنا�س باأزمانهم اأ�سبه منهم باآبائهم«. 

خني عبد 
ّ
 يل الآن من اأن اأ�سل اإىل اإمام املوؤر

ّ
ل مفر  

الرحمن ابن خلدون )ت. ١٤٠٦ م.( الذي تناوله عدد 

�سخم جداً من الكّتاب يف ال�رسق والغرب، فماذا ميكن 

اأن يمُقال فيه ما مل يكن قد قيل من قبل؟ 

تتمّلكني احلرية يف هذا املوقف فهو بدون �سّك يحتّل   

يف تاريخنا الفكرّي مكاناً ي�سبه ما يحتّله كارل مارك�س 

اأّنه، وب�سبب هذه  اأّنني اأجد  . غري 
ّ
مثالً يف الفكر الغربي

جيل  لكّل  يوحي  بالّذات،  الكربى  الفكرّية  املكانة 

من  لرمّبا  بل  والّدللت،  املناحي  عة 
ّ
متنو بتف�سريات 

الواجب اأن يحاول املرء اأن ي�سوغ جليله نظرات جديدة 

يف بنيانه الفكرّي ال�ساهق. يقول الكاتب الإيطايل اإيتالو 

»مل  الذي  الكتاب  هو   
ّ
الكال�سيكي الكتاب  اإّن  كالفينو 

ينته َقّط من قول ما اأراد اأن يقوله« وهذا ما ي�سّجع املرء 

على اأن يمُديل بدلوه حّتى ولو كانت البئر مكتّظًة بالّدلء. 

رة لإي�سال فكره اإىل الّتالمذة 
ّ
ويف اأثناء حماولتي املتكر

وجدت يف نهاية الأمر بع�س الفائدة يف اأن تكون نقطة 

النطالق هي اأن نتاأّمل ببع�س الّتف�سيل عنوان تاريخه 

 وديوان املبتداأ 
َ

الذي هو على الّنحو الآتي: »كتاب العرب

واخلرب يف اأّيام العرب والعجم والرببر وَمن عا�رَسهم من 

ذوي ال�سلطان الأكرب«.

الِعرب  اأّوًل: كلمة   

من  امل�ستفادة  الّدرو�س  وتعني  عربة  جمع  طبعاً  هي 

القراآن  تِردمُ يف  ما  اأو املا�سي، وهي كلمة كثرياً  الّتاريخ 

م�سحوبة بلفظة »اأويل الأب�سار« اأي اأّن العربة ل يفهمها 

�سوى الذين يتاأّملون حوادث الّزمن وي�ستخل�سون منها 

ع-ب-ر  امل�سدر  من  م�ستّقة  والكلمة  العميق.  مغزاها 

وتعني فيما تعنيه العبور اأو النتقال من �سفةٍّ اإىل اأخرى 

من الّنهر مثالً. فاإذا دجمنا املعنى القراآيّن باملعنى احلريّف 

اأن  وهو  نفعله  اأن  لنا  خلدون  ابن  يريد  ما  اإىل  ن�سل 

نعترب باملا�سي ونقطع من �سّفة الّتاريخ اإىل �سّفة مغزاه 

، من ظاهر الّتاريخ اإىل باطنه، من موج الّتاريخ 
ّ
احلقيقي

ة 
ّ
طحي

ّ
ال�س اأحداثه  من  الّثابتة،  حقيقته  اإىل  املتالطم 

. فالّتاريخ بحّد ذاته 
ّ

املتالحقة اإىل اأعماقه التي ل تتغري

التي  احلوادث  من  �سل�سلة  اإّل  لي�س  خلدون  ابن  عند 

، ول فائدة 
ً
 من اأمامنا فال نعرف لها وجهة ول معنى

ّ
متر

تمُرجى منها �سوى لرمبا الت�سلية التي جندها يف الق�س�س. 

اأّما اإذا اأردنا اأن نحِمل الّتاريخ على حممل اجلّد فال بّد 

حتّدد  التي  مبادئه  وراءه ل�ستك�ساف  ما  اإىل  العبور  من 

على  املاحق  هجومه   
ّ

يف�رس ما  وهذا  جاته. 
ّ
وتعر م�ساره 

ا�ٍس لي�س اإّل. �سّ د قمُ
ّ
خني الذين يرى اأّنهم جمر

ّ
املوؤر

واخلرب  املبتداأ  دي�ان  ثانيًا:   

لفظة الديوان يف املغرب وهو م�سقط راأ�س ابن خلدون، 

حه لفظة  �سامالً، الأمر الذي تو�سّ اً 
ّ
تعني عمالً مو�سوعي

اأّن  لنا  يوحي  خلدون  ابن  فاإّن  هنا  من  واخلرب.  املبتداأ 

يكّمل  كما  متاماً  ومكتمالً،  �سامالً  يكون  �سوف  كتابه 

اخلرب املبتداأ. فالّتاريخ بحّد ذاته لي�س �سوى املبتداأ ول 

راأي  يتطّلب يف  الفهم  وهذا  فهمنا خربه.  اإذا  اإّل  يمُفهم 

التي  العلوم  من  وا�سعة  بكوكبة  الإحاطة  خلدون  ابن 

الفّن  هذا  �ساحب  »يحتاج  الآتي:  الّنحو  على  يحّددها 

يا�سة وطبائع املوجودات واختالف 
ّ

اإىل العلم بقواعد ال�س

والعوائد  والأخالق   
َ

ري
ّ

ال�س والأع�سار يف  والبقاع  الأمم 

والِنحل واملذاهب... والإحاطة باحلا�رس من ذلك ومماثلة 

لأ�سباب  م�ستوعباً  يكون  حّتى  الغائب...  وبني  بينه  ما 

عنده  ما  على  املنقول  خرب  يعر�س  وعندئٍذ  ه 
َ
خرب كٍل 

من القواعد والأ�سول«، في�سّحح اخلرب اأو يرف�سه. واإذا 

اأردنا اأن نرتجم هذا الكالم اإىل لغة احلا�رس لقلنا اإّن الذي 

على  ح�سل  قد  يكون  اأن  عليه  التاريخ  لكتابة  يتنّطح 

ة، 
ّ
ال�سيا�سي العلوم  الآتية:  العلوم  يف  الدكتوراة  درجة 

الأحياء،  علم  الجتماع،  علم  البيئة،  علم  القت�ساد، 

كالفينو  إيتالو  اإليطالي  الكاتب  يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 
إن الكتاب الكالسيكي هو الكتاب الذي »لم ينته َقط من قول
بدلوه ُيدلي  أن  على  المرء  يشجع  ما  وهذا  يقوله«  أن  أراد  ما 
بالدالء. مكتظًة  البئر  كانت  ولو  حتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
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الّتاريخ  ة، 
ّ
الفقهي العلوم  الكالم،  واملنطق، علم  الفل�سفة 

املقارن، علم اجلغرافيا والأدب، ولوَجب اأن ي�سّمي نف�سه 

»الدكاترة فالن الفالين«!

اجلديد  لعلمه  خلدون  ابن  اختاره  الذي  ال�سم  اأّما   

العمران  »علم  فهو  اإليه  ي�سبقه  مل  اإّنه  يقول  والذي 

الب�رسّي«. لكْن قبل احلديث عن هذا العلم جتدر الإ�سارة 

احل�سارات  مفاهيم  كتلة  قلب  قد  خلدون  ابن  اأّن  اإىل 

من  عقب  على  راأ�ساً  ة 
ّ
والغربي ة 

ّ
ال�رسقي ة 

ّ
القرو�سطي

ة 
ّ
والديني ة 

ّ
الأدبي الّن�سو�س  اإّن  اإذ  العلم.  هذا  خالل 

على  ة 
ّ
من�سب الأعظم  الغالب  كانت، يف  هو  اأّيامه  حّتى 

على  وامل�سري،  الب�رسّية،  الروح  على  الفرد،  الإن�سان 

اخلري  على  ة، 
ّ
الإن�ساني والواجبات  واملعامالت  العبادات 

، على معنى البطولة، على احلّب، واإىل ما هنالك 
ّ
وال�رس

ها الإن�سان الفرد. اأّما ابن خلدون 
مُ
من الأمور التي حْمور

فهو يرى اأّن العمران الب�رسّي هو الأمر اجلدير بالفح�س 

والّتدقيق. فاإذا اأردنا اأن نفهم الإن�سان الفرد يجب اأّولً 

الكربى  الدائرة  نفهمه يف  اأن  بيئته وجمتمعه،  نفهم  اأن 

الإطار  �سورة  تّت�سح  اإن  وما  ال�سغرى،  الدائرة  يف  ل 

الأو�سع حّتى تّت�سح �سورة الفرد. لذا فالإن�سان الفرد ما 

هو اإّل »مبتداأ« اأّما بيئته فهي »اخلرب« الذي ي�سفي عليه 

ة الإن�سان اأو جوهره 
ّ
معناه ال�سامل. قد نقول اإذاً اإّن ماهي

 والكامل يف كيانه ووجوده 
ّ
)املبتداأ( جتد معناها احلقيقي

اإّن ابن خلدون  لقلنا  اأردنا ت�سبيهاً ع�رسّياً  )اخلرب(. ولو 

»الّنا�س  اأّن  يرّدد  ما  كثرياً  اإذ  الّطبع  على  ع 
ّ
التطب يغّلب 

باأزمانهم اأ�سبه منهم باآبائهم« اأي اأّن البيئة هي التي لها 

ب 
َ

التاأثري الأكرب يف تكوين الإن�سان، ل امل�سدر والن�س

والطبع والوراثة واإىل ما هنالك.

بيئتان  ثّمة  ابن خلدون؟  نظر  البيئة يف  هذه  ما هي   

)وي�سّميها  القفر  اأو  ية 
ّ
الرب البيئة  اإحداهما  تان 

ّ
اأ�سا�سي

ة 
ّ
( والأخرى البيئة املديني

ّ
ابن خلدون العمران الوح�سي

)العمران احل�رسي(. هاتان البيئتان تقعان خارج الزمن 

مبعنى اأّنهما ل تواكبان الّزمن العادّي بل هما نوعان من 

نه 
ّ
معي قوانني  اإىل  وا�ستناداً  ببطء   

ّ
يتغري الذي  الوجود 

لكّنه يبقى يف جوهر ذاته كما هو. والعالقة بينهما عالقة 

ة نوعاً ما، اأي عالقة الّتفاعل بني املتناق�سات. 
ّ
ديالكتيكي

اأن  اإىل   
ّ
الوح�سي العمران  ما يحمل  ثّمة  اأّن  يعني  وهذا 

�سمحْت  اإذا  ح�رسّياً  عمراناً  ي�سبح  اأن  اإىل  دوماً  يتوق 

بيئة  كّل  يف  الفرد  الإن�سان  اأّن  غري  بذلك.  الظروف  له 

يختلف جذرّياً عن الإن�سان يف البيئة املقابلة. فالإن�سان 

واقت�سادّياً  اً 
ّ
�سيا�سي احل�رسي  عن  ز 

ّ
يتمي  

ّ
الوح�سي

زاً تاّماً. ولو رجعنا اإىل املبتداأ 
ّ
اً، بل ونف�سياً، متي

ّ
واجتماعي

 هو املبتداأ واحل�رسّي 
ّ
اإّن العمران الوح�سي واخلرب لقلنا 

غري  الوجود  يف   
ّ
ي�ستمر اأن  ميكنه   

ّ
فالوح�سي اخلرب.  هو 

ل  ومغزاه  معناه  لكّن  احل�رسّي،  عن  مبعزل  املكتمل 

هذا   
ّ
يتم كيف  احل�رسّي.  اإىل  ينقلب  حني  اإّل  يكتمالن 

العمران  علم  قوانني  هو يف  اجلواب  والنتقال؟  ل 
ّ
التحو

التي ن�سل اإليها بعد حني.

 ثالثًا: »يف اأّيام العرب والعجم والرببر« 

 
ّ
اأّيام العرب هي طبعاً ذلك الرّتاث من الق�س�س ال�ّسعبي

ة ما قد ن�سّميه تاريخاً 
ّ
وال�ّسعرّي الذي �ساغ لأّيام اجلاهلي

حني  من  تذّكرنا  التي  واحلروب  الغزوات  من  اً 
ّ
ملحمي

ل  ابن خلدون  لكّن  لهومريو�س.  الإلياذة  مبلحمة  لآخر 

ما  بها على  يعني  بل  املعنى  بهذا  اللفظة  تلك  ي�ستعمل 

ت على هذه الأمم. العرب 
ّ
اأعتقد احلوادث اجل�سام التي مر

العظمى  الإمرباطورّية  تلك  بَنوا  الذين  قومه  بالّطبع  هم 

 كان قد خبا واأتت اأمٌم اأخرى لتقود 
ّ
لكّن جنمهم ال�سيا�سي

اأّمة الإ�سالم. والعَجم هم كاّفة الأمم التي عا�ست اإّما حول 

ط اأو يف ال�رّسق، اأي جمموع ما كان يعرفه 
ّ
البحر املتو�س

اأفريقيا  �سّكان  فهم  الرببر  اأّما  عامله.  عن  خلدون  ابن 

عميق  اّطالع  على  خلدون  ابن  كان  الذين  ة 
ّ
ال�ّسمالي

على تاريخهم و�ساللتهم احلاكمة. لذا قد نقول اإّن ابن 

ق قواعد وقوانني علمه على اأو�سع 
ّ
خلدون ينوي اأن يطب

رقعة ممكنة من الّتواريخ املحيطة به.

هم« 
َ
عا�رس »وَمن  رابعًا:   

نعود جمّددًا اإىل مقولة »الّنا�س باأزمانهم« فرنى اأّنها ل 

نة بل تعني اأي�ساً طغيان زمٍن 
ّ
تعني فقط طغيان بيئة معي

ف ح�سب 
ّ
 يتكي

ّ
معنّي اأي اأّن العمران الب�رسّي اأمر ن�سبي

خني ي�رسد 
ّ
الّزمان واملكان. ففي �سدد هجومه على املوؤر

على  خني 
ّ
املوؤر التي حتمل  الأ�سباب  بع�س  خلدون  ابن 

ب  كالّتع�سّ تواريخهم  اإىل  امل�ستحيلة  الأخبار  اإدخال 

التطبع على  يغلب  ابن خلدون  إن  لقلنا  أردنا تشبيهًا عصريًا  لو 
الطبع إذ كثيرًا ما يردد أن »الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم« 
أي أن البيئة هي التي لها التأثير األكبر في تكوين اإلنسان، ال 
المصـــــــــــــــــــــــدر والنَسب والطبع والوراثة وإلى ما هنالك.
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للمذاهب املختلفة والّثقة املفرطة بناقلي الأخبار واجلهل 

لكّن  باملكافاأة.  طمعاً  احلّكام  اإىل  ب 
ّ
والتقر اخلرب  مبغزى 

الأحوال يف  بطبائع  »اجلهل  هو  راأيه   يف 
ّ
الأهم بب 

ّ
ال�س

العمران فاإّن كلَّ حادث من احلوادث... ل بّد له من طبيعة 

ه يف ذاته وفيما َيعر�س له من اأحواله«. تخ�سّ

لت العمران الب�رسّي هي التي حتّدد م�سار 
ّ
ومبا اأّن حتو  

نرف�س  اأو  نقبل  اأن  لنا  ينبغي  وما  ة 
ّ
الّتاريخي احلوادث 

يجب  التي  هي  لت 
ّ
التحو تلك  فاإّن  احلوادث،  هذه  من 

لزمانها.  معا�رسة  فاحلوادث  يفهمها،  اأن  خ 
ّ
املوؤر على 

 
ّ
الت�سل�سلي باملعنى  لي�س  الّتاريخ  نفهم  اأن  ينبغي  لذا 

للحوادث املنفردة بل مبعنى ت�سل�سل الأزمنة املتعا�رسة. 

 ولي�س عمودّياً. لناأخذ مثاًل جمتمعني 
ٌ
الّت�سل�سل هذا اأفقي

متعا�رسين: األي�س ما يجمع هذين املجتمعني املتعا�رسين 

اأكرث بكثري ممّا يجمعهما بتاريخهما؟ وعلى �سبيل املثال، 

لبنان  األي�س ما يجمع  اً، 
ّ
لي�س مثاًل خلدوني بالطبع  وهو 

قرنه  مع  لبنان  يجمع  ممّا  بكثرٍي  اأقرب  اليوم  باليونان 

�سات 
ّ
العا�رس اأو اليونان مع قرنها العا�رس؟ األي�ست املوؤ�س

املختلفة واأناط املعي�سة وعالقات الإنتاج بل وحّتى اأناط 

اليونان  يقابلها يف  ما  اإىل  اأقرب  اليوم  لبنان  الفكر يف 

اأزمنة �سابقة من تاريخه، والعك�س  اليوم ممّا يقابلها يف 

باأْن  اإذاً وكاأّن ابن خلدون يو�سينا  بالعك�س طبعاً؟ يبدو 

املمكن  ز 
ّ
ني اأن  ن�ستطيع لحقاً  اأّوًل كي  املعا�رسة  نفهم 

من امل�ستحيل يف الأخبار. كيف ينتقل زمن متعا�رس اإىل 

زمٍن متعا�رس اآخر؟ اجلواب عند قوانني علم العمران التي 

ن�سل اإليها بعد قليل.

الأكرب«  ال�شلطان  ذوي  »من  خام�شًا:   

لطان« 
ّ

العديد من قوانني علم العمران له �سلة وثيقة بـ»ال�س

ة 
ّ
ال�سيا�سي لطة 

ّ
ال�س ة: 

ّ
والقو لطة 

ّ
ال�س اليوم  ن�سّميه  ما  اأي 

ة 
ّ
والدميغرافي والّنخبوّية  والع�سكرّية  والقت�سادّية 

ة 
ّ
ة واإىل ما هنالك من اأ�سكال القو

ّ
ة والقبلي

ّ
والأيديولوجي

بالّدول،  تتجّلى  ما  اأكرث  تتجّلى  القوى  وهذه  والت�سّلط. 

فالّدولة القوّية املت�سّلطة هي التي متتلك القْدر الأن�سب 

 هي 
ّ
ة اأي الّتالحم الجتماعي

ّ
من تلك القوى. والع�سبي

ينال  الآتي  املثال  ولعّل  القوى.  تلك  نات 
ّ
مكو اأّهم  من 

ة. 
ّ
امراأة ريا�سي اأو  لناأخذ مثاًل رجاًل  ابن خلدون:  ر�سى 

قوّي  يكون  حني  حال  اأح�سن  يف  يكون  الإن�سان  هذا 

والّذهن،  مع 
ّ

وال�س الّنظر  حاّد  اجلري،  �رسيع  الع�سالت، 

ف، 
ّ
التكي �رسيع  الرتكيز،  �سديد  واملعدة،  القلب  �سحيح 

التنا�سق والتكافوؤ بني كاّفة تلك القوى. وهذا املثال  مع 

ه الّدول 
ّ
لي�س بعيداً عن الفكر اخللدويّن اإذ كثرياً ما ي�سب

اإذاً  هذه  الأحياء.  علم  ماأخوذة من  بت�سبيهات  وم�سارها 

هي الّدولة حينما تكون يف اأوج �سلطانها. 

والبلوغ  ال�ّسباب  اأطوار  ت�سابه  باأطوار   
ّ
متر فالّدولة   

البالغ  فه عن 
ّ
ت�رس يختلف يف  ال�ساّب  اأّن  وكما  والهرم 

وعن الهِرم كذلك الأمر عند الّدول. والت�سّلط يكون على 

 ال�ساّب. 
ّ
اأ�سّده عند البلوغ، متاماً كما يف حال الريا�سي

والّتباطوؤ  كالرّتّهل  باأمرا�ٍس  الّدوَل  الهرممُ  وي�سيب 

العتماد  يعني  ممّا  ة، 
ّ
الع�سبي وانحالل  الرّتكيز  وفقدان 

واحتكار  املال  كنَز  يعني  كما  املرتزقة  على  املفرط 

 
ّ
مر فاإذا  الّدولة.  نهاية  بقرب  يوؤْذن  الأ�سواق، وكّل ذلك 

يقابله  ما  على  عر�سه  علينا  وجب   
ّ
تاريخي حادث  بنا 

قد  اأن يكون هذا احلدث  يمُحتمل  الأطوار: هل  من هذه 

ح�سل فعاًل يف مثل ذاك الّطور؟ واملثال الأ�سهر لقانون 

ر هذا عند ابن خلدون هو ما يحكى يف الّتواريخ 
ّ
التطو

ما  حّقاً  هو  بب 
ّ

ال�س كان  هل  الربامكة.  نكبة  �سبب  عن 

ا�سة اأخت 
ّ
 والعب

ّ
اأّن جعفر الربمكي خون من 

ّ
يورده املوؤر

�سيد علقا بحٍب جارف خالفاً لرغبة اخلليفة ممّا اأوغر 
ّ
الر

�سيد على الربامكة فاأمر بتدمريهم؟ كاّل، يقول 
ّ
�سدر الر

يحدث يف  اأن  ميكن  ل  كهذا  حدثاً  اإّن  اإذ  خلدون،  ابن 

ة التي كانت يف 
ّ
تلك الفرتة بالّذات من اخلالفة العبا�سي

الّدولة  اأّن  هو   
ّ
احلقيقي بب 

ّ
ال�س بل  اآنئٍذ،  �سلطانها  اأوج 

التي تكون يف اأوج �سلطانها ل ت�سمح بقيام دولة اخرى 

�سمن دولتها كما فعل الربامكة. 

 ما اإىل ع�رٍس اآخر 
ٌ
لذا وحني ن�ساأل كيف ينتقل ع�رس  

ز الع�سور بالّن�سبة اإىل ما قد 
ّ
فاجلواب اخللدوين هو اأّن ني

ة والبالغة 
ّ
ر واأْن نقارن الّدول الفتي

ّ
ن�سّميه مقيا�س التطو

اإىل  الأمر  نهاية  يف  فن�سل  ببع�س  بع�سها  والهرمة 

واب من اخلطاأ يف قبول الأخبار. ز ال�سّ
ّ
 ميي

ّ
مقيا�س علمي

ِعلم العمران اخللدوين

وماذا عن قوانني علم العمران اخللدوين؟ ل جمال هنا ل�رسد 

كاّفة تلك القوانني التي يبلغ عددها قرابة املئة والع�رسين 

قانوناً. لكّن القوانني الّتالية قد تكون من اأّهمها:

يبدو إذًا وكأن ابن خلدون يوصينا بأن نفهم المعاصرة أواًل كي 
نستطيع الحقًا أن نميز الممكن من المستحيل في األخبــــــــــــار.
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 اأّولً: الأمم الوح�سّية من �ساأنها اأن تتغّلب على 

الّدول احل�رَسّية اإذا توّفرت لها الظروف املنا�سبة وذلك لأّن 

ع�سبّية الّتوّح�س غالبًا ما تكون اأقوى من ع�سبّية التمّدن.

تتعّدى  ل  للّدول  ة 
ّ
الّطبيعي الأعمار  ثانياً:   

ة 
ّ
ع�سبي هي  اأقواها  لكّن  ات 

ّ
الع�سبي من  متعّددة  اأ�سكال 

ين ل ميكن اأن ينت�رس بدون  ة. والدِّ
ّ
ة الديني

ّ
الّدم والع�سبي

ة قوّية.
ّ
ع�سبي

عر�سة  ت�سبح  الهرم  طور  يف  الّدول  ثالثاً:   

ًة.
ّ
قوط اأمام هجمات اأعداء اأقوى منها ع�سبي

ّ
لل�س

 رابعاً: العلوم والآداب والفنون تزدهر يف املدن 

لكّنها ل تختلف يف اجلوهر عن باقي احِلرف وال�سناعات 

اأي اإّنها تخ�سع لقانون العر�س والّطلب، فالعامل اأو الفقيه 

اأو الفيل�سوف هو �ساحب حرفة متاماً كالّنّجار اأو احلّداد اأو 

از وما �سابه. 
ّ
اخلب

القْدر من احلديث عن ابن خلدون راجياً  اأكتفي بهذا   

اء هذه ال�ّسطور اأن ي�ساطروين الإعجاب الالمتناهي 
ّ
من قر

بهذا الكتاب الذي »مل ينته قّط من قول ما اأراد اأن يقوله«. 

كلمة اأخرية ل بّد منها. كثرياً ما يقال اإّن تاريخ ابن خلدون 

يف  الواردة  القوانني  ي�ستخدم  ل  اأّنه  اأي  باملقّدمة  يليق  ل 

يف  الأخرى  الّتواريخ  عن  ميّيزه  ما  فيه  يوجد  ول  املقّدمة 

ع�رسه. وهذا راأٌي �ساع خ�سو�ساً بني اأو�ساط امل�ست�رسقني. 

ل اأدري كم من هوؤلء قد قراأ تاريخ ابن خلدون بتمّعن ودّقة 

تاريخه،  تفّح�س  َمن  كّل  عند  اأبدًا  ي�ستقيم  ل  راأٌي  لكّنه 

فهو مليٌء بنفحات خلدونّية وتف�سريات م�ستمّدة من فكره 

ونظرّياته والقوانني التي و�سعها لعلم العمران.

ع�دة اإىل التاريخ احلديث: املذّكرات

وما اإن و�سعتمُ كتاب »فكرة التاريخ عند العرب« جانباً، 

موّدعاً ومتمّنياً له الّتوفيق، حّتى عدت اإىل الّتاريخ احلديث 

 
ّ
ة يف العامل العربي

ّ
من خالل درا�سةٍ عن حياة الّنا�س اليومي

تني. و�سدرْت تلك الّدرا�سة لحقاً يف 
ّ
خالل احلربني العاملي

من  العادّية  الّنا�س  يغّطي حياة  بالإنكليزّية  �سامل  كتاب 

خمتلف الأمم يف ال�رّسق والغرب خالل تلك الفرتة. ترّددت 

امل�ساهمة  اإىل  الكتاب  ري 
ّ
دعوة حمر اأقبل  اأن  قبل  كثرياً 

فيه اإذ مل اأكن على اّطالع واٍف بتلك احلقبة من الّتاريخ، 

ة �سوف 
ّ
لكْن �رسعان ما تبنّي يل اأّن ماّدة البحث الأ�سا�سي

عا�سوا  الذين  اأولئك  كتبها  التي  الّذكريات  يف  تنح�رس 

هذا  قراءة  يف  متعة  اأجد  املا�سي  يف  وكنت  الأّيام.  تلك 

للّدعوة.  قبويل  �سّهل  الذي  الأمر  الأدب،  من  ال�سنف 

 
َ

ري
ّ

ال�س الكثري من  احلداثة  قبل   
ّ
العربي الرّتاث  ولي�س يف 
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 منها اأمامي الآن 
ّ
ة، واإذا ا�ستح�رستمُ يف الّذهن ما مير

ّ
الّذاتي

و»التعريف«  الغزايل  لـ»الإمام«  »املنقذ«  اأ�ستح�رس  فقد 

ن�سيت  اأّنني  من  بّد  ول  �سينا،  ابن  و�سرية  خلدون  لبن 

كّل  على  لي�ست  ة 
ّ
الذاتي رية 

ِّ
ال�س اأّن  غري  الآخر.  البع�س 

اً �سائعاً اأو ماألوفاً يف تراثنا القدمي، بل قد 
ّ
حال �سنفاً اأدبي

اأجزم فاأقول اإّنه لي�س �سنفاً ماألوفاً كذلك يف تراث اأمم ما 

قبل احلداثة بوجه عام. فهل احلداثة هي التي فتحت الباب 

اأملك  ل  وملاذا؟  وكيف،   ،
ّ
الأدبي ال�سنف  هذا  اأمام  وا�سعاً 

الّدار�سني.  اأمام  عالقاً  اأتركه  بل  ال�سوؤال  هذا  اجلواب عن 

احلداثة  ملفهوم  الدقيق  الّتعريف  يكمن يف  اجلواب  ولعّل 

وعالقته بالأن�سنة، ول �سبيل هنا للولوج يف هذا املو�سوع.

وف�سولٍ  بلّذة  الّذكريات  هذه  قراءة  على  اإذاً  اأقبلتمُ   

كّتاب  ت�سمل  الّدرا�سة  اأجعل  اأن  اأّولً  وحاولت  عميقني 

بالد ال�سام وم�رس والعراق. ومن خالل درا�ستي ال�سابقة 

عن جملة العرفان كنت قد اّطلعت على ما جرى يف لبنان 

يف خالل احلرب الأوىل من َوْيالت، لكّنني وجدت اأي�ساً 

 البالد باأ�رسها بل انح�رست يف 
ّ
اأّن تلك الويالت مل تعم

التي  فاملجاعة  املثال  �سبيل  وعلى  اأخرى.  دون  مناطق 

اأّن  ر يف اجلنوب اللبنايّن كما 
ّ
حّلت بجبل لبنان مل تتكر

اللبنايّن.  ت�سبه كوارث اجلبل  فل�سطني مل ت�سهد كوارث 

ها ما اأ�ساب املو�سل 
ْ
ويف العراق يبدو اأّن بغداد مل يمُ�سب

ة عانت 
ّ
ة ال�سامي

ّ
من الّنكبات، كما يبدو اأّن املدن ال�ساحلي

ة. لذا فنحن جند 
ّ
اأكرث ممّا عانته املدن الداخلي من احلرب 

تفاوتاً يف التجارب التي �سهدها اأ�سحاب هذه الّذكريات. 

طبقات  من  اأمُنا�ٍس  ذكريات  �سوى  بالّطبع  نلك  ل  ونحن 

اأّن  كما  الفواجع،  بتلك  فادح  ب�سكل  تتاأّثر  مل  ة 
ّ
اجتماعي

م على اأ�سحابها 
ّ
ة الّطابع. لكْن يخي

ّ
معظم الّذكريات مديني

اأمام  التام  بالعجز  وال�سعور  الياأ�س،  ي�سبه  ما  الغالب  يف 

الأحداث، واخلوف من امل�ستقبل، واجلهل العميق لأ�سباب 

داكنة،  غيوٍم  و�سط  يعي�سون  وكاأّنهم  حولهم  يجري  ما 

اجلياع  هياكل  من  اقرتابهم  لدى  العنيفة  دمة  ال�سّ فثّمة 

ة اأو غريها من امل�ساهد املرّوعة، والغ�سب العارم 
ّ
العظمي

با�سا  جمال  راأ�سهم  وعلى  الويالت  تلك  بي 
ّ
م�سب من 

مُ�ستميتة التي بذلها  ال�سّفاح يف بالد ال�ّسام، واملحاولت امل

بع�سهم لتخفيف تلك الآلم. وكان من �ساأن احلرب الأوىل 

اأن اأّدت اإىل تفتيت املنطقة باملعنى الجتماعي والنف�سي 

قة 
ّ
ال�سي مناطقهم  �سمن  ال�سّكان  انكم�س  للكلمة حيث 

حت  واأ�سْ واملخاطر  عوبات  بال�سّ حمفوفاً  َفر 
ّ

ال�س فاأ�سبح 

واقت�رس  الآفاق  فتقّل�ست  ًا، 
ّ
ذاتي مكتفية  املناطق  تلك 

 
ّ
الّنظر والهتمام على ما هو فورّي وعاجل ومبا�رس ويومي

وذلك ب�سبب تقّل�س الّزمان واملكان. 

بعنوان  وهي  الله  رحمها  الوالدة  مبذّكرات  بداأتمُ   

»جولة يف الذكريات بني لبنان وفل�سطني«. كانت الوالدة 

مل  اأ�رسة  اإىل  تنتمي  الّذكريات  اأ�سحاب  من  كغريها 

خطري  ب�سكل  الأوىل  ة 
ّ
العاملي احلرب  ويالت  من  تعاِن 

م حولها با�ستمرار بالإ�سافة اإىل 
ّ
لكّن املجاعة كانت حتو

امل�ساعر املذكورة اأعاله اأي الياأ�س والعجز واخلوف واإىل 

للجوع  و�سور  م�ساهد  الّذكريات  تلك  ويف  هنالك.  ما 

من  ع�رسة  ابعة 
ّ

ال�س يف  ة 
ّ
بريوتي فتاة  عاينْتها  واملوت 

وتكت�سب  الأّيام.   
ّ
مر على  ذهنها  يف  وانطبعت  عمرها، 

كتبْتها  ذكريات  لكونها  اأهّميتها  بع�س  الّذكريات  هذه 

 �سيطر عليه الرجال على نحٍو تاّم. 
ّ
فتاة �سمن �سنف اأدبي

فقد عانت تلك الفتاة لي�س فقط من حميط حرب ماحقة 

 خانق يجرب الفتيات على 
ٍّ
بل اأي�سًا من حميطٍ اجتماعي

ة لنيل اأب�سط احلقوق. وو�سل الأمر 
ّ
خو�س معارك م�ستمر

معها اإىل ذروته حني �سنق جمال با�سا خطيبها ال�سهيد 

اأمامه   اأجربْت هي على الوقوف 
ّ
عبد الغني العرّي�سي ثم

لتلقي خطابًا حول اأعمال الإغاثة التي يجب القيام بها 

يف زمن احلرب، وهو م�سهد »�سوريايل« بامتياز. ل يت�سع 

متفاوتة يف  فهي  الّذكريات  تلك  كاّفة  لذكر  هنا  املجال 

ة ويف ال�رّساحة عن الّذات، وهذه ال�رساحة 
ّ
قيمتها الأدبي

امل�رسّي  الزعيم  ما يكون يف مذّكرات  اأو�سح  هي على 

ة 
ّ
�سعد زغلول التي هي اأقرب اإىل العرتافات ال�سخ�سي

وباأدّق  ي�سّجل  فهو  ة، 
ّ
الجتماعي املذّكرات  اإىل  منها 

التفا�سيل عذابات روٍح ا�ستهوْتها ال�سيا�سة لكن مّزقها 

القمار. واحلرب لي�ست من اهتماماته  اإدمان خطري على 

املبا�رسة، كما اأّنه بالكاد ي�سري اإىل ما كان يجري يف بالد 

ال�ّسام وذلك ب�سبب تقل�س الآفاق املذكور اأعاله. ويبدو 

جنا  كما  احلرب  فظائع  من  العموم  على  جنت  م�رس  اأّن 

مذّكرات  يرد يف  كما  الويالت  تلك  من  اأي�سًا  ال�سودان 

قة 
ّ
بابكر بدري بعنوان »تاريخ حياتي«. وهذه مذّكرات �سي

بعيدٍ جدًا  للغاية لكّن احلرب مل تكن فيها �سوى حدثٍ 

احتفل بنهايتها كٌل من املحتّل الربيطايّن واأهل ال�سودان 

أدبيــــــــــــــــــــــًا  حال صنفًا  كل  على  ليست  الذاتية  السيرة 
مألوفًا في تراثنا القديم، بل قد أجزم فأقول إنــــــــــــــــــــــــه 
ليس صنفًا مألوفًا كذلك في تراث أمم ما قبل الحداثة بوجه عام.
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عبد  مذّكرات  يف  كما  اليمن،  يف  اأّما  الحتالل.  حتت 

الوا�سع ابن يحيى الوا�سعي بعنوان »تاريخ اليمن«، فقد 

ًا 
ّ
بر الّت�سال  و�سائل  انقطاع  البدء من  البالد يف  عانت 

ن 
ّ

وحت�س اً، 
ّ
ذاتي مكتفية  اأ�سحت  ما  لكّنها �رسعان  وبحراً 

يكن  مل  اأّنه  الوا�سع  عبد  وي�سيف  الّزراعي،  الإنتاج 

ينق�سهم �سوى ال�سّكر والكاز.

على  كانت  الأوىل  احلرب  ويالت  اأّن  اإذاً   
ّ
اجللي من   

يف 
ّ
الر يف  اأّما  والعراق،  ال�سام  بالد  مدن  يف  اأفدحها 

فذكريات  اأهوالها.  يف  متفاوتٌة  ة 
ّ
الريفي فالّذكريات 

حياة  ت�سف  العمر«  اأّيام  »من  بعنوان  ور 
ّ
جب جربائيل 

باملجاعة،  تتاأّثر  ة مل 
ّ
ال�سورّية وقرى زراعي البادية  �سيف 

لطات ف�سِلمت حما�سيلها من 
ّ

وكانت بعيدة عن اأعني ال�س

اأخبار احلرب �سوى ملاماً  الّنا�س  امل�سادرات، ومل ي�سمع 

ة الأخرى فهي 
ّ
ومن الزّوار القليلني. اأّما املذّكرات الريفي

والتي  اأن�سى«  اأن  »قبل  بعنوان  فريحة  اأني�س  مذّكرات 

ت�سف احلياة يف قرية يف اجلبل اللبناين الذي كان اأقرب 

بكثري اإىل ويالت احلرب من غريه من املناطق يف امل�رسق 

اأمام فظاعة اجلوع  نقف وجهاً لوجه  اأي�ساً  . وهنا 
ّ
العربي

وهيكل عظمي لطفٍل اعتنت به عائلة الكاتب ريثما يفتح 

على  التغّلب  ذاتها جنحت يف  القرية  لكّن  اأبوابه.  امليتم 

للموارد،   
ّ
الّذكي ال�ستخدام  خالل  من  امل�ساعب  معظم 

وحتويل كاّفة الأرا�سي املتاحة اإىل الّزراعة، والعودة اإىل 

�سناعات تقليدّية كانت قد اندثرت مع الزمن فجعلْتها 

الّذكريات  هذه  وت�سّجل  جديد.  من  مرغوبة  احلرب 

بالّتف�سيل ما كان يردمُ على ل�سان القروّيني من اآراء حول 

خ 
ّ
م�سرية احلرب امل�ستعرة حولهم، وهي ذات قيمة للموؤر

ة.
ّ
لدى مقارنتها مع املذّكرات املديني

ة
ّ
املذّكرات املديني

ويف املدن، وخ�سو�ساً بريوت، نلمح من ذكريات يو�سف 

احلكيم بعنوان »بريوت ولبنان يف عهد اآل عثمان« كيف 

اأّدى اجلوع اإىل فتور الهّمة متاماً لدى اجلياع، فلم يكّلفوا 

مهاجمة  اإىل  اأو  ال�رسقة  اإىل  ل 
ّ
بالتحو حّتى  اأنف�سهم 

م�ستودعات الأطعمة بل ا�ست�سلموا لالأقدار وماتوا وِمن 

حولهم بيوت العظماء واملي�سورين وموائدهم التي كانت 

هت احلرب اأناط 
ّ
تزخر باأ�سهى اأ�سناف الّطعام. كيف �سو

اخر اإىل حّد ما 
ّ

العي�س واحلياة العادّية؟ ياأتي اجلواب ال�س

يف مذّكرات خليل ال�سكاكيني بعنوان »كذا اأنا يا دنيا« 

اإّن من بني  الذي ي�سف احلرب من نافذة القد�س فيقول 

»ح�سنات« هذه احلرب اأّنها حملت الّنا�س على القت�ساد 

يف كّل �سيء فاقت�رس الّطعام على اخلبز والعَنب واخل�رسة 

الت�سلية  و�سائل  اأي�ساً  اختفت   
ّ
ثم اللحم،  واختفى 

والألب�سة الفخمة. اأّما اخلوف الذي واكب ن�سوب احلرب 

فقد انح�رس واأ�سبح الّنا�س ل يكرتثون ل�سيء بل ازدادوا 

 ينتقل وباأ�سلوب �ساخر اأي�ساً اإىل 
ّ
�سجاعًة وعنفواناً. ثم

تقراأ  اأ�سحْت ل  الّنا�س  اإّن  ليقول  والكتابة  القراءة  عامل 

ة اأغلقت اأبوابها 
ّ
حف املحّلي ات، فمعظم ال�سّ

ّ
�سوى الربقي

لذا �سوف يعتاد  الّدخول،  نعت ال�سحف امل�رسّية من  وممُ

الّنا�س على الأ�سلوب التلغرايف، الأمر الذي يعّزز ف�سيلة 

لرمّبا هو  الخت�سار والإيجاز يف الكالم والكتابة، وهذا 

اأي�ساً من »ح�سنات« هذه احلرب. 

ويف دم�سق ت�سف »مذّكرات« خالد العظم، وهو من   

اأ�رسة كانت موالية لآل عثمان، اأّنه ويف �سّن الّثالثة ع�رسة 

الدولة  ببالغات  متاماً  الّثقة  فقدوا  قد  واأترابه  هو  كان 

بانت�ساراٍت  واحلافلة  املتالحقة  الع�سكرّية  ة 
ّ
العثماني

اأّن  العتقاد  على  الّنا�س  حمل  الذي  الأمر  ة، 
ّ
وهمي

احلرب �ستنتهي بالهزمية. ويف العراق الذي كان اأّول بلد 

�سليمان في�سي يف   ي�سقط يف يد احللفاء، ي�سف 
ّ
عربي

الحتالل  هذا   
ّ

غري وكيف  الب�رسة  �سقوط  »مذّكراته« 

طبقات  الوجود  اإىل  برزت  وكيف  جذرّياً  لوك 
ّ

ال�س اأناط 

للمحتّل  توّددوا  الذين  واملتعّهدين  التّجار  من  جديدة 

طمعاً يف الك�سب فيما عمد املحتّل اإىل اإبعاد كّل من مل 

يتزّلف اإليهم. 

ومع �سقوط اأمرباطورّية اآل عثمان عند نهاية احلرب   

ال�رّسورّي  من  فاأ�سبح  ة 
ّ
العثماني الهوّية  كذلك  �سقطت 

ة �سمن ت�ساوؤلت 
ّ
اإعادة �سياغة هوّية تلك الوليات العربي

اأم  م�سلمون  اأم  عرٌب  نحن  هل  وجودّية:  ن�سّميها  قد 

ون اأم ماذا؟
ّ
ون اأم عراقي

ّ
ون اأم فل�سطيني

ّ
�سورّيون اأم لبناني

من  القليل  البع�س  �سوى  املقام  هذا  يف  اأذكر  مل   

كما  املقالة،  تلك  كتابة  عند  اإليها  عْدت  التي  املذّكرات 

ة الثانية التي مل 
ّ
مل اأذكر مذّكرات وذكريات احلرب العاملي

ت�سهد من الأهوال ما �سهدْته احلرب الأوىل، لكن ل بّد 

بعنــــــــــــــــــــوان  وهي  الله  رحمها  الوالدة  بمذكرات  بدأُت 
»جولة في الذكريات بين لبنان وفلسطين«. وفي تلك الذكريات 
مشاهد للجوع والموت عاينتها فتاة بيروتية في السابعة عشرة 
األيـــــــــــــــــــــام. مر  على  ذهنها  في  وانطبعت  عمرها،  من 
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من الّتنويه والإ�سادة باإثنتنِي من هذه املذّكرات التي هي 

يف راأيي اأو�سعها فائدًة واأعمقها فكراً، لي�س فقط فيما 

كتابة  يف  الفائقة  تها 
ّ
لأهّمي بل  الأوىل  باحلرب  يخت�ّس 

تاريخ العرب احلديث. الأوىل هي مذّكرات ر�ستم حيدر 

عّزت  حمّمد  مذّكرات  والثانية  )ت. ١٩٤٠(  البعلبكي 

دروزة الّنابل�سي )ت. ١٩٨٤(. 

قام  ة 
ّ
خفي رحلًة  مذّكراته  بداية  يف  ر�ستم  ي�سف   

�سورية  من  العرب  ني 
ّ
القومي من  اأترابه  بع�س  مع  بها 

الأخ�ّس  وعلى  الها�سّميني  بثورة  لاللتحاق  احلجاز  اإىل 

منذ  تبداأ  املذّكرات  تلك  يف  والغرابة  في�سل.  بالأمري 

وا به من 
ّ
اإذ ي�سف فيها ر�ستم ما مر ال�سفحات الأوىل 

حلة من �سورية اإىل احلجاز و�سفاً 
ّ
مناطق وقبائل يف الر

للعادات  �سوٍر  من  فيه  ملا  »اأنرثوبولوجياً«  ن�سّميه  قد 

واأناط العي�س والتفكري والطعام وال�رساب واإىل ما هنالك 

 ر�سني. وننتقل 
ّ
من اأمور كاأّننا يف ح�رسة عامِل اجتماعي

ب�رسعة اإىل باري�س حيث كان ر�ستم يف عداد وفد الأمري 

املوؤمتر  ذاك  تبع  وما  الم، 
ّ

لل�س فر�ساي  موؤمتر  اإىل  في�سل 

من حمادثات ومفاو�سات وموؤامرات وخيانات واإخالل 

ني 
ّ
والربيطاني ني 

ّ
الفرن�سي امل�ستعمرين  ومطامع  بالعهود 

اآل  اأو  اآل بورجيا مثاًل  اإيطايّل من  اأمريٍ  فكاأّننا يف بالط 

مديت�سي متلوؤه الإ�ساعات والكذب والّد�سائ�س والطعن 

و�ساهد  كمراقب  ر�ستم  يربز  وهنا  والغتياب.  بالّظهر 

اإذ  حوله،  من  تدور  التي  الأحداث  على  الّنظر  ثاقب 

ة 
ّ
العربي لأمُّمته  امل�ستقبل  ئه 

ّ
يخب ما  ب�سريته  بثاقب  يرى 

من جتزئة وويالت، ويرى يف الوقت عينه كيف ان�ساق 

 
ً
اً اإىل تنازل اإثر تنازل، فتتمّزق روحه اأ�سى

ّ
في�سل تدريجي

لإميانه من جهة ب�سدق في�سل و�سدق عروبته، و�سكوكه 

اأخرى.  الأحداث من جهة  بفهم في�سل ملغزى  العميقة 

فهي  اأوروّبا  يف  يجري  كان  ملا  ة 
ّ
ال�سيا�سي حتاليله  اأّما 

يراها  اإذ  اأو�سع  ة 
ّ
اأوروبي ة يف حلبٍة 

ّ
العربي ة 

ّ
الق�سي ت�سع 

خ اليونايّن ثيو�سيديد�س، 
ّ
ر�ستم مبنظار �سبيٍه مبنظار املوؤر

فالّدول  العظمى،  الدول  بني  القوى  موازين  مبنظار  اأي 

ال�سعيفة ما هي اإّل اأحجار �سطرجن يف لعبة املوازين هذه. 

املذّكرات  هذه  به  حتفل  ما  لذكر  هنا  املجال  يّت�سع  ول 

من و�سٍف حاّد الّذهن وبنّي الفطنة لّلقاءات املتتالية مع 

كليمن�سو  اأو  الربيطايّن  لورن�س  مثل  ال�سيا�سة  ثعالب 

اأمثالهم، وما حتفل به من ملحات   والعديد من 
ّ
الفرن�سي

يف  هنا  فنحن  ة، 
ّ
ال�سيا�سي لالأمور  ثاقبة  وحتليالت 

 َعّز نظريه بني اأ�سحاب املذّكرات 
ّ
ح�رسة مفّكٍر �سيا�سي

ة مذّكرات ر�ستم ما 
ّ
ة. وقد بلغني اأّن بقي

ّ
ة العربي

ّ
ال�سيا�سي

ة، وهذا الإغفال لها هو يف راأيي 
ّ
زالت خمطوطة وخمفي

 احلديث.
ّ
جرمية بحّق الّتاريخ العربي

ال�سّتة،  مبجّلداتها  دروزة  عّزت  حمّمد  مذّكرات  اأّما   

خة 
َّ
وبعموديها الإثنني على كّل �سفحة، وب�سنواتها املوؤر

التي تقرتب اإىل قرٍن من الزمن، فهي من �سنف م�سابه 

 بدروزة من اأحداث، 
ّ
 ملا مر

ّ
من املذّكرات. اإّنها �سجّل يومي

، وذلك بتف�سيلٍ دقيق 
ّ
 ومنها ال�سخ�سي

ّ
فمنها ال�سيا�سي

اأو  قاله  كالمًا  يغفل  ل  اإذ  �سيئاً،  يغفل  ل  يكاد  للغاية 

�سمعه ول يغفل �سعوراً �سعر به ول يغفل رحلًة قام بها 

ْيه ول يغفل و�سف 
َ
ت اأمام ناظر

ّ
ول يغفل وثيقًة هاّمًة مر

ة والعاّمة، ول يغفل ر�سالة  التقاها من اخلا�سّ ة 
ّ
�سخ�سي

 
ّ
ثم �سحيفة  يف  قراأه  خرباً  يغفل  ول  تلّقاها  اأو  كتبها 

عّلق عليه باإ�سهاب. وهذا الّتكثيف ال�ّسديد وال�ّسامل يف 

ب دروزة اإىل القارئ فيح�سبه بعد حني اأحد 
ّ
الو�سف يقر

الّتعبري  يف  تاّمة  ب�رساحٍة  ز 
ّ
تتمي فاملذّكرات  اأ�سدقائه، 

عن الأفكار والعواطف وت�سع القارئ يف �سلب احلدث. 

اإذ  ال�سّتة،  جمّلداتها  من  يجفل  اأن  للقارئ  ينبغي  ول 

اهتمامه  على  ت�ستحوذ  حّتى  بقراءتها  املرء  يبداأ  اإن  ما 

اإىل  �سبابه  انتمى يف  قد  الكامل. وكان دروزة  واإعجابه 

العثمايّن  العهد  اأواخر  ّية 
ّ
ال�رس الفتاة«  ة 

ّ
»العربي ة 

ّ
جمعي

 ،
ّ
وكان رفاقه فيها ينتمون اإىل �سّتى اأرجاء الوطن العربي

 مطالبهم بالإ�سافة طبعاً 
ّ
ة من اأهم

ّ
وكانت الوحدة العربي

تغّطي  التي  مذّكراته  ة 
ّ
�سمولي هنا  من  ال�ستقالل.  اإىل 

�سبكته  واأخبار   ،
ّ
العربي امل�رسق  اأقطار  كاّفة  اأخبار 

الوا�سعة من الأ�سدقاء يف جميع تلك الأقطار، ومن هنا 

وفاته.  حّتى  واكبته  التي  ة 
ّ
القومي عقيدته  �سالبة  اأي�سًا 

بتاتًا عن  اإليه ل ميكن ف�سلها  بالّن�سبة  ة فل�سطني 
ّ
فق�سي

ة، لذا جند يف مذّكراته 
ّ
الأحداث يف باقي الأقطار العربي

عن فل�سطني والعراق و�سورية والأردن وم�رس معلومات 

ة لتاريخ تلك الأقطار مل تمُ�ستخدم بعد مبا 
ّ
يف غاية الأهّمي

خني، وخ�سو�سًا املحادثات 
ّ
فيه الكفاية من جانب املوؤر

ني العرب والتي 
ّ
 ال�سيا�سي

ّ
ة التي اأجراها مع اأهم

ّ
ال�سخ�سي

التي  ات 
ّ
لل�سخ�سي تقييمه  اأّما  تفا�سيلها.  باأدّق  �سّجلها 

ني وعرب، فهو 
ّ
 غفري من فل�سطيني

ٌّ
يِردمُ ذكرها، وهم جم

اقت�سى  اإذا  جارح  بل  ونقدّي  احلدود  اأبعد  اإىل  مّتزن 

 عنده هو اإّما 
ّ
 والأخالقي

ّ
الأمر، ومعيار الّتقييم ال�سيا�سي

الّثبات على املبداأ اأو املراوغة والعمالة للم�ستعمر. لكّل 

هذه الأ�سباب وغريها كثري، لن اأترّدد يف و�سف مذّكرات 

ة على الإطالق 
ّ
ة عربي

ّ
 مذّكرات �سيا�سي

ّ
اأهم باأّنها  دروزة 

يف القرن الع�رسين.
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وردة اليازجي
امرأٌة صدمت الّرجال

عماد الدين رائف

كاتب وصحايف، لبنان. 
من اعماله
»قصص بريوتية 
الغاتانغل كرميسكي« 
.2٠1٦

ة وردة اليازجي )١٨٣٨ - ١٩٢٤( 
ّ
حظيت ال�ّساعرة اللبناني

التا�سع ع�رس.  القرن  اأخرى يف  امراأة  بها  مبزايا مل حتظ 

ال�سيخ  فوالدها  واأدب،  علم  بيت  وترعرعت يف  ن�ساأت 

نا�سيف اليازجي )١٨٠٠ - ١٨٧١(، كان قد نَّى مواهبها 

ببحوره  ال�سعر   
َ
ونْظم ة 

ّ
العربي اللغة  اأ�س�س  وعّلمها 

ومراميه، ذلك يف حني مل يكن التعّلم متاحًا للفتيات، بْل 

كّن حبي�سات املنازل، وعندما فتمُحت اأبواب التعّلم لهّن، 

ة، 
ّ
الأجنبي ات 

ّ
الإر�سالي مدار�س  �سوى  اأمامهّن  يكن  مل 

 واأ�س�سه. 
ّ
 العربي

ّ
التي مل تكن لتمُعنى بالرّتاث الأدبي

جال، 
ّ
يوَم نظمْت وردة ال�سعر �سدمت اأترابها من الر  

اجلهل  ظالم  و�سط  نور  �سعاع  ق�سائدها  كانت  فقد 

املرتاكم، وذلك ال�ّسعاَع الذي حملْته فتاة. وكان يفرت�س، 

من  لي�س  املنظوم  ال�سعر  اأّن  اآنذاك،  وا�سع  نطاق  على 

وردة  ل�سعر  ا�ستعادتنا  وعند  واهتماماتها.  املراأة  طبيعة 

احلداثة.  و�سبل  الّنه�سة  جذوة  عن  نتحّدث  املنظوم، 

لّلغة  الأّول  املوطن  ميّثل  التقليدّي   
ّ
العربي ال�سعر  اإّن  اإذ 

نف�سها وكنز ثروتها اخلاّلقة لدى العرب. فاأولئك الذين 

يتحّتم  كان  �سدورهم  يف  ال�سعرّية  ر 
َ
ال�سو يختزنون 

لإتقانها،  ال�سارمة  اللغة  قواعد  اإىل  يعودوا  اأن  عليهم 

الهيكل  بناء  قبل  وعرو�سًا،  بديعًا  بالبالغة  والإملام 

وردة  ديوان  وكان  العمودّية.  ة 
ّ
العربي للق�سيدة   

ّ
الر�سمي

اإعادة   ،١٨٦٧ العام  يف  ن�رسْته  الذي  الورد«،  »حديقة 

وتراثه.   
ّ
العربي ال�سعر  ات 

ّ
جلمالي  

ّ
الذهبي الع�رس  اإحياء 

وقد �سّكل �سمة من �سمات ع�رسها، و�رسطًا من �رسوط 

تاأريخ  اأّن  غري  احلديث.  العربي  ال�ّسعر  نه�سة  اأ�س�س 

ة احلديثة يرّكز اأكرث على ال�سعراء الّذكور 
ّ
الآداب العربي

.
١
ويهمل وردة اليازجي، مع اأّنها عا�رسْتهم

عب على املجتمع  ر مَل كان من ال�سّ
ّ
وميكننا اأن نت�سو  

ذلك  يف  ال�ساعرة  وردة  ل 
ّ
تقب الّذكورّي   

ّ
البطريركي

ثا  الّزمن. ومع ذلك، يظهر اأّن �سخ�سني على الأقّل، حتدَّ

 الأوكرايّن اأغاتانغل 
ّ
عنها ومل يبخ�ساها حّقها: الأكادميي

العربي  الأدب  »تاريخ   
ّ
التاأ�سي�سي كتابه  يف  كرمي�سكي 

 زيادة، التي اعتقدت اأّن 
ّ
احلديث«، والكاتبة الكبرية مي

تخرتق  مل  لوردة،  املعقودة   
ّ
الن�سائي الأدب  ريادة  راية 

حقَّ  دّعمت  بل  فح�سب،  الكثيفة  الذكورّية  احلمُجب 

وا�سع.  نطاق  على  القيود  من  ر 
ُّ
التحر يف  ة 

ّ
العربي املراأة 

�س تراث وردة واأدبها يف املجال�س 
ّ
 تدر

ّ
لذلك كانت مي

ة. وي�سادف العام احلايلُّ الذكرى الـ ١٥٠ لن�رس 
ّ
الن�سائي

 لعقود 
ّ
ديوان وردة اليازجي »حديقة الورد«، الذي ا�ستمر

. فهل 
ّ
يف وجدان كثريات من الّن�ساء يف امل�رسق العربي

ميكننا ا�ستغالل هذه املنا�سبة لإعادة تقدمي اليازجي اليوم، 

 زيادة؟
ّ
عرب عيون اأغاتانغل كرمي�سكي ومي

وردة املحظ�ظة

ولدت وردة نا�سيف عبد الله اليازجي يف بلدة كفر�سيما، 

وتمُوّفيْت يف مدينة الإ�سكندرّية يف م�رس. اأحلقها والدها 

ة 
ّ
ة الإجنيلي

ّ
باأّول مدر�سة للبنات يف بريوت، وهي الإر�سالي

لّقنها   
ّ
ثم والكتابة،  القراءة  مبادئ  فتلّقْت  ة، 

ّ
الأمريكي

واأقراأها  والقوايف،  والعرو�س  والّنحو  ال�رّسف  اأ�سول 

بع�س ق�سائده. وعملت وردة ال�ساّبة معلمًة يف مدار�س 

 بعد زواجها وارحتالها اإىل م�رس عملت، منذ 
ّ
بريوت، ثم

منها:  الإ�سكندرّية،  مدار�س  يف  كذلك   ،١٨٩٩ العام 

الب�ستاين،  بطر�س  املعّلم  زوجة  عطا«  راحيل  »مدر�سة 

الّدروز،  للموّحدين  ْتوات« 
َ
الو الله  عبد  و»مدر�سة 

وقد  اليهودّية.  املو�سوّية  كركور«  عَدى 
مُ
�س و»مدر�سة 

ة خالل عملها.
ّ
تعّلمت اللغة الفرن�سي

بطر�س  املعّلم  احلقبة  تلك  على  ال�ّسهود   
ّ
اأهم واأحد   

ة ال�سورّية« يف ١٤ 
ّ
 »اجلمعي

َ
الب�ستاين، الذي ارتقى منرب
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»خطاب  بعنوان  حما�رسًا   ،١٨٤٩ يناير  الثاين/  كانون 

تعليم الن�ساء«. فقد كان املناخ الجتماعي �ساغطًا جّدًا 

على املراأة، وكانت »يف حالٍة يرثى لها من املهانة، ل تمُذكر 

جال 
ّ
اإّل باّلتحقري، ومل يكن يمُ�سمح لها باأن تظهر اأمام الر

ة تتمّتع 
ّ
ة«. كانت »املراأة امل�سيحي

ّ
اأو يف الأماكن العمومي

ا  ّية بن�سيب اأوفر من اأختها امل�سلمة، اإّل اأّنها اأي�سً
ّ
من احلر

تت�ساويان  وكلتاهما  الحتجاب،  لنظام  تخ�سع  كانت 

باجلهل العام، وتعانيان كثريًا من ه�سم احلقوق«. 

ه املعّلم الب�ستاين وال�سيخ اليازجي واأترابهما 
ّ
لقد تنب  

ن�رسة  ة 
ّ
اأهّمي ا 

َ
وعي كما  الواقع،  هذا  م�ساوئ  اإىل  باكرًا 

املراأة، و�رسورة رفع الغنب والّظلم الالحَقني بها. واأق�رس 

بل واأي�رسها لذلك، هو مكافحة اجلهل الذي تر�سف 
ّ

ال�س

يف  الب�ستاين  فَتح  املدار�س.  ارتياد  من  ومتكينها  فيه، 

املو�سوع،  حول  احلوار  باب  الن�ساء«  »تعليم  خطابه 

املراأة من نيل  لتمكني  الّن�سال  لعهٍد جديٍد من  �س 
ّ
واأ�س

رون من الرجال اإىل 
ّ
اأب�سط حقوقها. وبالفعل بادر املتنو

يف  اأبوابها  فتحْت  التي  املدار�س  باأوىل  بناتهم  اإحلاق 

بريوت، وكانت وردة اإحداهّن. 

ولعّل �سل�سلة مقالت بقلم وردة اليازجي نف�سها بعد   

ة«، 
ّ
نحو ن�سف قرن من الزمن حتت عنوان »املراأة ال�رسقي

ب الذي تركه والدها ال�ّسيخ 
ّ
 دليٍل على الغر�س الطي

مُ
خري

ر من الّن�ساء، كانت وردة رائدَته. 
ّ
نا�سيف يف جيٍل متنو

اأنظار  توّجه  ولغتها،  عروبتها  عن  دفاعها  جانب  فاإىل 

ن�ساء ال�رّسق نحو ن�ساء الغرب، ليلم�سن اهتماماتهّن يف 

الأمور اجلّدّية والرباعة يف العلوم والفنون و�سائر دوائر 

والّنظر  الق�سور  ترك  اإىل  وتدعوهّن  الإن�سايّن،  الّن�ساط 

غم من تاأّنقها الّدائم تقوم 
ّ
ة على الر

ّ
اإىل اأّن املراأة الغربي

.
٢
بواجباتها نحو الأ�رسة واملجتمع واللغة والوطن

حيل
ّ
تفّتح ال�رد بعد الر

يبدو اأّن حال املراأة يف ال�رّسق تبعها النتقا�س من حّقها 

الرتاجم،  واأ�سحاب  والكّتاب  النّقاد  قبل  من  اإرادّيًا  ل 

ًة يف م�رس وال�ّسام، اإّل اإذا 
ّ
فتكاد تكون وردة اليازجي من�سي

ة، فتمُلحق باأبيها ال�سيخ 
ّ
كان احلديث عن الأ�رسة اليازجي

نا�سيف اأو اأخيها اإبراهيم، على الرغم من اأّن اأترابها من 

هم 
َ

بالإ�ساءة على �سري جال حظوا 
ّ
الر الكّتاب وال�ّسعراء 

بحثنا  حمور  ة 
ّ
اأهّمي ن�ست�سّف  وكي  واآثارهم.  واأعمالهم 

 زيادة حلياة 
ّ
وهو تناول كلٍّ من اأغاتانغل كرمي�سكي ومي

�سبيل  على  مرجع،  اإىل  الإ�سارة  ميكننا  و�سعرها،  وردة 

ون�ساطها  اليازجي  وردة  �سرية  تناول  احل�رس،  ل  املثال 

، الذي 
ّ
، هو الأب لوي�س �سيخو الي�سوعي

ّ
الّثقايف الأدبي

ة«، على عادته يف 
ّ
ذَكرها يف كتابه »تاريخ الآداب العربي

ات كّل عام من الأدباء وال�سعراء، بدءاً من العام 
ّ
ذكر وفي

١٨٠٠ اإىل العام ١٩٢٥، وكان ن�سيبها نبذة مقت�سبة قال 

فيها : »ويف اأوائل ال�سنة ١٩٢٤، ه�رست املنون غ�سنًا 

وردة  دة 
ّ
ال�سي بها  نريد  م�رس،  ة يف 

ّ
اليازجي الدوحة  من 

ة عن 
ّ
اليازجي ابنة ال�سيخ نا�سيف... اأخذت الآداب العربي

والدها فربعت فيها و�سارت ت�سّنف الر�سائل والق�سائد 

يف زمن مل يمُعهد ببنات جن�سها �سيء من ذلك. ومن اآثار 

ة«. 
ّ
ال�رسقي املراأة  تعريف  يف  مقالة  »ال�سياء«  يف  قلمها 

وهي  �سعرها،  من  ناذج  ثالثة  �سيخو  الأب  ذكر  وقد 

ثالثة اأبيات من ق�سيدة افتتاح ديوانها »حديقة الورد« - 

بعنوان »ر�سالة اإىل وردة الرتك«، و�سبعة اأبيات من مرثاة 

البطريرك مك�سيمو�س مظلوم، وبيتان يف وداع �سليمان 

بك الب�ستاين ملّا انتخب بعد الد�ستور ع�سوًا يف جمل�س 

جمموع  اأن  نرى  لة،  املح�سّ ويف   .
٣
بريوت عن  الّنواب 

لوردة  �سل�سلة مقالت  �سيخو هو عنوان  الأب  انتقاه  ما 

اليازجي يف جمّلة »ال�سياء« واثنا ع�رس بيًتا توّزعت بني 

هذه  اأّن  من  غم 
ّ
الر وعلى  والوداع.  ثاء 

ّ
والر املرا�سالت 

، اإّل اأّن الأب 
ّ
املحاور هي يف �سلب التفاعل الجتماعي

�سيخو مل يمُ�رس اإىل ذلك. 

�سوى  لها،  املعا�رسات  وال�ساعرات  وردة،  ومل حتظ   

يف  ظهر  حيث  رحيلهّن  بعد  نتاجهّن  على  بالإ�ساءة 

 الع�رسي 
ّ
الن�سائي ب بعنوان »ال�سعر 

ّ
العام ١٩٢٩، كتي

وردة  ديوان  من  خمتارات  وفيه  جنومه«،  و�سهريات 

اليازجي، احتّلت ع�رس �سفحات منه، اإىل جانب ق�سائد 

.
٤
نها

ْ
ل�ساعرات عا�رس

حديقة ال�رد 

�سنة  بريوت  يف  الأوىل  ة 
ّ
للمر الورد«  »حديقة  �سدر 

على  ظهر  الكبري.  القطع  من  �سفحة   ٥٨ يف   ،١٨٦٧

نا�سيف  ال�سيخ  املرحوم  بنت  دة وردة 
ّ
ال�سي غالفه »نظم 

إال  ُتذكر  ال  المرأة،  على  جدًا  ضاغطًا  االجتماعي  المناخ  كان 
بالتحقيــــــــــــــــــــر، ولم يكن ُيسمح لها بأن تظهر أمام الرجال 
أو في األماكن العمومية... كانت المرأة المسيحيــــــــــــــــــــة 
تتمتع من الحرية بنصيب أوفر من أختها المسلمـــــــــــــــــــــة.
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في عنها« ويف الطبعة الثانية اأ�سيفت ق�سائد  اليازجي عمُ

ممّا نظمْته بعد الّطبعة الأوىل. واأ�سري اإىل اأّنها طبعْت يف 

مطبعة القّدي�س جاورجيوي�س يف بريوت �سنة ١٨٨٧: 

الطبع  اإعادة  )حّق  الفكاهة  ديوان  اإدارة  من  »تطلب 

حمفوظ للّناظمة(«. 

يف ت�سدير النا�رس للديوان يقول: »ب�سم الله الفتاح.   

ة واجلالل. واأفا�س مواهبه على  د بالعزَّ
َّ
احلمد لله الذي تفر

الن�ساء كما اأفا�سها على الرجال. ولذلك راأينا اأن نن�رس 

اأ�سعارها تنبيهًا لأمثالها على اقتفاء  ما وقفنا عليه من 

اآثارها. فنقول وبالله التوفيق«. ول يوجد اأّي توقيع حتت 

هذا الت�سدير، كما اأّن املتكّلم على عادة الّن�رس يف ذلك 

نه 
ّ
الزمان الذي يفرت�س اأّنه اختار من اأ�سعار وردة ما �سم

الطبعة الأوىل واأ�ساف اإىل الثانية �سيئًا ممّا نظمته بينهما، 

القارئ  خماطبة  يتابع  الزمن،  من  عقدين  فرتة  وهي 

اأبيات  فوق كّل ق�سيدة، ومثال ذلك: »قالت يف جواب 

ورَدْت اإليها من وردة بنت املعّلم نقول الرتك ال�ساعر... 

وقالت وقد عادت �سديقٌة لها من �سفر... وقالت ترثي 

بالإ�سكندرية  تمُويّف  مظلوم حني  مك�سيمو�س  البطريرك 

�سنة ١٨٥٥«. 

بع بهذه ال�سيغة ثالث  وجدير بالّذكر اأّن الّديوان طمُ  

ب�سطر   
ٌ
ت�سدير اإّنا  للق�سائد  عناوين  ل  ، حيث 

٥
ات

ّ
مر

واحد اأو �سطرين. وقد اختتمت الّطبعة الّثالثة )القاهرة، 

متدح  »وقالت  ت�سديرها  يف  جاء  بق�سيدة   )١٩١٤

الأمرية نظلة خامن اأخت خديوي م�رس وقد قِدمت اإىل 

اليازجي يف  وردة  اأ�سعار  وتنتهي  �سنة ١٨٩٤«.  لبنان 

فحة ٥٤ من الّديوان، حيث يقول م�سّدر الديوان  ال�سّ

»هذا ما ا�ستطعنا جمعه يف هذا الّديوان من نظم باكورة 

هذا الّزمان. وملّا كان يمُعدُّ من نفائ�س هذا الع�رس اأقبل 

عليه ال�ّسعراء فزّينوه بتقاريظ عديدة اأدرجناها يف الّطبع 

ح�سب ترتيب ورودها من اأ�سحابها«. ويدرج النا�رس ما 

وردة  دة 
ّ
ال�سي ديوان  عن  نظمًا  ال�ّسعراء  من  عدد  ذَكره 

على خم�س �سفحات ) �س ٥٤ - ٥٨( .

 ديوان »حديقة الورد« بطبعته الّثالثة والأخرية 
ّ
�سم  

تراوحت  �سعرّية،  وقطعة  ق�سيدة   ٧٩ وردة  حياة  يف 

ووردة  لأْطولها.  بيتّا  و٣٢  لأ�سغرها  بيتني  بني  اأبياتها 

وتطّلع  لغتها  ة 
ّ
قو على  منا�سبات،  �ساعرة  ديوانها  يف 

املاألوف  تغادر  مل  �سكاًل  فهي  التجديد،  اإىل  ع�رسها 

ًا 
ّ
مو�سوعي ع 

ّ
يتنو الذي  ال�سائدة  ال�سعر  اأغرا�س  من 

من  واملنا�سبات  والّتاأريخ،  ثاء 
ّ
والر والغَزل  الإطراء  بني 

احتفاٍل بزواج وتن�سري وترحيب، وتمُهيمن عليه الّطالوة 

ة، وب�ساطة املحتوى كما كان �سائدًا يف ع�رسها. 
ّ
اللفظي

احلني من اأهلها، 
ّ
ويف الديوان ق�سائد عديدة يف رثاء الر

اأقاربها  الع�رس، حيث رثت  بخن�ساء  لتلّقب  ممّا ر�ّسحها 

ماتوا  الذين  وابنيها،  و�سقيقتها،  واأ�سّقاءها  ووالدها 

اجلهل،  َذّم  ق�سائدها  تت�سّمن  كما  حياتها.  يف  جميعًا 

اأخرى.  ومقا�سد  بعروبتها،  والفخر  العلم،  اإىل  والدعوة 

بيتًا،  الديوان ٧٩٠  التي �سّمها  الأبيات  وجمموع عدد 

وقد التزمت وردة بتفعيالت بحور ال�سعر الأكرث رواجًا 

يف ق�سائد ال�سعراء املجايلني لها )٧٥ قطعة وق�سيدة(، 

ت�ستخدم  ومل  ق�سائد،  اأربع  يف  املجزوء  وا�ستخدمت 

امل�سطورات واملخّلعات. 

ديوانها  ال�سعرّية يف  والقطع  الق�سائد  وقد جاءت   

 ١٤ لوفاة  اأو  حلادثة  الّتاأريخ  يف  الآتي:  الّنحو  على 

الرثاء  يف   ،٤ ديوان  اأو  لكتاب  التقريظ  يف  ق�سيدة، 

 ،٩ املديح  يف   ،١٠ ة 
ّ
الجتماعي املجامالت  يف   ،١٥

هنا  ونلحظ  ق�سيدة.   ٢٧ واملنادمات  املرا�سالت  ويف 

زًا 
ّ
حي احتّل  وردة  �سعر  �سبغ  اإّنه  قيل  الذي  ثاء 

ّ
الر اأّن 

ًا منها، حيث اإّن اأطول ق�سائدها كانت يف املراثي. 
ّ
مهم

ثاء ٣٢٠ من اأ�سل ٧٩٠ بيتًا. اأّما باقي 
ّ
وبذلك يحتّل الر

الأغرا�س ال�سعرّية فقد جاءت كالآتي: يف املرا�سالت 

٢٢٩ بيتًا، واملديح مئة، واملجامالت ٨٣، والتاأريخ ٣٤ 

ويف التاأريخ ٢٤ بيتًا. 

كرمي�شكي يدافع عن وردة

اأواخر  اأغاتانغل كرمي�سكي اإىل بريوت بحرًا يف  و�سل 

/ اأّيار  اأوا�سط  وتركها  اأكتوبر ١٨٩٦،  ل/ 
ّ
الأو ت�رسين 

مايو ١٨٩٨، وقد ق�سى بينها وبني جبل لبنان نحو �سنة 

ة 
ّ
ون�سف ال�سنة باحثًا منّقبًا يف العلوم اللغوّية واللهجي

ولَدت  بريوت  ويف  والإثنوغرافيا.  والإنرثوبولوجيا 

وق�س�سه  النخيل«  »�سعف  الأوىل  ال�سعرّية  جمموعته 

له  ت�سّنى  كما  ة«، 
ّ
بريوتي »ق�س�س  الأوىل  ة 

ّ
الجتماعي

الأدب  »تاريخ   
ّ
التاأ�سي�سي موؤّلفه  مواّد  يجمع  اأن  فيها 

وفي الديوان قصائد عديدة في رثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
العصر،  لتلقب بخنساء  أهلها، مما رشحها  الراحليــــــــــــن من 
وشقيقتها،  وأشقاءها  ووالدها  أقاربها  رثت  حيـــــــــــــــــث 
وابنيها، الذين ماتوا جميعًا في حياتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
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عليه،  الّطويل  عمله  بعد  بع  طمُ الذي  احلديث«،  العربي 

 .
٦
ة يف م�سمونه

ّ
ة مرجعي

ّ
فخرج ماّدة منهجي

عا�رسيه،  بعد ذْكره اأعماَل ال�سيخ نا�سيف اليازجي وممُ  

، عن اأ�سخا�ٍس حملوا الإرث الكبري 
٧
يتحّدث كرمي�سكي

نا�سيف  ال�سيخ  »كان  يقول  املو�سوعي،  العامِل  لهذا 

اليازجي قد جمع حوله حلقة متينة من الأدباء ال�سباب، 

باللتزام  البيارتة  الأدباء  من  �سواهم  عن  زوا 
ّ
متي الذين 

من  احللقة  هذه  اأفراد  معظم  تاأّلف  وقد  ة. 
ّ
الأدبي مبعايريه 

اأقربائه: اأولده و�سهره �سليمان حّداد. وال�سيخ نا�سيف 

ة 
ّ
ًا تلمذهم على يديه فعّلمهم العربي

ّ
ًا جم

ّ
الذي كّن لهم حب

ة. لكّنهم مل يتمّكنوا من معاندة القَدر، 
ّ
ة النقي

ّ
الكال�سيكي

ابنته  بينهم  وانفردت  الآخر.  تلو  واحدًا  الذي خطفهم 

الكربى وردة اليازجي، التي كانت قد ظهرت ك�ساعرة 

يف حياة اأبيها«.

وبعدما حلظ كرمي�سكي مكانة وردة الفتاة يف حياة   

الأكرب  اأخيها  مثل  اليازجي،  »وردة  ي�سيف  اأبيها، 

الراحل، ولدت يف لبنان حيث كان اأبوها ي�سكن )�سنة 

املب�رّسين  لدى  العاّمة  علومها  وردة  تلّقت   .)١٨٣٨

فتتلمذت  ة 
ّ
الأدبي درا�ستها  اأّما  بريوت،  يف  ني 

ّ
الأمريكي

الثالثة  نف�سه. حني كانت وردة يف  اأبيها  يد  فيها على 

ع�رسة من عمرها، بداأت تْنظم ال�سعر مقّلدة يف اأ�سعارها 

التا�سع ع�رسن�رست  ات القرن 
ّ
اأبيها. ويف �سّتيني  

َ
اأ�سعار

الذي  الورد«،  »حديقة  بعنوان  ال�سعري  ديوانها  وردة 

اأعادت طبعه مع اإ�سافات«. 

 ي�رسح كرمي�سكي للقارئ عن م�سمون الديوان، 
ّ
ثم  

ن لعبًا على 
ّ
يتابع »اإحدى ق�سائد وردة اليازجي تت�سم

اأبيها البالغي، وهي عبارة  الكالم، مبا يتالءم مع منهج 

كذلك  ولديها  الرتك...  وردة  اإىل  �سعرّية  ر�سالة  عن 

اأخرى من تريباتها وهي  مرا�سالٌت �سعرّية مع �ساعرة 

ال�ساعرة عائ�سة تيمور )املولودة يف العام ١٨٤٠(، التي 

تعترب من اأمُوليات الكاتبات يف الّديار امل�رسّية. وتلفت 

ة 
ّ
ة امل�سيحي

ّ
النتباه هنا املرا�سالت ال�سعرّية بني اللبناني

ات 
ّ
حتي ن 

ّ
تت�سم التي  عائ�سة،  امل�سلمة  وامل�رسّية  وردة 

التي  وردة  ق�سيدة  ومنها  قة، 
ّ
منم ق�سائد  �سكل  على 

الق�سيدة  هذه  اأّن  ومع  النيل«.  »ب�سمة  عنوان  حملت 

وردة  كلمات  اأّن  اإّل  منظومة،  جمامالت  عن  عبارة 

تكتنز  اإذ  القارئ  لدى  لطيفًا  انطباعًا  ترتك  لعائ�سة 

ت�سابيه بالغية م�ستمّدة من عنا�رس اللوحات الطبيعية«.

التي  ال�سعرّية  ر 
َ
ال�سو عن  كرمي�سكي  يبحث   

ّ
ثم  

تتمظهر فيها الطبيعة يف كثري من اأ�سعار وردة اليازجي. 

»فرح  ق�سائدها  اإحدى  عنوان  القارئ  »ويلفت  يقول: 

�سعادة  وردة  تر�سم  تكّلف،  اأّي  وبال  فهنا،  الطبيعة«، 

منه  يت�سّكل   ،
ّ
�سباحي مبطر  تغت�سل  مزهرة  حديقة 

ر 
َ
�سِكر. يف الواقع، اإّن هذه ال�سو جدول جذل ذو حلن ممُ

اإىل  تتبادر  قراءتها  وعند  مبتكرة،  لي�ست  ال�سعرّية 

التي  »املزهرات«  ق�سيدة  القارئ  من  اإرادة  بال  الذهن 

نظمها والد وردة يف �سنوات �سباه. ذلك وتكرث اأ�سعار 

ثاء...«. 
ّ
ة مثل التهاين والر

ّ
وردة املتعلقة بالأمور العائلي

نتاج  كرمي�سكي  تناول  يف  ة 
ّ
املهم املفارقات  ومن   

وردة اليازجي ال�سعرّي، دفاعه عنها يف وجه امل�ست�رسق 

األفرد فون كرمير )١٨٢٨ - ١٨٨٩(. يقول:  الّنم�سوي 

»قبل �سنة واحدة من ن�رسها ديوانها ال�سعرّي حديقة 

)�سنة ١٨٦٦( وانتقلت  اليازجي  جت وردة 
ّ
تزو الورد، 

م�رس.  يف  للعي�س  �سمعون[  ]فرن�سي�س  زوجها  مع 

اأن  ين�سى  ول  اخل�سو�س،  بهذا  كرمير  فون  اأ.  ويالحظ 

يبّث �سمومه: اأعتقد اأّن زواجها مل يرتك لها وقت فراغ 

مل�ستواها  تقييمي  عن  اّلنظر  وبغ�ّس   ،
ّ
الأدبي لالإبداع 

يرّد  اأبدًا«.  لالأ�سف  مدعاة  لي�س  ذلك  فاإّن  ال�سعرّي، 

 
مُ
كرمي�سكي فيقول: »لكّن توّقع كرمير ذاك دح�سه �سدور

بطبعة  اإ�سداره  اأعادْت  الذي  الورد«،  »حديقة  ديوانها 

ثانية بعد ع�رسين عامًا )يف بريوت، �سنة ١٨٨٧(، مع 

اإ�سافة بع�س الق�سائد اجلديدة اإليه، ومنها مرثاة لبنها 

وبعد  اإلخ.  الراحل،  اأخيها  ذكرى  يف  وق�سيدة  ت، 
ّ
املي

ربع قرن من الّزمن، �سدرت الطبعة الّثالثة للديوان يف 

القاهرة، �سنة ١٩١٤. ويف الواقع، كانت هذه الكاتبة مع 

تقّدمها يف ال�سّن جتد من يقراأ اأ�سعارها دائمًا«. 

مي: وردة فتحت لنا الطريَق

 زيادة وردة 
ّ
، تقّدر مي

٨
يف مقّدمة كتابها »وردة اليازجي«

الطريق...  لنا  ففتحن  جيلنا  �سبقن  »اللواتي  وزميالتها 

ة لن�سّجلها 
ّ
فبقي علينا اأن ن�ستك�سف طبيعة املراأة ال�رسقي

فنربزها  و�سقلها  لإنائها  بعدئذ  ون�سعى  الوجود،  يف 

 تعر�س 
ّ
كما هي يف جوهرها حتفة وينبوعًا وذخرية«. ثم

اأخالقها. وعن  ال�ساعرة وما خربْته من   حلياة 
ْ

بي�رس  
ّ
مي

ديوان وردة »حديقة الورد« ت�سيف: »اإّنه الديوان الوحيد 

حديقتها  ففي  معا�رس.  ل�ساعر  ات 
ّ
مر ثالث  بع  طمُ الذي 

قانية  واأخرى حمراء  واملجاملة،  اللطف  باهتة يف  ورود 

يف املوّدة وال�سوق، والق�سم الّطامي هو ورود قامتة. ورود 

بدموع  املبّللة  والّنحيب  ثاء 
ّ
الر ورود  واحلداد،  الفراق 

العيون امل�سّمخة بزفرات القلوب«. 
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وكّنا قد خربنا الورود الباهتة والقامتة، كما ت�سّميها   

، اإّل اأّنها تفتح العيون على تلك الورود احلمراء القانية، 
ّ
مي

الورد«  لديوان »حديقة  اأخرى  قراءة  اإىل  القراء  وتدعو 

اليازجي.  وردة  قبل  ة 
ّ
ال�رسقي املراأة  تعهده  نحو مل  على 

زيادة   
ّ
مي �سوى  الع�رس  ذلك  اأحٍد يف  مبقدور  يكن  ومل 

الّنوع  فعن   .
ّ
املهم املو�سوع  هذا  على  العيون  يفتح  اأن 

 
ّ

الثاين من ورود احلديقة - اأي ورود املوّدة وال�ّسوق، تعرب

 يف اأن تكون تلك الأ�سعار التي 
ّ
 عن �سّكها املنهجي

ّ
مي

نظمْتها وردة تتوّجه فيها اإىل »�سديقة« اأو »�ساحبة من 

�سويحباتها«، اأو اإىل »فتاة« ب�سكل عام! ومن ذلك قول 

وردة: »عّلمتني قوَل الن�سيب وهجت بي - ما هاج حّب 

بثينٍة بجميِل«. 

ا�س تعّلمت 
ّ

: »واأرّجح اأّنها ككّل قلب ح�س
ّ
تقول مي  

ة ل 
ّ
ذلك القول من احتياجها اإليه، لأّن احلّب لغة طبيعي

ر«. 
َ
بّد اأن ت�ستويف حّقها من الوجود ب�سورة من ال�سو

 بع�سًا من اأبيات وردة يف هذا ال�سياق معّززًة 
ّ
وتمُدرج مي

طرحها باأّن املخاطب رجل ولي�س امراأة. ومنها: ما زال 

عه. 
ّ
ي�سي ال�سوقمُ  �ساَقهمُ  له  قلٌب  به/  اأقام  ربٍع  اإىل  و 

مُ
ي�سب

وردة  اأبيات  اأجمل  من  البيت  هذا  لي�س   :
ّ
مي تعّلق 

اليازجي ولكّنه اأ�سدقها. وهي واإن اأخطرْتنا يف العنوان 

اأّن الق�سيدة قيلت يف »�سديقة« فنحن ندرك اأّن منها ما 

هو موّجه اإىل »�سديق« واإّنا اأخفيت وراء برقع الّتاأنيث 

يق�سي  كان  الذي  املجتمع  حلكم  جماراًة  العنوان  يف 

على املراأة بكتمان عواطفها حتى يف ال�ّسعر. ثم ت�ساأل 

اخلطاب  هذا  يكون  اأن  اأميكن  ا�ستنكارّيًا:  �سوؤاًل   
ّ
مي

ل�سديقة! وتتابع: 

رحل الحبيب وحسن صبري قد رحل
فمتى يعود إلى منازله األول

وتضيء أرٌض أظلمت من بعده
وتقّر عيني باللقا قبل األَجل؟

يا غائبًا والقلب سار بإثره
شوقي مقيٌم في فؤادي كالجبل

إن كنت غبت عن العيون مهاجرًا
فجميل شخصك في فؤادي لم يزل. 

واإقامة  الغائب،  اإثر  يف  القلب  ري 
َ
�س ة 

ّ
كيفي عن  اأّما 

ال�ّسوق يف ذلك القلب - با�سم »الفوؤاد«، كاجلبل، وكيف 

يذهب القلب ويبقى يف اآن واحد ويف بيت واحد، فمن 

الأمور التي ل يعرف اأ�رسارها اإّل ال�سعراء والعا�سقون 

 ت�ستكمل رحلتها بني دّفتي »حديقة 
ّ
. ثم

ّ
- كما تقول مي

ذلك  الأنثى،  لوردة  املكنون  الع�سق  عن  باحثًة  الورد« 

الع�سق الذي ترجمْته �سعرًا لكّنه يختفي خلف عنوان 

»اإىل �سديقة«.

Arab Women Writers - A Critical Reference Guide (1873 - 1999),  ١

 Edited by: Radwa Ashour and others (Cairo: The American university in Cairo  

press, 2008). Article: «Lebanon - The Pioneers» by Yumna al’-Id. Pages 44 - 45

ة« 
ّ
ال�صياء، جمّلد ال�سنة ١٩٠٥ - ١٩٠٦، �سل�سلة مقالت »املراأة ال�رسقي  ٢

بقلم وردة اليازجي، ال�سفحات: ٣٥٧، ٣٩٢، ٤٢٢، ٤٥٣، وما بعدها

جملة »ال�سياء« )١٨٩٨ - ١٩٠٦( ل�ساحبها ال�سيخ اإبراهيم اليازجي، هي   

واحدة من املنابر الثقافية يف القرن التا�سع ع�رس، ن�رست اأفكار التنوير يف 

املجتمع العربي ككل، وم�رس على وجه اخل�سو�س. هوّية املجلة »علمية اأدبية 

�سحية �سناعية«، وكانت تطبعها مطبعة املعارف ب�سارع الفجالة بالقاهرة، 

وهي املطبعة التي اأ�س�سها جنيب مرتي �سنة ١٨٩٠. وقد عملت منذ بدايتها 

على ترقية فّن الطباعة العربية والنهو�س بها

انظر: تاريخ الآداب العربية )١٨٠٠ - ١٩٢٥(، الأب لوي�س �سيخو  ٣

)بريوت: دار امل�رسق، ط٣: ١٩٩١( �س �س ٤٢١ - ٤٢٢  

ال�صعر الن�صائي الع�رصي و�صهريات جنومه )القاهرة: مكتبة الوفد ل�ساحبها   ٤

ب يف ٥٦ �سفحة،
ّ
حممد حممود - مطبعة الرتقي، ١٩٢٩(. يقع الكتي

وجاء على غالفه اخللفي: »الأ�سعار الواردة يف هذه املجموعة مقتب�سة من   

ديوان وردة اليازجي وعائ�سة ع�سمت تيمور واأمينة جنيب وملك حفني 

نا�سف ويف �سدر كل من هذه املختارات ترجمة ال�ساعرة، والطبع ح�سن

وقد اأح�سن اجلامع يف انتقاء الق�سائد الواردة يف هذه املجموعة ول �سك يف   

اأنها من اأبلغ املقاطيع التي يتحتم حفظها على طالبات املدار�س يف جميع 

الديار التي يتكّلم اأبناوؤها بلغة ال�ساد، فنحّث بنات بالدنا على اقتنائها 

وحفظ ما فيها«

الطبعة الرابعة والأخرية من الديوان كانت عن دار مارون عّبود، �سنة ١٩٨٤. وقد   ٥

اأتت مطابقة للطبعة الثانية له )بريوت: مطبعة مار جاورجيو�س، ١٨٨٧(

لال�ستزادة انظر: 1٨٩7 - ق�ص�ش بريوتية، اأ. كرمي�صكي، درا�سة وترجمة   ٦

عماد الدين رائف )بريوت: ريا�س الري�س للكتب والن�رس، ط١: ٢٠١٧( 

الق�سم الأول

تاريخ الأدب العربي احلديث، اأ.ي. كرمي�سكي )مو�سكو: اإدارة حترير الآداب   ٧

ال�رسقية، ١٩٧١(. �س ٤٢٦ وما بعدها

 زيادة )بريوت: موؤ�س�سة نوفل، ط٢: ١٩٨٠(، 
ّ
انظر: وردة اليازجي، مي  ٧

ب الذي يقع يف ٦٣ �سفحة، عبارة عن 
ّ
املقّدمة و�س �س: ٢٤ - ٣٩. والكتي

ة« بالقاهرة، 
ّ
 زيادة يف »جمعية ال�سابات امل�سيحي

ّ
حما�رسة طويلة األقتها مي

بتاريخ ١٥ اأّيار / مايو ١٩٢٤، ثم ن�رستها تباعًا على حلقات يف جملة 

»املقتطف« يف العام نف�سه

الهوام�ش

هـــــــــــــــــــــــي وإن أخطرتنا في العنوان أنّ القصيدة قيلت 
فنحن ندرك أن منها ما هو موجه إلى »صديق«  في »صديقة« 
وإنما أخفيت وراء برقع التأنيث في العنوان مجاراًة لحكم المجتمع 
الذي كان يقضي على المرأة بكتمان عواطفها حتى في الشعر.



 نقد نقد الموسيقى يف بالد العرب
فادي العبد الّله

 المؤلف الموسيقي عبد الّله المرصي
 جتديد سمعي من صميم المزاج العريب

�س
ّ
حاوره اأكرم الري

 أصوات من الضّفة الثانية
نزار مروة
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فادي العبد الّله

اشعر وكاتب مهتّم 
بشؤون الموسيقى 
والصوت والفّن 
المعارص، لبنان. 
ّية  من أعماله الّشعر
»يؤّلفنا االفتتان«، 
2٠٠5 و»أاشطركم 
األلم برهة والوّد 
طوياًل«، 2٠15.

نقد نقد الموسيقى يف بالد العرب

و�سياغة  جمع  على  طوياًل  فلوبري  غو�ستاف  عمل 

تقريباً  �سيء  كّل  ب�ساأن  زمنه  يف  املنت�رسة  الكلي�سيهات 

فلوبري  نه  يمُ مل  طبعاً  ال�سائعة«.  الآراء  »قامو�س  كتابه  يف 

بالعميق  ه 
ّ
ال�سائع واملت�سب الّتافه  َجْمع  اإّن  اإذ  الكتاب  هذا 

عمٌل ل ينتهي. غري اأّنه اأ�سار يف ذلك اإىل الطبيعة الغفلة، 

يمُن�سب  اأن  �رسورة  من  لي�س  خافة. 
ّ

لل�س ة، 
ّ
الال�سخ�سي

من  اأو  الكّتاب  من  فالن  اإىل  العبارة  تلك  اأو  القول  هذا 

قائله  اإغفال  يجد يف  القول  هذا  اإّن  بل  ني، 
ّ
الأر�ستقراطي

حة فيه ما يو�سح مدى فداحته و�سيوعه. ويف �سبهة ال�سّ

ة، والذي يت�سّنى 
ّ
يف الّنقد املو�سيقي املكتوب بالعربي  

ة وبع�س الدورّيات 
ّ
الثقافي الطالع عليه يف ال�سحفات 

والكتب ولكن اأي�ساً على �سفحات الإنرتنت واملنتديات 

القوام  ت�سّكل  لعّلها  �سائعة  اآراٌء  اأي�ساً  في�سبوك،  وموقع 

الّتكرار  بقّوة  اكت�ست  وقد  يمُكتب،  ما  لكّل  الأ�سا�سي 

وال�ّسيوع �سبهًة من حقيقٍة ومن عمٍق موهوم. وقد يكون 

ولعّل  خم�س.  اأق�ساٍم  اإىل  الآراء  هذه  اإ�سناد  املمكن  من 

نف�سه،  الّنقد  نحو  مب�سعه  توجيه  الآن  الّنقد  مهاّم  اأوىل 

 الّنظر 
ّ
والتفكري يف هذه الآراء ال�سائعة واأ�سولها، ومن ثم

يف ما ل يزال يف�سح بع�س املجال وي�سفي بع�س املغزى 

على هذا الّنقد.

اأثر ال�ّشفاهة وه��س الّتاأريخ

بالّتاأريخ  مهجو�ساً   
ّ
العربي الّنقد  يبدو  لطيفة،  مفارقٍة  يف 

الّنقو�س  بذكر  اإّما  يبتدئ  ل  كتاٍب  على  نعرث  ما  فقليالً 

ذيوعاً  الأكرث  وهو  اأو  الفرعونّية،  والر�سوم  ال�سومرّية 

باعتبار عروبته بذكر دخول الغناء اإىل احلجاز وذكر القيان 

يف  املذكورة  واأخبارهّن  العّبا�س  بني  ق�سور  يف  واملغّنيات 

»كتاب الأغاين«. غري اأّن هذا الّنقد عينه هو ما ينتقل ب�سكٍل 

حا�سٍم اإىل جتميع احلكايات والأ�ساطري عن املغّنني واملغّنيات 

وقليٍل من املو�سيقّيني امللّحنني وغالباً عازيف العود كاأّنه هو 

اآلة العرب الوحيدة ما اإن ننتقل اإىل القرن الع�رسين. 

واملحفوظة  املكتوبة  ة 
ّ
التوثيقي املاّدة  اأّن  يبدو  هكذا   

الذي  حيق 
ّ

ال�س املا�سي  عامل  اإىل  تنتمي  اإّنا  واملدرو�سة 

منقطعة،  معه  ة 
ّ
املو�سيقي املمار�سة  عالقات  تكون  تكاد 

يف حني اأّن مثيل هذه املاّدة مفقوٌد يف عاملنا املعا�رس. ول 

الذين  الباحثني  من  القليل  اإّل  الفقد  هذا  اأثر  من  يفلت 

ة ك�سجاّلت 
ّ
يحاولون العثور على م�سادر متنّوعة واأ�سلي

 
ّ
َثم ومن  املعا�رسين،  مذّكرات  اأو  الأ�سطوانات  �رسكات 

متحي�سها بدّقة. ول يندر اأن نرى الّناقد ينتقل من تدقيٍق 

يف كتب الأقدمني اإىل ذكر حادثٍة رواها له فالٌن اأو عاّلٌن 

يف  الّظاهرة  عيوبها  رغم  تفكرٍي  دون  من  وت�سديقها 

بالدنا  ال�سفاهة يف  اأثر  من  وهذا  الوقائع،  ويف  ياغة  ال�سّ

وتاريخها املعا�رس. 

اأّن  يح�سب  من  نرى  اأن  يندر  ل  اأخرى  جهٍة  ومن   

�سغٌل  املوؤّلفني  اأ�سماء  من  اأو  الأغاين  تواريخ  من  ت 
ّ
التثب

نقدي ي�ستحّق الكتفاء به. واحلّق اأّن الّتاأريخ بالّطبع لي�س 

نقداً ولي�س بكاٍف كي نتفّكر يف املو�سيقى املعرو�سة على 

ي�ستطيع  هاّمة  ة 
ّ
اأّولي ماّدة  اأّنه  من  مينع  ل  وهذا  اأ�سماعنا 

الّنقد اأن ي�ستغل عليها �رسط اأن يناأى بنف�سه عّما ي�ستتبعه 

العبقرّيات  على  الّنظر  لبوؤرة  تثبيٍت  من  املعتاد  الّتاأريخ 

واإهماٍل  اإلخ.(  الرحباين،  عا�سي  دروي�س،  د 
ّ
)�سي الفردّية 

املتابع  تعقيداً  والأكرث  الأغنى  احلديث  الّتاأريخ  ل�رسوط 

الفردّية  للعبقرّية  ي�سمح  وملا  الّتاريخ  يف  الغفل  حلركة 

بالّظهور وبالإنتاج والّتاأثري يف ما يليها.

الفتتان بغرٍب ل ُيْعَث عليه

الغرب هو، يف هذا الّنقد، م�سدر ال�رّسور والّنازع اإىل تدمري 

ابرز« لبع�س 
ّ
 و�رسقته، بدليل �رسقة اأحد »الر

ّ
راأ�سمالنا الفّني
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موازير من اأغنية لعبد احلليم مثالً. لكّنه هو اأي�ساً، ويف الّنقد 

نف�سه، احلكم القاطع يف العرتاف بالعبقرّية والأ�سالة. اأفلم 

ي�سهد هذا الغرب لفريد الأطر�س، اأو لعبد الوّهاب، اأو لأّم 

هذا  بعد كالم  ال�ّسنباطي؟ هل من كالٍم  لريا�س  اأو  كلثوم، 

الغرب؟ فت�سبح جائزة »اليوني�سكو« التي نالها ال�ّسنباطي 

اأ�سالته  وعلى  الوّهاب  عبد  على  تفّوقه  على  يمُرّد  ل  دليالً 

التي �سمحت له بهذا الّتفّوق، فلو كان �سارقاً كغرميه ملا كان 

حاز مثل هذا العرتاف، رغم اأّن اأحداً مل يكّلف نف�سه عناء 

البحث عن هذه اجلائزة، جائزة املجل�س الّدويل للمو�سيقى 

العام  ال�ّسنباطي يف  اأّن  ليكت�سف  اليوني�سكو،  مع  امل�سرتكة 

، كما حازها منري ب�سري وحمّمد القبنجي  ١٩٧٧ حازها كموؤدٍّ

وغريهم، ولي�س كملّحنٍ اأو موؤّلٍف مو�سيقي! 

، �سواء كان 
ّ
 واأّي غربي

ّ
وهذا الغرب هو بالّطبع كّل غربي  

على عالقٍة باملو�سيقى اأو ل. فيكفي الحتفاء بواحٍد مّنا يف 

مدينٍة يف اأملانيا اأو فرن�سا مثالً لنقول اإّن الأملان و�سعوه يف 

لينهلوا  معاهدهم  له  فتحوا  والباري�سّيني  بيتهوفن  م�ساف 

يف  فانتازّية  ثالثة  افرتا�ساٌت  هاهنا  فتجتمع  علمه.  من 

 اأعلى 
ٌ
الغرب كتلة واحدة �سّماء، و�رسٌّ مطلٌق ثابٌت، وحكم

عادٌل ونزيه. 

، هو اأي�ساً مفرت�ٌس 
ٌ
يف املقابل هنالك اأي�ساً عامٌل عربي  

وموهوم، فقليالً ما جند باحثاً يتحّدث عن املو�سيقى العربّية 

بل وي�سعها عنواناً لكتابه ول يكون حديثه يف الواقع عن 

اإليها حيث لزم بع�س احلوا�سي  املو�سيقى امل�رسّية م�سافاً 

اللبنانّية اأو ال�سورّية باعتبار قرابتها الفّنّية من م�رس. بل اإّن 

احلديث قد ل يتجاوز املو�سيقى القاهرّية ومو�سيقى الدلتا، 

والكني�سة  و�سيوة  عيد  وال�سّ الّنوبة  مو�سيقات  ويتجاهل 

واليمن  والعراق  ليبيا  مو�سيقات  عن  ف�سالً  القبطّية 

والكويت واملغرب واجلزائر و�سائر البلدان بتنّوع اجّتاهاتها 

وقواعد مو�سيقاها وممار�ساتها.

جدل الأوهام: التعبري والّتطريب، الّتجديد والأ�شالة

نف�سه،   
ّ
العربي الّناقد  ينق�سم  بل   ،

ّ
العربي الّنقد  ينق�سم 

اأو  »القدمي«  اأن�سار   :
ّ
تلقائي �سكٍل  يف  مع�سكرين  اإىل 

ب« اأو »الأ�سيل« يف مواجهة اأن�سار »احلديث« اأو 
َ
»الّطر

»الّتعبري« اأو »الّتجديد«. فالقدمي هو هوّيتنا، اأّما احلديث 

ب غايتنا لكّن الّتعبري هو القيمة التي 
َ
فهو ع�رسنا، والّطر

ة للقرن الّتا�سع ع�رس، 
ّ
اأنقذتنا من براثن املو�سيقى البدائي

ال�رسورّي  الهواء  هو  الّتجديد  لكّن  معيارنا  والأ�سالة 

الع�رسين  القرن  ي 
ّ
مو�سيقي بعبقرّية  ولالعرتاف  للّتنّف�س 

احلادي  القرن  ي 
ّ
مبو�سيقي يبايل  الّنقد  يف  )َمن  حتديدًا 

اأّم  مديح  يف  كاتٌب  يكتب  اأن  يندر  ول  والع�رسين؟(. 

كلثوم وملّحنيها، اأو يف مديح عبد الوّهاب، اأو يف ذّمهما 

والتوفيق  اجلمع  اأي  املعايري:  ونف�س  العبارات  بنف�س 

والتلفيق ما بني هذه الأقطاب املتعار�سة فيمدح املطرب 

و�سوته املعجز مثلما ميدح ا�ستدخال اآلت جديدة اأو بناء 

 درامياً كثيفاً ماأخوذاً يف العمق عن 
ً
الق�سيدة امللّحنة بناء

ة.
ّ
روح املو�سيقى الأوروبي

التعبري  فكرة  �سخافة  يف  قبل  من  �ساجلتمُ  وقد   

حني  تقول،  ما  لإبراز  طويلةٍ  اأغنيةٍ  يف  لثواٍن  دها 
ّ
وت�سي

والعجم  ق�س 
ّ
للر ات 

ّ
والبي احلزن  راية  با  ال�سّ ي�سبح 

للحما�سة، ويكون تخاف�س الّلحن دلياًل على عمق الأمل 

وي�سبح ت�ساعده دلياًل على حّدة الأمل و�سّدته، يف حني 

اأو  الكلمة  نف�س  يف  ت�ساعٌد  �سبقه  التخاف�س  اأّن  يغفل 

العك�س، مثلما يغفل اأّن مثل هذه امل�سادفة واإن مق�سودة 

اً �سيئاً هاّماً عدا ا�ستتباع املو�سيقى ل�سطوة 
ّ
ل تعني جمالي

اأي�ساً  قبل  من  �ساجلتمُ  كما  خادمة.  اإىل  وحتويلها  اللغة 

يف �سخافة فكرة الأ�سالة نف�سها وانعدام اأ�سلها وكونها 

 لتمويه اجلديد الذي كان يقّدم اآنذاك. 
ً
يف بواكريها غطاء

و�سيولة مثل هذه املفاهيم ت�سمح بالقول من دون اأن ينتبه 

د دروي�س 
ّ
�سي اأّن  ة 

ّ
فّني فوارق  اأّي  اإىل  القارئ  القائل ول 

والق�سبجي،  اأحمد  وزكرّيا  الوّهاب  وعبد  نباطي 
ّ

وال�س

وكّلهم  اأ�سالء  كّلهم  وحدها،  م�رس  جانب  لزمنا  ما  اإذا 

ائلتني 
ّ

فَتني ال�س جمّددون فال نرى اأّي عبقرّي ل ميلك ال�سّ

معاً، واإّن تفاوت النّقاد يف تعيني ن�سيب كّل منهم من هذه 

اأكرث من  اأو  يولة ويف قدرتهم على اجلمع بني وهَمنْي 
ّ

ال�س

اأقطاب تفكرينا. 

 ال�رسيف
ّ

ة اللغة والن�شب العربي
ّ
اإيدي�ل�جي

اإذا  هذا   
ّ
العربي الّناقد  كتابة  على  عموماً  اللغة  ت�سيطر 

مو�سوع  ال�ّسعر يف  كتابة  وْهم  من  تخّل�س  اأّنه  افرت�سنا 

اأنهار  وتتالألأ  الّنغم  �ساّللت  تن�ساب  حيث  املو�سيقى 

الطرب فيق�سي ردحاً طوياًل من كتابته يف متابعة كالم 

اأو  اللحن  ت�ساعد  انطباق  حلظات  د 
ّ
وت�سي الأغاين 

 
قلياًل ما نجد باحثًا يتحدث عن الموسيقى العربية وال يكون حديثه 
في الواقع عن الموسيقى المصرية مضافًا إليها حيث لزم بعض 
مصر. من  الفنية  قرابتها  باعتبار  السورية  أو  اللبنانية  الحواشي 
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د 
ّ
تخاف�سه اأو تغيري الإيقاع على جريان ال�سعر، والّت�سي

 الّطريدة مقتولة. وحني ل 
ّ
ف ول من جر

ّ
ل يخلو من الّتع�س

تكون عني الّناقد واأذنه على حركات الفري�سة، يكون ذهنه 

مقارنات  )يف  علّواً  اأو  اإ�سفافاً  ال�ّسعر  حماكمة  �سدد  يف 

ة متكّل�سة(، اأو يف �سدد حما�سبة موقفه )اأو موقف 
ّ
مدر�سي

ال�ّساعر اأو املغّني اأو امللّحن( من الّثورة وال�ّسعب والعّمال 

وحركة الّتاريخ ح�ساباً ع�سرياً. وللمرء اأن ي�ساأل يف كّل 

حني اآنذاك: وما ذنب املو�سيقى؟

من  ثانٍ  م�ستوًى  على  اأي�ساً  ت�سيطر  اللغة  اأّن  بيد   

الّظّن  اإىل  الإ�سارة  معر�س  يف  ذكرنا  كما  التحليل، 

باملو�سيقى اأّنها خادمة لها تنح�رس وظيفتها يف املحاكاة 

ال�ّسعري  للمعنى  الفقرية  الو�سائل  ذات  القا�رسة 

يف  اً 
ّ

تغري اأو  وتباطوؤاً،  ت�سارعاً  اأو  وترافعاً،  )تخاف�ساً 

الآلت واملقامات، مبا قد يوحي بالّتعار�س اأو احلركة يف 

الذي  نف�سه  املوقف  هو  ما  لنا  يقول  اأن  دون  من  املوقف 

معّلمه.  حركات  القرد  يحاكي  كما  حماكاته(  تفرت�س 

رحاب  اإىل  الأغنية  اإ�سار  من  ناقدنا  يخرج  ما  فقلياًل 

من  ف�سي�ستعري  فعل  واإْن  الأخرى،  ة 
ّ
املو�سيقي الأنواع 

معايَن   
ّ
الأوروبي ع�رس  التا�سع  القرن  مو�سيقى  برنامج 

م�سمرًة ويل�سقها باملو�سيقى املعرو�سة اأمامه.

لغة  املو�سيقى  ثالث يرى يف  على م�ستوى  اأي�ساً   
ّ
ثم  

وتفاعيل  ومعانٍ  مفردات وجَمل  عن  دائماً  فيها  فيبحث 

ة. وقد يكون يف ذلك بع�س املنفعة اإذا ا�ستعمل اأداة 
ّ
خليلي

ل مندوحة عنها للو�سف وللّتقريب من الأفهام لكن مع 

�سبيل  فعلى  املقاربة.  هذه  مثل  حمدودّية  على  الّت�سديد 

ة التقاء �ساكنني، فكيف نح�سب 
ّ
املثال ل يجوز يف العربي

اأ�سلوب  ا�ستخدمنا  اإذا  املو�سيقى  يف  املتمادي  كون 
ّ

ال�س

حركاتٍ  اأربع  من  اأكرث  التقاء  فيها  ولي�س  العرو�س، 

وقد  �رسيعة؟  ة 
ّ
مو�سيقي جملة  نحّلل  فكيف  كة 

ّ
متحر

 يَلّ عنق 
ّ
اأكرث �رسرًا حني يتم يكون هذا امل�ستوى اأحياناً 

بها 
َ

ن�س لإثبات  العرو�س  علم  اإىل  للخ�سوع  املو�سيقى 

 وف�ساحتها، علماً اأّن معظم »مفرداتها« وتراكيبها 
ّ
العربي

م�سرتك مع مو�سيقى الأتراك مثاًل!

ة
ّ
ة ون�ايا الختزالي

ّ
بقايا ال�شكالني

كبريةٍ  ب�رسعٍة  عزف  اإذا  اآلته  على  �سلطاناً  العازف  يكون 

اأو اإذا انتقل بني مقاماٍت كثريةٍ �ساأنه يف هذا �ساأن امللّحن 

انتقالٍت مقاميًّة مع  يمُجري  الذي  املعّلم واملتمّكن  الواعي 

عن  الّنظر  بغ�ّس  وهذا  مثاًل،  الطقطوقة  »كوبليه« يف  كّل 

طبيعة هذه النتقالت نف�سها وهل كان فيها جّدة اأم اأّنها 

ت�سلك م�سالك مطروقة ومعروفة غالباً يف املو�ّسحات منذ 

نف�سه  العازف  لكّن  ال�ّسنني!  من  مئات  تكن  مل  اإن  عقود 

وكذلك امللّحن يمُظهران متّكنهما وفهمهما حلاجة اجلمهور 

اإىل اأن ي�سكن اإىل مقاٍم واحٍد فيبحر فيه وي�ستك�سف اأرجاءه 

النتقالت  على  وي�رسي  امل�ستك�سفة!  وغري  املختلفة 

املقاميّة ما ي�رسي اأي�ساً على النتقالت الإيقاعيّة!

ة ويوازيه 
ّ
مثل هذا ال�ّسغف مبو�سوع النتقالت املقامي  

�سغٌف بتحليل بنية الأغنية )نوع القوايف وعددها  اأي�ساً 

وترتيب تكرارها وعودتها، وكذلك عدد الكوبليهات يف 

على  الدور  يف  الآهات  مو�سع  اأو  ومقاماتها  الطقطوقة 

بدع  �سبيل املثال( وفقاً للقوالب املوروثة رغم اأّن اأعمال ممُ

الّتحليل  هذا  مثل  يف  تختزل  ل  اأحمد  كزكرّيا   
ّ
حقيقي

الطقطوقة(  يف  الكوبليهات  اأو  الأغ�سان  اأحلان  )تنويع 

ز بني القوالب املختلفة 
ّ
وهي اأ�ساًل ل تقيم كبري وزٍن للتمي

اأ�سل  اأّن  يل  ويلوح  املعتمدة.  ت�سانيفها  يف  تدخل  ول 

هذا ال�ّسغف لي�س اإّل من بقايا البنيوّية التي ذاعت ذات 

ات قبل اأن تندثر، ومن مقاربة 
ّ
يوٍم يف فرن�سا يف ال�ستيني

ة يف الّتحليل تغنيك باأ�سماء اأع�ساء الفري�سة عن 
ّ
�سكالني

متعة تذّوق الطبخة.

الّتحليل،  من  ثاٍن  م�ستوى  بوادر  تلوح  اأي�ساً  هنا   

يف  ومناهجها،  املو�سيقولوجي  ات 
ّ
اأكادميي من  امل�سَتقى 

طبعاً  واأ�سيلة  ة 
ّ
اأ�سلي بنية  اإىل   

ّ
املو�سيقي املنَتج  اختزال 

بحيث  الف�سيح  الرّتاث  يف  مت�سّمنة  كانت  باأّنها  يزعم 

ل نرى، اآخر الأمر، يف الإنتاج اجلديد املعرتف به )وباأّنه 

ة ل 
ّ
ثاً بالغرب( اإّل تنويعًا جديداً على بنية اأ�سلي

ّ
لي�س ملو

تقليدّيًا  ائتالفًا  اأو  ثالثات  تتابع  كونها  غالبًا عن  تخرج 

اأب�سط  بع�س  اأي  عقده،  يتناثر  ول(  وال�سّ واملي  )كالّدو 

هذا  يف  ولي�س  وا�ستعماًل.  بداهة  واأكرثها  التتابعات 

مثل  الغائب عن  بالّتحديد  ل عليه هو 
ّ
املعو اإّن  اإذ  عيب، 

واأماكن  امليلودي  تركيب  تفا�سيل  اأي  الّتحليل،  هذا 

 
ّ
ثم بالّزمن وزخرفاتها ومن  للمتوّقع وتالعبها  خماتلتها 

تلوح بوادر مستوى ثان من التحليل في اختزال المنتج الموسيقي 
إلى بنية أصلية وأصيلة طبعا يزعم بأنها كانت متضمنة في التراث 
الفصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح بحيث ال نرى في اإلنتاج 
الجديد المعترف به إال تنويعا جديدا على بنية أصلية ال تخرج 
غالبا عن كونها تتابع أبسط التتابعات وأكثرها بداهة واستعماال.
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تفا�سيل تطويرها ومعانقتها مليلوديات اأخرى، ومعاجلتها 

ة املعلنة اأو امل�سمرة، وكّل ذلك ممّا ل يظهر لدى 
ّ
الهرموني

ف.
ّ

اختزالها املخّل واملتع�س

النقد ي�شري اإىل لّذة امل��شيقى

 بالّدفاع عن هوّية 
ّ
اإذا كان النقد غري معني بعد كّل هذا، 

د م�سادفات التعبري عن املعاين 
ّ
افرة ول بت�سي

ّ
العروبة ال�س

 
ّ
اأ�سكال البنى الّظاهرة ول هو مْعني امل�سَمرة ول بو�سف 

الأ�سطرة  لنزعات  ول  العباقرة  الفْلتات  لالأفذاذ  بالّتاأريخ 

يظّل  فماذا  الكافرة،  وتاأثرياته  الغرب  اأفكار  مبنافحة  ول 

للّنقد املو�سيقي اأن يقول؟

القارئ  اأجل  من  يمُكتب  اأّوًل  الّنقد  اأّن  تقديري  يف   

واإن  ليكتب،  يقراأ  الذي   
ّ
الأكادميي القارئ  ل  الغفل، 

ترتاكم  معرفًة  هذا  الغفل  قارئه  لدى  يبني  الّنقد  كان 

 
ّ
ي

ّ
مع الوقت وهدفها زيادة قدرته على ال�ستمتاع احل�س

هاهنا  فاملعرفة  اإليها،  ي�سري  التي  باملو�سيقى   
ّ
والعقلي

ة 
ّ
اإمكاني مبنحها  ة 

ّ
والذوقي الفردّية  املتعة  لكتمال  �رسٌط 

تالعب  الراهنة،  )ِجّدته  ت�سمعه  ما  يف  ميّتعها  ما  فهم 

ة 
ّ
املقامي مفاجاآته  والإيقاع،  بالّزمن  ة 

ّ
املو�سيقي اجلملة 

على  اأو  الّن�ساز  على  نوتاته، جراأته  اأبعاد  ة 
ّ
اأو خ�سو�سي

ة من �سياقاٍت خمتلفة، ا�ستخدامه 
ّ
اإدماج عنا�رس مو�سيقي

ات تنتج اأ�سواتًا غري م�سبوقة، الأن�ساق التي ينتمي 
ّ
لتقني

مت... اإلخ.(. مثل  اإليها وال�سياق الذي يغّلفه، عالقته بال�سّ

هذا الّنقد ي�سري اإىل القارئ على »لّذة املو�سيقى«، وعلى 

اإليها، مثلما كان  ة ت�ستحّق النتباه 
ّ
اأو خفي مالمح َخِفرة 

رولن بارت ي�سرياإىل »لّذة الّن�س«. 

عليه  غلبْت  �سواء  الّنقد،  اأن  ثانيًا،  تقديري  ويف   

هواج�س  اأو  التقني  الّتحليل  عنا�رس  اأو  الفل�سفة  اأ�سئلة 

اإّل  نقداً  ي�سري  ل  ة، 
ّ
ال�سيا�سي املواقف  حتى  اأو  الّتاأريخ 

متى ان�سّمت اإىل هذه امل�سائل ق�سايا اأخرى ت�ساأل عن 

اأثر الّزمن يف  موقع املو�سيقى من اأنف�سنا و�سببها، وعن 

مت، واأثر حركات املجتمع  املو�سيقى، واأثر العنف يف ال�سّ

من  والنتقال  التقنية  واختالفات  ة 
ّ

املتغري قواه  ومواقع 

اإىل  ٍة  خا�سّ �سالوناٍت  ومن  اآخر  اإىل  اقت�ساديٍّ  نوذٍج 

اأي  نف�سه،  امل�سموعة  املو�سيقى  ن�سيج  عاّمة، يف  قاعاٍت 

وت والأبعاد واخليارات املتاحة اأو امل�ستعَملة يف  يف ال�سّ

تركيب بنية العمل والعالئق ما بني عنا�رسه واآبائه الكرث 

ة، 
ّ
�سيمفوني كتابة  كان  واإن   ،

ّ
مو�سيقي عمل  من  )لي�س 

 
ّ
ي�ستمر اأن  الّنقد  هذا  مبثل  فيبنغي  واحد(.  باأٍب  يكتفي 

العوامل يف  هذه  كّل  اآثار  ع 
ّ
تتب بني  ما  دائرّيٍة  يف حركٍة 

امل�سموع، وبني ا�ستقرائها على �سوء هذا امل�سموع نف�سه، 

فتقول لنا هذه العوامل الكثري عن املو�سيقى، وتقول لنا 

املو�سيقى الكثري عن هذه العوامل.

ي�ستحّق  عّما  ت�ساوؤٌل  الأمر،  اآخر  اأي�سًا،  الّنقد  اإّن   
ّ
ثم  

وح�ساٌب  امل�سموع،  هذا  يف  له  والرّتويج  عنه  الّدفاع 

 الذي �ساغ مو�سيقى ما خالل 
ّ
 واجلغرايف

ّ
للعمق التاريخي

ة )اأناطها واأْبعادها  قرون طويلة و�ساغ لها مواردها اخلا�سّ

ويف  وتف�سيالتها(.  وحلياتها  واإيحاءاتها  واإيقاعاتها 

الوقت عينه الذي يدرك املرء اأّن حتجري الّزمن على حلظة 

م�ستحيٌل  املنتهى  و�سدرة  الأقدا�س  قمُد�س  واعتبارها  ما 

يهواها  التي  املو�سيقى  هذه  �سياغة  لفعل  حّتى  وخمالٌف 

فيها  اأّن  يدرك  اأي�ساً  فاإّنه  القرون،  لتلك  بطيٍء   
ّ
مر على 

والهباء والندثار. وينطلق  للّن�سيان  يمُرتك  اأّل  ي�ستحّق  ما 

مثل هذا الّنقد ممّا هو اأمامنا وحولنا وقد تال�سى يف نف�س 

احلالني  اإليه. ويف كال  ينتهي  اأو  امل�سموع  من  اأي  الوقت، 

املتعّددة  اخلطاب  طبقات  براثن  يف  يقع  اأّل  ثورّيًة  يكفيه 

 حاجزًا على اآذاننا وت�سع لنا اأن�سابًا على 
ً
التي تقف غ�ساء

الطريق لنتعبّد لها اأو لرنجمها، ل فرق.

ملوقٍف  اإعالٌن   
ّ
املو�سيقي الّنقد  يف  اأخرى،  بكلمات   

اأ�سداد  عينه  الوقت  يف  يعلن  د 
ّ
ومتمر  

ّ
�سيزيفي  

ّ
�سخ�سي

ما  على  احلفاظ  و�رسورة  التغريّ  حتميّة  كثرية:  ونقائ�س 

تقّطر يف مئات من ال�سنني، القتناع باأّن يف املوروث موارد 

التفعيل والكت�ساف   الحتمال وت�ستحّق 
ّ
كثرية ظّلت طي

 ا�ستعارتها 
ّ
والقتناع بالقّوة عينها باأّن موارد كثرية �سوف تتم

لتخ�سيب املوجود وفتح اآفاق املمكن غري امل�سبوق اأمامه، 

املمكن يف  واحتمالت  املعهود  واحلنني يف  الألفة  وجدل 

د 
ّ
الراهن واأفق الأمل يف الآتي. ومن هذا اجلدل يتوّلد التمر

الدائم يف الّنقد، حتى واإن كان هام�ساً وهذا ما ل ينتق�س 

 جّدي وراهن عماًل 
ّ
من فاعليّته، مثلما يكون كّل عمل فّني

متمرداً على �سياق م�سيطر �سابق عليه وعلى هيمنته على 

وقتنا وخميّلتنا واإْن ت�سّمت هذه الهيمنة باأ�سماء كثرية.

في النقد الموسيقي إعالٌن لموقٍف شخصي سيزيفـــــــــــــــــي 
ومتمرد يعلن في الوقت عينه أضداد ونقائض كثيرة: حتمية التغير 
مئات  في  تقطر  ما  على  الحفاظ  وضــــــــــــــــــــــــــــــرورة 
كثيرة ظلت طيّ  موارد  الموروث  في  بأنّ  االقتناع  السنين،  من 
واالقتنــــــــــــــــــاع. واالكتشاف  التفعيل  وتستحقّ  االحتمال 
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المؤلف الموسيقي عبد الّله المرصي
جتديد سمعي من صميم المزاج العريب

حاوره أكرم الرّيس

باحث يف انرتوبولوجيا 
الفنون، لبنان.

ارتبطت جهود مؤّساست تعليم الموسيقى اليت تّم تأسيهسا يف الّربع األّول من القرن المايض بشكل وثيق 
برفد احلداثة الموسيقّية يف لبنان كما يف دول المنطقة من خالل تطبيق مناهج الموسيقى الغربّية، كالمعهد 
اليت أصبحت   )1٩25( الموسيقية  وديع صربا  )1٩2٩( ومدرسة  بريوت  األمريكّية يف  اجلامعة  الموسيقّي يف 
القرن  يف  الموسيقّيني  المؤّلفني  من  أجيال  أربعة  أثرها  عىل  ظهر  وقد  الوطين«.  »الكونرسفاتوار  بعد  فيما 
فليحان  أنيس  وتبعه   ،)1٩52  -  1٨٧٦( وديع صربا  وميّثله  االنتداب  مرحلة  بداية  يف  األّول  اجليل  المايض: 
 ،)-1٩22( توفيق سّكر  فربز  والسّتينّيات  اخلمسينّيات  أّما يف  الّثاين.  اجليل  رموز  من  وهو   )1٩٧٠ -  1٩٠٠(
باز )1٩2٦ - 2٠12(، وبوغوص جالليان )1٩2٧ - 2٠11(، واألب  البااش )1٩24 - 2٠٠5(، وجورج  وتوفيق 
يوسف اخلوري )1٩1٨ - 2٠٠٨( ومن ثمَّ عبد الغين شعبان )1٩2٧ - 1٩٧٧( ووليد غلمّية )٩3٨ - 2٠11(. 
نيله استقالله واستمّرت حلني  لبنان بعد  اليت بدأت مطالعها يف  الغنائّية  الهّنضة  ترّسخت  يف ماسر متواٍز، 
بداية احلرب يف العام 1٩٧5. وقد برزت كوكبة من الملّحنني والّشعراء والمغّنني والمؤّساست والمهرجانات 
تقديم  عىل  عملت  أخرى  داعمة  وهيئات  الّدولّية  بعلبك  ومهرجانات  اللبنانّية  اإلذاعة  رأهسا  عىل  الفّنّية 
أعمال غنائّية مرسحّية وإذاعّية ذات طابع حميّلّ ومعارص يف آن واحد. وتغرف هذه الموسيقى الغنائّية من 
يفي، والبدوي، والُمدين المحرتف يف القاهرة وحلب، والموسيقى الدينّية  مناهل متعّددة تشمل الرّتاث الّر

البزينطّية، والرّسيانّية، واإلسالمّية.
هشدْت مرحلة احلرب اللبنانّية ظهور جيل رابع من المؤّلفني، ومن أعالمه يف لبنان واخلارج باشرة اخلوري   
)1٩5٧-(، وناجي احلكيم )1٩55-(، ومجال أبو احلسن )1٩5٧-(، وغربيال يارد )1٩4٩-(، وعبد الله المرصي 
)1٩٦2-(، وهتاف خوري )1٩٦٧-(، وقد انضّم إلهيم مرسيل خليفة )1٩5٠-( يف مرحلة جديدة من مسريته 
)1٩٦٧-(، وهبة  ملتقى  وزاد   ،)-1٩٦٨( احلرب ومهنا جويل خوري  انهتاء  بعد  وبرزت وجوه جديدة  الفّنّية. 
عّدة  فردّية  مبادرات  نشطْت  كما   .)-1٩٨2( الرتك  وبرشى   ،)-1٩٨4( تركماين  وحممود   ،)-1٩٧2( القواس 
هتدف إىل اإلضاءة عىل أعمال موسيقّيني معارصين من لبنان والّدَول العربّية، لعّل أبرزها كتابات الّناقد نزار 
الكسليك  الموسيقى يف جامعة  لكّلّية  وكان   .)1٩٩٠( الثانية«  الّضّفة  من  اإلذاعي »أصوات  وبرناجمه  مرّوة 
ماسهمات متعّددة المستويات، خصوصًا يف توجيه طاّلهبا إىل كتابة أطروحاهتم عن أعالم الّتأليف والّتلحني 

يف لبنان ومهنم بوغوص جالليان وتوفيق البااش ووليد غلمّية.
أّما بعد انهتاء احلرب اللبنانّية وبْدء مرحلة إعادة اإلعمار، فكان للّدكتور وليد غلمّية دور فّعال عىل صعيد   
الفرقة  باإلضافة إىل إناشء  الوطين وتوسيع نطاقه اجلغرايف  الموسيقي  المعهد  تنمية  المؤّساست وذلك يف 
اإلبداعي  الموسيقي  القطاع  لمواكبة هذا  الفرتة  تلك  الفردّية يف  المبادرات  توالت  اللبنانّية.  الفلهارمونّية 
ومبدعيه الذين »اختاروا الّطريق الّصعب المثري للجدل والّناع ولمأسلة التقّبل واالنتاشر« كما وصفهم الّناقد 
 )Meet the Composer( »نزار مرّوة1، فأطلقت المؤّلفة جويل خوري ناشطًا تواصلّيًا حتت عنوان »لقاء مع المؤّلف
)2٠٠٩ - 2٠1٠( هيدف إىل »اكتاشف المهشد الموسيقي اللبناين المعارص، الذي قد يؤّدي بدوره إىل تنظيم 
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مع  الفيسبوك  خاّصة عىل  هتاف خوري صفحة  المؤّلف  وأنأش  لبنان«.  يف  المعارصة  للموسيقى  مهرجان 
قناة خاّصة عىل اليوتيوب بعنوان »المؤّلفون اللبنانّيون«Lebanese Composers( 2(، مستفيدًا من مزيات منابر 
الّتواصل االجتماعي للتعريف بأعمال هؤالء المبدعني، وسعى حنو إصدارات موسيقّية لبعض رموز الّتأليف 
الموسيقي. كما عملت زينة كّيايل عىل إصدار كتاب باللغة الفرنسّية يعّرف بالمؤّلفني والملّحنني اللبنانّيني 

وتأسيس مركز الرّتاث الموسيقي اللبناين3 يف مدرسة اجلمهور.
البدايات األوىل  أربعة حماور تنطلق مع  الله المرصي من  الموسيقي عبد  المؤّلف  اللقاء مع  يتأّلف هذا   
والدراسة يف روسيا لتيضء من َثّم عىل أعماله، وتنتقل إىل حماور أخرى لتناقش قضايا وشؤونًا راهنة تتعّلق 
مبسرية الّتأليف الموسيقي يف لبنان والمنطقة عرب جتربته الفّنّية والعلمّية. حصل المرصي عىل الدكتوراه يف 
الّتأليف الموسيقي من كونرسفتوار تاشيكوفسكي العريق يف روسيا، ويقيم حالّيًا يف الكويت حيث يدّرس 
يف جامعة الكويت. ُقّدمت أعماله يف قاعة البولشوي يف موسكو، وليفربول فلهارمونيك ودار األوّبرا المرصّية 
والَقطرّية وغريها مع أوركسرتا راديو موسكو، وغلوباليس موسكو، والقاهرة السيمفوين، وليفربول الملكّية، 
تأليف  أخريًا  المرصي  أهنى  وقد  اللبنانّية.  الفلهارمونّية  واألوركسرتا  السيمفوين،  وقطر  السيمفوين،  ونانيس 
خنبة  مع  الفنون يف مرص  وأكادميّية  اللبنانّية  الّثقافة  وزارة  من  كلٌّ  المايض  العام  وكّرمه  الّثالثة،  سيمفونّيته 
كادميّية المرصّية وذلك يف ختام الملتقى العلمي العريّب الّثاين. تتمزّي لغة المرصي الموسيقّية  من الّرموز األ
التجريبّية  الموسيقى  موجة  عن  بعيدًا  اللبنايّن،  العريّب  المزاج  صميم  من  المستوحى  السمعي  بالّتجديد 

الاّسئدة، وتتنّوع يف عّدة قوالب موسيقّية.

عب، معهم  اً مع من اختاروا الطريق ال�سّ
ّ
»اأنا �سخ�سي

ة �ساملة لالأذن 
ّ
ظ، ومع اإعادة تربية مو�سيقي دون حتفُّ

ال�سائعة والّذوق العاّم. اإّننا نراهن على زمنٍ اآٍت حتتّل 

فيه املو�سيقى اجلاّدة املكان الالئق يف ثقافة اجلمهور 

ووجدانهم. واإىل ذلك الوقت اأعترب اأّننا جميعاً اأفراداً 

وموؤ�ّس�سات مق�رّسين يف جعل هذا الآتي يبدو قريبًا«

)نزار مرّوة ١٩٨٨(

البدايات

طفولتك  خالل  املو�سيقى  عن  ذكرياتك  اأوىل  هي  ما   

و»مالعبها«؟

غر كنتمُ اأغّني يف �سالون املنزل يف �سليما  منذ ال�سّ  

دى يكفي ليجعل من �سوتي يف خيايل  حيث كان ال�سّ

اأثناء غناء فريوز اأحلى من �سوت فريوز نف�سها. وكانت 

فريوز  ل�سوت  ا 
ّ
وحب �سغفًا  تزيدانني  وثقتي  لتي 

ّ
خمي

ة. كانت امل�ساحبة وقتها الّدربّكة على 
ّ
بتوليفته الرحباني

�سيء  وكّل  العتيق  الون  ال�سّ لفر�س  ة 
ّ
اخل�سبي املَ�ساند 

اآنذاك بدا رائعًا. كان ذلك يف �سّن ٦ اأو٧ �سنوات. ومن 

اأحياء  كّل  يف  البوظة  بائع  اأطارد  كنت  اأيّن  ذكرياتي 

ين رحباين 
َ
�سيعتي م�ستمعًا اإىل ت�سجيالت فريوز والأخو

ارته. 
ّ
�سي اأعلى  على  معّلق  ميكروفون  من  ت�سدح  التي 

كنت من الأطفال الذين »فاتلة معهن عاملو�سيقى«. كان 

لدرجة  وقحًا  ويجعلني  ي�سحبني  املو�سيقى  مغناطي�س 

اأيّن اأجد نف�سي اأمام اأحد �سبابيك اجلريان حيث ت�سدح 

املو�سيقى من مذياعهم.

يف �سّن ٨ �سنوات �ساركتمُ يف حفلة املدر�سة التي   

ين 
َ
ق�س الّتابعة لالأخو

ّ
اأعّدها اأ�ستاذ فيها عمل يف فرقة الر

رحباين. وكان ي�ستغّل مكانته العريقة لتعليمنا الدبكات 

»وا�سطة«  عنده  وكان  ة. 
ّ
حباني

ّ
الر ات 

ّ
امل�رسحي واإعادة 

ة للفرقة. واأذكر اأّننا اأعدنا 
ّ
احل�سول على الّثياب الأ�سلي

اأ�سرتقمُ  كنت  وقتها  اأظّن.  ما  على  ة« 
ّ
»البعلبكي تقدمي 

فوف  الّنظر على التدريبات لأّن امل�ساركني كانوا من ال�سّ

فاجاأتمُ  لكّنني  املطلوب.  اأقّل عمراً من  اأَِنا  بينما  العليا، 

ذلك  اأبهره  وقد  باإتقان،  تعّلموه  ما  كّل  برق�س  �س 
ّ
مُدر امل

نظراً  »مبهبطة«  بثياب  الّدبكة  »�سولي�ست«  فاأ�سبحت 

الحّتاد  اإىل  طليع  الكبري  اأخي  �سافر  غري.  ال�سّ حلجمي 

بالأ�سطوانات  تزويدي  معي يف  كرميًا  وكان  وفييتي 
ّ

ال�س

اأّي  على  وقتها  اأكْن  مل  التي  النوتا  وحّتى  ة 
ّ
الكال�سيكي

�سلة معها.

م�ساعدتي،  وحاول  باملو�سيقى  �سغفي  اأبي  لَحَظ   

التي  الّنايلون  باأوتار  وزّوده  ًا 
ّ
خ�سبي غيتاراً  يل  ف�سنع 

كان ي�ستخدمها يف مهنة البناء. اأخذ هذا الغيتار »الهاند 

يعة ولموه على م�سايرتي يف  ميد« �سهرة كبرية يف ال�سّ

على  �سابقًا  وعازفًا  اأحجار  نّحات  والدي  كان  جنوين. 

يعة، كما كان ممّثاًل  اآلة الرتمبيت يف فرقة الّنوبة يف ال�سّ

من  الكثري  فّناين جيله  مع  قّدم  يعة حيث  ال�سّ فرقة  يف 
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ات �سك�سبري عرب ن�سو�س �سعرّية. ول زلت اأذكر 
ّ
م�رسحي

املبارزات ال�سعرّية فيما بينهم على ن�سو�س �سك�سبري.

ة ا�سرتى يل اأخي من�سور اأّول 
ّ
مع بداية احلرب الأهلي  

، وهذا الغيتار �سهد ويالت احلرب واحلريق 
ّ
غيتار حقيقي

برغم  �سليماً  دون  بقي  لكّنه  قريتي،  لهما  ت  تعر�سَ الذي 

ميك 
ّ

وف ال�س احرتاق منزلنا بكامله، فقد كان فرا�س ال�سّ

الّتهجري  من  عودتنا  وبعد  احلريق.  من  بحمايته  كفياًل 

الغيتار  وجدت  عندما  تو�سف  ل  فرحتي  كانت  املوؤّقت 

�ساملاً رغم اخلراب.

ماذا بقي اأي�ساً من مالمح بيئتك الوىل يف جعبة الّذاكرة؟  

ب�سياقات  مو�سومة  جميعها  املالمح  تلك  لي�ست   

جلمال  املطلقة  القيمة  ن  اأمُثمِّ مل  البداية  يف  الفرح. 

نوبر  ال�سّ الأثرّية وغابات  واأبنيتها  بلدتي �سليما  طبيعة 

نديان املحيطة بها، حيث كّنا ن�سي جزءاً كبري من 
ّ

وال�س

كنت  ربوعها.  يف  والعفرتة«  »بالهو�سلة  الّطفولة  وقت 

يف حلظات الوحدة اأ�سعر باحلزن ول اأعرف م�سدره. وقد 

ل  اأف�سٍّ ًا 
ّ
انطوائي واأ�سبحت  بالّنَكد  ذلك  اء 

ّ
جر اّتهمت 

داخله،  بالّطماأنينة  لل�سعور  واأميل  البيت  داخل  البقاء 

و�سجيجها.  الطبيعة  فيها  اأكره  ملرحلة  و�سلت  حتى 

جمال  اإىل  اأعمايل  من  اأّيًا  اأن�سبمُ  ل  اأكرث،  وللّتو�سيح 

ينب�س  الأعمال  هذه  حمتوى  اإّن  حيث  املكان  طبيعة 

اأ�سوات فرقة  باحلزن والرّتاجيديا. كما رافقْت طفولتي 

 وتفا�سيلها الغريبة. كان ظهورها يف املنا�سبات 
٤
الّنوبة

ة م�سدر رعب ل يمُ�سَدق. يِف اأحد املاآمت مثاًل، 
ّ
الجتماعي

ا�سطحبْتني والدتي اإىل العزاء وكنت يف اخلام�سة اأو اأقّل 

الّنوبة  دخلت  م�سوؤومة  ة 
ّ
تاريخي حلظة  ويف  عمري.  من 

واأولدهّن  والأّمهات  الّن�ساء  تتواجد  حيث  الغرفة  اإىل 

بالّطبع، وقاموا باأداء اأحد الأنا�سيد ال�ساخبة احلزينة مع 

قرع طبول مرعب، ممّا جعل كّل اأطفال املنا�سبة يقومون 

بالفرار خوفًا اإىل اخلارج. كانت الّنوبة بحّد ذاتها جزءاً 

متارين  من  فيها  مبا  القرية  اأهل  اهتمامات  من  ًا 
ّ
رئي�سي

مع  هذا  كّل  لكّن  املتناق�سة،  والآراء  بال�رّساخ  ممزوجة 

 ي�سهد له. ول تغيب عّني ق�س�س الهجرة، 
ّ
وعيٍ مو�سيقي

التي  وهجرته   
٥
الب�سعالين اأنطونيو�س  �سرية  خ�سو�سًا 

كانت مفخرة ل�سيعتنا التي و�سفْتها كتب الّتاريخ على 

اأذكر  ة اإىل العامل اجلديد. ما زلتمُ 
ّ
اأّول هجرة لبناني اأّنها 

موح وحجارته القليلة، ممّا ل يزال  بيت ذلك املهاجر الطَّ

 متكامل عن حياته 
ّ
لتي لتج�سيد عمل مو�سيقي

ّ
يثري خمي

من  فيه  وما  احلايّل  بواقعنا  اأي�سًا  ترتبط  التي  وهجرته 

ة.
ّ
اآلم ومعاناة احلّب والفراق ومن املعاين الوطني

ما هي فر�س الّدرا�سة املو�سيقّية التي كانت متاحة لك   

يف لبنان خالل مراحل الّدرا�سة قبل اجلامعّية؟

الّدرو�س  متابعة  اإّل  يل  يت�سّن  مل  احلرب  ب�سبب   

 يف املركز الّثقايف 
ّ
كاف ثم

ّ
ة مع اأ�ستاذي عي�سى ال�س اخلا�سّ

اآلة  الإ�سباين يف بريوت. يف عمر ١٣ �سنة بداأت درا�سة 

اأ�ستاذي  اإىل  فت 
ّ
تعر ب�سنة  بعدها  ولكّن  بنف�سي  الغيتار 

املو�سيقى  فنون  عّلمني  الذي  كاف 
ّ

ال�س عي�سى  الأّول 

التي ل تبعد  بلدة حّمانا  لعّدة �سَنوات، وهو من  والغيتار 

خالل  من  كثرياً  �ساعدين  وقد  �سكني.   
ّ
مقر عن  كثرياً 

ة �رِساء غيتار ب�سعر رخي�س واإعطائي بع�س 
ّ
ت�سهيل عملي

اأم�ِسيات  يف  اإدراجي  اإىل  بالإ�ساَفة  ة، 
ّ
املّجاني احل�س�س 

العديد  بعزف  اأقوم  كنت  حيث  ينّظمها  كان  ة 
ّ
مو�سيقي

ال�ّسهري  الغيتار  اأ�ستاذ  مع  تابعت  وبعدها  املقطوعات.  من 

جوزيف اأ�سخانيان يف املركز الّثقايف الإ�سباين يف بريوت. 

يل  ن�سيحتِه  ِبرغم  ة  خا�سّ عالقة  باأ�سخانيان  تربطني  مل 

بب اإىل 
ّ

بالّدرا�سة يف املركز الّثقايف الإ�سباين. ويعود ال�س

وكنت  الكون�رسفتوار،  اإىل  الّدخول  ِمراراً  حاولت  اأّنني 

اأح�سل منهم على مواعيد خاطَئة لتقدمي طلبات الّدرا�سة، 

وينتهي الأمر بقَدم قبول طلبي لنتهاء مهلة الّت�سجيل اإىل 

ح  اأْن لحَظني اأ�سخانيان واأنا يف حاَلة اأ�سى وحزن، فو�سّ

يل الّلعبة التي اّتبعوها حينها يف الكون�رسفتوار.

يف اأّي مرحلة عمرّية بداأت بالعزف وال�سرتاك مع فرق   

مو�سيقّية حملّية؟ ما هي الأعمال التي كنتم تقّدمونها؟

اأوّد اأن اأذكر بع�س املنا�سبات الهاّمة يف بداية م�سريتي   

وب�سام  )اأنا  اجلبل  فرَقة  تاأ�سي�س  هي  الأوىل  املو�سيقيّة. 

ومروان وب�سري �سّو وفي�سل وندوى القنطار ومتيم وناجي 

ت حتى �سفري ِلرو�سيا. 
ّ
هالل و�سادق مالعب( التي ا�ستَمر

غنائيّة  مو�سيقيّة  اأعمال  ع�رسة  ت�سّمن  »كا�سيْت«  اأنتجنا 

يف  و�سّجلناها  املو�سيقي.  وتوزيعي  اأحلاين  من  معظمها 

اأ�ستديو  اأّول من �سّجَل يف  حباين، وكّنا 
ّ
ا�ستوديو زياد الر

زياد �سنة ١٩٧٩، وقد �ساَرَك معنا حينها يف العزف على 

التي جمعت بني فرَقة  يعة  ال�سّ ن�ساطاتي يف  البيانو. ومن 

اجلبل والَك�ّساف الّتَقّدمي هي اإعادة تقدمي م�رسحيّة »جبال 

 عام ١٩٧٨، وطبعاً الّتجرَبة مل تاأخذ 
ّ
ّوان« يف اأداء حي ال�سّ

حّظها لأ�سباب كثرية اأهّمها الإنتاج.

وماذا عن جتربتك مع فرقة امليادين؟  

الفّنان مر�سيل خليفة �سنة ١٩٧٩ وكنت  اإىل  فت 
ّ
َتعر  

�ساركتمُ  كما   .١٩٨٢ حتى  امليادين  فرقة  اأع�ساء  اأحد 

يف  ب�سكل متقّطع يف الأعمال التي كانت تمُقام خالل ال�سّ

الذي هو فرتة اإجازتي الِدرا�سَية ال�َسنوَية، وذلك حتى العام 
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١٩٩٢. كانت اأجواء حميمّية ون�سالّية بكّل معنى الكلَمة. 

روف  ظمُ الّن�سال ويف  قّدمنا جمموعة حفالت يف خمّيمات 

متوا�سعة جّداً. ويف هذه احَلفالت راَفْقت مر�سيل واأميمة يف 

اأّول م�ساركتها مع امليادين. وكّنا ثالثة فقط: اأنا، ومر�سيل، 

واأميمة. كما ِقمنا ِبجولت عاملّية عديدة يف اأوروّبا واأمريكا 

ت ل�سهرين تقريباً يف 
ّ
و�سمال اأفريقيا. رحلة اأمريكا ا�ستمر

�سنة ١٩٨٢، ورحلة اأوروّبا ملّدة اأربعة اأ�سهر. كنت �ساِهداً 

على ظهور اأجمل اإنتاج مِلر�سيل خليَفة: »اجِل�رس«، »منت�سَب 

مَن  والكثري  وطني«  يا  اخرتتك  »اإيّن  اأم�سي«،  القامة 

اأكو�ستيك  الأعمال. وكنت عازفاً على غيتار با�س وغيتار 

يف  �ساَركت  فقد  اجلزائر،  رحالت  بع�س  يف  اأّما  وكورال. 

توزيع ب�سيط لبع�س الأغاين. وهذه الّتجربة اأك�سبتني خربة 

وا�سعة اإىل اأن �سافرت ملتابعة الّدرا�سة يف اخلارج.

 الدرا�شة يف رو�شيا

�سافرت اإىل مو�سكو عام ١٩٨٢ ومكثت فيها ١٢ �سنة   

ح�سْلت  اأن  اإىل   
٦
ت�سايكوف�سكي كون�رسفتوار  يف  طالباً 

. كيف مّت اختيار رو�سيا 
ّ
على دكتوراه يف الّتاأليف املو�سيقي

؟
ّ
للّتح�سيل الّدرا�سي املو�سيقي

بطلب  تقّدمت  فرتة حرب.  كانت  بل  رو�سيا،  اأخرت  مل   

للّدرا�سة يف اخلارج عرب القنوات املتاحة، وبعد انتظار عّدة 

�سَنوات جاءتني املوافقة على الّدرا�سة يف رو�سيا. وكانت 

)املوؤّلفات(  املو�سيقّية  الأعمال  اإر�سال  عرب   
ّ
تتم املوافقة 

املر�ّسحني واختيارهم  مِلقاَبَلة  تاأتي جلنة  اإىل رو�سيا وبعَدها 

وطبعاً  ح�سل.  ما  وهذا  �سورية.  يف  و�سّية 
ّ
الر ال�ّسفارة  يف 

درا�ستي.  متابعة  على  اأ�رّس  لأّنه  خليفة  مر�سيل  دعم  كان 

اللبنايّن وكنت  ال�ّسيوعي  البعثات عرب احلزب  تاأتي  كانت 

�سَتبعداً لأّن اأخي خريج بعثة، وقالوا اإّنه ل يمُفرت�س اإر�سال  ممُ

�سخ�سني من بيت واحد! مر�سيل ف�سل الأمر بحيث تكون 

�س الّنادر. الأولوّية للموهبة والّتخ�سّ

ت�سايكوف�سكي  معهد  لختيار  دفعك  الذي  وما   

الذي  العامل   معاهد املو�سيقى يف 
ّ
اأهم اأحد  بالّتحديد، وهو 

يرتبط ا�سمه اأي�ساً بـخات�ساتوريان، وبركوفيف، و�سنيتكه؟

اأي�ساً، مل اأخرت كون�رسفتوار ت�سايكوف�سكي. لقد �سادف   

اأْن اأمُر�سلتمُ اإليِه رمّبا بعد درا�سة الأعمال املو�سيقّية التي كنت 

قدراٍت  لمتحاِن  خ�سعت  هناك  م�سبقاً.  لهم  اأر�سلتها  قد 

وت�سنيف، وبقيت يف مو�سكو للّدرا�سة يف الكلّية الأكادميّية 

الّتابعة للكون�رسفتوار ملّدة ثالث �سنوات. وبعدها خ�سعت 

وكنت  ت�سايكوفك�سي،  معهد  يف  للّدخول  ثانية  مل�سابقٍة 

اّلب مقبولني لق�سم الّتاأليف.  الوحيد �سمن �ستة طمُ
ّ
الأجنبي

ما هي مميّزات معهد ت�سايكوف�سكي من حيث املنهج   

واأ�سلوب الّتعليم؟

للّثقافة  الَعريقة  الّتقاليد  حتمل  نوذجيّة  جامعة  هو   

و�سيّة. وهو ت�سفَية قا�سَية 
ّ
املو�سيقيّة الّنخبوّية العامليّة والر

 
ّ
لنخبة الّنخبة من الذين يرغبون مبتابعة الّتح�سيل املو�سيقي

يف الحّتاد ال�ّسوفييتي �ساِبقاً، ورو�سيا قبل وبعد. ت�سقط كّل 

القوانني على عتبة الّدخول، حيث كّل من يدخله يجب اأن 

يحمل مالمح مبدع. واإذا ا�ستعر�سنا الأ�سماء التي ارتبطْت 

و�سيّة هي 
ّ
بهذه املوؤ�ّس�سة، نرى اأّن اأغلبيّة الّثقافة العامليّة الر

جاته من عازفني وموؤّلفني.
َ
من خَمر

 
ّ
املو�سيقي الّتاأليف  مدر�سة  عمالقة  يد  على  تتلمذت   

 
٧
املعا�رس يف رو�سيا، ودر�ست حتديداً مع نيكولي راكوف

رومان  الأورك�سرتايل،  الّتوزيع   )Nikolai Petrovich Rakov(

، ويوري 
ّ
٨ )Roman Ledenyov(  الّتاأليف املو�سيقي

ليدينييوف

٩ )Yuri Nikolaevich Kholopov( الهارموين احلديث. 
خولوبوف

وكيف اأ�ساتذتك  وبني  بينك  العالَقة  طبيعة  كانت  كيف 

تطّورْت عموماً؟

الّتوزيع  در�س 
َ
من  اآخر  كنت  اأّنني  احلظ  حل�سن  نعم،   

نيكولي راكوف. وهو �ساحب منهج  الأورك�سرت ايل مع 

رمي�سكي  اأحفاد  من  كونه  يف  خياليّة  �سهرة  وله  معروف 

تو�سيح  يف  العادلة  بق�سوته  متيّز  علمياً.  كور�ساكوف 

نَظرّيات  اأ�ساطني  من  اأي�ساً  خولوبوف  يوري  املاّدة.  مبداأ 

على  ة 
َ
املثابر حول  من  به  عالقتي  ومتحورْت  املو�سيقى. 

اأّما  املواّد.  من  املعا�رس وغريها  الهارموين  حما�رساته يف 

�س وهو  العالقة الأ�سا�سيّة فدائما تكون مع اأ�ستاذ الّتخ�سّ

مرهفة  عادلة  �سخ�سيّة  ليدينيوف،  رومان  احلالة  هذه  يف 

ويتعاطى بكثري من الّتفاين، لكّنه ل يفر�س اأّي وجهة نظر 

اللكنة  ي�سّجع  كان  الّتاأليف.  واأفكار  باأ�سلوب  يتعّلق  فيما 

له  )ال�ّسيف(  الّتاأليف  اأ�ستاذ  ودائما  املو�سيقى،  يف  القوميّة 

املكانة الأكرب بني كّل الأ�ساتذة.

وماذا عن زمالئك يف الدرا�سة؟  

و�س كانت ممتازة. فمنذ و�سويل 
ّ
عالقتي مع الّطالب الر  

اإىل مو�سكو كّونت اأورك�سرتا م�سّغرة جَمَعت الكثري من 

كما  الكون�رسفتوار.  طاّلب  من  اأع�ساوؤها  وكان  اَللت 

اأ�ّس�ست فرقة اأخرى �سّميناها »الوّلدة«. لعّل هذه الّت�سمية 

الإن�سايّن  للفكر  فنا 
ّ
تطر بقدر  فة 

ّ
ومتطر ورمزّية،  ة، 

َ
غريب

ني من 
ّ
 جمموعة من الّطاّلب اللبناني

ّ
املنا�سل. كانت ت�سم

خارج الكون�رسفتوار، وهم: حممود تركماين، وبيار خليفة، 

ونا�رس ح�سني. �سارْكنا يف الكثري من املهرجانات ومنها 

برلني.  ة يف 
ّ
يا�سي

ّ
ال�س الأغنية  مهرجان  مثل  اً  ّ

عاملي كان  ما 
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امليادين،  بفرقة  متاأّثراً  ًا 
ّ
نطي الولدة  فرقة  اأ�سلوب  كان 

ومر�سيل خليفة، وخالد الهرب. كنت رئي�س الفرقة وحّلنت 

.
١٠

جمموعة من الأغاين من �سمنها اأغنية »حّنا«

كيف ت�سف عالقتك الثقافيّة برو�سيا عرب جتربتك الّدرا�سيّة؟   

وما هي »زّوادة الِعرَب« التي تكتنزها من تلك املرحلة؟

عالقتي  يف  حتديداً  واأ�سا�سيّة  فا�سلة  مرحلة  هي   

وفنون  وم�رسح،  مو�سيقى،  من  الكال�سيكيّة  الّثقافة  مع 

فل�سفة  خميّلتي  يف  بلورت  جميعها.  لها  وحبّي  ت�سكيليّة 

اجلذور  من  ياأتي  الإبداع  اأّن  ها  خمت�رسمُ وعميَقة  ثابتة 

مبعاناة  ممزوجاً  ويكون  والو�سوليّة  البهرَجة  عن  ويتخّلى 

 يف تكوين �سخ�سيّة 
ّ
 مرجعي

ٌ
الإتقان واملعرفة. هي تراكم

ة �سامَلة اإىل اجلمال واحلياة.
َ
مو�سيقيّة م�ستقّلة ونظر

ونهاَية  الكبرية  بالّتحّولت  متتاز  مرحلة  اأي�ساً  هي   

الحتاد ال�ّسوفييتي.

كانت مرحلة الّتحولت ا�ستمراراً للّن�سال بكل معانيه   

مرحلة  من  النتقال  اإىل  لبنان،  يف  احلرب  من  القا�سية: 

و�سعوبة  حرمان،  من  تبعها  وما  و�س 
ّ
الر اإىل  ال�ّسوفييت 

يف  يوؤّثر  �سيء  ل  ولكن  الّدرا�سة.  لإكمال  وم�ساّق  حياة، 

النغما�س يف تفا�سيل الّدرا�سة مهما كانت الأزمات. هذا 

البول�سفّية،  الّثورة  مبراحل   
ّ
مر الذي  الكون�رسفتوار  مّيز  ما 

وَمعاناة  الفا�سّية،  على  والّن�رس  العظمى،  العاملّية  واحلرب 

املبدعني واّتهامهم بالبتعاد عن اأمور الإن�سان الواقعّية، اإىل 

البريو�سرتويكا. الكون�رسفتوار له تقاليده العميقة واملتجّذرة 

اأخرى  دول  يف  بها  املعمول  الأنظمة  بقّية  عن  وامل�ستقّلة 

الّدرا�سّية  املراحل  تق�سيم  طريقة  يف  حّتى  رو�سيا،  يف  اأو 

ومتطّلباتها وعدد �سنوات الّدرا�سة لكّل منها. على �سبيل 

املثال، كّل من يريد اأن يح�سل على �سهادة املاج�ستري عليه 

الّتابعة  الّدرا�سّية  القنوات  اإىل املعهد من خالل  اأن يدخل 

 ٨ وتتطّلب  �سة  املتخ�سّ املو�سيقّية  املدر�سة  اإّما  وهي  له، 

�سنوات درا�سّية، اأو الأكادميّية املو�سيقّية وتتطّلب ٤ �سنوات 

درا�سّية. رف�سوا مفهوم َثالث �سنوات ِبكالوريو�س و�سنتني 

والرّتاكم  الّتقاليد  يف  هو  الأ�سا�س  اأّن  باعتبار  ماج�ستري، 

 واملعريّف، ولي�س يف عدد وتف�سيل ال�ّسنوات.
ّ
العلمي

ة
ّ
الأعمال الفني

اأخربنا عن عملك الّتاأليفي الأّول الذي قمت به خالل   

�سنوات الّدرا�سة؟

ب�سيطة،  تقليدّية  مو�سيقّية  �سيغة  يف  عمل  اأّول  كتبت   

مل  »بريلود«  للبيانو  مقطوعات  جمموعة  عن  عبارة  وهي 

اأ�سدرها من �سمن نتاجاتي املو�سيقّية.
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كيف كانت ظروف هذه الّتجربة وردود الفعل التي تلّقيَتها؟  

ال�ّسخ�سّية  تكوين  وبداية  املراحل  اأ�سعب  من  هي   

اخلالدة،  الأعمال  حميط  يف  مْقنع  هو  عّما  والّتفتي�س 

بانتقادات  بمُليت  الّثقة.  الرّتّدد وعدم  فيها حالة من  وت�سود 

ِبطا�سوف  ق�سطنطني  املمُ�رسف  الربوف�سور  من  حاّدة 

ل  اأّنه  كان  املفيد  نقده  وملّخ�س   .)Konstantin Batashov(

ميكن اأّن تغرّي داخلك، لوَنك، عرَقَك وغريه اإذا ارتديت ثياب 

وجذور  لأ�سول  رجوعي  على  اأ�رّس  كما  حقيقَتك.  مّوهْت 

�سدمة  كانت  واملْقنع.   
ّ
احلقيقي الإبداع  اأعطي  كي  املكان 

اأ�سع  حينها  وكنت  الّتاأليف،  عن  ل�سهور  وتوّقفت  قا�سية 

املنطلقات الفكرّية والفل�سفّية مل�ستقبل م�سرَيتي املو�سيقّية.

كيف تبداأ عملّية الّتاأليف؟  

 
ٌّ
فل�سفي تكويٌن  عاّدة  وهي  للعمل،  العاّمة  ة 

َ
الفكر اأكّون   

هذه  وتتمحور  بي.  اأّثرت  معّينة  بروؤية  ترتبط   ،
ّ
�سيكولوجي

املرحَلة حول ابتكار البذَرة ال�ّسمعية الأ�سا�سّية للعمل الذي 

هو م�سار معّقد وطويل دائماً ما يكون قاباًل للّتغيري والّتعديل.

عملك الأخري هو ال�ّسيمفونّية الّثالثة. اأخربنا عن ظروف   

هذا العمل وم�ساره.

نعم، كتبتمُ ال�ّسيمفونّية الثالثة خالل �سيف ٢٠١٦. وهي   

 )Cadences( »مكّونة من حركتنْي هما على الّتوايل »نهايات

ائعة«، واأرْدتمُ اأن تكون لهاَتني الّت�سميتني  ق�سات ال�سّ
ّ
و»الر

اأبعاد ودللت مزدوجة. احلركة الأوىل لها خلفّيات فل�سفّية 

مرتبّطة  وهي  واملراحل،  الأ�سياء  نهايات  مفهوم  حول 

فيها  اللحنّية.  اجلمل  خلواتيم  الّتقليدّية  يغ  ال�سّ بتلميحات 

الّثانية  احلركة  اأّما  الّدراما.  من  مفتعل  هروب  مع  احلزن 

والّتجديد.  ال�ّسخرية  حاّفة  على  تلميحات  اأي�ساً  فتحوي 

فيها �سخب وحما�سة، وفيها �سفافّية ورَقة. اأظّنها �سيمفونّية 

ناحية  من  �سدمة  تكون  قد   
ّ
الإيجابي باملنحى  ا�ستفزازّية 

الّلغة املو�سيقّية املّتبعة، على اأمل ال�ستماع اإىل اأدائها قريباً 

مع اإحدى الفرق ال�ّسيمفونّية يف العامل. �سرنى ما �ستحمله 

الأّيام! كالعادة اأكتب اأعمايل يف فرتة العطلة الّدرا�سّية ودون 

�س لإكمال العمل. مع العلم اأّن  اأّي ت�سّتت يف الوقت املخ�سّ

فكرة ال�ّسيمفونّية راودتني ل�سنوات طويَلة و�سعت خاللها 

الّتغيريات  حت�سل  الكتابة  اأثناء  لكْن  الأفكار،  من  العديد 

ورمّبا اإىل الأف�سل.

الأنواع  قّمة  هي  ال�ّسيمفونّية  اأّن  املوؤّلفني  بع�س  يرى   

املو�سيقّية الكال�سيكّية. هل عندك نزعة نحو نوع معنّي من 

القوالب املو�سيقّية؟

الذي  ال�رّسف   
ّ
املو�سيقي العمل  هي  ال�ّسيمفونّية   

�سَورّي  برنامج  اأو  معّينة  ة  ق�سّ ظالل  خلف  يختبئ  ل 

امل�سّبعة  الّذات  لقول  الَكثري  فيها  لذا   .)Programme Music(

بالعواطف، واجَلمال، والّدراما. اإنتاجي ال�ّسيمفويّن هو قليل 

مقارنة مع غريي من املوؤّلفني والأ�سباب عديدة اأهّمها انعدام 

الوقت الكايف واملتتابع لإنهاء العمل ال�ّسيمفويّن.

عملت كثرياً على قالب الكون�سريتو خالل فرتة زمنّية   

طويلة ن�سبّياً. وتعّددت الآلت التي اخرتتها، �سواء كانت من 

 الأوروّبي اأو اأخرى م�رسقّية. 
ّ
مرتكزات الرّتاث الكال�سيكي

كون�رستو   ،)٢٠٠١( الكمان  كون�رستو  هي:  الأعمال  وهذه 

وكون�رستو   ،)٢٠١١( العود  كون�رستو   ،)٢٠٠٣( البيانو 

وهل  الآلت؟  تلك  مع  عالقتك  هي  ما   .)٢٠١٢( الت�سيّلو 

هناك اآلت اأخرى تطمح للعمل عليها يف هذا الإطار؟

البيانو، والكمان، والت�سيّلو من اَللت الأ�سا�سّية لتكوين   

 قّيم، لذا لها الّن�سيب الأوفر من الأعمال 
ّ
اأّي عمل مو�سيقي

الّدرا�سة  من  الكثري  بعد  فاخرتتها  العود  اآلة  اأّما  اخلالَدة. 

والقتناع ب�رسوَرة الكتاَبة لها، مبا فيها رمزّيتها وموقعها يف 

اأعمال  كتاَبة  �سديدة يف  رغَبة  عندي  طبعاً،  العربّية.  ثقافتنا 

 
ّ
يق ب�سبب عملي الأ�سا�سي لآلت اأخرى، ولكن الوقت ال�سّ

يجعلني اأكمل الأهّم. اأوّد الكتاّبة لآلة الفلوت مثاًل.

العود  مع  الّتعامل  يف  الّتاأليفّية  مقاربتك  كانت  كيف   

 ،
ّ
امل�رسقي  

ّ
والغنائي  

ّ
املو�سيقي موروثنا  يف  العريق  وتاريخه 

بالأخ�ّس مع حمّمد الق�سبجي يف تقا�سيمه املمُبكرة، وريا�س 

التي  الّتقا�سيم  وجمموعة  ريا�س«  »لونغا  يف  ال�ّسنباطي 

�سّجلها يف خريف العمر والتي حتمل خال�سة جتربته املو�سيقّية 

وحكمتها، بالإ�سافة اإىل اأعمال جميل ب�سري من العراق؟

فيها  الآلة  الأ�سماء.  هذه  موروث  كّل  عن  بعيدة  هي   

تفا�سيل مو�سيقّية غريَبة وقا�سية من جهة وطربّية وتعبريّية 

من جهة اأخرى. فيها مالمح الرجتال املدرو�س. اإّنها يف هذا 

ال�ّسيمفونّية،  الأورك�سرتا  اآلت  ملجموعة  تنتمي  ل  العمل 

 جريح يف زمن 
ّ
فهي تواجه هذه املجموعة. هي �سوت عربي

رة ب�سعارات رّنانة  �سَدّ ال�ّسعب وتخّبطه بثورات ممُ اآلم هذا 

نتيجتها اخلراب. وقد كتبت �سيغة اأخرى لنف�س الكون�رستو 

اأظّنه  وبريق  رنني  لإ�سافة  العود  جانب  اإىل  البزق  اآلة  مع 

اإيجابّياً وينا�سب زخم الأورك�سرتا ال�ّسيمفونّية.

لك عدد من الأعمال يف اإطار مو�سيقى احلجرة والتي   

العام  يف  �سنوات  ع�رس  منذ  اآخرها  الغيتار«  »رباعي  كان 

١٩٩٦. ملاذا اإبتعَدت عن تاأليف هذا الّنوع من الأعمال؟

اأن  يطلبون  املو�سيقيّني  اأ�سدقائي  معظم  الأ�سف  مع   

اً بهم. وقد طلب اأحدهم مّني  اكتب لهم عماًل معيّناً خا�سّ

اأعمايل  من  باعي 
ّ
الر هذا  ل  َتَف�سّ له  فقلت  وترّياً  رباعيّاً 

امل�ستمعون«.  ممّا »يطلبه  ولي�ست  اأعمايل  تلك هي  القدمية، 
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اإنتاجي املاّدي اخلا�ّس.  وب�رساحة كّل اأعمايل نّفذتها من 

لذا اأكتب ما اأراه منا�سباً ِلرغبتي يف الّتعبري. اأ�سف اإىل ذلك 

اأّن املجاميع املو�سيقيّة املطلوَبة لي�ست دائماً متوّفرة.

اأكرث  من  وهي  مراراً  والبيانو  الفلوت  متتالية  قّدمت   

. عزفت يف الت�سيلي، ويف مهرجان �سلوفينيا 
ً
اأعمالك اأداء

كيف  واآخرين.  الب�ستاين  و�سام  مع  للفلوت  ع�رس  احلادي 

بلدان  من  بارزين  عازفني  ِقبل  من  الإقبال  هذا  تف�رّس 

وثقافات خمتلَفة؟

ة. 
ّ
الإن�ساني ر�سالتها  و�سْدق  لتلقائيَتها  لرمّبا  اأعلم.  ل   

ز هذا العمل.
ّ
ة الب�ساطة التي متي

ّ
اأ�سف اإىل ذلك جمالي

بايل  يف  يخطر  احلجرة،  مو�سيقى  نناق�س  دمنا  ما   

لة لكّنه غري مرتبط ب�سكل مبا�رس، وهو عن  مو�سوع ذو �سِ

على  يرتكز  والذي   ،
ّ
امل�رسقي  

ّ
املو�سيقي اإرثنا  الّتخت يف 

املقامات،  واأ�رسار  م�سالك  وتر�ّسخهم يف  العازفني  مهارة 

وبالّتايل القدرة على الرجتال املبدع. براأيك، ملاذا انح�رس 

ات 
ّ
ة من ثالثيني

ّ
هذا الإرث ل�سالح الأورك�سرتا املو�سيقي

ة، كما 
ّ
القرن املا�سي يف الّت�سجيالت والعرو�س املو�سيقي

ة؟
ّ
يف املناهج املو�سيقي

الآلّية  املجموعات  روؤية جمالّية  و�سوح  لعدم  اأّنه  اأظّن   

واختالفها. براأيي الّتخت ي�سبه اإحدى جمموعات مو�سيقى 

احلجرة يف الّثقافة الغربّية الكال�سيكّية ولها طعمها اجلمايّل 

مثل  اآيل  كيان  بغري  مقارنته  يفرت�س  ل  وبالّتايل  اخلا�ّس، 

الأورك�سرتا. اأّما يف جمتمعنا فتختلط كّل املقّومات بع�سها 

مع  البوب  مع  الكال�سيك  مع  ال�رّسقي  مع  اجلاز  ببع�س: 

اإىل  ْد  لنعمُ املجدية.  غري  املقارنات  وتبداأ  اإلخ...  الفالمنكو 

منحى ال�ّسوؤال لكي اأوؤكد اأّن الّتاأليف ل تكرب قيمته مع ازياد 

املو�سيقى  اأناط  ت�سنيف  على  الّتفاق  علينا  اَللت.  عدد 

وعدم خلط املعايري واملفاهيم ببع�سها اأو حّتى املقارنة فيما 

 مبدار�س تلقينها 
ّ
بينها. املو�سيقى الّتقليدّية يجب اأن ت�ستمر

لالأجيال القادمة، واملحافظة على خ�سو�سّية جمالّيتها ويف 

الوقت نف�سه عدم تاأليهها.

ة  الكثريون حمّطّ عّده  قليلة  اأعوام  منذ  عمل  لك  �سدر   

الق�سيد  هو  الآن،   
ّ
العربي  

ّ
املو�سيقي امل�سهد  يف  حمورّية 

ال�ّسيمفويّن »مطر« لل�ّسوبرانو والبيانو والأورك�سرتا مع اأميمة 

»كابيال  ال�ّسيمفونّية  والأورك�سرتا  خليفة،  ورامي  اخلليل، 

 فالريي بوليان�سكي. كيف 
ّ
و�سي

ّ
رو�سيا«، بقيادة املاي�سرتو الر

مّت اختيار ق�سيدة »مطر« لل�ّسّياب التي قّدمها �ساحبها باأّنها 

«وهي من 
ّ
ياع يف الكويت، على اخلليج العربي »من اأّيام ال�سّ

رموز احلداثة ال�ّسعرّية منذ اأن ن�رستها جمّلة الآداب الّلبنانّية 

ة الأوىل يف حزْيران / يونيو ١٩٥٤؟
ّ
للمر

اخلليج  يف  تها 
ّ
اأهّمي ومل�ست  الق�سيدة  عن  �سمعت   

واأخرياً  حداثتها.  عن  مطّولة  بدرا�سات  وقمت   .
ّ
العربي

ة. 
ّ
الفني تها 

ّ
اأهّمي واأدركت  د 

ّ
بتجر الق�سيدة  هذه  اأحببت 

واأظّن اأّنه اختيار موّفق.

والكّتاب  ال�ّسعراء  هم  من  بالكلمة؟  عالقتك  هي  ما   

العرب الذين جتذبك اأعمالهم؟

اإيّل. ولكّنني  قراءاتي لي�ست بال�سغف الكبري بالّن�سبة   

ّتاب.  َنة على قراءة اأعمال بع�س الكمُ
ّ
اأنكّب يف فرَتات معي

اأمُخفي  ول  الق�سيَدة،  من  اأكرث  الق�س�سي  الأدب  اأحّب 

وطبعًا  اأّولهم،  وت�سيخوف  و�س 
ّ
الر بالأدباء  �سغفي  عليك 

بده�سٍة  اأقف   
ّ
العربي وطننا  يف  وغوغول.  دي�ستويف�سكي 

واأمتّنى  العبقرّية  دروي�س  حممود  و�ساعرّية  ق�سيدة  عند 

وؤيوي. 
ّ
 اأن يحذو هذا الّطريق الّثوري الر

ّ
للّتاأليف املو�سيقي

 املعا�رس.
ّ
حممود دروي�س هو بيكا�سو ال�ّسعر العربي

 الّتنفيذ 
ّ
اأخربنا عن مراحل الكتابة والّتاأليف؟ ومن ثم  

والّت�سجيل.

داَقة القدميَة اأّولً،  طلبت مني ال�ّسيدة اأميَمة من موقع ال�سّ  

 ثانياً عَماًل غنائّياً، واأبدت ا�ستعدادها 
ّ
واإعجابها بتاأليفي املو�سيقي

 تاأجيل 
ّ
اأّية جتربة غنائّية مهما كانت العواقب. ا�ستمر خلو�س 

 اختياري 
ّ
تنفيذ وعدي لها لأكرث من ثالثة اأعوام حتى ا�ستقر

ملّدة  غت 
ّ
تفر �سيف ٢٠١٠  لل�سّياب. يف  املطر  اأن�سودة  على 

٣ �سهور كاملة دون اخلمُروج من منزيل باملطلق حتى اأنهيت 

ت العمل على اأميمة  العمل بالكامل، ومّدته ٣٧ دقيقة. عر�سْ

يف اأّول اخلريف، واأخربتها عن رغبتي باأن يكون رامي عازف 

للبيانو،  كون�رستو  مبثابة  مو�سيقّياً  اً  ن�سّ كتْبتمُ  حيث  البيانو، 

 مرتبطاً بدور البيانو. 
ّ
ووجدت جزءاً هاّماً من الّتعبري املو�سيقي

الّن�س  اأ�سبوع حْفَظ  ا�ستطاعت يف خالل  رائعة  فّناَنة  اأميمة 

 املعّقد وا�ستيعابه بعد �سدَمة لي�ست بال�ّسهلة عليها. 
ّ
املو�سيقي

باأورك�سرتا  توّفقنا  مو�سكو حيث  �سنتني يف  بعد  العمل  نّفذنا 

عريَقة ومعها كورال عريق اأي�ساً. نّفذنا الّت�سجيل ب�سكل اأداء 

 بدون جمهور، مع الأورك�سرتا والكورال، حيث اخلطاأ غري 
ّ
حي

وارد. وهذا ما اأعطى الّت�سجيل قيمة درامّية عالَية.

 
ّ
كيف ت�سّكلت العالقة بني الّن�سني ال�ّسعري واملو�سيقي  

خالل الّتاأليف؟

التي ل  وامل�ساعر  املالمح  يك�سف  اأن   
ّ
للمو�سيقي ميكن   

ال�ّسعر يف حّد ذاته. وهنا تكمن قدرة  اأن يربزها  ي�ستطيع 

»مطر«  الأمر يف  هذا  اإىل  �سعيت   .
ّ
املو�سيقي املوؤّلف  اإبداع 

وحّولتمُه اإىل قراءة �سيمفونّية للّن�س ال�ّسعري. ومن ي�ستمع 

�سيدرك  ال�ّسماع  اأعاد  وكّلما  ذلك،  يلم�س  العمل  اإىل 

خلفّيات جديدة وجدّية مرتبَطة بالّن�س ال�ّسعري املعا�رس.
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باأّنها  العربّية  املو�سيقى  يف  الباحثني  من  العديد  يفيد   

اآلّية  مبو�سيقى  ولي�ست   ،
ّ
الغنائي وت  ال�سّ حول  تتمحور 

ب�سكل خا�ّس. كيف كانت مقاربتك لهذه امل�ساألة يف»مطر« 

 
ّ
واجلماعي الفردّي  الّتعبريّي  الغناء  هوّية  ر�سمت  وكيف 

�سمن البناء الّدرامي لهذا الق�سيد ال�ّسمفويّن؟ 

ال�ّسليم   
ّ
العربي الّنطق  واثقاً من �رسورة و�سوح  كنت   

وتّية مل تكن لإدها�س   اأّوًل. من هنا امل�ساحات ال�سّ
ّ
واملنطقي

املو�سيقّية  اجلمَُمل  لبناء  فكرة  هي  ما  بقدر  اأبداً  امل�ستمع 

يف  اأ�ستعيد  وكنت  ال�ّسعري.  الّن�س  تعبري  مع  املتطابقة 

العمل ل�سوت  ذاكرتي عبقرّية �سوت فريوز. وكتبت هذا 

اأميمة العظيم الذي �سّكل مع بيانو رامي خليفة ثنائّياً اإبداعّياً 

دة. اأّما الكورال، فكان له حّيز يف 
ّ
مّتحداً ذا خ�سو�سّية متفر

الق�سم الّثالث من هذا العمل، وهو ت�سويري حم�س، ي�سّور 

ر من الّن�س: »اأ�رسخ باخلليج: يا خليج... / 
ّ
دى املتكر ال�سّ

دى / كاأّنه الّن�سيج«.  دى / فريجع ال�سّ
ّ
يا واهب املحار والر

اأظّن الّن�س وا�سحاً وهذا ما قّدمه الكورال.

ة يف الأ�سواق 
َ
 املتوّفر

ّ
ما هي الأعمال من ر�سيدك الفني  

املحلّية اأو الأقليمّية على اأ�سطوانات مدجمة؟

ات �سمن اإنتاج وت�سويق خا�ّس 
ّ
�سدرت يف الّت�سعيني  

ة الأوىل وَثالثة اأعمال ملو�سيقى 
ّ
يمفوني

ّ
اأ�سطوانة حتمل ال�س

ة، اأحدها بعنوان »مرثاة« وهي مهداة لذكرى عا�سي 
َ
احلجر

حاليًا.  متوّفرة  غري  لالأ�سف  الأ�سطوانة  وهذه  حباين. 
ّ
الر

مع   )ENIJA( »اإنيجا«  �رسكة  مع  الغيتار«  »رباعي  �سدر 

لنبيل  اأ�سطواَنة  يف  الفلوت  ة 
َ
ومتتالي الرّتكماين،  حممود 

نخبوّيون  ون 
ّ
مو�سيقي وجميعهم  خوري،  وتانيا  مرّوة 

رامي  باأداء  البيانو«  »كون�رستو  �سدر  كما  واأ�سدقائي. 

خليفة �سمن اأ�سطواَنة حتمل كون�رستو اآخر لربوكوفييف، 

ورامي  اخلليل  اأميمة  مع  هو»مطر«  اإ�سدار  اآخر  وكان 

خليفة. ول يزال هناك اأعمال اأخرى مل ت�سدر حتى الآن 

وتنتظر ظروفاً متاحة لالإنتاج متل كون�رستو العود والَكمان 

والت�سيللو وبع�س موؤّلفات احَلَجرة.

نوات 
ّ

ال�س يف  الّلبنانية  ة 
ّ
الفلهارموني الفرقة  قّدمت   

ة الأوىل، وكون�رستو الت�سيللو وموؤّخراً 
ّ
مفوني

ّ
الأخرية ال�س

ابق الأ�ستاذ 
ّ

كون�سرتتو البيانو حني منحك وزير الّثقاَفة ال�س

كما  ة. 
ّ
الفني مل�سريتك  تقديراً  ة 

َ
الوزار درع  عريجي  رميون 

ة وباإعداد جديد لأعمال 
ّ
قمت بقيادة الفرقة ال�رّسق عربي

دروي�س  د 
ّ
و�سي واأ�سمهان  رحباين  واَلخوين  فريوز 

واأخرى من اخلليج العربي. ماذا تعني لك هذه الإطاللت 

م خارج لبنان منذ �سنوات طويَلة؟
ّ
خ�سو�سًا اأّنك مقي

الأوىل.  بالّدرجة  ًا 
ّ
مو�سيقي موؤّلفًا  اأكون  اأن  ل  اأف�سِّ انا   

فتكرميي من قبل وزير الّثقافة الأ�ستاذ رميون عريجي كان 

ما اأّنه جاء حتت عنوان »�سنع يف 
ّ
دافعًا معنوّيًا رائعاً، ل�سي

لبنان«، ويق�سد بذلك كون�رستو البيانو الذي قمت بتاأليفه 

وم�ساركة رامي خليفة عزفاً على البيانو، ولبنان بعلبكي 

اأن  اأمتّنى  الّلبنانية.  الفلهارمونية  الأورك�سرتا  وطبعًا  قيادة 

التي  ة 
ّ
املو�سيقي لأعمالنا  لال�ستماع  �س 

َ
الفر تلك   

ّ
ت�ستمر

مع  ظهوري  اأّما  الّتجارة.  ولي�س  الإبداع  بدافع  نكتبها 

ة 
ّ
ة كقائد وموّزع لربامج مو�سيقي

ّ
الأورك�سرتا ال�رّسق عربي

ة 
ّ
ة لالأغنية العربي

ّ
ة ال�ّسعبي

ّ
فهدفه ا�ستعادة الّذاكرة املو�سيقي

ة، ولكّن ذلك لن يكون بدياًل 
ّ
بروؤية متجّددة فيها الحرتافي

.
ّ
 واأهدايف كموؤّلف مو�سيقي

ّ
عن دوري الأ�سا�سي

الّتاأليف امل��شيقي يف لبنان واملنطقة

ما هي اإنطباعاتك عن الأجيال املوؤ�ِس�َسة وظروف عملهم   

الإبداعي حلني بداَية احلرب اللبنانّية؟

حدة.  على  وظروفه  موؤّلف  كّل  درا�سة  يجب  اأظّن   

الأجيال  عن  ة 
َ
الكافي املعلومات  لدّي  لي�ست  و�رساحة 

اأّن  واأظّن  نادراً.  اإّل  عليهم  الإ�ساءة  عدم  بقدر  الأوىل 

الَغرب.  يف  ف 
ِّ
�رس ممُ بواقع  نف�سه  وفر�س  هاجر  بع�سهم 

وما زالت اأعمال فليحان وباز تمُعزف وتمُقّدم، وفيها اإبداع 

املوؤّلفني  من  ْيهما 
َ
معا�رس مع  ويتوازيان  كبريان،  وعطاء 

الّتقدير  ينل  فلم  �سكر  توفيق  اأّما  ني. 
ّ
والغربي ني 

ّ
الأوروبي

الّن�رس.  �سات 
ّ
وموؤ�س العازفني  توافر  لعدم  رمّبا  الكايف 

توجه  بقدر  اأف�سل  ن�سيبه  كان  البا�سا  توفيق  املو�سيقار 

حيث  ال�رّسف،   
ّ
املو�سيقي والّتاأليف  الّتلحني  بني  اإبداعه 

حتديداً  م�رس  يف  والّدعم  الرّتحيب  لقت  اأعماًل  قّدم 

ة 
ّ
ة يف املوؤمترات العلمي

ّ
واأ�سبح من عمداء املو�سيقى العربي

�سهرته  وطبعًا  واهتمام.  بحّب  اأعماَله  وقّدموا  يف م�رس، 

واملهرجانات  بالأغنية  اهتمامه  نتيجة  جاءت  لبنان  يف 

واإنتاج اإذاعة لبنان. اإّنه اأحد الأ�ساطني الذي يبقى لدْينا 

ما ندر�سه ونعرفه عنه. اأّما عبد الغني �سعبان فمع الأ�سف 

ة 
ّ
مل ن�سمع اإّل عن �سهرته وعن اأّنه كتب اأعماًل �سيمفوني

ومل ن�سمعها.

من  بداأنا  اأّننا  يف  الكبري  الف�سل  له  ة 
ّ
غلمي وليد   

واملو�سيقى  الّتاأليف  هو  ما  ا 
ّ
واقعي نلم�س  جهوده  خالل 

ة 
ّ
ال�سيمفوني الأعمال  من  الكثري  قّدم  ة. 

ّ
الكال�سيكي

باع طويٌل  وله  الإنتاج،  وم�سادر  الّدعم  امل�سّجلة، ووجد 

 يرتك 
ّ
ة واملهرجانات. اأ�سلوبه املو�سيقي

ّ
يف الأغنية اللبناني

ة. قد نراه اأحياناً ينتمي اإىل مدر�سة املينيمالية حيث 
َ
احلري

قد  الب�ساطة.  اإىل حّد  الفكرة  والّتتابع، وو�سوح  الّتكرار، 
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ة 
ّ
العربي املالمح   هو 

ّ
الأهم لكّن  ًا، 

ّ
فل�سفي فكراً  ذلك  يكون 

الأورك�سرتا  اإن�ساء  قّدمه يف  ما  اإىل  اإ�سافة  مو�سيقاه،  يف 

املو�سيقى  على  ت�سيء  بداأت  التي  ة 
ّ
اللبناني ة 

ّ
يمفوني

ّ
ال�س

اخرة 
ّ

ال�س املحاربة  من  الكثري  �سمعت  ولالأماَنة،  اجلاّدة. 

احة 
ّ

لفكرة تاأ�سي�سه لالأورك�سرتا، وجاء ذلك ممّن هم يف ال�س

ة. بوغو�س جالليان موؤّلف بقّمة اجلدّية 
َ
ة امل�سيطر

ّ
املو�سيقي

اأعماَله  ة، وعالج 
ّ
القومي ة 

ّ
املو�سيقي القيود  قلياًل من  انعتق 

ة العالية، واملمُْقنعة.
ّ
بكثري من احلداثة، والّتقني

�سكر  لتوفيق  خمتارة  ت�سجيالت  جمموعة  �سدرت   

اأقرا�س مدجمة بعد رحلة طويلة  منذ �سنوات قليَلة على 

هتاف  املوؤّلف  فيها  �سارك  بجهود   
ّ
املو�سيقي الّتاأليف  يف 

 النِتظار �سَنوات طويلة 
ّ
خوري. هل قَدر املوؤّلف املو�سيقي

اأو اأْن يعمل وحيداً �سمن ظروف ماّدّية �سعبة حتى ت�سبح 

اأعماله متداولة اأو متاحة للمهتّمني؟

اأظّن اأّنها من اأقدم القدمي. تبقى ن�سبة متذّوقي الفنون   

اقية، ومنها املو�سيقى الكال�سيكيّة، ن�سبة ل تتجاوز ٢% . 
ّ
الر

فال حزن على واقع طبيعي. اأّما قَدر املوؤِلّفني فهو كذلك منذ 

زمن الّنه�سة. الآن الو�سع العاّم اأ�سواأ لأّنه »اختلط احلابل 

الإبداع  لت�سنيف  ادقة  ال�سّ املقايي�س  و�ساعت  بالّنابل« 

التي  وتاتيانا خوري  هتاف خوري  ن�سكر  طبعاً،   .
ّ
احلقيقي

البيانو  اأعمال  كّل  باأداء  وقامت  اً  خياليّ جمهوداً  بذلت 

للجيلني الأّول والّثاين بتحدٍّ وعطاء ل يو�سفان.

وبعد  خالل  برزوا  الذين  املوؤّلفني  اأعمال  ز 
ّ
تتمي مباذا   

منهم  العديد  اأّن  اأ�سالفهم، خ�سو�ساً  ة عن 
ّ
الأهلي احلرب 

 اأقام اأو عمل اأي�سًا يف اخلارج؟
ّ
در�س خارج لبنان، ومن ثم

ة 
ّ
افتتح جيَلنا ب�سارة اخلوري باأ�سطواَنة اأعمال �سيمفوني  

ة فريدة ملوؤّلف لبنايّن اجلذور �ساعرّي الهوى 
ّ
كونه �سخ�سي

من  ه 
مُ
اأعترب الذي  احَل�َسن  اأبو  يليه جمال  امل�سدر.   

ّ
وعاملي

املعامِل  ًا وا�سح 
ّ
انفعالي ًا 

ّ
مو�سيقي ، والذي جمع فكراً 

ّ
الأهم

ة. 
ّ
وؤية، ومالم�ساً للم�ساعر الإن�ساني

ّ
الر ة، مغامراً يف 

ّ
العربي

اأعتربه  الذي  »ال�ّسحرور«  البديع  عمله  عظمة  يكفي 

يمفويّن اللبنايّن. اأي�سًا 
ّ

 ال�س
ّ
الإلهام الأّول للفكر املو�سيقي

الب�ساَطة  تقييم  ذكاء  غابهم  والذين  الكرث  الأعداء  َله 

ة مع موجة احلداثة غري املجدية لواقعنا، 
ّ
واحلداثة احلقيقي

ورة  اأقّله يف واقعنا. غربيال يارد نوذج م�سيء يجمع ال�سّ

له  ة عالية. 
ّ
بجمالي  

ّ
العلمي  

ّ
املو�سيقي البعد  مع  وامل�سهدّية 

الإبداع  يف  غاية  باليه  �سمنها  من  بها،  ف 
ّ
نت�رس اأعمال 

يكولوجي. له طريَقه اخلا�ّس البعيد 
ّ

وحي ال�س
ّ
والّتوازن الر

ة.
ّ
ة العربي

ّ
عن الهموم املو�سيقي

وعطر  الأغنية  �سدى  لتج�سيد  رمٌز  خليفة  مر�سيل   

واثق  اأورك�سرتايّل  اإطار  الب�سيطة يف  ة 
ّ
الّنغمي املناخات 

بني  مازجًا  الأورك�سرتايل  اأ�سلوبه  �سنع  اأحداً.  ي�سبه  ل 

وب�ساطة  �سها 
مُ
واأمُ�س تقاليدها  بكّل  الأورك�سرتا  ة 

ّ
حرفي

بني حزب  بًا 
ّ
�سفرياً حمب �سيبقى  �سّك  دون  الأحلان.  بناء 

وبني �سانعي  ة 
ّ
الكال�سيكي املو�سيقى  لتقاليد  املت�سّددين 

ة احلديث.
ّ
ثقاَفة وتاريخ الأغنية اللبناني

 حيث يكون 
ّ
اأعترب هتاف خوري الفيل�سوف املو�سيقي  

اأنواع  كّل  رمى  الذي  للمبدع   
ّ
واحلقيقي  

ّ
احلي الّنموذج 

ة واأ�ساء بهدوء على اأ�سمى 
ّ
ة املو�سيقي

ّ
الزخرفة والو�سولي

ة ل تعني 
ّ
دة. لْكنته القومي

ّ
خلجات الآلم الب�رسّية املجر

 العام.
ّ
يكولوجي

ّ
َله بَقَدر الّتاأثري ال�س

دمج  يف  تتوانى  ل  مثّقفة  ثائرة  خوري  جويل   

خرَية 
ّ

ال�س مع  دة 
ّ
املجر الكلمة  اإىل  الآلة  من  الأنواع، 

روحها  ة 
ّ
و�سفافي الّتاأليف  ات 

ّ
تقني مع  الأليم  والواقع 

اف�سة. حممود الرّتكماين من اأق�سى املوؤّلفني 
ّ
اجلميَلة والر

وزّج  ة، 
ّ
طحي

ّ
ال�س الّتقاليد  ب�سّدة  واجهوا  الذين  العرب 

 عاٍل. تعجبني الغراَبة 
ّ
اآلَتي العود والغيتار ببعد مو�سيقي

ة يف اأعماله التي تفر�س اآلف 
ّ
معي

ّ
وبع�س تكويناتها ال�س

الّتاأليف  مدر�سة  من  ا�س 
ّ
القو هبة  ال�ستفهام.  عالمات 

ة 
ّ
وغني مْقنعة  جتربة  خا�ست  حيث  اللبنايّن   

ّ
املو�سيقي

ة الغناء الأوّبرايل العربي.
ّ
ة مع تقني

ّ
بالكتاَبة الأورك�سرتالي

ماذا عن املرحلة التي تلت جيلك من املوؤّلفني؟  

الّنغمي  الّتكوين  عن  املوؤّلفني  هوؤلء  ابتعاد  األحظ   

ة، وخا�سوا 
ّ
د وا�ستقاللي

ّ
وت بتجر الّلحني وا�ستخدام ال�سّ

ة املعا�رسة باجّتاه ما بعد الّتجريدّية. 
ّ
رغبة الّتجربة الأوروبي

ًا 
ّ
ق ن�سبي

ّ
ولهم اأعمالهم املمتازة والتي تتوّجه اإىل عامل �سي

ة الّتجريدّية، واأهّمهم 
ّ
وتي ي�ستمتع بهذه الأحا�سي�س ال�سّ

ز 
ّ
ب�رسى الرّتك واإيلي كو�سا. اأّما رامي خليَفة الذي يتمي

بني  فهو ميزج  املتما�سك،   
ّ
املو�سيقي للقالب  بنائه  بثورّية 

املدر�سة  من  ة 
ّ
الأ�سلوبي والّتعّددّية  املينيمالية  امُ�سلوب 

ا�ستمرار  اإّنه  الّتجريدّي.  لالأ�سلوب  اف�سة 
ّ
والر املعا�رسة 

لفل�سفة فيليب غال�س باأّن املو�سيقى عن�رسها الأّول هو 

الّنغمة واحلّق لالإن�سان با�ست�سفافها. 

اأعماله  العمر ٢١ عامًا  البالغ من  ياني�س  ابنك  قّدم   

 - 
ّ
الّتاأليف املو�سيقي اأخرياً، كما فاز يف م�سابقة  الأوىل 

فئة ال�ّسباب ملدينة مو�سكو عن مقطوعة للعود والبيانو. 

�سنيتكي عن  املوؤّلف  الّثانية مل�سابقة  ة 
َ
باملرتب اأي�سًا  وفاز 

يف  ة 
ّ
املو�سيقي درا�سته  يتابع  ًا 

ّ
حالي وهو  وترّية.  ة 

ّ
رباعي

الربتغال. هل كنت من امل�سّجعني على اأْن ي�سلك ياني�س 

عب والوعر؟  ال�سّ
ّ
درب الّتاأليف املو�سيقي
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يف قاعة رخمانينوف 

مع زمالء الدرا�سة 

الذين اأ�سبحوا من 

ال�سماء املعروفة يف 

املو�سيقى الكال�سكية
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املو�سيقيّة  الّدرا�سة  له  اأّمّنا  لكّننا  بنف�سه،  ذلك  اختار   

خم�س  عمر  يف  كان  منذ  ممتازين  خرباء  مع  املنتظمة 

من  تذّمره  ب�سبب  اآخر  �سيئًا  �سيختار  اأظّنه  كنت  �سنوات. 

بنف�سه.  الّتاأليف  وحتديداً  املو�سيقى  اختار  لكّنه  الّتمارين، 

اأ�سع  واأنا  اأكتبه  ما  كّل  لأَّن  �سئيلة،  باأعمايل  معرفته 

ال�سماعات ل ي�سمع منه �سيئًا. اأمتّنى له الّتوفيق واأعترب اأّنه 

اجتاز حتّدياً كبريًا باأن اأ�سبح فائزاً بجوائز رفيعة. فهذا من 

دواعي الفخر لي�س لأّنه ابني بل لأّنه مب�ستوى لئق وكبري. 

ول يحّب ياني�س اإعطاء هذا الأمر اأّية اأهّميّة وهو يف طور 

عب. اجتياز الّطريق ال�سّ

هل اأنت على اّطالع على جتربة واأعمال موؤّلفني مو�سيقينّي   

يف الّدول العربّية، اأمثال رفعت جرانة من م�رس وغريه؟

الأوّبرا  دار  اأ�سدرْتها  التي  املوؤّلفات  كّل  لدّي  طبعاً،   

اأجيال  واأي�ساً  �سخم   
ّ
مو�سيقي نتاج  وفيها  امل�رسّية، 

معلوماتي  والأ�سلوب.  الّتوجه  ومتنّوعة  حمرتفة  مو�سيقّية 

اأي�ساً  ا�ستمعنا  الّدول.  بقّية   يف 
ّ
املو�سيقي الّتاأليف  اأقّل عن 

واإىل  �سورية،  من  اإ�سكندر  ونوري  الوادي  �سلحي  اإىل 

غنائّياً  عماًل  كتب  والذي  فل�سطني،  من  عرنيطة  �سلفادور 

ق�سيدة حممود  على  والّتقنّية  والّدرامّية  الأهمّية  غاية  يف 

ل اأنا عربي«. دروي�س »�سجِّ

ل �سّك يف اأّن اإن�ساء موؤ�ّس�سات تعليم املو�سيقى وتطبيق   

بع الأّول من 
ّ
الر الغربيّة يف تدري�س املو�سيقى يف  املناهج 

القرن املا�سي ارتبط ب�سكل وثيق يف رفد احلداَثة املو�سيقَية 

 على جتربتك يف معهد 
ً
يف لبنان كما يف دول املنطَقة. بناء

اجلهود  لتطوير  مقرتحاتك  هي  ما  الكويت،  املو�سيقى يف 

بالقدرات  منطقتنا  يف   
ّ
املو�سيقي القطاع  دعم  يف  احلاليّة 

؟
ّ
املطلوَبة بالأخ�س يف جمال الَتاأليف املو�سيقي

الّتاأليف  �س  تخ�سّ اإّن  حيث  جداً،  �ساّقة  م�ساألة  اإّنها   

�س  تخ�سّ مع  احلال  هو  كما  خبزاً  يمُطعم  ل   
ّ
املو�سيقي

ق 
َّ
اَللت. ويت�سابه الو�سع يف لبنان والكويت، حيث يمُطب

بمُني  الذي  املبداأ  تغيري  يفرت�س  كان  براأيي  ذاته.  الّنظام 

عليه مفهوم تدري�س املو�سيقى. حتى الآن وبرغم �سخامة 

تبقى  لبنان،  الكون�رسفتوار يف  تدر�س يف  التي  الأعداد 

لهذه الّدرا�سة �سبغة الهواَية. فالّطالب ميكن اأّن ياأتي من 

ة 
ّ
ة وي�سّجل املواّد املو�سيقي

ّ
�س اأو مرحلة درا�سي اأّي تخ�سّ

درا�سة  تبقى  ولكّنها  له،  املنا�سب  امل�ستوى  �سمن  طبعاً 

كان  الأخرى.  ة 
ّ
العلمي درا�سته  اأو   

ّ
املهني لعمله  موازية 

اإىل  ة 
ّ
املو�سيقي الّدرا�سة  مراحل  تق�سيم  الأف�سل  من 

ة 
ّ
ة من ابتدائي

ّ
ة. وتتاأّلف املرحلة املدر�سي

ّ
ة وجامعي

ّ
مدر�سي

�سة  متخ�سّ مدار�س  �سمن  مناهجها  ق 
ّ
وتطب وثانوّية 

�س  تخ�سّ يف  املرحلتنْي  من  لكلٍّ  ة 
ّ
علمي �سهادة  تعطي 

دقيق هو املو�سيقى. وعند اجتياز املرحلة الّثانوّية بنجاح، 

يف   
ّ
اجلامعي  

ّ
املو�سيقي �سه  تخ�سّ ملتابعة  الّطالب  ينتقل 

اآخر.   
ّ
جامعي �س  تخ�سّ اأّي  يوازي  ومبا  الكون�رسفتوار 

وحتى ل تمُفهم وجهة نظري خطاأً، يبقى م�ستوى الّدرا�سة 

 
ً
بناء الّطلبة  واختيار  الّتعليمي،  الكادر  مب�ستوى  مرتبطًا 

على املواهب الأقوى ودون »وا�سطة«.

حتفيز  نحو  اً  ّ
حالي جدّية  خطوات  اأّية  تلحظ  هل   

من   
ً
ابتداء اأنواعها  على  املو�سيقى  تذّوق  على  املواطنني 

�سنوات الّطفوَلة املبّكرة عرب الّتعليم العاّم اأو الإعالم؟

هناك تفاوٌت بني بلد واآخر، وبني مدر�سة واأخرى، وبني   

حيث  ة 
ّ
املنزلي الرّتبية  هو  الأ�سا�س  يبقى  وامُخرى.  منطقة 

الّذات.  وتهذيب  والوعي  للّثقافة   
ّ
اأ�سا�سي املو�سيقى جزء 

يق، وو�سائل املعرفة �سارت متوافرة  اأ�سبح العامل الآن اأ�سْ

م�ساندة  مع  الرّتبوّية  الّتوجيه  �سيا�سة  تطوير  يبقى  اأكرث. 

ة وتقدي�س 
ّ
طحي

ّ
الإعالم الّنظيف بالبتعاد عن الّتزّلف وال�س

ات �سمن ت�سميات رّنانة.
ّ
طحي

ّ
ال�س

 
ّ
اأ�سبح لإنتاجنا املو�سيقي فيما يتعلق بالفلكلور، هل   

 املنطَلق من الفلكلور موقع مرموق على خريَطة 
ّ
والغنائي

ة يف العامل؟ وماذا عن املبادرات 
ّ
ة القومي

ّ
الأعمال املو�سيقي

 اإقامتك وعملك 
ّ
املماثلة يف منطقة اخلليج كون الكويت مقر

ات؟
ّ
منذ اأوا�سط الّت�سعيني

ول  فينة 
ّ

ال�س نركب  الأ�سف  مع  نحن  طبعاً.  ل   

لالأم�سيات  ة 
ّ
الأ�سا�سي الإجنازات  اأحد  اأّن  اأظّن  ن�سنعها. 

ة كان 
ّ
الأهلي احلرب  قبل  بعلبك  ة يف مهرجانات 

ّ
اللبناني

اأعمال  يف  اإدراجه  خالل  من   
ّ
الغنائي الفلكلور  اأر�سفة 

نا�سيف  زكي  اإىل  رحباين  الأخوين  من  امللّحنني  جميع 

وتوفيق البا�سا وغريهم. وكان عن�رساً ل�سمان جناح تلك 

، فال اأرى 
ّ
احلفالت. اأّما فيما يخ�ّس منطَقة اخلليج العربي

تر�سي  م�ساريع  بل  املبادرات،  الَعديد من هذه  اآفاقاً يف 

التي  ة 
ّ
الأوروّبي �سات 

ّ
واملوؤ�س ة 

ّ
احلكومي اجلهات  بع�س 

ات 
ّ
ة مع تقني

ّ
 للماّدة املحّلي

ّ
طحي

ّ
ترغب بروّية الّتهجني ال�س

العامل املعا�رس.

تعزيز  نحو  ال�رّسورّية  اخلطوات  براأيك  هي  ما   

العربي على  والعامل  لبنان  ة يف 
ّ
الآلي الّتعبريّية  املو�سيقى 

ة؟
ّ
ة والإقليمي

ّ
اأن تكون مرتبطة بثقافتنا املحّلي

 
ّ
غني بر�سيد  ذكرتها  التي  الأجيال  من  كّل  تتمّتع   

اأظّن  لكن  اأ�سباب،  اأو  عّدة خطوات  هناك  رائدة.  وجتربة 

العميق،   
ّ
املو�سيقي والعلم  الّثقافة  هو  الأّول  بب 

ّ
ال�س اأّن 

نتاأّثر  ما  اإنتاج  يف  يعة 
ّ

ال�رس ة 
ّ
طحي

ّ
ال�س غبًة 

ّ
الر ولي�ست 
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الّطويلة  فالّدرا�سة  ة. 
ّ
العاملي املدار�س  كبار  قبل  من  به 

لدى  الإبداع  بات 
ّ
وم�سب  

ّ
العاملي  

ّ
املو�سيقي الّتاريخ  وفهم 

 
ّ
واملبني املتوازن  الّتفكري  ة 

ّ
لكيفي العرب  يعطينا  العظماء 

اأن نن�سى جذورنا  ة م�ستقّلة دون 
ّ
على ابتكارات مو�سيقي

ر: هذا ل ياأتي اإّل من خالل عمر 
ّ
ة. واأكر

ّ
ة القومي

ّ
معي

ّ
ال�س

يلمع دون موهبة وعبقرّية  ، ول 
ّ
املو�سيقي الّتح�سيل  من 

مكنونة داخل املوؤّلف.

حباين عن اللتزام اإن »الفّنان يجب 
ّ
يقول عا�سي الر  

ات اأّوًل، ومن ورائها تربز كل 
ّ
اأن يكون ملتزمًا مع اجلمالي

هذا  الكبرية،  ال�ّسا�سعة  احلدود  ذا  الفّن  اأحّب  ته... 
ّ
اإن�ساني

رح؟ وما   قلوب العامل كّله«. ما راأيك يف هذا الّطّ
ّ

الذي مي�س

الذي كان �سائداً خ�سو�ساً  امللتزم  الفّن  بقي من مفهوم 

ة؟
ّ
خالل احَلرب اللبناني

معايري  هي  عّما  ت�ساوؤل  يظهر  وهنا  موافق.  طبعًا   

اأعرف  ولكن  امللتزم«.  »الفّن  مقولة  اأفهم  ل  ات؟ 
ّ
اجلمالي

الَفن  هو  الَفّن  ع�س. 
َ
الب لإنقاذ  �سّماعة  اأ�سبحت  اأّنها 

ة، والفل�سفة، 
َ
الذي يبنيه اجلمال، والّثقافة، والعلم، والّتقني

والعمق. ولو �ساع جزء ل�ساع العمل.

نزار مروة )اإعداد وتن�سيق وتقدمي حممد دكروب(، يف املو�صيقى اللبنانية   ١

العربية وامل�رصح الغنائي الرحباين، بريوت: دار الفاربي للن�رس والتوزيع، 

١٩٩٨، �س ٢٠٨

ميكن اإيجاد �سفحتهم على موقع فاي�سبوك عرب البحث عن  ٢

 Lebanese-composers  

Centre du Patrimoine Musical Libanais (CPML):  ٣

http://www.patrimoinemusicallibanais.com/  

فرقة النوبة التابعة لآل امل�رسي: هي من الفرق القليلة املتبقية التي تعزف  ٤

عيت اإليها. يف الأفراح والأتراح و�سّتى املنا�سبات الجتماعّية اإذا ما دمُ  

�ساركت يف ا�ستقبال �سلطان با�سا الأطر�س يف جبل العرب بعد رجوعه  

من الأردن )١٩٥٤(، ويف ماأمت فريد الأطر�س حيث رافقت اجلثمان اإىل  

مطار بريوت الدويل لينمُقل منه اإىل م�رس )١٩٧٤(. تتاألف النوبة كما  

يفيدنا د. علي جهاد الرا�سي من ع�رسة اإىل خم�سة ع�رس مو�سيقّيًا،  

وتت�سّمن مو�سيقاها اأنغامًا واأحلانًا تقليدّية واأنا�سيد ع�سكرّية قدمية،  

بة ملوؤّلفات مو�سيقّية
ّ
منها العربّية ومنها الرتكّية، اإ�سافة اإىل ترجمة معر  

ة باملوت. وتعتمد على اآلت مو�سيقّية نحا�سّية غربّية خا�سّ  

اأنطوان بن يو�سف �ساهر �سايف اأبو عطا الله الب�سعالين )١٨٢٧ - ١٨٥٦(:   ٥

 انتقل اإىل بريوت، حيث 
ّ
تلّقى علومه يف دير الآباء الكبو�سيني يف �سليما، ثم

عمل كمرتجم لدى قن�سل اإيطاليا. كان اأول مهاجر لبناين اإىل اأمريكا يف العام 

١٨٥٤، ومعه بداأ تاريخ الهجرة اللبنانية املعا�رسة ا�ستناداً اىل املوؤرخ فيليب 

حتي. كانت بو�سطن حمطة الو�سول، ومنها انتقل اإىل نيويورك حيث در�س 

ة. تويّف بعد و�سوله اأمريكا بعاَمني بعدما 
ّ
�س اللغة العربي

ّ
اللغة النكليزّية ودر

ة مر�سومًا يف 
ّ
اأمُ�سيب مبر�س ال�سّل. وقد اأ�سدر رئي�س اجلمهورّية �سليمان فرجني

العام ١٩٧١ اأ�سبح مبوجبه ترميم منزل الب�سعالين يف �سليما من املنافع العامة

كون�رسفتوار ت�سايكوف�سكي: هو ثاين اأقدم معهد مو�سيقي يف رو�سيا بعد معهد   ٦

�سان بطر�سربغ. ويعترب من اجلامعات املو�سيقية الرائدة يف رو�سيا والعامل. 

تاأ�س�س يف العام ١٨٦٦ وحمل ا�سم ت�سايكوف�سكي منذ العام ١٩٤٠وقد كان 

اأ�ستاذاً فيه للنظريات املو�سيقية والهارموين. موقع املعهد على الإنرتنت: 

http://www.mosconsv.ru/en  

نيكولي راكوف )١٩٠٨ - ١٩٩٠(: موؤلف مو�سيقي رو�سي. متيز باأ�سلوبه   ٧

املحافظ ومن ثم بالنيو- كال�سيكية يف اأعماله الالحقة. كان لراكوف اهتمام 

خا�ّس مبو�سيقى احلجرة ومو�سيقى الأطفال، كما له كون�رستو للكمان. هو �ساحب 

منهجّية يف التوزيع الأورك�سرتايل يف املدر�سة املو�سيقّية ال�سوفياتية املعا�رسة

رومان ليدينييوف )١٩٣٠-(: موؤلف مو�سيقي رو�سي. هو اأحد اأبرز اأعالم املوؤلفني   ٨

املوؤ�ّس�سني الرو�س الذين ظهروا يف ال�ستينيات من القرن املا�سي و�سعى اىل 

رفد ما اأطلق عليه »املدر�سة اجلديدة«. توىل تدري�س التاأليف املو�سيقي يف معهد 

ت�سايكوف�سكي منذ عام ١٩٧٩

�س يف معهد 
ّ
يوري خولوبوف )١٩٣٢ - ٢٠٠٣(: عامل مو�سيقي رو�سي. در  ٩

ت�سايكوف�سكي منذ العام ١٩٦٠ وكتب مئات الدرا�سات املو�سيقية التي تناولت 

جميع نواحي النظريات املو�سيقية، وعلى الأخ�س الهارموين. �سّكلت درا�ساته 

مرجعاً ومعيارًا يف التعليم املو�سيقي العايل يف رو�سيا

ميكن اإيجاد ن�سخة لأغنية »حنا« من اأعمال فرقة الولدة تعود للعام ١٩٨٧   ١٠

على موقع يوتيوب

�سمحة اخلويل، القومّية يف مو�صيقى القرن الع�رصين، �سل�سلة عامل املعرفة،

الكويت: املجل�س الوطني للّثقافة والفنون والآداب، ١٩٩٢

نزار مرّوة، اأ�سوات من ال�سفة الثانية )برنامج اذاعي(، �سوت ال�سعب، ١٩٩٠

نزار مرّوة )اإعداد وتن�سيق وتقدمي حممد دكروب(، يف املو�صيقى اللبنانّية العربية 

وامل�رصح الغنائي الرحباين، بريوت: دار الفارابي للن�رس والتوزيع، ١٩٩٨

كرمي مرّوة، نزار مرّوة يف عوامله الثقافية ويف دروب حياته، بريوت: دار 

الفارابي للن�رس والتوزيع، ٢٠١٤

عزيز ال�سّوان، املو�صيقا للجميع، القاهرة: الهيئة امل�رسّية العامة للكتاب، ١٩٧٩

عبد الغني �سعبان، املو�صيقى العربية وموقعها من املو�صيقى العاملّية، جملة عامل 

الفكر، املجلد ال�ساد�س، العدد الأّول، اأبريل - يونيو ١٩٧٥

ح�سام الدين الأن�ساري، تاأريخ الفرقة ال�صمفونية الوطنية العراقية يف خم�صني 

عامًا: 1٩6٢ - ٢01٢، بغداد: �رسكة الديوان للطباعة والن�رس املحدودة، ٢٠١٢

يا�سمني فراج، املو�سيقيون يبحثون عن فر�سة اأي�سا، جريدة الأهرام، ال�سنة ١٣١، 

العدد ٤٣٨٦٢، ٢٠٠٧/١/٨

فتحي اخلمي�سي، 74 عامًا على ظهور املو�صيقي ال�صيمفونية امل�رصية، ال�سنة 

١٢٦، العدد ٤٢٢٢٥، ٢٠٠٢/٧/١٦

توفيق �سكر، م�سكالت املو�سيقى العربية، جملة الآداب، العدد الرابع،

ال�سنة الثانية، ١٩٥٤

اأكرم الري�س )اإعداد(، ملف عن توفيق البا�سا، جملة بدايات، العدد ١١، ربيع ٢٠١٥

جيزيل بو �سمعان عيد، املو�صيقار وليد غلمية، بريوت: دار نعمان للثقافة، ٢٠١٣

�سحر طه، جوزيف اأ�سخانيان بعد اأربعة عقود من م�سريته: منهجي الوحيد 

�س يف املعاهد العربية، جريدة امل�صتقبل، العدد ١٤٧٤، 
ّ
لآلة الغيتار يدر

٢٠٠٣/١٢/١٣

بدر �ساكر ال�سياب، اأن�سودة املطر، جملة الآداب، العدد ال�ساد�س،

ال�سنة الثانية، حزيران ١٩٥٤

�سحر جميل ملحم، الأ�سلوب املو�سيقي لعبد الله امل�رسي وحتليل

الثالثي للكمان، الت�سيلو والبيانو، املجلة العربية لالإن�صانّيات )الكويت(،

اجلزء ٢٤، العدد ٩٥، ٢٠٠٦

عبده وازن، مطر: حدث كبري يف احلركة املو�سيقية والغنائية العربية احلديثة 

واملعا�رسة، جريدة احلياة، ٢٠١٤/٠٣/٢٠

اأكرم الري�س، »النهار« حتاور املوؤلف املو�سيقي عبد الله امل�رسي: �سعيتمُ اأن

اأكتب نف�سي واأن اأكتب وطني يف جماله وحزنه وخ�سو�سيته وتنوعه، جريدة 

النهار، ٢٠١٦/٧/٢

فيليب خوري د.ف.، اأنطونيو�ش الب�صعالين اأّول مهاجر �صوري اإىل العامل 

اجلديد: حقائق �سريته مقتطفة من كتاب ظهر بالنكليزية يف نيويورك على اأثر 

وفاته، )النا�رس و�سنة الإ�سدار غري مذكورين(

�سليما من قيدبيه اللمعي اإىل املغرتب الأول اأنطونيو�س الب�سعالين تاريخ 

يغفو بني قرميد و�سنوبر، اإعداد زهري دب�س ون�رسين جابر وليال خليل، جملة 

املغرتب، اأّيار ٢٠١٥

 Dossier special compositeurs et interpretes libanais de musique classique,

«commusication». (le magazine de la CD-Theque), Beirut, 2004

 Zeina Saleh Kayyali and Vincent Rouques, Compositeurs libanais XX et XXI siecles,

Paris: Seguier, 2011

الهوام�ش املراجع
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نزار مروة

ناقد موسيقي وفيّن 
وأديب )1٩31 - 1٩٩2(، 
لبنان.

أصوات من الضّفة الثانية

يف رحلتنا هذه:

معارفهم  اكت�سبوا  املوؤّلفون  هوؤلء  اأّولً:   

م�سادر  من  اأو  الغرب  يف  درا�ستهم  من  اإّما  اتهم 
ّ
وتقني

ة ذات طابع غربي. اإّل اأّنهم يف الوقت ذاته مّطلعون 
ّ
حمّلي

يقرتب  بع�سهم  اّطالع  يكون  ويكاد  تراثهم  على 

وتاريخهم  ببيئاتهم  اأي�ساً  متاأّثرون  وهم  الكمال،  من 

اإمكاناٍت  فيهم  نتو�ّسم  هكذا  احل�سارّية.  ومكّوناتهم 

فيما  جدواه  يف  واملتنّوع   
ّ
امل�ستمر احل�ساري  للّتفاعل 

ة.
ّ
يّت�سل ب�سفتهم املو�سيقي

 ثانياً: يتطّلب اأداء هذه املوؤّلفات عازفني ذوي 

ات عالية وباأعداد كبرية اأحياناً. هذه احلاجة باتت يف 
ّ
تقني

بالدنا �سعبة التحقيق. فال ن�ستغرب اأن تظّل تلك املوؤّلفات 

اأحياناً على �سكل خمطوطات تنتظر التنفيذ. هذا واقٌع ذو 

ني وتطّورهم 
ّ
ة على ن�ساط هوؤلء املو�سيقي

ّ
انعكا�سات �سلبي

وحي.
ّ
التقني والر

ة 
ّ
املو�سيقي احلياة  على  احلكم  لي�س  ثالثاً:   

بني  عنيٌف  جتاذٌب  ثّمة  قا�سياً.  حكماً  ط 
ّ
بالتخب بالدنا  يف 

والتيار  والتحديث  بالتطّور  والقائلني  بالأ�سالة  القائلني 

ت�سّلطاً  يزداد  الذي  ة 
ّ
ال�ستهالكي املو�سيقى  اإىل  املندفع 

احلقل  يف  باحلقيقة  يخت�ّس  ل  التجاذب  هذا  مت�ساعداً. 

ة �ساملة ي�سعب 
ّ
 فقط، واإّنا هو ظاهرة اجتماعي

ّ
املو�سيقي

وي�سعب  ب. 
ّ
والتغر الأ�سالة  بني  املفا�سلة  اإىل  تب�سيطها 

ة اأو ا�ستخدام 
ّ
ح�رسها �ساأن الّنقا�س حول املقامات العربي

من  بّد  ل  كبري   
ّ
اجتماعي حتّول  كّل  اإّن  الأ�سوات.  تعّدد 

ة على نحٍو 
ّ
ة والفّني

ّ
اأن ي�سايره حتّوٌل يف املفاهيم املو�سيقي

 اأبطاأ 
ٌ
عاّم. غري اأّن التحّول يف وجدان ال�سعب وثقافته اأمر

هذا  على  عديدة  �سواهد  املو�سيقى  تاأريخ  ويف  واأ�سّق. 

ة مثاًل كان 
ّ
الّنب�س املختلف. فع�رس انحدار الدولة العبا�سي

الّتدهور  اآثار  تنعك�س  ومل  اً 
ّ
مو�سيقي ع�سورها  اأزهى  يف 

تقريباً. هذا  بقرنٍ  ذلك  بعد  اإّل  املو�سيقى  ال�سيا�سي على 

اأ�سباب  اأحد  هو  اإذاً  الروحي  للتحّول  املختلف  الّنب�س 

 احلاجة اإىل 
ّ

ت�سّدع مو�سيقانا وف�سامها. نحن الآن باأم�س

من  والتطّور  التحّول  مراحل  خالل  يحمينا  اأمان  �سّمام 

فقدان عنا�رس من روح ثقافتنا، ويحمينا يف الوقت نف�سه 

بة. قة واملتع�سّ
ّ
ة ال�سي

ّ
من تكبيل مو�سيقانا باأغالل املحّلي

الأورك�سرتا  موؤّلفات  من  ار 
ّ
التي بهذا  اهتمامنا   

ة 
ّ
املو�سيقي الآلت  من  الأ�سغر  واملجموعات  ة 

ّ
ال�سيمفوني

 احلا�رس / القائم واإىل 
ّ
اراً... يف الو�سع املو�سيقي

ّ
�سنعتربه تي

امل�ساهمة يف ر�سم الجتاهات املو�سيقية يف امل�ستقبل. اإذ ل 

نقّدم هذا التيار التحديثي... بذاته للّتطوير املو�سيقي ول 

كذلك  ة. 
ّ
الغربي ة 

ّ
التقني ا�ستخدام  د 

ّ
ملجر  

ّ
علمي اأّنه  نقّدمه 

املو�سيقى  يف  الأف�سل  اأّنها  على  املوؤّلفات  هذه  نقّدم  ل 

تنرش »بدايات« يف هذا العدد مقتطفًا من احللقة األوىل من الربناجم اإلذاعي »أصوات من الضفة الثانية« 
الذي بّثته إذاعة صوت الشعب ألّول مّرة يف موسم 1٩٨٩ - 1٩٩٠ وقّدمه نزار مرّوة وكان هيدف إىل تعريف 
الموسيقى  »يف  كتاب  مؤّلف  هو  ومروة  الكبرية.  ورموزها  والعالمّية  العربّية  الموسيقى  تارخي  إىل  المستمع 
اللبنانّية العربية والمرسح الغنايئ الرحباين«. تعود كتاباته األوىل يف النقد الموسيقي إىل أوائل اخلمسينّيات 
يف جمّلة »الثقافة الوطنية«، ومن ثّم يف جمّلة »األخبار«، وجريدة »النداء«. توىّل يف السنوات األخرية من عمره 
الوطن« و»صوت  إذاعيَت »صوت  براجم موسيقّية متخّصصة يف  له  وكان  التحرير يف جمّلة »الطريق«.  إدارة 

الشعب« يف منتصف الثمانينّيات من القرن المايض.
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ّ
مو�سيقي ار 

ّ
كتي نقّدمها  واإّنا  اأ�ساًل.  ة 

ّ
عربي بغري  ة... 

ّ
العربي

ة 
ّ
ارات التي ت�سّعبت اإليها الّظاهرة املو�سيقي

ّ
من �سمن التي

ة عديدة يف الثقافة 
ّ
ة وذاتي

ّ
ة نتيجًة لعوامل مو�سوعي

ّ
العربي

ار الذي يعتمد على الأورك�سرتا 
ّ
ة احلديثة. هذا التي

ّ
العربي

ينظر  مل  الآلت  من  اأ�سغر  جمموعاٍت  اأو  ة 
ّ
ال�سيمفوني

�سيئاً  فيها  يجد  ومل  ة 
ّ
العربي املو�سيقى  اإىل  الر�سا  بعني 

الفّني �سّمه ما �سئت.  اأو  الثقايف  اأو  وحي 
ّ
الر الّنب�س  من 

ة بليغة.
ّ
 احلديث اأ�سيب بجراٍح روحي

ّ
والغناء العربي

هة
ّ
ثقافة جماهريّية م�ش�

ة الغزيرة املو�سوعة يف 
ّ
اأّياً كانت هذه الثقافة ال�ستهالكي

فهي  احلديثة،  الإعالم  و�سائل  بوا�سطة  اجلمهور  ف 
ّ
ت�رس

للثقافة املحرتفة  ثقافة معادية  ثقافة ذات طبيعة جتارّية، 

الفلكلوري  بفرعيه  للرتاث  ومعادية  فيعة 
ّ
الر )الراقية( 

مقيا�س  على  ة 
ّ
الفّني الإبداعات  تنتظم  ة 

ّ
مر لأّول  والفّني. 

�سباق  ين�ساأ  ة، 
ّ
مر ولأّول  �سلعة،  كاأّي  باجلملة،  الإنتاج 

جمنوٌن من اأجل احل�سول على اأق�سى ما ميكن من الربح 

ة، 
ّ
يف الإنتاج الثقايف. اإّنها ثقافة الرّتفيه والّت�سلية ال�سطحي

لقد حتّولت هذه  املتطّلبة.  الأذواق غري  اإىل  املوّجه  طبعاً، 

ة واأّدت 
ّ
القولبة الأيديولوجي اإىل عامٍل فاعٍل يف  الثقافة 

ة 
ّ
الوهمي م 

َ
والقي ة 

ّ
الثقافي ة 

ّ
الجتماعي الأناط  متتني  اإىل 

للوعي اجلماعي العاّم. واأّدى الأمر اإىل انحطاٍط ل مثيل 

له يف الإنتاج الفّني واإىل هبوط التذّوق لدى م�ستهلكي 

الإعالمي  الّت�سال  �سناعة  ومالكي  ومطيعيها  الفنون 

على حدٍّ �سواء.

الوا�سع  وهذا الو�سع يوّلد قطيعة كبرية بني اجلمهور   

والثقافة الرفيعة. فاإذا كان ثّمة ما يقال عن غربة تعي�سها 

ة فتلك العزلة اأو الغربة ل تنبع 
ّ
ة العربي

ّ
املو�سيقى ال�سمفوني

ة التي 
ّ
ة اأو الأورك�سرتالي

ّ
بال�رّسورة من املوؤّلفات ال�سمفوني

نتناولها يف برناجمنا هذا، واإّنا هي نابعة يف الأ�سا�س من 

انحطاط الثقافة اجلماهريّية التي ل ت�سمح بالختبار ول 

ية الختيار. والدليل على ذلك هو الن�سيب البائ�س 
ّ
بحر

ة واحل�رسة على 
ّ
ة الرتاثي

ّ
الذي و�سلت اإليه املو�سيقى العربي

العظيمة  الأ�سوات  وهروب  ة 
ّ
املو�سيقي ة 

ّ
الرتاثي الأ�سكال 

.
ّ
وتدهور الغناء العربي

من  الكثري  تواجه  ة 
ّ
ال�سمفوني اأ�سدقائنا  اأعمال   

ح�سن  حبيب  فالدكتور  ال�سديدتني.  واملقاومة  املعار�سة 

توما مثاًل، يعترب اأّن من اخلطاأ اأن يمُدخل امللّحن العربي اآلت 

ة يف اأحلانه بق�سد التجديد اأو الّتطوير واإّل 
ّ
ة اأجنبي

ّ
مو�سيقي

ة 
ّ
اأوروبي ة 

ّ
مو�سيقي و�سالمل  اأوروّبية  اآلت  ا�ستخدام  لأّدى 

ة وقد تندثر احل�سارة 
ّ
ة اأوروبي

ّ
اإىل �سياغة قوالب مو�سيقي

ة 
ّ
مو�سيقي �ساحية  جميعاً  ون�سبح  العربية  ة 

ّ
املو�سيقي

للمركز الأّم. وترى الباحثة �سهرزاد قا�سم ح�سن اأّن من 

ال�ستفادة  اإىل  والدعوة  الرّتاث  عن  التخّلي  طرح  اخلطاأ 

خلق  وجوب  على  والتاأكيد   
ّ
الأوروبي التكتيك  من 

 ت�ساأل �سهرزاد بحّدة: من قال اإّن 
ّ
ة. ثم

ّ
ة العربي

ّ
ال�سيمفوني

ونّتات، 
ّ

ات وال�س
ّ
يمفوني

ّ
على الب�رسّية اأن ت�سلك طريق ال�س

وملاذا نلغي الختالف ونقّدم التوحيد الهزيل؟ اأّما الزميل 

نق�س  عقدة   
ّ
التاأليفي ار 

ّ
التي يف  اأّن  فريى  �سّحاب  �سليم 

ة 
ّ
ة متخّلفة واملو�سيقى الأوروبي

ّ
تقول باأّن املو�سيقى العربي

متقّدمة. واإذا كان �سليم �سّحاب يقول بالتفاعل احل�ساري 

مع  ة 
ّ
العربي ة 

ّ
املو�سيقي الأ�سكال  تالقي  اإمكان  ينفي  ول 

تها، فهو 
ّ
املنا�سبة لطبيعتها و�سخ�سي ة 

ّ
الأوروبي الأ�سكال 

ة التطّور لأّن هذا 
ّ
يرف�س هذا الإ�رساع الق�رسّي يف عملي

الإ�رساع �سيوؤّدي اإىل تطّوٍر مرتهن.

ة 
ّ
هذا بع�س ما يقول املعار�سون للمو�سيقى ال�سمفوني  

اأن  بال�رسورة  ي�سّح  وقد ل  عام.  بوجٍه  ة 
ّ
والأورك�سرتالي

ن�سع هذه الآراء يف خانة التقوقع، اإّنا هي براأيي يف باب 

التجاذب الفكرّي الذي �سبق اأن اأ�رست اإليه يف باب احلوار 

ة. والواقع اأّن 
ّ
احل�سارّي العاّم الدائر على م�ساحتنا الثقافي

هذا  برناجمنا  يف  لها  �سنعر�س  التي  ة 
ّ
املو�سيقي الأعمال 

اتها واأي�ساً يف 
ّ
اأعماٌل متنّوعة ومتباينة يف اأ�ساليبها وتقني

اإّن  ة. 
ّ
الرتاثي ة 

ّ
املو�سيقي الأ�سول  من  اقرتابها  اأو  ابتعادها 

حملة العرتا�سات ال�سابقة قد ت�سّح بالّن�سبة اإىل بع�س 

الأعمال ول ت�سّح للبع�س الآخر. وتالياً، فهي اعرتا�سات 

لي�ست �سحيحة يف املطلق ول هي خمطئة باملطلق. على 

اإّنه  راً يف منطلقاته، 
ّ
هذا الأ�سا�س يبدو برناجمنا هذا مرب

دعوة اإىل احلوار والّتفاعل والدرا�سة.

ال�سمفوين  ار 
ّ
التي هذا  اعتبار  يح�سن  اإّنه  راأيي  ويف   

خا�سعاً  اً 
ّ
فّني ونتاجاً  العاّمة  ة 

ّ
املو�سيقي اخلارطة  من  جزءاً 

املوؤّلفات  هذه  واآخراً.  اأّولً  الزمني  واحلكم  للتحليل 

ل له م�ستمعوه والآخذون  ة التي نعر�س لها َت�َسَكّ
ّ
املو�سيقي

من  عدٌد  له  بالتاأ�سي�س  قام  تياراً  ل  تمُ�سكِّ التي  مبنطلقاته 

يف  واملنت�رسين  عديدة  اأجياٍل  اإىل  املنتمني  ني 
ّ
املو�سيقي

ن�ساطاتهم  من  نة 
ِّ
بي على  ون 

ّ
مو�سيقي اإّنهم  العربي.  العامل 

ة والتعبريّية، وهم على ثقٍة باأّن 
ّ
ة وغاياتهم الفّني

ّ
املو�سيقي

ة هي خيارات �سحيحة. واإىل 
ّ
ة واملو�سيقي

ّ
خياراتهم الفّني

ني 
ّ
قادمة مع مو�سيقي ملّفاٍت  امل�ستمعني يف  اأعّزائي  اللقاء 

من  وغريها  وم�رس  وتون�س  والعراق  و�سورية  لبنان  يف 

ة اأخرى.
ّ
اأعمال جديدة من بلداٍن عربي
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