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ثورة أكتوبر الروسّية ١٩١٧: البدايات

ملئوّية  املزدوج  العدد  هذا  من  الأكرب  الق�سم  �س  نخ�سّ

الثورة الرو�سّية ١٩١٧. اخرتنا اأن نخرج عن املاألوف، اأي 

�سعوده  يف  الثورة  اأن�ساأْته  الذي  النظام  عن  احلديث  عن 

هي  مبا  ذاتها،  الثورة  اإىل  ف 
ّ
للتعر فر�سًة  اأردناها  وانهياره. 

الع�رسين  القرن  طَبعت  التي  ال�سلطة  على  ا�ستيالءٍ  عملّية 

يقّدم   
ٍّ
اجتماعي اقت�ساديٍّ  نظاٍم  قيام  مع  مبي�َسمها  حدٍّ  اإىل 

يقت�رس  مل  الراأ�سمايّل.  النظام  من  البديل  اأّنه  على  نف�سه 

ف اإىل 
ّ
�سعينا على درا�سة العملّية الثورّية بذاتها، اأرْدنا التعر

اأن يكون جمهولً: توثيق  ما لي�س معروفًا كثرياً، بل يكاد 

اجلوانب  على  والإ�ساءة  الثورة  من  الأّول  العقد  جمريات 

كّل  يف  اأطلقْته  الذي   
ّ
والعملي الفكرّي  للفَوران  املختلفة 

الأوىل  العاملّية  احلرب  ماآ�سي  و�ْسط  واإْن  احلياة  مناحي 

.
ّ
واحلرب الأهلّية والتدّخل اخلارجي

عن  واملذّكرات  النظرّية  املقاربات  با�ستعرا�س  نبداأ   

الثورة قيد الإنتاج، وما ت�سّمنْته من اجتهاداٍت ونقا�ساٍت 

وبناء  ال�سلطة  على  ال�ستيالء  جواز  ة حول 
ّ
املارك�سي يف 

ول  ة 
ّ
الراأ�سمالي بعُد  فيه  تن�سج  مل  بلٍد  يف  ة 

ّ
ال�سرتاكي

مو�سوعات  ال�سَدد  هذا  يف  نن�رس  تناق�ساُتها.  تعّمقْت 

وروزا  غرام�سي  لأنطونيو  ون�سو�ساً  الثورة  عن  لينني 

ة 
ّ
ع�سي لينني  عن  تروت�سكي  ولليون  لوك�سمبورغ 

�ساهد  ريد،  جلون  و�سفحاٍت  ال�سلطة،  على  ال�ستيالء 

هّزت  اأّيام  »ع�رسة  ال�سهري  حتقيقه  ، يف 
ّ
الأمريكي العيان 

فيها  مبا  للثورة،  الأوىل  القرارات  بهذه  نرفق  العامل«. 

اإلغاء  ة �سايك�س - بيكو تنفيذًا ل�سيا�سة 
ّ
قرار ن�رس اتفاقي

رات 
ّ
ّية، واأوىل مقر

ّ
ّية واملعاهدات ال�رس

ّ
ة ال�رس

ّ
الدبلوما�سي

ة عن فل�سطني و�سورية.
ّ
ة ال�سيوعي

ّ
الأممي

الكتب  لأبرز  مبراجعٍة  ال�سهاداِت  تلك  عّزْزنا  وقد   

ال�سادرة حديثاً عن الثورة، تقّدم رميا ماجد كتاب ت�ساينا 

مبا  الثورة  يقارب  الذي  الرو�سّية«،  الثورة  ة  »ق�سّ مييڤيل 

ويناق�س  الالحقة،  ف�سوَلها  تنتظر  تكتمل  مل  عملّيٌة  هي 

جلبري الأ�سقر كتاب اأي. اآي. �سميث »رو�سيا يف الثورة«، 

اأغنى  الأ�سقر  يعتربه  والذي  النقدّي،  الي�سارّي  املنظور  ذا 

الكتب احلديثة عن الثورة واأكرَثها �سمولّيًة.

الذي  الفَوَران  لإبراز  امللّف  من  الأكرب  الق�سم  اأفرْدنا   

 
ٍّ
خا�س تركيز  مع  احلياة  نواحي  خمتلف  يف  الثورة  اأطلقْته 

ر املراأة والتعليم والأدب والفّن باأنواعها وتّياراتها 
ّ
على حتر

بالّتجريب  الثورة  من  الأّول  العقد  زخر  فقد  املختلفة. 

والإبداع واجلموح اإىل الّتغيري وتطّلب اجلديد يف وَم�ساٍت 

وما  وامل�ستحيل،  الطوبى  تطّلب  بل  والبتكار  ّية 
ّ
احلر من 

لبثْت اأن اأطبقْت عليها البريوقراطّية وحْكم احلزب الواحد 

ودكتاتورّية الزعيم الأوحد.

ر 
ّ
نعر�س للّتجريب والبتكار والتجديد يف ق�سايا حتر  

املراأة مع �سينثيا كري�ساتي التي تعالج معاين العمل واحلّب 

ونثبُت  الن�سوّيات.  ال�سيوعّيات  اأوىل  وممار�سات  اأفكار  يف 

هما  ممّيزَتني  ن�سوّيَتني  �سخ�سّيتني  عن  ون�سو�ساً  تقارير 

األك�سندرا كولونتاي، اأّول امراأة ت�سّلمت من�سباً وزارّياً يف 

الن�سوّية الأممّية وم�ساعدة  اآرمان، املنا�سلة  العامَل، واإيني�ّسا 

عن  الغنّية  مبجموعته  رائف  الدين  عماد  وي�ستعني  لينني. 

خالل  الن�سوّي  املل�سق  عن  ليكتب  الن�سوّية  املل�سقات 

الثورة. ويبني و�سام �سعادة على اآخر ال�سدارات عن َدور 

داخل  واخلالفات  بالّنقا�سات  فنا 
ّ
ليعر الثورة  يف  الن�ساء 

 
ّ
احلر احلّب  ق�سايا  عن  خ�سو�ساً  ذاتها،  الن�سوّية  احلركة 
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وموؤ�ّس�سة الزواج، كما يناق�س العالقة الإ�سكالّية بني احلزب 

املراأة  ر 
ّ
لَتحر الأولوّية:  اإ�سكالّية  ب�سدد  الن�سوّية  واحلركة 

 ال�سامل.
ّ
ر املراأة املجتمعي

ّ
العاملة اأم لتحر

اً  ن�سّ نقراأ  ماياكوڤ�سكي  فالدميري  الثورة  �ساعر  عن   

وموُته«،  لغُته  »ماياكوڤ�سكي،  ُبرجر،  جون  للراحل  ثميناً 

اإىل  الثورة.  و�سينما  اآيزن�ستاين  عن  البيك  �سليم  ويكتب 

الأ�سا�سيّة  الثقافيّة  التيّارات  عن  حتقيقاٍت  اأعدْدنا  هذا 

الثورة،  اأطلقْتها  التي  والبنيانيّة،  وامل�ستقبليّة  الطليعيّة 

العمارة  فنون  يف  التجديد   
ّ
وهم الثقافيّة  وال�سيا�سات 

والدعاية  الفوتغرايّف  والتوليف  واملل�سقات  والكتاب 

التجارب  نعر�س عن  اآخرًا،  ولي�س  اأخريًا  اإلخ.  والإعالن، 

والبتكارات املده�سة يف التعليم وعلم النْف�س. اأّما امللحُق 

داّلٍة  فّنيّة  واأعماٍل  ومل�سقات  ل�سَور  �س  فمخ�سّ ر  امل�سوَّ

عن تلك احلقبة من الثورة الرو�سيّة.

اأوىل«  باب  »من  نفتتح  للمجّلة،  العادّية  الأق�سام  يف   

الحتجاجات  متقاطعة على  اأ�سواء  تلقي  درا�سات  بثالث 

وال�رسائح  املناطق  تعنّي  اإيران،  يف  الأخرية  ال�سعبّية 

وَتف�ّسي  التق�ّسف  �سيا�سة  �سّد  فيها  امل�ساركة  الجتماعّية 

البطالة وتَديّن م�ستوى املعي�سة وا�ست�رساء الف�ساد والهدر 

على نفقات املغامرات الإقليمّية، تلي ذلك �سهادتان لب�رسى 

 
ٌ
املَقطري عن ماأ�ساة املدنّيني يف احلروب اليمنّية. واإّنه مَلعرّب

من  موجٍة  مع  تزامنْت  الإيرانّية  الحتجاجات  اأّن  جّداً 

الأردن  اإّياها عّمت  بالق�سايا  تتعّلق  العربّية  الحتجاجات 

م�ستوًى  وبلغْت  التون�سّية  للمناطق  �ساماًل  ُبعداً  واّتخذْت 

بدءٍ  على  بَعوٍد  تنذر  ال�سودان  يف  عالياً  والقمع  العنف  من 

ولنا عودةٌ  العام ٢٠١١.  انتفا�سات  اأطلقت  التي  للعوامل 

يكتب  النتظار،  يف  مقبل.  عدٍد  يف  التطّورات  تلك  اإىل 

انتفا�سة  الحتجاجات:  تلك  اإحدى  نّعوم عن  الفّتاح  عبد 

 على الكيفّية التي 
ٌّ
منطقة الريف املغربّية، وهي مثالٌ عيني

 اإىل دعوةٍ 
ٍّ
ينقلب بها الحتجاج على حالة حرماٍن مناطقي

انف�سالّية اإثنّيٍة عندما ت�سطدم مطالب الحتجاج بالتعّنت 

ال�سلطوّي، ومن العراق مقاٌل نقدّي لدمية يا�سني عن قانون 

املراأة اجلديد يف العراق.

واملمثلة مرمي حّمود  املخرجة  نوّدع  والقلم«،  »نون  يف   

به  ْت  خ�سّ  
ٍّ
َن�س اآخر  احلزين«،  مالك  »مذّكرات  بن�رس 

خالد  ويرتجم  واملبّكرة،  املوؤ�سفة  وفاتها  قبل  »بدايات« 

ف بها، 
ّ
النجار ق�سائد لل�ساعرة الرتكّية ليل ميلدور ويعر

 املقري.
ّ
 علي

ّ
 اليمني

ّ
ويكتب جمال جربان عن الروائي

�سة ل�سينما الراحل جان �سمعون  زاوية »يا عني« خم�سّ  

ق�سم  زّكاك.  هادي  اللبنايّن  للمخرج  م�ستفي�سٍة  درا�سٍة  يف 

عن  الرّي�س  ريا�س  يكتب  العدد.  هذا  يف   
ّ
غني الذاكرة 

 الربيطايّن جورج اأورويل، 
ّ
ال�سحايّف واملنا�سل ال�سرتاكي

ويوّثق مو�سى البديري للّنقد الذاتي الذي اأجرِبَ عليه القائُد 

 اأميل توما ب�سبب معار�سته قرار تق�سيم 
ّ
 الفل�سطيني

ّ
ال�سيوعي

 
ّ
ف اأحمد عَلبي بالكاتب التقدمي

ّ
فل�سطني العام ١٩٤٧، ويعر

من  جديدة  حلقة  ن�رس  ونوا�سل  الفاخوري،  عمر  اللبنايّن 

الق�سم  يف  عمر.  وجارالله  البطل  جورج  من  كلٍّ  مذّكرات 

الفكرّي يثري �سالمة كيلة م�ساألة الفارق بني املادّية اجلدلّية 

بينهما،  الدليل  والختالف   ،
ّ
التاريخي املادّي  والت�سّور 

ونختم بدرا�سٍة مبتكرة وغنّية لديانا عباين عن املو�سيقى يف 

بريوت وبالد ال�سام يف نهاية القرن التا�سع ع�رس.
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النار اليت أرضمت االحتجاجات اإليرانّية

جامعّي وكاتب
إيرايّن - أمريكّي،
له عّدة مؤّلفات
عن األفكار
ّية والثورات، الثور
آخر مؤّلفاته عن 
الثورات العربّية 
»ثورات بدون ثوار«، 
.20١٧

ات يرَ ة يف نوع جديدٍ من الغ�سب. آِصف برَ
ّ
غرقت اجلمهورّية الإ�سالمي

يف ٢٨ كانون الأّول / دي�سمرب ٢٠١٧، انطلق احتجاج 

م�سهد  مدينة  يف  الأ�سعار  ارتفاع  على  �سغري   
ّ
�سارعي

ق ب�رسعة لي�سمل ما يقارب ٨٥ مدينة وبلدة. تذّمرت  وتدفَّ

واحُلكم  املتقلقلة  العي�س  وو�سائل  البطالة،  بفعل  احل�سود 

، مع وجود قّلة ا�ستح�رست ا�سم ر�سا �ساه، امللك 
ّ
القمعي

ات 
ّ
ثالثيني يف  اإيران  حتديث  اإليه  ُيعزى  الذي   

ّ
الفار�سي

 الرئي�س دونالد 
ّ
القرن الع�رسين. ويف هذه الأثناء، ان�سم

اإىل  نتنياهو  بنيامني   
ّ
الإ�رسائيلي الوزراء  ورئي�س  ترامب 

خلق  جماهدي  جماعة  واإىل  ال�ساه  ُحكم  بعودة  املنادين 

ملّثم   
ٌّ
حمتج �سوهد  الإيرايّن«.  ال�سعب  لـ»دعم  املعار�سة 

اإىل  اأبناء �سعبه على الن�سمام  على �رسيط فيديو يحّث 

الحتجاج، ويبعث يف الوقت ذاته ر�سالة اإىل هوؤلء احللفاء 

و�ساأننا«.  ويرتكونا  اجلحيم  اإىل  »يذهبوا  كي  الغريبني 

ة 
ّ
قمعي ة 

ّ
بولي�سي اإجراءات  فر�س  بعد  الحتجاج  وانتهى 

، خمّلفاً ٢٥ 
ّ
على املحتّجني وو�سائل التوا�سل الجتماعي

قتياًل و٣٧٠٠ معتَقل.

ّ
 ا�شتثنائي

ّ
احتجاج �شعبي

املالحظات  بني  من  النتفا�سة؟  هذه   
ّ

نف�رس اأن  لنا  كيف 

ر الأّول الحتجاج  الكثرية، لدينا تف�سريان رئي�سان. ي�سوِّ

عن  مثالً  بكونه  الّثاين  يفهمه  بينما  لثورة.  متهيدًا  بكونه 

ون عن م�ساغلهم العاّمة 
ّ
ة التي ُيْعرب بها الإيراني

ّ
الكيفي

عادًة. لكّن الواقع يبدو خمتلفاً على اأّية حال. فما ارت�سح 

ة، 
ّ
د امتداد لحتجاجات روتيني

ّ
يف اإيران اأخرياً لي�س جمر

ففي   .
ّ
ا�ستثنائي  

ّ
�سعبي احتجاج  هو  بل  لثورة،  متهيداً  اأو 

قلب الحتجاج جند »فقراء الطبقة الو�سطى« وهي الطبقة 

فيه  ُترك   
ّ
نيولربايل ع�رس  ولّدها  التي  النا�سئة  الغا�سبة 

اإيران،  اقت�ساد  انفتاح  مع  ال�سوق.  لرحمة  ال�سعب  رفاُه 

ولكّنها  ة، 
ّ
التعليمي الفر�س  من  الطبقة  هذه  ا�ستفادْت 

لقت اإخفاقًا يف �سوق العمل، كان �سقف توّقعاتها عاليًا، 

وجود  ومع  ا�ستقراراً.  اأقّل  معي�ستها  م�ستوى  كان  ولكن 

والطبقة  الو�سطى  الطبقة  من   
ٍّ
كل ميل  عن  متمايزٍ  ميلٍ 

اأًة لإقالق راحة 
ّ
ُمهي املتململة  الطبقة  الفقرية، كانت هذه 

ال�سلطات الالمبالية.

املحرومني من احلقوق  اأو  ال 
ّ
العم لي�ست احتجاجات   

ات، 
ّ
نادرًة ول م�ستجّدًة يف �سوارع اإيران. فمنذ الت�سعيني

الأجور،  ب�سبب  احتجاجات  يف  يخرجون  ال 
ّ
العم كان 

ومعا�سات التقاعد، والت�رسيحات املوّقتة، و�سّد النقابات 

العمل  جعلت  التي  القت�سادّية  اللربلة  واآثار  امل�ستقّلة، 

قرابة ٨٠  اأّن  اليوم  وه�سا�سة. جند  وتهلهاًل  ت�سّظياً  اأكرث 

ال يف اإيران يعملون بعقودٍ موّقتة 
ّ
يف املئة من جمموع العم

غري م�سمونة. ورمّبا بنتيجة هذا، كان هناك ٤٠٠ احتجاج 

تبعاً  عام ٢٠١٦،  احتجاجاً  عام ٢٠١٥، و٣٦٠  تقريباً 

لدرا�سة كيفان هاري�س وزيپ كالب يف جامعة كاليفورنيا 

قرابة ٩٠٠ احتجاج  انطلق  UCLA، كما  اأجنل�س  لو�س   -

منذ اآذار / مار�س يف العام املا�سي ]٢٠١٧[، تبعًا للباحثة 

يف �سوؤون العمل زهراء اآية الله. ويف الحتجاج الأخري، 

اليّة بيانًا تدعو فيه اإىل »اإنهاء 
ّ
اأ�سدرت خم�س منّظمات عم

اإ�سالحات  اإجراء  على  احلكومة  وحتّث  والبوؤ�س«،  الفقر 

ال 
ّ
العم اأّن  الوا�سح  ومن  ال. 

ّ
العم مل�سلحة  اقت�سادّية 

انخراطهم  مدى  لكّن  الحتجاجات،  دعموا  ني 
ّ
النقابي

 غري معروف.
ّ
الفعلي

على  ة، 
ّ
الإيراني اجلماهري  اأّن  جند  الأيام  هذه  ويف   

اأكرث   ،
ّ
يومي مبعّدل  ال�سلطات  تواجه  التي  هي  تباُينها، 

مار�س   / اآذار  منذ  ون. 
ّ
النقابي ال 

ّ
العم يفعله  كان  ممّا  حتى 

احتجاج   ١٧٠٠ يقارب  ما  خروج  عن  اأُعلن   ،٢٠١٦

وهي  ة، 
ّ
الإ�سالمي الثورة  ُموؤِثري  ة 

ّ
جمعي بح�سب   ،

ّ
�سعبي
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بة من الرئي�س ال�سابق حممود اأحمدي 
ّ
هيئة حمافظة مقر

ال�سوارع  باعة  بني  ة 
ّ
يومي معارك  املدن  وت�سهد   .

١
جناد  -

اجات الأجرة الذين 
ّ
ات ال�رسطة، و�سائقي در

ّ
اجلوالني وقو

كاب والب�سائع يف املدن، 
ّ
يعملون بال رخ�سة يف نقل الر

واملوِدعني  املعا�سات،  ب�ساأن  املتقاعدين  واحتجاجات 

ب�سبب  واملزارعني  املفقودة،  ة 
ّ
امل�رسفي الودائع  ب�ساأن 

واأرا�سيهم،  حما�سيلهم  مع  يواجهونها  التي  ال�سعوبات 

تن�رس  وفيما  املياه.  ونق�س  الّدائم  ث 
ّ
بالتلو واملنّددين 

»التعّديات  على  التقييدّية  اإجراءاتها  �سبكة  احلكومة 

ة - مثل بناء املنازل بال رخ�سة، 
ّ
ال�سامتة« وغري الر�سمي

البيع يف  اأو  الكهرباء،  ب من فواتري 
ّ
املياه والتهر و�رسقة 

د 
ّ
ال�سارع - يوّجه الفقراء غ�سبهم نحو ال�سوارع. وجت�س

ة 
ّ
، رّدة الفعل اجلمعي

ّ
هذه الحتجاجات، على نحو جزئي

خالل  من  فعله  عن  يعجزون  ما  �سّد  الدنيا  للّطبقات 

تعّدياتهم ال�سامتة.

الحتجاجات   
ّ
اليومي ال�سخط  هذا  اأ�رسم  وقد   

هذا  من  اأبعد  اإىل  الحتجاج  مدى  َل  و�سَ لكْن  الأخرية. 

خط - حيث اندجمت الحتجاجات فجاأة، وانت�رست  ال�سَّ

وا�سحة،  ة 
ّ
�سيا�سي بلغة  تتحّدث  وباتت  البالد،  اأنحاء  يف 

ان يف عمر 
ّ
وت�سّمنْت اأعماَل عنف، و�سار قادتها هم ال�سب

الو�سطى،  الطبقة  تلك  فقراء  من  اأنّهم  ومبا  ات. 
ّ
الع�رسيني

اإىل  اخلروج  يف  العظيمة  املجازفة  عاتقهم  على  اأخذوا 

ما  يف  والتن�سيق  الّتظاهرات،  وتنظيم  للهتاف،  ال�سوارع 

بينهم. مل تكن الحتجاجات عادّية، بل كانت اأقرب اإىل 

ة على امتداد البالد.
ّ
ثورة ا�ستثنائي

انتفا�شات 1991 و199٤ و2009

ة جنت من انتفا�ستني �ساريتني، ما 
ّ
مبا اأّن اجلمهورّية الإ�سالمي

ة هذا النتفا�سة؟ حدثت النتفا�سة الأوىل 
ّ
مدى ا�ستثنائي

بني عامي ١٩٩١ و١٩٩٤، وكانت عبارة عن �سل�سلة من 

ة التي �سملت مدن طهران، �سرياز، 
ّ
الحتجاجات ال�سعبي

معظم  و�سملت  اآباد.  وخرم  تربيز،  قزوين،  م�سهد،  اآراك، 

ات املدن اإثر هدم ممتلكاتهم 
ّ
هذه الأحداث �سّكان ع�سوائي

ة 
ّ
على يد ال�سلطات البلدّية. وكان اأكرث احلوادث دراماتيكي

م�سهد،  مدينة  يف  طالب«  »كوي  ات 
ّ
ع�سوائي منطقة  يف 

حني رف�ست ال�سلطات منح رخ�سة لتنظيم جمموعة من 

ْين، 
َ
متظاهر ال�رسطة  قوات  قتلت  وحني  ة. 

ّ
املبني امل�ساكن 

وعددًا  واملكتبة  املدينة  جمل�س  مبنى  املحتّجون  اأحرق 

اإّن  تقارير  قالت  امل�ساء،  حلول  ومع  ال�رسطة؛  من خمافر 

املحتجني �سيطروا على املدينة. ومع عجز اجلي�س عن قمع 

ة 
ّ
اإ�سافي املتظاهرين، ا�ستدعت احلكومة املركزّية وحدات 

مدن  من  املتطوعني(  من  )ميلي�سيا  البا�سيج  قوات  من 

تدمري ١٠٠  عن  م�سهد  د 
ّ
متر اأ�سفر  النهاية،  ويف  اأخرى. 

�سّتة  وُقتل  من ٣٠٠،  اأكرث  واعُتقل  جتارّي.  بناء وحمّل 

اأفراد �رسطة، واأُعدم اأربعة متظاهرين.

اخل�رساء  الثورة  كانت  فقد  الأخرى  النتفا�سة  اأّما   

تزويرٍ  ب�سبب  كانت  �رسارتها  اأّن  ومع   .٢٠٠٩ عام 

تن�سيب  اأعادت  التي  ة 
ّ
الرئا�سي النتخابات  نتائج  يف 

 
ّ
الإ�سالحي ح  املر�سَّ �سّد  جناد  اأحمدي  حممود  املت�سّدد 

ل مري ح�سني مو�سوي، اإّل اأنّها ا�سَتَعرْت بفعل َتوٍق  املف�سَّ

واحلكم  والف�ساد،  ة، 
ّ
اليومي الرقابة  من  تخلو  حلياٍة  مديد 

. ولأ�سابيع بعد اإعالن نتائج النتخابات، كانت 
ّ
الت�سّلطي

الثورة.  لتلك   
ّ
الأ�سا�سي التعبري  هي  ال�سارع  �سيا�سة 

بت امل�سرية ال�سامتة الكبرية يف ١٥ حزيران / يونيو 
ّ
ت�سب

يف  ة، 
ّ
امل�ستمر ال�سوارع  ومعارك  طهران،  يف   ٢٠٠٩

الثورّي  احلر�س  �س 
ّ
حر ما  املحافظة،  �سة 

ّ
للموؤ�س �سدمٍة 

�سهرين.  العا�سمة طوال  على  تاّمة  �سيطرةٍ  اإحكام  على 

اآلف  ع�رسة  اإىل  املعَتقلني  عدد  و�سل  العام،  نهاية  ومع 

ة، 
ّ
والقتلى اإىل ٧٠. واأُغلقت و�سائل الإعالم الإ�سالحي

ًا.
ّ
 يف املدينة فعلي

ّ
وانتهى التوا�سل احلر

ات 
ّ
الت�سعيني ثورة  كانت  احلركات؟  تلك  قاد  َمن   

ني 
ّ
الأمي الأرياف  مهاجري   - ني 

ّ
العادي اإيران  فقراء  ثورة 

ة، 
ّ
املحّلي ال�رساعات  ينخرطون يف  الذين  معظمهم،  يف 

ة. 
ّ
ون عن �سكاويهم ب�ساأن ال�سكن واخلدمات العام

ّ
ويعرب

وقيادتها  اخل�رساء  الثورة  انطلقت  العك�س،  وعلى 

طهران  يف  ة 
ّ
املديني الو�سطى  الطبقة  من  ة 

ّ
الإ�سالحي

وبع�س املدن الكربى يف الغالب. وكانت م�ساغل هوؤلء 

ة.
ّ
ة وال�سيا�سي

ّ
ات املدني

ّ
ي
ّ
مرتبطة باحلر

الفقراء  من  ينطلق  فلم  الأخري  الحتجاج  اأّما   

ة: فبح�سب وزارة 
ّ
العادّيني، اأو الطبقات الو�سطى احلداثي

ة، كان اأكرث من ٩٠ يف املئة من املعتقلني، حتت 
ّ
الداخلي

�سّن اخلام�سة والع�رسين، ومن املتعّلمني يف الغالب. وقد 

نت الأحداُث الأخرية ثورة فقراء الطبقة الو�سطى، وهم 
ّ
بي

 
الطبقات  أو  العاديين،  الفقراء  من  ينطلق  لم  األخير  االحتجاج 
الوسطـــــــــــــــــــــــى الحداثية: فبحسب وزارة الداخلية، كان 
أكثر من ٩٠ في المئة من المعتقلين، تحت سن الخامسة والعشرين.
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ة اأو�سع، ومتّدن، 
ّ
�س تعليمي

َ
ة كبرية، وُفر

ّ
نتاج طفرة �سبابي

ولربلة اقت�سادّية �سارية.

مفارقات الطبقة الو�شطى املفقرة

متتاز  اإنّها  الطبقة.  هذه  يف  املفارقة  اإىل  يلفت  ما  ثّمة 

التوا�سل  و�سائل  من  مت�سّلعٌة  ة، 
ّ
جامعي ب�سهاداٍت 

بحياة  وحتلم  العامل،  عن  معلومات  ومتتلك  ة، 
ّ
الفرتا�سي

القت�سادّي  احلرمان  بفعل  مرغمٌة  لكّنها  و�سطى،  طبقةٍ 

ات 
ّ
الع�سوائي يف  العتيادّيني  الفقراء  حياة  عي�س  على 

اأو  ة 
ّ
العائلي الإعانات  على  وتعتا�س  املدن،  و�سواحي 

ة معظم الأحيان - كاأن 
ّ
على وظائف متدنّية وغري م�ستقر

اأ�سحاب  اأو  باعة فاكهة،  اأو  تاك�سي مثالً،  يعملوا �سائقي 

الو�سطى  الطبقة  فقراء  ابن  مبيعات.  مندوبي  اأو  ب�سطات، 

يرتاد مركز املدينة، ولكّنه يعي�س يف اأطرافها. يحلم بحذاء 

مقّلدة رخي�سة.  بن�سخةٍ  اأن ير�سى  »نايكي«، ولكْن عليه 

 
ّ

يحلم بالعمل اأو ق�ساء الإجازة خارج البالد، ولكّنه يح�س

ٌق بفعل نق�س املال وتقييدات اإجراءات احلدود. 
َّ
باأنّه مطو

ال�سفيح  مدن  واحلرمان،  الفقر  عامل  تربط  طبقٌة  اإنّها 

اجلامعة،  بعامل  ال�ستقرار،  وعدم  الّديون  املوّقت،  والعمل 

ة. اأفرادها واعون 
ّ
وال�ستهالك، والإنرتنت - باحلياة الكوني

نحوٍ  اإليه على  يفتقرون  وملا  العامل  متوّفر يف  ملا هو  جّدًا 

وحالة  ا�ستقرارهم  عدم  يكون  اأن  املفرت�س  من  موؤمل، 

اللمبو ]الربزخ[ ظروفًا موّقتًة، ولكّنها اأ�سبحْت دائمة يف 

بالغة  اأو  ًا 
ّ
اأنّها ل ت�سعر بكونها �سابة كلي واقع احلال. ومبا 

الطبقة  �ست�سبح هذه  ة كبرية، 
ّ
اأخالقي باإهانةٍ  ًا، ومليئة 

ّ
كلي

ة.
ّ
لعبًا حمورّياً يف ال�سيا�سة الراديكالي

ات، حينما ولَّد 
ّ
تعود اأ�سول هذه اجلماعة اإىل الثمانيني  

ال�رسائح  اأكرب  اإحدى  اإيران  يف  العايل  اخل�سوبة  معدل 

َترافق  ذاته،  الوقت  ويف  العامل.  يف  ال�سابّة  ة 
ّ
ال�سّكاني

نهاية  ومع  اأي�ساً.  التعليم  معّدل  ارتفاع  مع  الأمر  هذا 

ات، كان عدد ال�سّكان من الطاّلب قد زاد بن�سبة 
ّ
الت�سعيني

٢٢٦ يف املئة اأي ما يعادل ٢٠ مليوناً، اأو ن�سبة ثلث �سّكان 

الطاّلب  عدد  بات   ،٢٠١٤ يونيو   / حزيران  ويف  البالد. 

ازدياد  بن�سبة   - طالب  ماليني   ٤.٥ اإيران  يف  ني 
ّ
اجلامعي

العقد  بدايات  الثورة. ويف  قيام  منذ  اأكرث من ٢٥ �سعفاً 

 
ّ
ي�سم بيوٍت  بيٍت من خم�سة  كّل  كان  ة، 

ّ
الألفي من  الأّول 

اآزاد  ازدهار جامعة  اأ�سهم  جًا. كما 
ّ
اأو متخر ًا 

ّ
طالبًا جامعي

ة يف 
ّ
ة اخلا�ّسة وامتداد التعليم اإىل البلدات الريفي

ّ
الإ�سالمي

ني يف كّل قرية.
ّ
جني جامعي

ّ
توليد متخر

اأنّه  اإّل  التوّقعات،  �سقف  رفع  التعليم  اأّن  مع  ولكْن   

بالّن�سبة  الأقّل  على  اقت�سادّي،  حراكٍ  تاأمني  يف  اأخفق 

 ممّن ل يزالون 
ٍّ
جٍ جامعي

ّ
اإىل مليونني ون�سف مليون متخر

ًا. وباملجمل، فاإّن ن�سبة ٣٥ يف املئة 
ّ
عاطلني من العمل حالي

العمل، بح�سب تقرير  املتعّلمني عاطلون من  ال�سباب  من 

برملايّن. ل بّد لهوؤلء ال�سباب من دفن اأحالمهم يف امتالك 

اأجل  من  يلزمهم  الو�سطى، حيث  الطبقة  بيوت  من  بيٍت 

تاأمينه اّدخار ثلث دخلهم ال�سهرّي ملّدة ٩٦ �سنة. وبدلً 

ة 
ّ
الع�سوائي املناطق  يف  منهم  كبري  عدٌد   

ّ
ي�ستقر هذا،  من 

اأكرث من ٢٠ يف املئة من �سّكان املدن  اليوم  التي توؤوي 

ة 
ّ
املدني التنمية  وزارة  اأجرْتها  درا�سة  بح�سب  اإيران،  يف 

يف اإيران عام ٢٠١٤. وبوجود دخلٍ قليلٍ و�سكنٍ بائ�س، 

تتال�سى اأحالم الّزواج اأو ُتعلَّق - وهذا �سبٌب من اأ�سباب 

 يبقون عازبني مع 
ٍّ
اإيراين  

ٍّ
ج جامعي

ّ
اأربعة ماليني متخر اأّن 

ف عليه. ومع اأّن العائالت يف 
َ
اأنّهم يف �سّن الزواج املتعار

اإيران ُتعني الأفراد املعوزين يف العائلة، اإّل اأّن عار الّتكال 

وال�سعور العام بالركود يفاقم م�ساعر ال�سخط لدى هوؤلء 

ال�سباب البالغني على نحو متوا�سل. ومع اإخفاق القت�ساد 

يف خلق وظائف لهم واإخفاق احلكومة يف حمايتهم، يبدو 

وقد  ثورة.  لإ�سعال  جاهزين  املتحّفزون  ال�سباب  هوؤلء 

جاءت هذه ال�رسارة مع احتجاجات م�سهد.

ّ
 والتدّخل اخلارجي

ّ
التمثيل ال�شيا�شي

من يتحّدث با�سم هوؤلء ال�سباب املحرومني من حقوقهم؟ 

ات، 
ّ
يف اأزمنٍة اأخرى وبلدانٍ اأخرى، مثل م�رس يف الت�سعيني

ةٍ 
ّ
قومي حركاتٍ  اإىل  الطبقة  هذه  من  �رسائح  لت 

ّ
حتو

الربيع  قبل  ال�سارع  �سيا�سة  اإىل  اللجوء  قبل  واإ�سالموّية 

 
ّ
التون�سي الحتاد  اأّن  بدا  تون�س،  يف  اأثنائه.  ويف   

ّ
العربي

مينحهم  قد  الو�سط،  ي�سار  من  ُيعّد  الذي  لل�سغل،  العاّم 

قبله.  اإغرائهم  ة يف 
ّ
الإ�سالمي الدولة  ت�سبق  مل  لو  �سوتًا، 

لكْن يف اإيران، لي�س لدى هوؤلء ال�سباب اأدنى متثيل - ل 

�سواٌء  ة، 
ّ
اأيديولوجي جماعة  ببناء  امل�سغولون  ون 

ّ
الإ�سالمي

ة« 
ّ
ون املنهمكون يف »التنمية ال�سيا�سي

ّ
يف ذلك الإ�سالحي

يف  اختفوا  الذين  والي�سارّيون   ،
ّ
اإ�سالمي مابعد  وم�رسوع 

 
مع إخفاق االقتصاد في خلق وظائف لهم وإخفاق الحكومة في 
حمايتهم، يبدو هؤالء الشباب المتحفزون جاهزين إلشعال ثورة. 
وقد جاءت هذه الشرارة مع احتجاجات مشهــــــــــــــــــــــــــد.
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ة )جمعيت ايثاركران انقالب ا�سالمي(: حزب 
ّ
ة ُموؤثري الثورة الإ�سالمي

ّ
جمعي  ١

اً اإّل 
ّ
ة منذ عام ١٩٩٥، ولكّنه مل يتاأ�س�س ر�سمي

ّ
حمافظ بداأ ن�ساطاته ال�سيا�سي

يف �سباط / فرباير ١٩٩٧. ُيعرف يف اإيران باخت�ساره بكلمة »ايثاركران« التي 

ة. ويتكّون احلزب من اأع�ساء �سابقني يف قّوات البا�سيج 
ّ
تعني »اإيثار« بالعربي

ة، ويعّد من اأكرب القوى املعار�سة 
ّ
ة - الإيراني

ّ
ممّن �ساركوا يف احلرب العراقي

ني، حيث يتّهمهم باأّنهم »عمالء للوليات املتحدة«. كان جناد اأحد 
ّ
لالإ�سالحي

ة عام ٢٠٠٥، 
ّ
موؤ�ّس�سي هذا احلزب الذي دعمه بقّوة يف النتخابات الرئا�سي

ة يف فرتة حكم جناد.
ّ
و�سغل عدد من اأع�سائه منا�سب حكومي

، كان اأحد الطالب 
ّ
 ونا�سط اجتماعي

ّ
عبا�س عبدي )١٩٥٦(: �سو�سيولوجي  ٢

ة عام 
ّ
ة يف طهران مع اندلع الثورة الإيراني

ّ
الذين اقتحموا ال�سفارة الأمريكي

ة املحافظة، ومن ثم اأحد 
ّ
١٩٧٩، وما لبث اأن اأ�سبح ناقدًا للموؤ�س�سة ال�سيا�سي

ة املوؤّثرة خالل رئا�سة حممد خامتي وبعدها. �سادق 
ّ
ات الإ�سالحي

ّ
اأهم ال�سخ�سي

زيباكالم )١٩٤٨(: اأكادميي وكاتب ووجه اإعالمي معروف يف اإيران وخارجها. 

ف بانتقاداته احلادة للمحافظني وللرئي�س ح�سن روحاين على ال�سواء، 
َ
ُيعر

ني ورفع الإقامة اجلربّية عن قادة 
ّ
بخا�سة يف ما يخ�س اإطالق ال�سجناء ال�سيا�سي

احلركة اخل�رساء.

هوام�ش

نف�سها  متثيل  على  الطبقة  هذه  اأُرغمْت  وقد  معظمهم. 

الأخري.  الحتجاج  يف  و�سمعنا  راأينا  كما  ال�سوارع،  يف 

تون�س يف  الأذهان  اإىل  ثورتهم  ات 
ّ
ديناميكي اأعادْت  وقد 

انتفا�سة كانون الأول / دي�سمرب ٢٠١٠، حيث لعب فقراء 

الطبقة الو�سطى دوراً جوهرّيًا.

ثّمة  لثورة؟  متهيٌد  اإيران  يف  الأخرية  النتفا�سة  هل   

موؤ�رّساٌت بعينها - امتداد الحتجاجات يف اأرجاء البالد، 

الدعوات اإىل تغيري النظام، انق�سام النخبة، والدعم الدويّل 

ة هذا الحتمال. لكْن �ستكون 
ّ
- يبدو اأنّها توحي باإمكاني

هذه �سوء قراءٍة للو�سع.

ب الدعم الدويّل من اأجل تغيري النظام اأو 
ّ
اأّوًل، �سيت�سب  

ة 
ّ
ة، بنزع امل�سداقي

ّ
الدعوات اإىل العنف، يف املرحلة احلالي

ة. 
ّ
د عمالء لقوى خارجي

ّ
عن املحتّجني بحيث يبدون جمر

يف  وا�سعٍ  نحوٍ  على  امتّدْت  الحتجاجات  اأّن  مع  ثانيًا، 

ة كانت حمدودًة 
ّ
اأرجاء البالد، اإّل اأّن اأرقام امل�ساركني الفعلي

من  كبريًا  عددًا  اأّن  ومع  اخل�رساء.  الثورة  مع  باملقارنة 

اأنّهم  اإّل  فعاًل،  ال�سوارع  احت�سدوا يف  العادّيني  املواطنني 

غري  بدوا  الأحيان،  اأغلب  الأحداث  ر 
ّ
تطو مبراقبة  اكتفوا 

�سفر عنه الو�سع، وخافوا اأن ت�سبح بالدهم 
ُ
واثقني ممّا �سي

ة يف 
ّ
ال�سيا�سي النخبة  انق�سام  برغم  ثالثاً،  اأخرى.  �سوريَة 

اإيران - حيث تبادلوا اللوم ب�ساأن اندلع الحتجاجات - 

دين ب�رسامة حيال �سون اأ�سا�سات الّنظام. فقد ظّلوا موحَّ

، اأخفقت النتفا�سة حتى الآن 
ّ
اأخريًا، وهذا هو الأهم  

ة 
ّ
ة وال�سيا�سي

ّ
يف ا�ستقطاب ائتالٍف وا�سعٍ من القوى الطبقي

الثورة اخل�رساء  الذي حكم على  ذاته  العجز  - وهذا هو 

والعاملة.  الفقرية  الطبقتني  اإليها   
ّ
ت�سم مل  اإذ  بالف�سل، 

من  حمروم  �سعبٍ  انتفا�سة  هي  الأخرية  اإيران  انتفا�سة 

كبرية.  بن�سبة  غائبة  املقتدرة  الو�سطى  الطبقة   - احلقوق 

تتحّدر  ة 
ّ
اأ�سا�سي ة 

ّ
�سيا�سي ة 

ّ
قو وهم  ون، 

ّ
الإ�سالحي اأّما 

من  بعيدين  اأنف�سهم  اأبقوا  فقد  الو�سطى،  الطبقة  من 

وا 
ّ

يها ومثّقفيها عرب
ّ
اأّن �سيا�سي ة. كما 

ّ
الحتجاجات احلالي

اأو  ا�س عبدي 
ّ
لالنتفا�سة، منهم عب عن معار�سةٍ �رسيحةٍ 

ني القلقلة   اللذان حتّدثا ب�رساحة راف�سَ
٢
�سادق زيباكالم

�سيناريو  ا�ستدعاء  اإىل  وبالإ�سافة  لال�ستقرار.  املزعزعة 

جوهر  يرف�سون  ني 
ّ
الإ�سالحي فاإّن  ال�سورّي،  الّنَمط  على 

الإ�سالح  مببداأ  يوؤمنون  اإذ  املبداأ.  حيث  من  الثورة  فكرة 

الأمر،  واقع  يف  املهّمة  ة، 
ّ
الفعلي جهودهم  اأّن  مع  ة، 

ّ
بقو

�سة 
ّ
املوؤ�س جانب  من  العنيدة  املقاومة  بفعل  اأُحبطْت  قد 

�سات غري املنتَخبة ولكن القوّية يف 
ّ
املحافظة - وهي املوؤ�س

ة. وما نعنيه هو اأّن قيام حركة ثورّية 
ّ
اجلمهورّية الإ�سالمي

القوى  ائتالف من  بعيد من دون  اإىل حدٍّ  احتماٌل �سئيٌل 

ة، العّمال الفقراء والطبقة الو�سطى.
ّ
ة وال�سيا�سي

ّ
الطبقي

اأّما الآن، فقد انتهت النتفا�سة وانتهت اأّية فكرة لثورة   

و�سيكة. لكّن املظامل الكامنة ل تزال باقية، واإن وا�سلت 

احلكومة �سيا�سة الأمر الواقع، من الأرجح اأن تقوم »الطبقة 

الغا�سبة« بال�رسب جمّددًا عاجاًل اأو اآجالً. ل اأحد يعلم ما 

ة على 
ّ
ة ع�سي

ّ
الذي �سيحدث حينذاك. فال�سيا�سة الإيراني

وؤ اإىل حدٍّ كبري - اأّما الثورة فعلى نحوٍ اأكرب حتى.
ّ
التنب

زخمها،  قة 
ّ
املتفر الحتجاجات  ا�ستعادت  لو  وماذا   

ة، والطبقات الو�سطى 
ّ
واجتذبت الفقراء، والقوى ال�سيا�سي

اأثمر  لو  حتى  ثورّي؟  انفجار  �رسارة  يطلق  ائتالفٍ  �سمن 

ر 
ّ
الأمر عن انتفا�سةٍ على امتداد البالد، من الأرجح اأن يتطو

 اآخر - ل ُيحدث اإّل تغيريًا �سئياًل يف 
ّ
الأمر اإىل ربيع عربي

قوّيًا،  تنظيمًا  الثورّية  احلركة  ر  تطوِّ مل  ما   - الدولة  �سلطة 

على  قادرة  وقيادة  ًا، 
ّ
تقّدمي وبرناجمًا  ة، 

ّ
ا�سرتاتيجي وروؤية 

ة حدوث م�ستقبل اآخر قائمة فعالً. 
ّ
اإلهام ال�سعب باأّن اإمكاني

وامل�ستقبل مفتوح على الحتمالت يف جميع الأحوال.

المظالم  لثورة وشيكة. لكن  أية فكرة  انتهت االنتفاضة وانتهت 
الكامنة ال تزال باقية، وإن واصلت الحكومة سياسة األمر الواقع، من 
األرجح أن تقوم »الطبقة الغاضبة« بالضرب مجددا عاجال أو آجال.
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أستاذ ماسعد يف 
الدرااست الدولّية 
يف جامعة دي بول. 
كذلك، يكتب يف 
 Middle East Report
Goftogu Dialogueو 
وهي صحيفة إيرانّية 
تعىن بالتحليل 
االجتماعي النقدي.

كافيه إحاسين

االقتصاد األخاليق لالحتجاجات اإليرانّية

لِفتًة  اإيران  يف  اأخريًا  كت 
ّ
حتر التي  التظاهرات  كانت 

 وجمموعة ال�سكاوى التي �سملتها. 
ّ
ب�سبب نطاقها اجلغرايف

بها 
ّ
بداأت هذه الحتجاجات يف مدن املحافظات وقد �سب

والأجور  والت�سّخم،  ة 
ّ
امل�ستمر البطالة  حيال  ال�ستياء 

طويل،  زمٍن  منذ  ا�ستحّقت  التي  التقاعد  ومعا�سات 

، ف�سالً عن 
ّ
وانخفا�س الإعانات النقدّية، والتدهور البيئي

ة امل�سبوهة التي َتبنّي اأّنها �رسكات 
ّ
انهيار املوؤ�ّس�سات املالي

�رسخة  جوهرها،  يف  الحتجاجات  هذه  ومتّثل  احتيال. 

اأطلقتها الأطراف املهّم�سة �سّد ما تعتربه املركز  ة 
ّ
اأخالقي

ة التي 
ّ
القا�سي املتحّجر وخيانته ملبادئ العدالة الجتماعي

اأحيت القوى الثورّية عام ١٩٧٩ ووّحدتها.

ة �سمًة دائمة ووا�سعة النت�سار 
ّ
كانت املعار�سة ال�سعبي  

ة 
ّ
ةٍ منذ انتهاء احلرب العراقي ة، وبخا�سّ

ّ
يف ال�سيا�سة الإيراني

كبري  باهتمامٍ  حتظى  ل  اأّنها  بيد   .١٩٨٨ عام  ة 
ّ
الإيراني

ذلك  عن  عو�ساً  ترّكز  التي  ة 
ّ
الغربي الإعالم  و�سائل  يف 

الّنَخب  بني  الفئوّي  والتناف�س  الأعلى،  املر�سد  اآراء  على 

ال�سحافة  اإىل  �رسيعة  نظرًة  اإّن  حتى  النووّي.  والربنامج 

ار 
ّ
تي عن  تك�سف  املا�سية  الثالثة  العقود  خالل  ة 

ّ
الإيراني

�سني، 
ّ
واملمر املعّلمني،  قبل  من  الحتجاجات  من   

ٍّ
م�ستمر

و�سائقي البا�سات، والعّمال يف جمال ال�سناعة والزراعة، 

واملجّندين، والطاّلب، واملتقاعدين وغريهم ب�سبب الوعود 

ة على 
ّ
الكاذبة وظروف العمل. وهذه الحتجاجات م�ستمر

غم من اأّن ال�سلطات تتعامل معها بق�سوة.
ّ
الر

هوؤلء املواطنون لي�سوا جميعاً فقراء، اأو ممّن ل ميلكون   

ن�سبة  من  يعانون  لكّنهم  املتعّلمني،  غري  اأو  املمتلكات، 

اإ�سكاٍن  �سوق  ومن  ال�سباب،  �سفوف  يف  مرتفعةٍ  بطالةٍ 

اأنظمة عمٍل مرتاخية، ومن عدم  امل�ساربة، ومن  �سّوهتها 

بح�سب  املوعودة  احلياة  يعي�سوا  اأن  على  عمومًا  القدرة، 

م�ستوى  مع  التما�سي  على  حتى  اأو   
ّ
التعليمي و�سعهم 

بارعٌة يف  ة 
ّ
الإ�سالمي اجلمهورّية  اأّن  ومبا  والِديهم.  معي�سة 

الأحزاب  مثل   -  
ّ
ال�سعبي للتمثيل  ة 

ّ
الر�سمي ال�سبل  قمع 

والنقابات  امل�ستقّلة،  ات 
ّ
واجلمعي الفاعلة،  ة 

ّ
ال�سيا�سي

ة - بقيت هذه ال�سكاوى معزولة يف ال�سابق وقد مّت 
ّ
العّمالي

احتواوؤها، لكّنها انفجرت الآن.

الثورة يف املناطق النائية

 لهذه الحتجاجات ل ميكن التقاطه من 
ّ
ثّمة ُبعٌد �سيا�سي

خالل هذه الت�سمية ال�ساملة، »مناه�سة النظام«. والأحرى 

للثورة  املتنّوع  الإرث  متجّذرة يف  الحتجاجات  هذه  اأّن 

دٍ يف املحافظات بقدر 
ُّ
ة. كانت الثورة عبارًة عن متر

ّ
الإيراني

العامل،  هذا  جتاهل  مّت  وقد  الطاَبع«.  ة 
ّ
»اإ�سالمي كانت  ما 

ر�سم  ة 
ّ
كيفي حتديد  �سياق  يف  ته، 

ّ
اأهمي من  غم 

ّ
الر على 

ني 
ّ
وال�سحافي الباحثني  اأّن  الثورة. غري  بعد  ما  ال�سيا�سات 

ال�سيعة،  الدين  ورجال  الدين  دور  على  ال�سوء  �سّلطوا 

اأ�سقطت  التي  املدن  يف  ال�سخمة  الحتجاجات  وموجة 

الثورة  يف  امل�ساركني  من  الكثري  لكّن   .
ّ
امللكي النظاَم 

من  انتقلوا  اأّنهم  اأو  ُجددًا،  اقت�ساديني  مهاجرين  كانوا 

الُقرى واملُُدن ال�سغرية لالن�سمام اإىل امل�سريات يف املُدن 

هم هو احلداثة غري املتوازنة التي 
َ
الكربى. وما اأ�سعل غ�سب

هّم�ست املناطق املحيطة بالأرياف واملُُدن.

 
ً
ا�ستياء اإّنا  للحداثة  مقاومًة  هذه  ثورتهم  تكن  مل   

امل�ستوَيني  على  امللمو�سة  فوائدها  من  ا�ستثنائهم  حيال 

د الإطاحة »مبلك احلداثة«، 
ّ
. ومبجر

ّ
القت�سادّي والجتماعي

 هوؤلء الرجاُل والن�ساء من املحافظات اإىل موؤ�ّس�سات 
ّ
ان�سم

اأو  ة، 
ّ
الإ�سالمي الثورة  الثورّية اجلديدة مثل حر�س  الّدولة 

كذلك،  ة. 
ّ
الريفي للتنمية  �سة 

ّ
املكر ة، 

ّ
الإيراني جهاد  منّظمة 

ني، 
ّ
وبريوقراطي حّكاماً  تعيينهم  ومّت  الربملان،  يف  انُتخبوا 

ة. بعد احلرب، ارتادوا 
ّ
ة الإيراني

ّ
وقاتلوا يف احلرب العراقي

أستاذ ماسعد
يف الدرااست
 اإلسالمّية والرشق
 أوسطّية يف جامعة
 نيويورك. عضو يف
 جلنة التحرير اخلاّصة
.Middle East Report بــــ

أرانغ كياشوارزيان
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ني 
ّ
جامعاٍت ت�سّكلت حديثاً مبئات الآلف، واأ�سبحوا املهني

والتكنوقراط امل�سوؤولني عن اإعادة الإعمار ما بعد احلرب. 

ني، توّلوا 
ّ
د مهني

ّ
ني اأو حمافظني اأو جمر

ّ
و�سواء كانوا اإ�سالحي

ات 
ّ
تخطيط وتنفيذ م�ساريع التنمية ال�سخمة والبريقراطي

كما  امل�ستفيدين  كانوا  لقد  ة. 
ّ
الريفي املناطق  بّدلت  التي 

بالرتّقي  َوَعد  الذي  الثورّي   
ّ
الأخالقي القت�ساد  دوا 

ّ
ج�س

الفاعلة يف  وامل�ساركة  »الت�سحية«  مقابل  امل�ساواة  وقّدر 

احلفاظ على النظام.

بعد  تبّدلت  للدولة  ة 
ّ
الجتماعي الرتكيبة  اأّن  مع  لكن   

 .
ّ

تتغري مل  التنمية  حيال  ة 
ّ
النهائي مقاربتها  فاإّن  الثورة، 

حتّولً  احلرب  مّزقتها  التي  الثمانينات  �سهَدت  حني  يف 

وبناء  ةٍ، 
ّ
�سعبي بتعبئةٍ  مدفوعاً  املحافظات،  يف  ملحوظاً 

الرعاية  على  للح�سول  اأكرب  وفر�سةٍ  ة، 
ّ
التحتي البنية 

ة والتعليم، �سهدت اإعادة الإعمار يف فرتة ما بعد 
ّ
ال�سحي

احلرب حتّولً نحو الأولوّيات التجارّية وتقرير ال�سيا�سات 

من اأعلى الهرم اإىل اأ�سفله.

ولفهم ال�سكاوى التي حتّث على الحتجاجات اليوم،   

ي�سّكل نهر كارون، النهر الأكرب يف اإيران، مثالً ماأ�سوّياً 

 
ُ

ويعرب البالد  غرب  جنوب  يف  الّنهر  هذا  يقع  اً. 
ّ
وتثقيفي

ة، وحمافظة خوز�ستان 
ّ
ة اجلبلي

ّ
حمافظة ت�سهارحمال القبلي

ة بالنفط، اأي اإّنه ي�سّكل، يف النهاية، احلدود 
ّ
املجاورة الغني

ت �سدوٌد رئي�سة 
َ
ني

ُ
ة مع العراق. منذ نهاية احلرب ب

ّ
اليراني

اأ�ساد الرئي�س ال�سابق حمّمد خامتي  عّدة على النهر. وقد 

»�ستحول  الوطني:  للتقّدم  رمزاً  باعتبارها  امل�ساريع  بهذه 

غم 
ّ
هذه ال�سدود دون ذهاب اأّي قطرة مياه هدرًا«. وعلى الر

 ،
ّ
الوطني التقّدم  �سعار  حتت  بنيت  امل�ساريع  هذه  اأّن  من 

ة 
ّ
الجتماعي ة 

ّ
اجلانبي لآثارها  اكرتاٍث  بقّلة  تنفيذها  مت 

�سعت خطُط هذه امل�ساريع اأ�سا�ساً يف 
ُ
ة اخلطرية. و

ّ
والبيئي

ات، وقد اأُن�سئت 
ّ
ذ اإل بعد الت�سعيني ات، لكّنها مل ُتنفَّ

ّ
ال�ستيني

هذه امل�ساريع على غرار هيئة وادي تيني�سي يف الوليات 

ة - والواقُع اأّن رئي�س هيئة وادي تيني�سي 
ّ
املّتحدة الأمريكي

 لذلك امل�رسوع.
ّ
ديفيد ليلينتال كان امل�ست�سار الرئي�سي

في حين شهدت الثمانينات التي مزقتها الحرب تحوال ملحوظا 
في المحافظات، مدفوعا بتعبئة شعبية، شهـــــــــــــــــــــــدت 
إعـــــــــــــــــــــــادة اإلعمار في فترة ما بعد الحرب تحوال نحو 
األولويات التجارية وتقرير السياسات من أعلى الهرم إلى أسفله.
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بتهجري  بت 
ّ
ت�سب امل�ساريع،  هذه  دت 

ّ
�سي اإن  ما  اأّنه  َبيد   

ع�رسات الآلف من جمتمعاتهم القدمية، وغمرت اأرا�سي 

عي باملياه. وتاأّلفت جمموعة ال�سّكان النازحني 
ّ
الّزراعة والر

ة )العرب والبختيارّيني( 
ّ
ات العرقي

ّ
 من الأقلي

ّ
ب�سكلٍ اأ�سا�سي

 .
ّ
ال�سيا�سي النفوذ  اإىل  يفتقرون  الذين  الفقراء  والقروّيني 

الأرا�سي  �سا�سعة من  ت م�ساحاٌت 
َ
الغر�س �سوِدر ولهذا 

املياه  من  كبرية  ة 
ّ
كمي )مع خ�سارة  كخّزانات  ل�ستعمالها 

ة ال�سخمة 
ّ
ر(، هذا ف�سال عن الأعمال الزراعي ب�سبب التبخُّ

كثرياً  يعط�س  حم�سوٌل  وهو  ال�سّكر،  ب  بق�سَ املتعلّقة 

وُيروى باملياه العادمة.

ملّوثة  باتت  النهر  مياه  اإّن  اإذ  ة 
ّ
بيئي اأزمٌة  ذلك  اأعقبت   

اإىل حدٍّ كبري ل�ستعمالها لل�رسب والزراعة. عانت الأهوار 

ماليني  على  ذلك  اأثّر  وقد  ة. 
ّ
بيئي كارثة  من  ال�سعيفة 

الُقرى  النهر يف  م�سّب  عند  يعي�سون  الذين  الأ�سخا�س 

واملحمرة  وعبادان  الأهواز،  غرار  على  الكربى  واملدن 

احلرب  بفعل  تاأّذت  اأن  �سبق  �سعوٌب   - خورم�سهر(  )اأو 

ُت�سيد  �سنوات. يف حني  ثماين  ت 
ّ
ا�ستمر التي  العراق  مع 

ة بالّت�سحيات التي قّدمتها هذه 
ّ
ة الر�سمي

ّ
الدعاية الإعالمي

ي�سعر  املقّد�س«،  »الدفاع  احلدودّية خالل حرب  املناطق 

الإجحاف  بفعل  والغ�سب  باخليانة  ون 
ّ
املحلي ال�سّكان 

تكنوقراط  و�سعها  املركزّية  �سديدة  ةٍ 
ّ
ميزاني عن  املرتّتب 

. وقد اأثارت 
ّ
فاه املحلي

ّ
طهران الذين َيبدون غري اآبهني للر

م�ساريُع اأخرى تهدف اإىل حتويل مياه النهر اإىل املحافظات 

اأ�سفهان  مثال  املياه  اإىل  املتعّط�سة  اإّنا  اخل�سيبة  ة 
ّ
الداخلي

وَيزد املزيَد من اجلدال.

اإجراء  اإىل  بادروا  ني 
ّ
الإ�سالحي اأّن  من  غم 

ّ
الر على   

وعدم  املفرطة  املركزّية  هذه  انت�رست  ة، 
ّ
حملي اإنتخاباٍت 

اإىل هذا  ُي�ساف  كاّفة.  املحا�سبة على م�ستويات احلكومة 

ات 
ّ
 ُم�ستداٌم دّمر منذ الت�سعيني

ّ
املزيِج املتفّجر جفاٌف طبيعي

َنَزح  وقد  كبري.  حدٍّ  اإىل   
ّ
الريفي النزوح  وكّثف  الزراعة 

ح�رَسّية  مدِن  اإىل  املهّجرين  الأ�سخا�س  هوؤلء  بع�س 

كبرية اأو اإىل مدٍن تابعة لها، لكن غالباً ما نقَلهم امل�سوؤولون 

مراكز  كانت  التي  حجماً  الأ�سغر  املحافظات  مدن  اإىل 

لالحتجاجات احلديثة.

رت هذه الكوارث التي �سنعها الإن�سان يف كاّفة 
ّ
تكر  

اأرجاء البالد. الطرقات ال�رسيعة، م�سايف النفط، م�سانع 

كبرية  وم�ساريع   
ُ
واملناجم ال�سلب  وم�سانع  الإ�سمنت، 

ة القت�سادّية. 
ّ
ت حتت لواء التنمية وال�ستقاللي

َ
اأخرى ُبني

ة العظمى من عّمال تلك املن�ساأات يبقون بدون 
ّ
َبيد اأّن الغالبي

اأجر لأ�سهر، ويتحّملون ظروف عمٍل خطرية، يفتقرون اإىل 

�سون للقمع حني 
ّ
ة، ويتعر

ّ
 اأو املنافع امل�ستقر

ّ
الأمن الوظيفي

�سل�سلٌة  ثّمة  عنها.  التعبري  اأو  مظاملهم  تنظيم  يحاولون 

الغ�سب  اإثارة  يف  ت�ساهم  ة 
ّ
اجللي الكوارث  من  لمتناهية 

ة 
ّ
: جفاف البحرية الأكرب يف البالد، بحرية اأرومي

ّ
الأخالقي

ة(، ب�سبب الإفراط 
ّ
)التي كانت ُت�سّمى �سابقاً بحرية ر�سائي

يف الرّي، انهيار ناطحة �سحاب بارزة يف طهران ووقوع 

اأودت بحياة   
ّ
ال�رسقي ال�سمال  املناجم يف  اأحد  كارثة يف 

التوايل.  على  املناجم  وعّمال  الإطفاء  رجال  ع�رسات 

والواقع اأّن كّل عقدٍة يف الحتجاجات التي حدثت اأخرياً 

ٌة مماثلة. لها ق�سّ

املافيات والفقر املزمن 

ولعّل ما يفاقم هذه الف�سائح املافيات املتجّذرة يف مراكز 

الذي   
ّ
اجللي وال�ستنزاف  والأمنّية،  الع�سكرّية  ال�سلطة 

تركيبات  جانب  اإىل  ال�سمري،  عدميو  امل�ساربون  ميار�سه 

، اأن�ساأت 
ّ
العقوبات الدولّية. عو�ساً عن التخطيط ال�سناعي

من  فئًة  ة  واخلا�سّ العاّمة  واملبادرات  ة 
ّ
احلر التجارة  مناطق 

ال�ستغاللّيني، الذين غالباً ما يتعاونون مع �رسكاء يف دبي، 

اأو  ريا�سّية  �سّيارة  كّل  مقابل  ذلك،  مع  و�سواها.  وتركيا، 

ثّمة مقالٌت  الراقية،  �سّقة فخمٍة يف منطقة �سمال طهران 

يف ال�سحف عن الفقراء امل�رّسدين الذين ينامون يف قبورٍ 

ال�سلع  من  جّداً  كبرية  كّمياٍت  بون 
ّ
يهر جّتارٍ  اأو عن  فارغة 

ال�ستهالكّية عرب احلدود اجلبلّية مع العراق وتركيا.

حاولت بع�س فروع الدولة اإيجاد حلولٍ مبتكرة ملعاجلة   

الفرعّية  الوزارة  حاولت  املثال،  �سبيل  على  املزمن.  الفقر 

التي ُتعنى بالرعاية الجتماعّية، ت�سجيل الباعة اجلّوالني يف 

على  املنافع  بع�س  من  ال�ستفادة  لهم  يتيح  ممّا  ال�سوارع، 

�سعيد الرعاية ال�سحّية والجتماعّية، وعدم جترمي عملهم. 

والبلدّيات يف م�سايقة  ال�رسطة   
ّ
ت�ستمر نف�سه،  الوقت  يف 

هوؤلء الباعة اجلّوالني ف�ساًل عن اآلف العّمال من الأطفال، 

ة  ومعاملتهم كمجرمني يعتدون على امل�ساحات املدنّية اخلا�سّ

بالطبقة الو�سطى. ويف حني اأّن من املبكر جّداً معرفة هوّية 

مقابل كل سيارة رياضية أو شقة فخمة في منطقة شمال طهران 
الراقية، ثمة مقاالت في الصحف عن الفقراء المشردين الذين 
ينامون في قبور فارغة أو عن تجار يهربون السلع االستهالكية 
عبر الحدود الجبلية مع العراق وتركيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
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الحتجاجات،  يف  امل�ساركة  على  اأوا 
ّ
جتر الذين  الإيرانّيني 

الفقر  يف  يعي�سون  ممّن  لي�سوا  اأّنهم  اإىل  وافرة  اأدّلة  ت�سري 

 
ّ
ال�سيا�سي القت�ساد  هذا  من  امل�ستفيدين  من  ول  املدقع 

طموحات  ت�سّكلت  ذلك،  عن  عو�ساً  املتكافئ.  غري 

الظلم  حيال  الغ�سب  من  متناق�سٍ  مبزيج  العادّيني  الّنا�س 

التي  ال�ستهالكّية  والرغبات   
ّ
والجتماعي القت�سادّي 

تغّذيها وعوُد الدولة التنموّية بتحقيق الأمن املاّدّي والوفرة.

باأ�سواتهم  بالعرتاف  املتظاهرون  يطالب  ما  غالباً   

النا�سطني  بع�س  �سّكل  حني  يف  لكن  امل�ستقّلة.  اجلمعّية 

لر�سد  م�ساحًة  البيئّية  واملنظمات  ال�سجعان  العّمالّيني 

املطالب والتعبري عنها، غالباً ما جتاهلتهم الدولة التي تقمع 

قّواُتها الأمنّية اأّي حماولٍت لتو�سيع نطاق هذه الن�ساطات. 

بت�رسيع  الدولة  قيام  ي�سكل  قد  الحتجاجات،  اأعقاب  يف 

عن  عو�ساً  هذه  املوؤ�ّس�ساتّية  امل�ساركة  من  الأ�سكال  هذه 

ُتبِد  مل  الجتماعّية.  الأزمة  ملعاجلة  مثمراً  �سبياًل  جترميها 

الطبقة ال�سيا�سّية احلاكمُة اأّي اإ�سارةٍ ُتذكر اإىل اأّنها م�ستعّدة 

للت�ساهل مع هذا ال�سكل من ال�سلطة الجتماعّية. كذلك، 

»مناخ  حت�سني  على  تركيزه  روحاين  ح�سن  الرئي�س  �سّب 

مع  اخلا�ّس،   
ّ
واملحلي  

ّ
الأجنبي ال�ستثمار  الأعمال« جلذب 

و�سع ميزانّيات تق�سفّية يف ال�سنوات اخلم�س التي اأم�ساها 

الإ�سالحّية  الف�سائل  جتّنبت  الأثناء،  هذه  من�سبه. يف  يف 

من النخبة تعبئة الطبقة العاملة والتعاطي اجلاّد مع مطالبها 

يف ما يتعّلق بالأجندة الإ�سالحّية.

لإدارة  جّيداً  ول جمّهزة  لي�ست جاهزًة  الدولة  اأّن  َبيد   

ال�ستياء  اأ�سباب  مبواجهة  تق�سي  التي  اجلّبارة  املهّمة 

الكثرية. فاملوارد حمدودٌة، وما زال تاأثري العقوبات واأ�سعار 

النفط املنخف�سة حم�سو�ساً يف نواحي القت�ساد جميعها. 

ال�سيطرة  اإىل  املنتَخبة  احلكومة  تفتقر  عينه،  الوقت  يف 

�سة للمنّظمات التي  على اأجزاء كبرية من امليزانّية املخ�سّ

ولية  اأثبتت  خامنئي.  الله  اآية  الأعلى  املر�سد  يحكمها 

عام  من  املمتّدة  ال�سعبوّية،  الرئا�سّية  جناد  اأحمدي  حممود 

اأّنها كارثّية ب�سكٍل خا�ّس على  ٢٠٠٥ حتى عام ٢٠١٣ 

وخامتي،  رف�سنجاين  اأ�سالفه،  وبخالف  الدولة.  موؤ�ّس�سات 

للم�ساكل  التكنوقراطّية  باحللول  متم�ّسكني  كانا  اللذين 

فئة  تقوي�س  اإىل  بفاعلّية  اأحمدي جناد  �سعى  الجتماعّية، 

املهنّيني وحما�رستهم، اإذ اإّنه اعتربهم خ�سومه ال�سيا�سّيني. 

من خالل ت�سيي�س البريوقراطّية، اأمل بالإبقاء على قنواٍت 

هذه  اأعماُله  اأحبطت  وقد  وال�سيطرة.  للرعاية  مبا�رسة 

املوّظفني يف القطاع العاّم وزادت الف�ساد. 

يف ت�رسين الثاين / نوفمرب عام ٢٠١٧، �رسب زلزاٌل   

واأودى  كرمن�ساه،  حمافظة  يف  العراقّية  الإيرانّية  احلدوَد 

هذه  من  الكثري  وُيعزى  �سخ�س.   ٦٠٠ من  اأكرث  بحياة 

ُبنَيت  التي  العاّمة  ال�سكنّية  املجّمعات  انهيار  اإىل  الوفّيات 

اأحمدي جناد. مل تك�سف الأ�رسار عن  حديثاً خالل ولية 

مدى تاأثر اإيران بالزلزل وح�سب بل ك�سفت الّنقاب اأي�ساً 

عن الف�ساد وعدم الكفاءة يف بناء امل�ساريع العاّمة للفقراء 

التي  ال�سابقة  الزلزل  وبخالف  كبري.  برتويٍج  حتظى  التي 

كانت اأقوى بكثري، مل تكن منظمات الطوارئ جاهزًة لذلك 

عدم  اإىل  التقارير  واأ�سارت   - بطيئًة  ا�ستجابتها  وجاءت 

الو�سول  على  القادرة  املروحّيات  من  الكايف  العدد  توافر 

التي  الإمدادات  من  الكثري  اأّن  واإىل  اجلبلّية  املناطق  اإىل 

و�سلت مل ُتَوزَّع على املحتاجني. بعد �سهرين، ظّل خم�سون 

األف �سخ�سٍ بدون ماأوى، يعي�سون يف اخليام.

يت�سارك املتظاهرون الإيرانّيون املخاوف املعهودة ذاتها   

التي وّلدها التفاوت املتف�ّسي يف الراأ�سمالّية العاملّية والدمار 

. يف الوقت الراهن، يبدو اأّن الحتجاجات تتال�سى 
ّ
البيئي

املتظاهرين عن  الدولة وعجز  متار�سه  الذي  القمع  يف ظّل 

 احلكومة باأّن واحدًا وع�رسين 
ُّ
احل�سول على دعم اأو�سع. وُتقر

�سخ�ساً قد ُقِتلوا كما اأوِقف اأربعة اآلف �سخ�س تقريباً يف 

. قد حتاول احلكومة التخفيف من حّدة التوّترات 
ّ
م�سٍح وطني

املالّية  الإعانات  واإعادة  امليزانّية  �سياغة  اإعادة  خالل  من 

�سابق  اإىل  تعتزم خف�سها  التي كانت  النقدّية  والدفوعات 

الف�ساد،  مكافحة  ق�سايا  من  جديدة  جولًة  ولعلّ  عهدها. 

ل و�سيلة بَيد النظام  حتظى بتغطيٍة اإعالمّية كبرية، قد ُت�سكِّ

للمطالب  وي�ستجيب  الالزمة  الإجراءات  يّتخذ  اإّنه  للقول 

على  يعي�سون  ملن   
ّ
الجتماعي الواقع  اأّن  َبيد  الجتماعّية. 

. اأّما ما يجعل املظاهرات 
ّ
 �سي�ستمر

ّ
هام�س املجتمع الإيراين

والعدالة   
ّ
ال�سيا�سي التغيري  اإىل  والدعوات  املخالفات  �سّد 

املتظاهرين  اأّن  واقع  فهو  قوّية   
ً
اأ�سداء تلقى  الجتماعّية 

بالقت�ساد  التزاَمهم  اأخلفوا  باأّنهم  اإيران  حّكام  يّتهمون 

 الذي قطعوه بعد الثورة.
ّ
الأخالقي

قد تحاول الحكومة التخفيف من حدة التوتــــــــــــــــــــــــرات 
من خالل إعادة صياغة الميزانية. ولعل جولة جديدة من قضايا 
مكافحة الفساد، قد تشكل وسيلة بيد النظام للقول إنه يتخذ 
اإلجراءات الالزمة ويستجيب للمطالب االجتماعيــــــــــــــــــــة.
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أزادي كيان

أستاذة العلوم 
االجتماعّية يف جامعة 
باريس، إيران وفرناس.

ثورة الفقراء تزعزع النظام يف إيران

الفقيه  ة حلكومة 
ّ
القت�سادي الكفاءة  وعدم  الف�ساد  »اأثَقَل 

ة 
ّ
ة وال�سيا�سي

ّ
ات املدني

ّ
، اإىل جانب قمع احلري

١
)ولية الفقيه(

بْت باإثارة موجة التظاهرات 
ّ
امل�رسوعة كاهل ال�سّكان وت�سب

الأبرز يف �سنوات ما بعد الثورة«.

وهو  قدياين،  الف�سل  اأبو  ل 
َّ
حم اأعاله،  الت�رسيح  يف   

الي�سار  اإىل  تنتمي  و�سجاعة  م�سهورة  ة 
ّ
اإ�سالمي ة 

ّ
�سخ�سي

 �سابق يف عهد ال�ساه كما يف 
ّ
، و�سجنٌي �سيا�سي

ّ
الإ�سالمي

علي  الأعلى  املر�سد  ل 
ّ
حم ة، 

ّ
الإ�سالمي ة 

ّ
اجلمهوري زمن 

ام، 
ّ
ة النتفا�سة التي هّزت البالد لع�رسة اأي

ّ
خامنئي م�سوؤولي

ل / دي�سمرب ٢٠١٧ ومطلع كانون 
ّ
ما بني اأواخر كانون الأو

الثاين / يناير ٢٠١٨. �ساهم تدّخل قوى القمع وانت�سار 

ع اآلف املتظاهرين 
ّ
حر�س الثورة يف و�سع حدٍّ موؤّقت لتجم

�سبعني  من  اأكرث  زعزعوا  الذين  ة 
ّ
ال�سعبي الطبقات  من 

ام الغ�سب هذه يف مقتل خم�سةٍ 
ّ
مدينة. وتتمّثل ح�سيلة اأي

وع�رسين �سخ�سًا، واعتقال ما بني اأربعة اآلف و�سبعة اآلف 

�سخ�ٍس بح�سب التقديرات، ووفاة ثالثة متظاهرين داخل 

ال�سجن يف ظروفٍ غام�سة.

املر�سد  بينهم  وِمن  الإ�سالمي،  النظام  دو 
ّ
موؤي هّناأ   

الذين  املتظاهرين  لدى  ل  املف�سّ الهدف  وهو   - الأعلى 

»لي�سقط  اأو  خلامنئي«  كـ»املوت  �سعاراٍت  اأطلقوا 

الدكتاتور« - والرئي�س »املعتدل« ح�سن روحاين، اأنف�سهم 

ة 
ّ
لتمّكنهم من جْلم »مثريي ال�سغب« الذين اعتربوهم اأقّلي

ت�سلل اإىل �سفوفها خ�سوُم الّنظام يف اخلارج اإىل جانب 

واإ�رسائيل.  ة 
ّ
ال�سعودي ة 

ّ
العربي واململكة  املّتحدة  الوليات 

اأّنه، بعد يومني على بدء التظاهرات، اعرتف روحاين  َبيد 

ة التي ل تتلّخ�س 
ّ
ة املطالب ال�سعبي

ّ
يف خطابٍ له ب�رسعي

مطالب  اأي�سًا  هي  بل  وح�سب،  ةٍ 
ّ
اقت�سادي مبطالب  بنظره 

ة اأخرى 
ّ
ة. مع ذلك، تراجع الرئي�س مر

ّ
ة و�سيا�سي

ّ
اجتماعي

اأي�سًا اأمام اإمالءات املر�سد الأعلى خامنئي الذي حاول اأن 

ة على اخلارج وا�سفًا 
ّ
ة النزاعات الإجتماعي

ّ
يلقي م�سوؤولي

ة.
ّ
بون يعملون ل�سالح قوى خارجي

ّ
املتظاهرين باأّنهم خمر

�شعور عميٌق بالظلم

من  والت�سيي�س  ال�ستغالل  حماولت  ننكر  اأن  دون  من 

النظام  اأعداء  اأو  ة 
ّ
الإ�سالمي اإيران  ة 

ّ
جمهوري اأعداء  ل 

َ
قب

عدٌد  فيها  �سارك  التي  الثورات  هذه   
ِّ

ُتعرب اخلارج،  يف 

الطبقات  �سفوف  يف  التغيري  طموح  عن  ات 
ّ
ال�ساب من 

طة الّدنيا، وذلك على امل�ستوى 
ّ
قات املتو�س

َ
ة والطب

ّ
ال�سعبي

. وهوؤلء ال�سّكان 
ّ
 وال�سيا�سي

ّ
القت�سادّي كما الجتماعي

الذين يعانون ب�سّدة من البطالة، وعدم ال�ستقرار، والفقر 

 عميٌق 
ٌ
ة، ي�سكنهم �سعور

ّ
املْدقع، بدون اأّي تطّلعاٍت م�ستقبلي

ل 
َ
ِقب ة من 

ّ
الوطني الرثوات  بالف�ساد ونهب  بالظلم، مرتبٌط 

لطة.
ُ

ة يف ال�س
ّ
اأقلي

ماجلو،  حممد  اعترب   ،Etemad موقع  مع  مقابلةٍ  يف   

�سغٍب  اأعمال  حدوث  احتمال  توّقع   
ٌّ
اإيراين  

ٌّ
اقت�سادي

دين )بدون ماأوى، نازحني  ب�سبب لقمة عي�س املواطنني املهدَّ

الني(، 
ّ
ال مياومني، بائعني جو

ّ
ني، عاطلني من العمل، عم

ّ
ريفي

ة« الأوىل 
ّ
اأّن التظاهرات الأخرية هي مبثابة »الثورات الطبقي

التظاهرات خمتلفٌة  اأّن هذه  والواقع   .
٢
الإيرايّن الثورة  منذ 

وقد   .٢٠٠٩ العام  يف  اخل�رساء  احلركة  تظاهرات  عن 

عليها  ت�سيطر  التي  مة  املُنظَّ ة 
ّ
ال�سيا�سي احلركة  هذه  ظهرْت 

ال�ساحة  على  الو�سطى،  املدنّية  الطبقاُت   
ِّ
اأ�سا�سي ب�سكٍل 

يزالون حتى  النظام ول  ينبثقون عن  قادةٍ  مع  ة 
ّ
الجتماعي

الآن حتت الإقامة اجلربّية. وقد كانت هذه اجلهاُت الفاعلُة 

اآن، ترف�س   واقت�ساديٍّ يف 
ٍّ
التي تتمّتع براأ�سماٍل اجتماعي

ة، كما ت�سعى اإىل و�سع 
ّ
العنف، وتطمح اإىل تغيرياٍت �سلمي

من  الّداخل  من  النظام  تغيري  ملحاولة  ةٍ 
ّ
دميقراطي اأ�س�ٍس 

�ساتي. 
ّ
 موؤ�س

ٍّ
�سيا�سي زٍ 

ّ
خالل النتخابات وامل�ساركة يف حي

ن�رس هذا املقال   *

 Orient XXI يف موقع

يف �سباط / فرباير 

٢٠١٨
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منذ الثورة، اأتاح وجود طيٍف وا�سعٍ من التوّجهات يف قلب 

اأو  وم�سالَح خمتلفة،  اٍت 
ّ
اإيديولوجي مع   ،

ّ
الإ�سالمي النظام 

 
ٍّ
�سيا�سي تناوٍب  حدوث  ة 

ّ
اإمكاني ر 

ّ
ت�سو مت�ساربة،  حتى 

 على النظام.
ّ
ة اإ�سفاء الطابع ال�سيا�سي

ّ
وقابلي

ما   ٢٠١٨ عام  متظاهري  لدى  لي�س  املقابل،  يف   

النظام  �سات 
ّ
موؤ�س جمموع  من  غا�سبون  وهم  يخ�رسونه 

ني كما املحافظني. والواقُع اأّن املوقف 
ّ
وم�سوؤوليه، الإ�سالحي

ة، ويف 
ّ
ات الإ�سالحي

ّ
ة ال�سخ�سي

ّ
الذي اّتخذْته �سّدهم غالبي

الكبرية  باخليبة  مقروٌن  موقٌف  وهو  خامتي،  طليعتها حممد 

التي ي�سعر بها الناخبون الذين اأعادوا انتخاب روحاين عام 

 واقت�سادّي يف البالد، 
ٍّ
٢٠١٧ اآملنَي حتقيق انفتاٍح �سيا�سي

. ونحن جنازف 
ّ
رٍ تدريجي

ّ
ة حدوث تطو

ّ
قد و�سع حّدًا لإمكاني

وتق�سيمٍ  ة، 
ّ
الجتماعي العدالة  متطّلبات  تعميم  ن�سهد  باأن 

ة، وو�سع حدٍ لل�سلطة القت�سادّية، 
ّ
اأف�سل للرثوات الوطني

الحتكارّية  الُبنى  بها  تنعم  التي  ة 
ّ
وال�سيا�سي ة 

ّ
واملالي

اأ�س�س  ة، 
ّ
�سات الديني

ّ
)املرتبطة ببيت املر�سد الأعلى، املوؤ�س

واحرتام  البيئة،  وحماية  ة، 
ّ
ال�سفافي الثورة(،  حر�س  اأو 

اأو  ة، وف�سل الدين عن الدولة. 
ّ
احلرّيات الفردّية واجلماعي

 لتحديد طبيعة النظام املن�سود 
ّ
�سعبي حتى تنظيم ا�ستفتاءٍ 

ة الناخبني الذين يرف�سون على ما يبدو الإ�سالم 
ّ
من غالبي

ة.
ّ
ة، ل اإ�سالمي

ّ
 ويطالبون بجمهورّية اإيراني

ّ
ال�سيا�سي

ة رجال الدين
ّ
اأر�شتقراطي

يرف�سون  الذين  الدين  رجال  ة 
ّ
اأر�ستقراطي ُت�سهم  لن 

اأّدت  التي  ة 
ّ
وال�سيا�سي ة 

ّ
الجتماعي بامل�ساكل  العرتاَف 

اخلطابات،  جعل  يف  اإّل   ،
ّ
ال�سعبي ال�ستياء  هذا  اإىل 

فًا، وا�ستقطاب املجتمع بني 
ّ
واملطالبات والأعمال اأكرث تطر

ة مرتبطة بدوائر ال�سلطة، جمعْت ثرواِتها منذ الثورة، 
ّ
اأقلي

ة. وقد تف�سي 
ّ
ة مل ت�ستِفْد من توزيع الرثوة النفطي

ّ
واأكرثي

التوّترات املتزايدة اإىل زعزعة ال�ستقرار يف البالد، وذلك 

املتحدة  الوليات  وّطدت  حيث  ودويّل   
ٍّ
اإقليمي اإطارٍ  يف 

ة حتالفًا �سّد اإيران.
ّ
ة ال�سعودي

ّ
واإ�رسائيل واململكة العربي

اإدانة  على  اأجَمعوا  الذين  املحافظني،  وبخالف   

ال�سقاق يف  زرع  ال�سَغب يف  اأعمال  بت 
ّ
ت�سب املتظاهرين، 

معتدلٌة  اإّنها  ُيقال  ة 
ّ
اأكرثي ا�سطّفت  ني: 

ّ
الإ�سالحي �سفوف 

د تقي 
ّ
ة ناأت بنف�سها. ينتمي حمم

ّ
اإىل جانب ال�سلطة واأقلي

هذه  اإىل  ة 
ّ
الديني قم  مدر�سة  يف  �س 

ّ
مدر ميبدي،  فا�سل 

ة. فبعدما انتقد ب�سّدة كاظم �سديقي، اإماٌم يوؤّم �سالة 
ّ
الأقلي

املتظاهرين  ف  َو�سَ لأّنه  طهران  جوامع  اأحد  يف  اجلمعة 

ح ميبدي: »اأعتقد اأّن رجل الدين ل يعرف 
ّ
بالـ»قمامة«، �رس

حقيقة ال�سّكان ول يفهم م�ساكلهم ول معاناِتهم. ولو كان 

اإمام �سالة اجلمعة يعي�س دون عتبة الفقر، ما كان ليتحّدث 

 رغيد، 
ِّ
بالطريقة نف�سها. تنعم هذه املجموعة مب�ستوًى معي�سي

لديها  ولي�س  ة 
ّ
القت�سادي لل�سغوطات  اأبدًا  تخ�سع  ول 

بالتايل، اأدنى فكرة عن احلياة ال�سعبة التي يعي�سها اأولئك 

الذين ينزلون اإىل ال�سارع للتعبري عن معاناتهم«. كذلك، 

�سة للمدار�س  ة املخ�سّ ة يف احل�سّ
ّ
انتقد اأي�سًا الزيادَة املهم

ة يف موازنة احلكومة اجلديدة، يف حني 
ّ
�سات الديني

ّ
واملوؤ�س

�سة لتنمية البالد قد انخف�ست، وهذا ما  ة املخ�سّ
ّ
اأّن امليزاني

ُي�سهم، براأيه، يف موجة ال�ستياء.

من جهته، يرى اأبو الف�سل قادياين اأّن »من الوا�سح،   

حتى واإن كان حَمَلُة لواء الإ�سالح يتجّنبون التحّدث عن 

�سات 
ّ
فاملوؤ�س  هو علي خامنئي. 

ّ
الرئي�سي املذنب  اأّن  ذلك، 

القت�ساد  من  املئة  يف   ٦٠ على  ت�سيطر  يحكمها  التي 

ة 
ّ
ة والأمالك العام

ّ
الإيرايّن وما زالت تنهب الرثوات الوطني

بال ح�سيبٍ اأو رقيب. يف �سبيل احلفاظ على ح�سانته، اأن�ساأ 

 الأكرث ف�سادًا والأكرث ان�سياعًا 
ّ
خامنئي اجلهاز الق�سائي

اإيران املعا�رس. ومن اأجل احلفاظ على هيمنته  يف تاريخ 

ة، �َسَحَق الطبقة املنتجة يف القت�ساد واأجرب 
ّ
الديكتاتوري

ال�سباب املثّقف على مغادرة البالد. عط�ُسه الالحمدود اإىل 

 
ّ
ال�سيا�سي ال�ستقرار  اإر�ساء  امل�ستحيل  ال�سلطة جعل من 

غم من الراأي 
ّ
وا�ستنزف م�سادر ال�ستثمار املنتج. وعلى الر

العاّم املعاِر�س، ينفق خامنئي ثروات هذه الدولة الفقرية 

ني 
ّ
يف �سورية واأماكن اأخرى بغية الإبقاء على الدكتاتوري

 
ّ
الكارثي ال�سجّل  هذا  يرتك  مل  منا�سبهم.  يف  الفا�سدين 

اأملٍ  اأيَّ  ال�سلطة،  اإىل  الالحمدودة  ال�سهوة  وهذه  والقامت، 

بالتايل،  فاته. 
ّ
وت�رس خامنئي  �سلوك   

ّ
بتغري ال�سعب  اأمام 

هذه  مبعار�سة  فيه  ف 
ّ
الت�رس يجوز  ل  حّقًا  ال�سعب  ميلك 

ة واملطالبة بحقوقه املنتَهكة وفقًا ملا تن�ّس عليه 
ّ
الدكتاتوري

واإن  م�رسوعة،  املطالب  هذه  اإّن  الد�ستور.  من   ٢٧ املاّدة 

 عنيفًا فذلك لأّن َمن هم يف �ُسّدة 
ً
اّتخذت املظاهرات منحى

احلكم ل يحرتمون حق املواطنني بالتظاهر )...(«.

العقوبات االقت�شادّية

ة باأّنها ال�سبب 
ّ
غالبًا ما يّتهم قادة النظام العقوباِت الدولي

ة. �سَدر قانون العقوبات �سّد 
ّ
يف كّل امل�ساكل القت�سادي

ل / دي�سمرب ٢٠٠٦، ب�سبب غمو�س 
ّ
اإيران يف كانون الأو

اإّل يف كانون الثاين / يناير  برناجمها النووّي، ومل ُترَفع 

٢٠١٦ بعد اإبرام الّتفاق النووّي يف متّوز / يوليو ٢٠١٥، 

اإىل  ُي�ساف  فعاًل.  القت�ساَد  العقوباُت  اأ�سعفْت هذه  وقد 
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ذلك الإبقاء على العقوبات التي فر�سْتها الوليات املّتحدة 

ة 
ّ
امل�رسفي املعامالت  على  ب�سّدة  بثقلها  ُترخي  والتي 

وقد  منها.  ة 
ّ
الأوروبي وبخا�سةٍ  ة، 

ّ
الأجنبي وال�ستثمارات 

راهن روحاين كثريًا على هذه ال�ستثمارات التي ُيفرَت�س 

ماليني  مئات  وُتن�سئ  حديثة  تكنولوجيا  ت�ستقدم  اأن 

اأ�سحاب  العمل من  العاطلني عن  لل�سباب  العمل  �س 
َ
فر

املتحدة  الوليات  عداء  جانب  اإىل  اأّنه  بيد  ال�سهادات. 

ي، يعاين القت�ساد من قطاعٍ عاّم 
ّ
وغياب الدعم الأوروب

ة ت�سيطر على مناطق بكاملها، 
ّ
غري فّعال ومن ُبنى احتكاري

 قادرٍ على جذب روؤو�س 
ّ
وتعيق ن�سوء قطاعٍ خا�ّس فعلي

الأخرية،  ال�سنوات  ويف  ة. 
ّ
والأجنبي ة 

ّ
الإيراني الأموال 

ع حر�س الثورة، وملي�سيات البا�سيج اأو حتى اجلي�س 
ّ
و�س

 اأي�سًا، ووزير الدفاع الذين ي�ستفيدون جميعهم 
ّ
النظامي

ة، 
ّ
والقت�سادي ة 

ّ
املالي �ساتهم 

ّ
موؤ�س ة، 

ّ
البرتولي الرثوة  من 

ة، 
ّ
الع�سكري بالأن�سطة  الأحيان  معظم  ترتبط يف  ل  التي 

نى، 
ُ
الب هذه  حت�سل  الدولة.  داخل  دولًة  بذلك  واأن�ساأوا 

�سة خامت الأنبياء« التابعة للحر�س الثوري 
ّ
ةٍ »موؤ�س وبخا�سّ

عرو�س،  ا�ستدراج  اأّي  وبدون  احلكومة،  من  الإيراين، 

على امتيازاٍت ُمربحة يف قطاعات الطاقة، والت�سالت، 

و�سبكات الطرقات اأو حتى اأحوا�س ال�سفن وور�س بناء 

ال�سدود. مل ينجح الروؤ�ساء املتعاقبون يف احَلّد من امتداد 

ال�سعبوّي  الرئي�س  وبح�سب  الثورّي.  احلر�س  اأن�سطة 

»الإخوة  هوؤلء  ا�ستفاد  جناد،  اأحمدي  حممود  ال�سابق 

ة ل�سترياد الب�سائع ب�سكٍل 
ّ
بون« من العقوبات الدولي

ّ
املهر

ا بالّن�سبة اإىل روحاين، فقد انتقد �سيطرة 
ّ
. اأم

ّ
غري �رسعي

حًا يف حزيران / يونيو املا�سي باأّن 
ّ
احلر�س الثوري، م�رس

ة« وانتقل 
ّ
د »دولٍة بدون بندقي

َ
جزءًا من القت�ساد كان بي

ة«.
ّ
اإىل »دولٍة مع بندقي

اٌن من 
ّ
ة التي �سارك فيها �سب

ّ
اأثارت التظاهرات العفوي  

ة - ُيفرَت�س اأّنهم من ركائز النظام، �سّد 
ّ
الطبقات ال�سعبي

ة 
ّ
ة، والثقافي

ّ
ة، والقت�سادي

ّ
كاّفة اأ�سكال ال�سلطة )ال�سيا�سي

ة(، خماوَف من انتفا�سٍة �سّد نظامٍ مل يُعْد 
ّ
والإيديولوجي

انفتاحاً  اأّن  بيد  اخلطاب.  �سوى   
ّ
�سعبي اأو   

ٍّ
ثوري فيه من 

ًا قد تكون له عواقب خارجة عن ال�سيطرة. كذلك، 
ّ
�سيا�سي

لريجاين  �سادق  اأعلن  يناير،   / الثاين  كانون   ٢٢ يف 

ثمن  اأّن  املر�سد،  من  ب 
ّ
واملقر ة 

ّ
الق�سائي ال�سلطة  رئي�س 

عن  عو�سًا  غاليًا.  �سيكون  ال�سلطة  �سّد  الحتجاجات 

واأ�سدر  اقت�سادّي،  انفتاٍح  �سبه  املر�سد  اختار  ذلك، 

احَلّد  ة 
ّ
اإمكاني حول  حتقيٍق  باإجراء  اأمرًا  نف�سه  اليوم  يف 

بالن�ساطات  املرتبطة  غري  الإكراه  قوى  ن�ساطات  من 

ة.
ّ
ة والدفاعي

ّ
الع�سكري

ال�ستثمارات  جذب  يف  التعّهد  هذا  ينجح  قد   

ة اإىل اإيران، لكّنه لن ُيهّدئ الطبقات املحرومة، 
ّ
الأوروبي

ما  لديهم  لي�س  الذين  �سني 
َّ
املهم املتظاهرين  وهوؤلء 

ة الأوىل ب�سكل م�ستقّل 
ّ
فوا للمر

ّ
يخ�رسونه، والذين ت�رس

املثّقفة،  الو�سطى  الطبقة  اأو  ة 
ّ
الإ�سالحي النخبة  عن 

. ًا م�ستقاّلً
ّ
ي�سّكلون بهذه الطريقة ميدانًا �سيا�سي

ة عن ولية الفقيه. وبح�سب عقيدة 
ّ
ة ال�سيعي

ّ
يدافع جزٌء فقط من البنية الهرمي  ١

ال�سيعة الإثني ع�رسّية، بعد وفاة الّنبي حمّمد والأئمة الإثني ع�رس الذين 

خلفوه، »ان�سحب« اآخرهم وهو ل يزال على قيد احلياة. بانتظار نهاية الأزمنة 

هدي جماعة 
َ
وَعودة »الإمام الغائب«، خالل فرتة »الغيبة الكربى«، الذي �سي

ور اإىل  املوؤمنني. وبح�سب اآية الله اخلميني واأن�سار ولية الفقيه، يعود هذا الدَّ

ة
ّ
الفقيه، احلاكم، نائب »الإمام الغائب« ومندوب ال�سيادة الإلهي

،Etemad ة( اأجراها حمّمد ماجلو مع �سحيفة
ّ
مقابلة )بالفار�سي  ٢

بتاريخ ١٠ كانون الثاين / يناير ٢٠١٨  

الهوام�ش
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مناضلة وروائية مينية.

برشى المقطري

هشادتان من احلرب اليمنية

 اأجنحة �شغرية لرمي 

يت�سّلل الربد والهواء والغبار اإىل بيتنا من نوافذ وقمريات 

ن�ستطيع  ول  اأي�سًا،  واملطر  الريح  يدخل  زجاج،  بال 

النوافذ  زجاج  زوجي   
َ
اأ�سلح الربد،  من  اأنف�سنا  حماية 

ًة اأخرى، لكن مع كّل ق�سف للملي�سيات 
ّ
والقمريات مر

اقتنع  النوافذ على روؤ�سنا.  خ زجاج 
ّ
على منطقتنا يت�رس

هناك،  رمي  بذلك.  و�سعدُت  حلالها  برتكها  زوجي  اأخريًا 

، وكّلما 
ّ
 اأّن روحها يف الهواء الذي ينفذ اإىل رئتي

ّ
اأح�س

يف  رمي  روح  باأّن  �سعرُت  الباردة  الع�سارى  هواء  خفق 

الهواء الذي يبقى يف العظم ليذّكرين باأيّن فقدُت ابنتي 

يف احلرب.

تقول اجلّدات اإّن الأطفال عندما ميوتون يذهبون اإىل   

ل رمي مالكًا 
ّ
اجلّنة، ي�سبحون مالئكة. يف كّل وقت اأتخي

ٍة حُتّلق يف �سماء اجلّنة، ترق�س رمي 
ّ
�سغريًا باأجنحة وردي

وت�سحك، تغّني مع اأطفاٍل اآخرين َقتلْتهم احلياة اأو احلرب، 

ّخلفون يف قلوب 
ُ
قتلون يف احلرب ي

ُ
لكّن الأطفال عندما ي

اأتذّكر  رمي.  على  احل�رسة  اأكلْتني  واأنا  ح�رسة،  هاتهم 
ّ
اأم

ذلك اليوم كاأملٍ ل ينام، النَدم والذنب يبقياين م�ستيقظًة 

منِهك   
ٌ
�سعور دهمني 

َ
ي اأحيانًا  مبا حدث،  اأفّكر  الليل،  يف 

العذابات  من  اأتخّل�س  واأحياناً  موتها،  يف  ال�سبب  باأيّن 

ة اأو الأقدار هي 
ّ
دف العبثي املُرِهقة، واأُقنع نف�سي باأّن ال�سّ

بب. �سادف اأّن رمي واأخَتها مالك واأطفاًل اآخرين يف 
ّ

ال�س

اأمام الدّكان وقت وقوع القذيفة، واأّن القتلة   كانوا 
ّ
احلي

بوا بفجيعتنا وباآلمنا، لكّن ال�سعور بالذنب 
ّ
هم الذين ت�سب

 
ّ
الأم التي ظّلت حتمي �سغارها،  احلزينة   

ّ
الأم قلب  ياأكل 

التي تركْت طفلتيها تخرجان للموت.

اأتذّكر رمي طوال الوقت، حني تلعب مع اأختيها مالك   

بة 
ّ
املحب اأ�سواتهم  مالك،  اأخوهما  ويناكفهما  وب�رسى، 

حركات  رمي  تقّلد  حني  اأو  الأمان،  ومتنحني  حياتي،  متالأ 

حُت�رس  بال�سالة  اجلّدة  بداأت  اإذا  جة. 
َ
ح جدتها  واأفعال 

ها، واإذا ا�ستلقْت جّدتها يف 
َ
رمي �سّجادتها وت�سّلي جوار

اأكون حينها  اها. 
ّ
اإي ال�رسير، ا�ستلقت رمي جوارها مقّلدة 

والقذائف،  الق�سف  واأ�سوات  العامل  �سّجة  عن  بعيدًة 

با�سا«،  »بري  �سوارع  ميالأ  الذي  الرعب  من  ة 
ّ
اأكون حممي

املنطقة التي ل تهداأ فيها احلرب اأبداً.

يف الأ�سهر الأوىل من احلرب، نزحنا اإىل قريتنا يف   

َنة«، بقينا يف القرية �سهرين، لكن كما تقول 
َ
ْقب

َ
منطقة »م

َجة، كانتا �سنتني من ال�سقاء، ل ماء، ل كهرباء. 
َ
تي ح

ّ
عم

البعيدة جللب احلطب،  اجلبال  اإىل  نذهب  يف كّل �سباح 

تت�سّقق اأيدينا واأقدامنا من الأمل، مل ن�ستطع البقاء اأكرث 

النوافذ املحّطمة،  البيت، واأ�سلحنا  اإىل  يف القرية، عدنا 

ام من عودتنا ا�ستهدفت القذائُف بيتنا، 
ّ
لكن بعد ثالثة اأي

املياه،  خّزانات  وحّطمت  ال�سقف  على  قذيفة  �سقطْت 

تهم من اخلروج.
ْ
حب�سُت اأطفايل ومنع

ل اأعرف ملاذا قلُت يومها لرمي ومالك اأن ت�سرتيا من   

اأتذّكرهما،  زلُت  ال�سغرية؟ ل  بطاط�س لأختهما  الدّكان 

ورديًا  �رسواًل  ترتدي  رمي  العمارة.  درج  تنزلن  وهما 

كانت  �سعرها،  َق�س�سُت  يومني  قبل  اأنيقة،  و»جاكيت« 

ل نف�سها وتبت�سم. )ت�سمت ن�سيبة، 
ّ
تتاأم اأمام املراآة  تبقى 

ة 
ّ
ة ان�سفاق باب البلكونة بقو

ّ
وتنكم�س حول نف�سها( رج

 بداأ الدخان ميالأ الغرفة، 
ّ
اأيقظني من �رسودي، ثم هي ما 

ال�سّلم،  درجات  ونزلُت  حملُتها  ال�سغرية،  ابنتي  بكت 

اإىل  الله«. خرجُت  »رمي... حّق  هناك.  واقفاً  كان زوجي 

الّزقاق. الدماء تغّطي درجات الدّكان، البطاط�س خمتلط 

بالدم، رمي �سغريتي، واأطفال اآخرون، ميتون وبال روؤو�س. 

)تبكي ن�سيبة( ما الذي فعلْته رمي ليقتلوها؟ كانت طفلة 

�سغرية، حرموين منها، ك�رسوا قلبي، من ين�سفنا؟
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مالك الآن ل مت�سي، ول تقف، نخَلت ال�سظايا ج�سدها،   

تتذّكر كّل يوم كيف كانْت مت�سك بيد اأختها، وهما تنتظران 

فى لتلعبا معهما، تقول يل »يا ماما مل 
َ
بى ور

ُ
�سديقتيهما ر

يكن لرمي وجه. �سحقت القذيفة وجه اأختي«.

يف كوابي�س مالك، اأ�سمع �سوت القذيفة وهي ت�سقط   

روؤو�س،  بال  اآخرون  واأطفال  رمي  ابنتي   ،
ّ
ثم ات، 

ّ
املر اآلف 

يف  ق 
ّ
وتتعر ة، 

ّ
مر تلو  ة 

ّ
مر الفزع  تفا�سيل  مالك  حتكي 

نومها، حتكي عن راأ�س اأختها امل�سّظى على الدرجة الرابعة 

يف الدّكان، اأح�سنها واأبكي، حينها تت�سّلل نفحات هواء 

باردة واأفّكر برمي، حتّلق حولنا بجناحيها ال�سغريين.

الأّم ُن�سيبة عبد امللك

يف ال�ساعة الرابعة والربع من ع�رس يوم الثالث من ت�رسين 

الأّول / اأكتوبر ٢٠١٦، ا�ستهدفْت ملي�سيات احلوثي و�سالح 

دّكانا يف منطقة »بري با�سا« مبدينة تعّز، ُقتلت ابنتها رمي ب�سري، 

از 
ّ
د فو

ّ
٤ �سنوات، و�سعيد حممد �سعيد، ١٠ �سنوات، وحمم

وعلي  �سنة،  قائد، ١١  د 
ّ
وب�ّسار حمم �سنوات،  د، ١٠ 

ّ
حمم

�سنة،   ٢٨ �سعيد،  نا�رس  وماجد  �سنوات،   ٩ �سعيد،  عبده 

د عبد الله عبده، ٢٠ �سنة، وهيثم قائد من�سور، ٢٠ 
ّ
وحمم

مهيوب  واأ�سيل  �سنة،  اأحمد، ٣٥  د 
ّ
واإ�سماعيل حمم �سنة، 

غالب، ١٧ �سنة، كما اأ�سيبت ابنتها مالك ب�سري، ٨ �سنوات.

 االأبات�شي ال ت�شطاد ال�شمك  

يحّدق  ِبخيت،  ي�سمت  تعبان.  اأنا  اأتذّكر.  اأن  اأريد  ل 

بال�سقف املق�رّس طالوؤه، تربز قدماه من حتت مالءة �رسير 

امل�ست�سفى، ي�ساغله اأ�سدقاوؤه باملزاح، لكّنه ينظر اإىل كّل 

ما حوله بغ�سب. قال يل اأحد اأ�سدقائه »ل تغ�سبي منه، 

لقد عانى كثرياً لإنقاذهم. اإّنه حزين«. ينتبه ِبخيت حلوارنا 

ويبداأ يف �رسد حكايته...

الليل،  ذلك  يف  ُق�سف  الذي  ل 
ّ
الأو القارب  يف  كّنا   

ن�سمع  مل  والبحر.  الليل  ظلمة  ينري  طائرة  �سوء  راأينا 

لها  ننتبه  مل  ال�سماء.  من  هبْطت  كاأّنها  حتليقها،  �سوت 

اإّل حني بداأْت حتّلق مبوازة القارب. يف البداية ُذعرنا من 
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ببالنا  يخطر  مل  لن�سغالنا،  عدنا  لكّنا  املفاجئ،  ظهورها 

د �سدفة، 
ّ
اأّنها �ستهاجم قاربنا. اأعتقدنا اأّن مرورها هنا جمر

واأّنها يف طريقها اإىل مكان ما، ل �سيء هنا لتق�سفه، ل 

�سيء �سوى �سيادين يكّدون لك�سب قوت يومهم، لكّنها 

مل متهلنا طوياًل للّتفكري باحتمالت اأخرى، بداأت الأبات�سي 

لياًل،  ال�سابعة  ال�ساعة  يف  القارب  على  الّنار  باإطالق 

مدينة  �ساطئ  من  ابحارنا  على  �ساعات  �سبع   
ّ
م�سي بعد 

احلديدة يف ال�ساعة الواحدة ُظهرًا. حينها كّنا قد و�سلنا 

، املنطقة التي كّنا ن�سيد منها دائماً. 
١
اإىل منطقة »�سندل«

�سّلحني، 
ُ
ة هنا ول م

ّ
كانت منطقة هادئة، ل قواعد ع�سكري

الأبات�سي  طائرة  بداأْت  عندما  ادين، 
ّ
ال�سي قوارب  فقط 

نا، حاولنا الهروب من نريانها 
ْ
ت�ستهدفنا بنريانها، ا�سطرب

وحماية روؤ�سنا، لكن مل يكن يف قاربنا ال�سغري ما ميكن 

الختباء خلفه.

ونحن  نحونا،  نريانها  ب 
ّ
ت�سو وهي  الأبات�سي  اأتذّكر   

مهما �رسخنا،  البحر،  عر�س  القارب يف  حما�رسون يف 

اأخرى،  �سيد  زوارق  ول  ب�رس  ل  ليغيثنا،  هناك  اأحد  ل 

اأتذّكر كيف كّنا ممّددين على  فقط الظالم والبحر حولنا. 

القارب الذي نخلْتُه النريان. �سقطنا بني قتيل وجريح، ل 

�سوت يخرج مّنا ول نف�س. بعد تاأّكد الطائرة اأّن ل حركة 

)تقاطع  ظهرْت.  كما  فجاأة  اختفت  القارب،  من  ت�سدر 

�سة دخلت اإىل الغرفة، ذكريات بخيت، ت�ساألني: »هل 
ّ
ممر

حتى  انتظري  رينه، 
ّ
�سُت�سو كنِت  اإذا  بخيت؟  رين 

ّ
�ست�سو

 املالءات«. اأهّز راأ�سي بالنفي. يوا�سل بخيت(.
ّ

اأغري

اأ�ستطيع  ل  م�ساب،  اأّنني  اأدركُت   ،
ّ
عيني فتحت  عندما 

بال حراك.  ممّددون  اأ�سدقائي  فيما حويل،  األتفت  احلراك، 

احلركة،  عن  اأعاقتني  اإ�سابتي  لكّن  النهو�س،  حاولت 

�سديقاي  اأ�سدقائي:  لأتفّقد  ونه�ست  تي 
ّ
قو ا�ستجمعُت 

عبد الله دعبو�س وعبد الله علي جابر ُقتال، نخَلت نريان 

الأبات�سي ج�سديهما، دماوؤهما ت�سيل على القارب )يختنق 

�سوته وي�سمت(.

 عليهم. 
ً
�سُت باقي اأ�سدقائي، كانوا م�سابني، ومغمى

ّ
حت�س  

بحثُت يف القارب عن �سيء لأُوقف به النزيف، وعندما مل 

اأجد ما ميكن ا�ستخدامه، فقدت الأمل يف النجاة. بعد وقت، 

 كّل 
ّ

ا اأوقف به النزيف، ان�سب
ّ
عدت من جديد، اأبحث عم

الآخرين،  اأ�سدقائي  اإنقاذ  على  وطاقتي  تي 
ّ
وقو تركيزي 

اأين امتلكت تلك  اأعرف من  اإ�سابتي، ل  كنت واعياً رغم 

كنت  باأيّن  اأفّكر  الآن  ذلك  اأتذّكر  عندما  وال�سرب،  ة 
ّ
القو

والنجاة  اأ�سدقائه  اآلم  �سوى  يرى  ل  اآخر،  اإن�ساناً  حينها 

من املوت باأّي طريقة، لكن كيف ميكن اأن ننجو، وجميعنا 

م�سابون، ل �سيء يف القارب لرنبط اأنف�سنا به، املياه تنفذ 

يتمايل طوال  والذي  بالثقوب،  اململوء  القارب  اإىل داخل 

الوقت واملياه تغمره. كنُت اأنظر حويل كاملجنون، واأنا اأفّكر 

ينقذنا  ا 
ّ
عم لأبحث  القارب  داخل  اأدور  الو�سيك،  مبوتنا 

اأ�سدقائي  ربط  ب�سعوبة يف  بعد وقت، جنحت  الغرق.  من 

دًا واأوثقت نف�سي اأي�ساً، 
ّ
امل�سابني من اأرجلهم، اأوثقتهم جي

اأ�سدقائي. جميعنا  ا�ستلقيت على ظهري جوار جثث   
ّ
ثم

يكونوا  مل  دًا، 
ّ
جي بع�سنا  نعرف   ،

٢
ال�سباري قرية  من 

اأ�سدقائي بل اأخوتي. فقدُت اثنني منهم يومها.

منذ  فيها  ن�سطاد  املنطقة،  هذه  نرتاد  كّنا  ما  دائمًا   

جزيرة  عن  كيلو  تبعد ١٦  كانت  يد،  ال�سّ مهنة  احرتفنا 

ادين، مل ن�سمع اأّن طريان التحالف 
ّ
ي ُطرفة، منطقة اآمنة لل�سّ

ادين ويقتلهم بهذه الب�ساعة، لو كنا 
ّ
يق�سف قوارب ال�سي

�سمعنا ب�سيء كهذا ما نزلنا البحر. لكن ما ذنب اأ�سدقائي، 

ادين، ملاذا يقتلونهم؟ )ي�سمت(.
ّ
د �سي

ّ
هم جمر

يهيم  كان  الأبات�سي  نريان  »خوزقْته«  الذي  القارب   

وحده يف البحر، مل اأبال اإىل اأين قد يذهب بنا، كّنا م�سابني 

ت اإثنتان وع�رسون �ساعة منذ ق�سفْتنا 
ّ
وننتظر م�سرينا، مر

 قارب 
ّ
طائرة الأبات�سي ونحن ما زلنا يف البحر. عندما مر

من  اخلام�سة  ال�ساعة  كانت   ،
٣
اجَللبة وقت  ادين يف 

ّ
لل�سي

القارب  �سحبوا  ادون، 
ّ
ال�سي اأنقذنا  الثاين.  اليوم  ع�رس 

واأ�سعفونا اإىل امل�ست�سفى.

البحر. هل  ونحن يف  م�سْت  �ساعة  اثنتان وع�رسون   

عالقون يف  ونحن  �ساعة  وع�رسون  اثنتان  ذلك.  لني 
ّ
تتخي

وحزين.  ومظلم  طويل  وقٌت  ومتعبني،  م�سابني،  البحر، 

 ومباذا كنت اأ�سعر؟ ل اأريد اأبدًا اأن اأتذّكر.
ّ
 علي

ّ
كيف مر

اد بخيت اأحمد عبد الله
ّ
ال�سي

يف ال�ساعة ال�سابعة لياًل من يوم الأربعاء، اخلام�س ع�رس من 

للّتحالف  اأبات�سي  مقاتلة  ا�ستهدفت  مار�س٢٠١٧،   / اآذار 

الله  عبد  اأحمد  بخيت  اأُ�سيب  ادين. 
ّ
�سي قارب   

ّ
العربي

د ربيد وح�سن جعدار، 
ّ
د وحمم

ّ
وع�سام ُمعافى وحمدي �سي

وقتل �سديقاه عبد الله علي جابر وعبد الله دعبو�س مو�سى 

جمال. زرت بخيت يف م�ست�سفى »الأق�سى« مبدينة احلديدة.

يف مدينة احلديدة.  ١

قرية يف  ٢

مدينة احلديدة.  

مفردة ي�ستخدمها   ٣

ادون وتعني 
ّ
ال�سي

وقت نزولهم

اإىل البحر  

ل�سطياد ال�سمك.  
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باحث يف علم 
السياسة، المغرب.

عبد الفتاح نعوم

احتجاجات احلسيمة
إخفاق الاشرع أم إخفاق الدولة المغربّية

اأكرث من عامٍ على اندلع حراك احُل�َسيمة، وانتهْت  م�سى 

اخلطورة.  ومتفاوتة  متنّوعة  بتَهم  قادِته  اعتقال  اإىل  ماآلته 

اأّما امل�سوؤولّيات املختلفة حول اأ�سباب احلراك، وال�سَيغ التي 

 بها واآل اإليها، فقد تقاذفها امل�سوؤولون وزعماء التّيارات 
ّ
مر

ال�سيا�سّية الأ�سا�سّية يف البالد.

للمغرب،   
ّ
ال�رسقي ال�ّسمال  اأق�سى  يف  احل�سيمة  تقع   

املكّون   
ّ
الدميغرايف ت�سكيُلها  حيث  من  عليها  ويهيمن 

نَخبه  من  ق�سمٍ  يزال خميال  ل  الذي   ،
١

ّ
الريفي  

ّ
الأمازيغي

الريف  من  جعل  الذي   
ّ
التاريخي الواقع  على  ينتع�س 

. وهو قد يكون من 
٢
الأّيام من  جمهورّية م�ستقلّةً يف يومٍ 

والقبائل  باحل�سيمة،  احلراك  حدوث  �سّهلت  التي  العوامل 

غم من وجود العناوين 
ّ
املحيطة بها والوافدة اإليها، على الر

وعوامل النفجار نف�سها يف معظم مناطق املغرب.

الثقافّية واللغوّية الأمازيغّية،  غم من خلفّيتها 
ّ
الر على   

الذي  الطابع  عليها  يغلب  مل  احل�سيمة  احتجاجات  فاإّن 

مطالب  اأّن  ذلك  الأمازيغّية«.  »احلركة  مطالب  على  هيمن 

عن  احليف  رفع  يف   
ّ
اأ�سا�سي نحوٍ  على  ترتّكز  احلركة  هذه 

ترتّكز جوهرّيًا يف  كما  الجتماعّية،  الناحية  من  الأمازيغ 

املطالبة باإعادة العتبار لالأمازيغّية لغًة وثقافًة وهوّيًة اأ�سلّية. 

بيد اأّنه ي�سّوغ ا�ستح�سار هذا البعد يف م�ساألة احتجاجات 

امللك  حكم  من  الأوىل  ال�سنوات  اأّن  باعتبار  احل�سيمة، 

 
ّ
املغربي العاهل  األقى  اإذ  نحوه،  اجّتهت  قد  ال�ساد�س  حمّمد 

مدينة  اأكتوبر ٢٠٠١ خطابًا يف   / الأّول  ت�رسين  يف ١٧ 

من  كبريةٍ  لرمزّيةٍ  واحلاملة  احل�سيمة،  من  القريبة  اأغادير 

منطلق كونها م�سقَط راأ�س حمّمد بن عبد الكرمي اخلّطابي، 

وكان مو�سوع اخلطاب حول الهوّية والثقافة الأمازيغّيتني، 

.
٣
 لأجلهما لحقا

ٍّ
واللتني �سُي�سار اإىل تاأ�سي�س معهٍد ملكي

الطابع  ذات  مطالبهم  ف�سل  احلراك  ن�سطاء  حاول   

للحركة   
ّ
والثقايف  

ّ
ال�سيا�سي امل�سمون  عن   

ّ
الجتماعي

امل�سائل  يف  ت�سّددًا  الأكرث  الثقايّف  وجلناحها  ة، 
ّ
الأمازيغي

باعتباره  الزفزايف،  نا�رس  وقد طغى على خطاب  ة. 
ّ
الثقافي

احلركة  ن�سطاء  لكّن   .
ّ
الديني اخلطاُب  احلراك،  ن�سطاء  اأبرز 

ة حاولوا يف ت�رسيحاتهم وتقييماتهم للو�سع اأن 
ّ
الأمازيغي

تدبري  �سوء  وبني  الحتجاجات  بني  الإمكان،  يربطوا جهد 

ة مللف الهوّية، واإرجاع اأ�سباب الحتجاجات 
ّ
الدولة املغربي

ًا 
ّ
اجتماعي الأمازيغ  على  الواقعني  واحليف  التهمي�س  اإىل 

على  الربط  بذلك  الت�سليم  ي�سعب  لكن   .
ولغوّيا٤ً اً 

ّ
وثقافي

، باعتبار اأّن التهمي�س حالة عاّمة يف جمموع 
ّ
نحو ميكانيكي

مناطق املغرب. واإذا كان �سحيحاً اأّن الدولة مل تتقّدم �سوى 

اأّن  اإّل  ة، 
ّ
الأمازيغي تعليم  تعميم  اأفق  بخطواٍت خجولة يف 

بقدر  ذلك،  يعوقان  ة 
ّ
الفرانكوفوني ار 

ّ
وتي التعريب  ار 

ّ
تي

الو�سع  لكّن  الإنكليزّية.  اللغة  تدري�س  تعميم  اإعاقتهما 

الأمازيغ  اإذ ل يزال  ًا، 
ّ
ة ثقافي

ّ
الأمازيغي ُيعْق تواجد  اإّياه مل 

، وحتى يف 
٥
ينطقونها حتى يف مليلية التي حتتلّها اإ�سبانيا

.
ّ
جزر الكناري املتمّتعة بحكم ذاتي

احلراك،  تر�سد خمتلف حمّطات  اأن  الورقة  هذه  حتاول   

منذ البدايات اإىل النتائج، وتعر�س الآثار املرتّتبة، ملحاولة 

على  اأم  احلراك  على  الف�سل،  عاتق  يقع  َمن  على  تف�سري 

الدولة، اأم عليهما معًا.

البدايات

يف  اأكتوبر   / الأّول  ت�رسين  من  ال�سابع  انتخابات  ت 
ّ
مر

زت 
ّ
متي التي  الأجواء  نف�سها  هي  عادّية،  ة 

ّ
�سيا�سي اأجواء 

ة، 
ّ
احلالي الألفّية  مطلع  منذ  ة 

ّ
املغربي ة 

ّ
ال�سيا�سي احلياة  بها 

الدولة  بني  �رسى  الذي  الّتفاعل  مع  معاملها  واّت�سحْت 

ة وبني مطالب ال�سارع، وانتهت بالإفراج عن د�ستور 
ّ
املغربي

النتخابات  تلك  وكانت   .٢٠١١ �سنة  يف  للبالد  جديد 

الد�ستور،  ذلك  ظّل  يف  تنظيمها  يجري  التي  الثانية  هي 
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امل�سهد  ذلك  �سيطر على  وقد  �سنة ٢٠١٥.  انتخابات  بعد 

ة 
ّ
 ال�رساع بني حزب العدالة والّتنمية ذي اخللفي

ّ
النتخابي

ب من الق�رس، 
ّ
ة، وحزب الأ�سالة واملعا�رسة املقر

ّ
الإ�سالمي

 قادتهما يف تبادل الّتهامات، �سواء اّتهامات 
ّ
حيث ا�ستمر

دعم  على  باحل�سول  واملعا�رسة  لالأ�سالة  والتنمية  العدالة 

الإدارة، والتغّطي بامل�ساندة املت�سرّتة للق�رس، اأو اّتهام حزب 

اأخَونة  اإىل  بال�سعي  والتنمية  للعدالة  واملعا�رسة  الأ�سالة 

 للمغرب« 
ّ
التاريخي املجتمع، و»حماولة زعزعة ال�ستقرار 

.
٦
« حلزب العدالة والتنمية

ّ
باعتبار الأ�سل »الإخواين

اأّن  غم من 
ّ
اأُجريت النتخابات يف ذلك املناخ على الر  

تقدمي  يف  تنجح  مل  والتنمية  العدالة  قادها  التي  احلكومة 

الّنحو  على  ة 
ّ
ال�سعبي الفئات  اإر�ساء  على  قادرةٍ  ح�سيلٍة 

املاأمول، ومل تِف بوعودها الكربى يف حماربة الف�ساد. لكّن 

والتنمية  العدالة  بحزب  عادت  التي  ة 
ّ
النتخابي احل�سيلة 

ة منذ م�ساء يوم اجلمعة 
ّ
اإىل ال�سدارة، مل ت�سبح ذات اأهّمي

 
ّ
٢٨ ت�رسين الأّول / اأكتوبر. فقد اهتّز الراأي العاّم املغربي

ل�سفط  �ساحنة  يف   
ّ
مغربي �ساّب  م�رسع  حلادثة   

ّ
والعاملي

النفايات، وذلك مبا�رسًة بعد اإقدام �سلطات مدينة احل�سيمة 

على م�سادرة ب�سائع بائع ال�سمك حم�سن فكري، ورميها يف 

�ساحنة القمامة، لي�سعد اإىل ال�ساحنة هو و�رسكاوؤه حمتّجني 

ني ب�سحقه مع 
ّ
على ذلك، قبل اأن ياأمر اأحد امل�سوؤولني الأمني

 �سفطه اإثر ذلك و�سط ذهول احلا�رسين، واأمام 
ّ
ب�ساعته، ليتم

ة ملدينة احل�سيمة.
ّ
ة الأمن واملحكمة البتدائي

ّ
مفو�سي

امل�سوؤول  اأطلقها  التي  اللفظة  اأّن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر   

لت اإىل ها�ستاج يف و�سائل 
ّ
 قبل وقوع احلادثة، حتو

ّ
الأمني

تعني  التي  مو«  »طحن  عبارة  وهي  الجتماعي،  التوا�سل 

ة اإعطاء الأمر بالقتل. وقد تبع ذلك دعوة 
ّ
يف الدارجة املغربي

ة، احتجاجًا على 
ّ
ن�سطاء اإىل م�سريات يف كّل املدن املغربي

ما اعتربوه »تعاماًل مهينًا لل�سلطات مع املواطنني املغاربة«. 

اأّما مدينة احل�سيمة قد �سهدت م�سرياٍت حا�سدة الأمر الذي 

ني اإىل اّتخاذ الكثري من الإجراءات. 
ّ
دفع بامل�سوؤولني املحّلي

عن  امل�سريات  �سعارات  يف  الّتهام  اأ�سابع  تتوّقف  ومل 

كان  الذي  اأخنو�س،  عزيز   
ّ
املغربي امللياردير  اإىل  الإ�سارة 

باعتبار  البحرّي،  يد  وال�سَّ )الزراعة(  للفالحة  وزيرًا  وقتها 

ات املوانئ تقع حتت يده.
ّ
م�سوؤولي

فقد  احلادث،  �ساحبت  التي  للّتداعيات  وا�ستمرارًا   

 املعار�س للملكيّة، 
ّ
 من حزب النهج الدميقراطي

ٌّ
اأعلن كل

لكاّفة  ا�ستعدادهما  املحظورة  والإح�سان  العدل  وجماعة 

الوقت  مبرور  وتعاظمت  املمكنة.  الحتجاجات  اأنواع 

باط 
ّ
الر يف  وطنيّة  م�سرية  وُنّظمت  احل�سيمة،  م�سريات 

عا�سمة اململكة، وبداأت مع مرور الوقت تظهر على ال�سطح 

�ساّب  وهو  احلراك،  قاد  الذي  الزفزايف  نا�رس  �سخ�سيّة 

، �ساهمت مواهبه اخلطابيّة والقيادّية واهتمام 
ّ
 ثالثيني

ّ
ريفي

و�سائل الإعالم به.

ملء  مع  مداها  بلغْت  للحراك  الزفزايف  قيادة   

الحتجاجات جلميع اأوقات �سهر رم�سان الذي تال حادثة 

ال�سلطات  وزادت  ولياًل.  نهارًا  فكري،  حم�سن  مقتل 

خلّف  الذي  الأمر  تدّخالتها  كثافة  من  املغربّية  الأمنّية 

ع�رسات امل�سابني واجلرحى، واعتقال الع�رسات بُتَهمٍ ثقيلة 

كامل�سا�س باأمن الدولة اأو الإرهاب. و�سيزداد الو�سع تاأّزمًا 

اأقدمْت وزارة  / مايو ٢٠١٧، حينما  اأّيار  يوم اجلمعة ٢٦ 

الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمّية على تعميم خطبٍة واحدة على 

معظم م�ساجد احل�سيمة، ومنها امل�سجد الذي كان فيه نا�رس 

على  هجومًا  اخلطبة  ت�سّمنت  وقد  احلراك.  زعيم  الزفزايف 

»فتنة«،  د 
ّ
َكون الحتجاج جمر قيادّيي احلراك، حمّذرًة من 

ومدعاة حلدوث القالقل، ليقاطع الزفزايف اخلطبة على نحوٍ 

اإىل جانب بع�س زعماء  ر، 
ّ
 ليقر

ّ
فّج و�سافر، وينّدد بها، ثم

الحتجاج، الّدعوة اإىل مقاطعة امل�ساجد اخلا�سعة ل�سيطرة 

اعتقاله  اإىل  الّنهاية  يف  اأّدى  الذي  الأمر  الأوقاف،  وزارة 

.
٧
وو�سعه حتت طائلة الكتابة القانونّية

عوامل،  عّدة  امل�سهد  هذا  �سناعة  يف  تداخلت  لقد   

فاحلراك ب�سكل اأو باآخر مل يكن بعيدًا عن عنا�رس الدفع 

 
ّ
الجتماعي الّت�سامن  نط  باعتبار  الطبيعية،  ة 

ّ
امليكانيكي

اإليه  ي�سري  الذي  الّنمط  هو  كان  املتظاهرين  بني  ال�سائد 

الّت�سامن  اأي   ،»
ّ
امليكانيكي بـ»الّت�سامن  دوركهامي  اإميل 

العالقات  ي�سود  الذي  وهو  ه، 
َ
ال�سب عالقات  على  القائم 

بني الأفراد يف املجتمعات التقليدّية، التي ل تزال ترتكن 

اأناط  حتديد  يف  اللون  اأو  اللغة  اأو  ق 
ْ
العر اأو  الّدين  على 

عالقاتها وفقاً ملنطق )اأنا واأخي على ابن عمي واأنا وابن 

 احلراك ملّدة طويلة 
ّ
. ولهذا فقد ا�ستمر

٨
عّمي على الغريب(

مناطق  جميع  يف  قائمٌة  الق�سايا  ذات  اأّن  من  غم 
ّ
بالر

دفع  الذي  األمر  حاشدة  مسيرات  شهدت  الحسيمة  مدينة 
بالمسؤولين إلى اتخاذ اإلجراءات. ولم تتوقف أصابع االتهام في 
شعارات المسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات عن اإلشارة 
وزيرا  وقتها  كان  الذي  أخنوش،  عزيز  المغربي  الملياردير  إلى 
للفالحة والصيد البحري، باعتبار مسؤوليات الموانئ تقع تحت يده.
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املغرب، ومل ينجح اأّي حراك يف ال�سابق يف احلفاظ على 

وحدُة  عّززتها  التي  وابط 
ّ
فالر نف�سه،  بالقْدر  ا�ستمرارّيته 

م�سافًا  بالّظلم،  والإح�سا�س   ،
ّ
الريفي واملخيال  امل�ساعر 

الزفزايف  نا�رس  ة 
ّ
ب�سخ�سي  

ّ
الإعالمي الهتمام  ذلك  اإىل 

الإعالم  دور  وباعتبار  والقيادّية،  ة 
ّ
اخلطابي مواهبه  باعتبار 

يف تظهريها وت�سليط ال�سوء عليها... كّل ذلك �ساهم يف 

تزخيم احلراك.

 احلراك نظرًا لتواتر الأخطاء 
ّ
على �سعيٍد اآخر، ا�ستمر  

ة 
ّ
ة ال�سيعي

ّ
يف الّتعاطي مع الأحداث، كنْعت الزفزايف باخللفي

 املغربي حمّمد منار ا�سليمي، 
ّ
من لدن الباحث والأكادميي

 بطرح وجهة نظره يف الزفزايف 
ّ
بحيث قام يف لقاءٍ تلفزيوين

من  »نوعٍ  مبمار�سة  اإّياه  مّتهماً  ما،  نوعًا  م�ستفّز  باأ�سلوٍب 

ومراجعهم،  ال�سيعة  اأئّمة  بع�س  بها  يقول  التي  ة« 
ّ
التقي

اإىل  ة 
ّ
باإحالته يف خطاباته التحري�سي الّزفزايف  اأّن  معتربًا 

اخلليفة »عمر بن اخلّطاب«،اإّنا يقوم بالتمويه كي ل ُيّتهم 

ة 
ّ
ع، عرب ال�ست�سهاد بخليفٍة حم�سوٍب على املرجعي

ّ
بالت�سي

ة، لأّن ا�سليمي حتّدث عن معطيات 
ّ
ة ال�سّني

ّ
ة والثقافي

ّ
الديني

ة 
ّ
�سيعي ات 

ّ
جمعي من  اأموالٍ  بتلّقي  الزفزايف  فيها  يّتهم 

ة تن�سط يف اأوروبا. وبالقْدر نف�سه الذي اأثارْت فيه 
ّ
مغربي

وجهة النَظر تلك هي وال�سيغة التي ُطرحْت بها كّمًا من 

فيه  ِنيل  الذي  بالقْدر  والت�سويه،  والجتزاء  ال�سخرية 

ني اآخرين 
ّ
ني واإعالمي

ّ
اأي�سًا من ت�رسيحات اأخرى لأكادميي

ٍة 
ّ
متحورت حول عالقة احلراك باأجندات حركات انف�سالي

ٍة اأي�سًا تن�سط يف اأوروبا.
ّ
ريفي

املنعرجات

بداأْت منعرجات احلراك تت�سّكل منذ اأن بداأ تقاذُف امل�سوؤولّيات 

فمنذ  واحلكومّيني.  ال�سيا�سّيني  امل�سوؤولني  من  عدد  بني 

واملعا�رسة  الأ�سالة  العاّم حلزب  الأمنُي  احلراك حّمل  بداية 

الذي  والتنمية  العدالة  حلزب  امل�سوؤولّيَة  العّماري،  اإليا�س 

احلكومة  لقيادة  وي�ستعّد  الأعمال،  ت�رسيف  حكومة  يقود 

املقبلة، الأمر الذي مل يتمّكن منه ب�سبب دخول املفاو�سات 

وامل�ساورات يف دّوامٍة من الأزمات انتهت باإقالته وتكليف 

�سعد الدين العثماين خلفًا له بت�سكيلها.

احلدث،  مع  تفاعل  قد  والتنمية  العدالة  حزب  وكان   

 ٢٩ ال�سبت  يوم  بنكريان  الإله  عبد  العاّم  اأمينه  باإ�سدار 

ت�رسين الأّول / اأكتوبر، بيانًا توجيهّيًا اإىل ال�سبيبٍة اأعرب فيه 

عن اأ�سفه للحادث، ودعاها اإىل الّناأي بالّنف�س عن امل�ساركة 

يف اأّي مظاهرةٍ لها �سلٌة بالتنديد باحلادث. اأّما امللك فقد كان 

حينئٍذ موجودًا خارج املغرب يف زيارة لتنزانيا، وتوارَدت 

 مبحا�سبة املتوّرطني يف احلادث، 
َ
معلوماٌت عن اإعطائه اأوامر

وزيارة وزير الداخلّية لأ�رسة ال�سحّية حم�سن فكري.

يوم  جنازته  وت�سييع  فكري،  حم�سن  م�رسع  حادث   

باآَخر  اأو  اأكتوبر، د�ّسن ب�سكل   / الأحد ٣٠ ت�رسين الأّول 

 
ّ
اأزمًة �سيا�سّية هي الأوىل من نوعها يف التاريخ ال�سيا�سي

حكومة  ت�سكيل  باأزمة  الأمر  يتعلّق  املعا�رس.   
ّ
املغربي

ال�سيا�سّية  ال�سخ�سّية  بنكريان،  الإله  عبد  بقيادة  جديدة 

التجاذبات  من  طويٌل   
ٌ
م�سار بذلك  فانطلق  للجدل.  املثرية 

واملنعرجات املحايثة لأزمة احل�سيمة، يف اإطار ما ُعرف يف 

 بـ»البلوّكاج«. والذي 
ّ
 املغربي

ّ
 والإعالمي

ّ
التداول ال�سيا�سي

 التي متّيز بها املغرب عن 
ّ
مل متنع حالة ال�ستقرار ال�سيا�سي

، من ال�سطدام به.
ّ
حميطه العربي

بداأت ف�سول البلوّكاج مبا�رسة بعد فوز حزب بنكريان   

اأعطاه  الذي  الأمر  الّنواب،  جمل�س  مقاعد  من  عدد  باأكرب 

ثانية، وهو  بح�سب د�ستور اململكة احلّق يف قيادة حكومٍة 

كانت  فقد  املغرب.  تاريخ  اأي�ساً يف  ة 
ّ
مر لأّول  اأمر يحدث 

عقده  ممكن  احلكومي  الّتحالف  اأّن  ترى  التقديرات  اأغلبّية 

يف اّتفاق اأحزاب ما ُيعرف يف املغرب بالكتلة الدميقراطّية، 

 
ّ
حزب ال�ستقالل )٤٦ مقعدًا(، وحزب الحّتاد ال�سرتاكي

مقعدًا(،   ١٢( وال�سرتاكّية  التقّدم  وحزب  مقعدًا(،   ٢٠(

مقعدًا(،   ١٢٥( والتنمية  العدالة  حزب  اإليهم  م�سافًا 

متجاوزين بذلك عتبة ن�سف مقاعد جمل�س الّنواب املكّون 

من ٣٩٥ مقعدًا.

تاأزمي  اإىل  �سّباقًا   
ّ
ال�سرتاكي الحّتاد  حزب  كان  وقد   

ت�سكيل ذلك الّتحالف، ب�سبب �رسوطه التي و�سفها العدالة 

على  احل�سول  ا�سرتط  اإّنه  بحيث  تعجيزّية،  باأّنها  والتنمية 

جانب  اإىل  ا�سطفافه  ُيْخِف  ومل  النواب،  جمل�س  رئا�سة 

الأمر  ال�ّسابقة،  احلكومة  الفالحة يف  وزير  اأخنو�س،  عزيز 

عاّمًا  اأمينًا  انتخب  الذي  والّتنمية،  العدالة  اأزعج  الذي 

احلزب  وهو  مقعدًا(.   ٣٧( لالأحرار   
ّ
الوطني التجّمع  حلزب 

الّتحالف  يف  الّدخول  لقبوله  �رسوطًا  بدوره  و�سع  الذي 

احلكومة،  من  ال�ستقالل  حزب  اإخراج  اأّولها   ،
ّ
احلكومي

واإلزام  مقعدًا(،   ١٩( الد�ستورّي  الحتاد  بحزب  ه  وتعوي�سُ

الدعم  رفع  �سيا�سة  عن  والرّتاجع  لهجته،  بتغيري  بنكريان 

عن املواّد الأ�سا�سّية، الأمر الذي اعتربه بنكريان تطّفاًل على 

اخت�سا�سات رئي�س احلكومة.

مل يكن ممكنًا ت�سكيل حكومٍة حائزة على اأغلبّية مريحة من 

 لالأحرار 
ّ
دون النجاح يف ا�ستقطاب حزب التجّمع الوطني

منعًا لت�سكيل معار�سة قوّية بني حزَبي الأ�سالة واملعا�رسة 

 لالأحرار.
ّ
والتجّمع الوطني
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تدّخل امللك يف اآخر املطاف، واأقال عبد الإله بنكريان،   

الذي ت�سّدد يف الّتفاو�س بناًء على ال�رسوط التي و�سعْتها 

الأمانة العاّمة حلزبه غداة الفوز بال�سدارة. وعنّي امللك يف 

اجتهاٍد د�ستورّي غري م�سبوق �سخ�سّيًة اأخرى من احلزب 

الفائز باأعلى عدٍد من املقاعد النيابّية، ومّت تكليف الدكتور 

 
ّ
ثم احلكومة،  لت�سكيل  بالت�ساور  العثماين  الدين  �سعد 

العثماين  تنازل  بعدما   ،
ّ
قيا�سي وقتٍ  احلكومة يف  ت�سّكلت 

يف  الحتجاجات  تكن  مل   .
٩
بنكريان فيه  ت�سّدد  ا 

ّ
عم

احل�سيمة حينئٍذ قد تر�ّسحْت اإّل للمزيد من التزايد والزخم. 

وكّل ما قامت به احلكومة اجلديدة تلّخ�َس يف اإ�سدار بيانٍ 

ة، واّتهمت فيه احلراَك باحتوائه على 
ّ
جَمع اأحزاب الأغلبي

وباأّن  م�سبوهة،  متويالٍت  وتتلّقى  باخلارج  مرتبطة  عنا�رس 

ة. 
ّ
احلراك جتاوز اخلطوط احلمراء وبات يهّدد الّثوابت الوطني

الحتجاجات  لف�ّس  ة 
ّ
الأمني ال�سلطات  ا�ستعّدت  وبعدما 

عن  احلكومة  تراجعت  كثيف،   
ٍّ
اأمني اإنزالٍ  عرب  ة، 

ّ
بالقو

اإىل  اأعادت  م�سبوقة،  ا�ستهجان غري  موقفها، و�سط موجة 

ز الّتداول عبارة »اأنتم ع�سابة ول�ستم حكومة« املاأثورة 
ّ
حي

د بن عبد الكرمي اخلّطابي.
ّ
 حمم

ّ
عن الزعيم الريفي

االآثار

تلك  احل�سيمة  اأزمة حراك  ترّتبْت عن  التي  الآثار   
ّ
اأهم من 

التي م�ّسْت عميقاً البنيان الذي تقوم عليه احلياة ال�سيا�سّية 

واملعا�رسة  الأ�سالة  حزبا  حيث  املغرب،  يف  واحلزبّية 

�سًا للهّزات.
ّ
والعدالة والتنمية هما الأكرث تعر

العاّمة  الأمانة  من  با�ستقالته  اري 
ّ
العم اإليا�س  تقّدم   

ال�سغوط  تراكم  نتيجة  وذلك  واملعا�رسة،  الأ�سالة  حلزب 

مع  احلاّد  تناف�سه  يف  تتمّثل  التي  تلك  �سواء  احلزب،  على 

ب فيها 
ّ
حزب العدالة والتنمية، اأو تلك ال�سغوط التي ت�سب

م�سكل احل�سيمة. لذلك يريد حزب الأ�سالة واملعا�رسة اأن 

ة يف مواجهة حزب العدالة 
ّ
يوؤّكد جمّددًا جدارته ال�سيا�سي

ة اأزمة احل�سيمة، 
ّ
والتنمية، وحتميله يف الوقت نف�سه م�سوؤولي

اأمني عاّم له، وذلك  التي تقّدم بها ثالُث  فكانت ال�ستقالة 

بعد اأ�سبوٍع من خطاب العر�س يف ٣٠ متّوز / يوليو ٢٠١٧، 

اأعلن فيه امللك عدم ثقته يف الأحزاب والإدارة يف  الذي 

القدرة  نف�سه  يف  يرى  ل  من  با�ستقالة  وطالب  املغرب، 

الإدارة  ف�ساد  واقع  بني  اأي�سًا  رابطًا  ة، 
ّ
امل�سوؤولي ل 

ّ
على حتم

والأحزاب وبني احتجاجات املواطنني يف احل�سيمة وغريها.

يونيو   / حزيران   ١٣ يف  ك�سف  قد  العماري  وكان   

 له اأّنه يف يوم ٢٩ ت�رسين الأّول 
ّ
٢٠١٧ يف ظهورٍ تلفزيوين

اأكتوبر ٢٠١٦، حّذر بنكريان من تداعيات حادثة مقتل   /

حم�سن فكري، يف حني كان كّل اهتمامه مرّكزًا على ت�سكيل 

الأخرى،  الأحزاب  وباقي  هو  الأزمة  فرتة  طيلة  احلكومة 

واملعلومات  املعطيات  يطلب  ر�سمّيًا  را�سله  اأّنه  م�سيفًا 

يتمّكن  كي  وحيثّياتها  باحلادثة  يتعّلق  فيما  حكومته  من 

كم�سوؤول عن رئا�سة اجلهة من تقدمي التو�سيحات الالزمة 

لل�ّسّكان. وذكر العّماري يف ال�سياق ذاته، اأّن بنكريان اأجابه 

يوم ٤ ت�رسين الثاين / نوفمرب، راف�سًا اإمداده باأّي معلومات، 

اأن  قانوينٍّ يخّول رئي�س اجلهة  اأّي �سَندٍ  ب�سبب عدم وجود 

يطالب رئي�س احلكومة مبعلومات مماثلة.

حتميل  على  املحتّجون  داأب  الوقت  ذلك  ومنذ   

 - طنجة  جهة  لرئا�سة  اأي  الأطراف،  جلميع  امل�سوؤوليّات 

يد  وال�سّ الفالحة  ولوزير  وللحكومة،  احل�سيمة،   - تطوان 

الأعمال  رجل  الأوىل،  بنكريان  حكومة  يف  البحرّي 

 عزيز اأخنو�س، فيما اأ�رّس هوؤلء كلّهم على تقاذف 
ّ
املغربي

امل�سوؤوليّات بينهم، لت�سبح اأحداث احل�سيمة �ساحًة جديدًة 

واملعا�رسة  الأ�سالة  حزَبي  بني  التناف�س  �ساحات  من 

اري يريد حتميل 
ّ
والعدالة والتنمية، خ�سو�ساً اأّن اإليا�س العم

ة الأخري عن 
ّ
ة اأحداث احل�سيمة لبنكريان، مل�سوؤولي

ّ
م�سوؤولي

الذي  ط«، 
ّ
املتو�س منارة  »احل�سيمة،  م�رسوع  تنفيذ  عدم 

ة 
ّ
واملرافق الجتماعي ة 

ّ
التحتي البنيات  م�ساريع يف  ي�سمل 

وال�سحية وغريها من املحاور التي �سمنها املحتّجون يف 

ة.
ّ
احل�سيمة مللّفاتهم املطلبي

العدالة  اأّن  واملعا�رسة،  الأ�سالة  حزب  اعتقاد  ففي   

اإطالق  لأّن  التعرّث،  ذلك  عن  ل 
ّ
الأو امل�سوؤول  هو  والتنمية 

تراأّ�سها  التي  ة 
ّ
احلكومي الولية   

ّ
خ�سم يف  جاء  امل�رسوع 

خالل  كان  والحتجاجات  الأزمة  تفاُقم  واأي�سًا  بنكريان، 

بعد  احلكومة  تلك  دخلْتها  التي  الأعمال  ت�رسيف  فرتة 

ل / اأكتوبر. غري اأّن بنكريان ي�سعى 
ّ
انتخابات ٧ ت�رسين الأو

ة حزبه من تِبعات تلك 
ّ
ته وم�سوؤولي

ّ
جاهدًا لإخالء م�سوؤولي

امللتقى  األقاه يف  الذي  اخلطاب  ذلك خالل  موؤّكدًا  الأزمة، 

لبنكريان  اّتهامات  و�سط  حزبه،  ل�سبيبة  ع�رس  الثالث 

اري، وهو الذي كان قد 
ّ
باإهمال تنفيذ امل�رسوع نكاية بالعم

مل  بطريقة  احل�سيمة،   - تطوان   - طنجة  جهة  برئا�سة  فاز 

كل ما قامت به الحكومة الجديدة تلخص في إصدار بيان جمع 
أحزاب األغلبية، واتهمت فيه الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراك 
باحتوائه على عناصر مرتبطة بالخارج وتتلقى تمويالت مشبوهة.
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ُتر�س العدالة والّتنمية، يف اإطار ما اعتربه ا�ستغالًل لنفوٍذ 

�سلطويٍّ لالأ�سالة واملعا�رسة، متّكن عربه من تغيري خريطة 

التحالفات ل�ساحله.

برئا�سة  اجلديدة  احلكومة  ت�سكيل  اأزمة  كانت  لقد   

 
ّ
ي�ستمر لكي  بنكريان،  رفعه  الذي  التحّدي  هي  بنكريان، 

واملعا�رسة،  الأ�سالة  لنهج  املناق�س   
ّ
ال�سيا�سي نهجه  يف 

وكانت يف الوقت نف�سه هي املحّطة التي ظهر فيها �سعف 

والتنمية.  العدالة  لتقّدم  الت�سّدي  واملعا�رسة يف  الأ�سالة 

اأخنو�س يف  لعزيز  القوّي  التاأثري  جاء  ال�سياق  ذات  ويف 

خ�سو�سًا  احلكومة،  ت�سكيل  اأجل  من  امل�ساورات  �سياق 

ًا 
ّ
عام اأمينًا  اأكتوبر   / ل 

ّ
الأو ت�رسين   ٢٩ يف  انتخابه  بعد 

اأخنو�س يف  ب 
ّ
ت�سب فقد  لالأحرار.   

ّ
الوطني ع 

ّ
التجم حلزب 

اإ�سعال اأزمة ت�سكيل احلكومة ب�سبب �رسوطه امل�سبقة التي 

رف�سها بنكريان، م�ساهمًا بدوره يف تعميق الأزمة. وكانت 

ة 
ّ
احل�سيلة هي تراُجع حزب الأ�سالة واملعا�رسة اإىل خلفي

الّنتائج وت�سكيل  اإىل ت�سّدر  امل�سهد، وبعدما كان يطمح 

املعار�سة،  �سفوف  اإىل  والتنمية  العدالة  واإعادة  احلكومة، 

اأي حول امل�ساورات، 
ّ
 حتى باإبداء الر

ٍّ
فقد اأ�سبح غري معني

ة اأزمة 
ّ
وعاد اإىل موقع الدفاع عن الّنف�س، وحتميل م�سوؤولي

احل�سيمة للعدالة والتنمية.

بني  اأدّق  وبنحوٍ  احلزَبني،  بني  الّزعامة  على  �رساٌع  ة 
ّ
ثم  

اجتماٍع  عن  حديث  راج  فقد  لذلك  وبنكريان.  اري 
ّ
العم

م�ساعي  عرقلة  اإىل  فيه  ودعا  اري، 
ّ
العم اإليا�س  ح�رَسه 

اري 
ّ
العم نفاه  ما  وهو  الثانية،  حكومته  لت�سكيل  بنكريان 

ت�سكيل  ة 
ّ
مهم من  لبنكريان  امللك  اإعفاء  وبعد  لحقًا. 

ن �سعد الدين العثماين الأمني العاّم ال�سابق  احلكومة، ومتكُّ

للعدالة والتنمية من ت�سكيلها يف ظرف وجيز، وعدم متّكنها 

ة جُتاه 
ّ
طها يف اإبداء لغة عدائي

ّ
من تدبري ملّف احُل�َسيمة، وتور

اري العودة من جديد 
ّ
املحتّجني وَمطالبهم، اأراد اإليا�س العم

ابة ال�ستقالة، على 
ّ
ة عرب بو

ّ
اإىل واجهة الأحداث ال�سيا�سي

 
ّ
، موؤّكدًا يف موؤمتره ال�سحايف

ّ
ة م�سمون اخلطاب امللكي

ّ
خلفي

ته 
ّ
م�سوؤولي ل 

ّ
رغبته يف حتم يكمن يف   

ّ
احلقيقي ال�سبب  اأّن 

ني الذين اّتخذ املكتب 
ّ
عن تزكية روؤ�ساء اجلماعات والربملاني

التزامهم  لعدم  الإقالة  قرار  حّقهم  يف  للحزب   
ُّ
ال�سيا�سي

بقوانني احلزب.

ُتقنع  مل  ا�ستقالته  لأ�سباب  اري 
ّ
العم اإليا�س  رواية   

روؤ�ساء  اأّن  باعتبار  خ�سومه،  من  خ�سو�سًا  الكثريين، 

الأعيان  اإىل  ينتمون  معظمهم  يف  ني 
ّ
والربملاني اجلماعات 

وبالّتايل  الأحزاب،  بني   »
ّ
ال�سيا�سي »الرّتحال  كثريي 

نة 
ّ
ًا اأن يكون من املنتَظر منهم الن�سباُط ملدو

ّ
لي�س منطقي

اإعالن  بعد  مبا�رسة  فاإّنه  ثانية  ناحية  ومن  احلزب.  �سلوك 

اري عن ا�ستقالته، تداولْت و�سائل الإعالم خربًا عن 
ّ
العم

اري يف اجتماع 
ّ
ة اأدىل بها العم

ّ
ت�رسيحاٍت م�سيئٍة للملكي

ني« 
ّ
الإ�سالمي »حماربة  يف  عليها  الرهان  معتربًا  خا�ّس، 

اري 
ّ
العم نفاه  الذي  الأمر  النتائج،  م�سمون  غري  رهانًا 

ب�سّدة يف حينه.

»اأمرًا  حزبه  داخل  يحدث  ما  اري 
ّ
العم اإليا�س  اعترب   

اً جّداً، وهو ما ينبغي اأن يحدث حينما ي�سعر م�سوؤوٌل 
ّ
عادي

 
ّ
املغربي  

ّ
ال�سيا�سي التاريخ  باأّنه خمطئ، مت�سائاًل: ملاذا يف 

يومًا   
ّ
�سيا�سي اأو   

ّ
حزبي م�سوؤوٌل  يُقْل  مل  ال�ستقالل  منذ 

اإّنه اأخطاأ و�سي�ستقيل؟ كما اعترب اأّنه يتوّقع الت�سكيك يف 

 لأّنهم 
ّ
ات ا�ستقالته من طرف مناف�سيه، وهذا طبيعي

ّ
خلفي

 .
١٠

دوه اأو يلتم�سوا له الأعذار«
ّ
مناف�سون ول ميكن اأن يوؤي

الرت�ّسح  يحاول  الذي  بنكريان  ُيحرج  اأن  اري 
ّ
العم يريد 

بعد  وذلك  عاّم،  كاأمنيٍ  والتنمية  العدالة  يف  ثالثة  لولية 

فر�سًة  يوّفر  اأن  يريد  كما   ،
ّ
الأ�سا�سي الّنظام  تعديل 

وجودهم  تعزيز  من  اإليه  املنت�سبون  يتمّكن  لكي  للحزب 

�سة، ولي�س كاأ�سخا�سٍ مرتبطني بزعامة �سخ�ٍس 
ّ
فيه كموؤ�س

ما، وهو ما يتداوله عدٌد من اأع�ساء احلزب الذين متّكنُت 

 قا�ٍس 
ٌ
من الّتوا�سل معهم، ومعظمهم يعرتفون باأّنه اختبار

.
ّ
للحزب لكّنه �رسوريٌّ واإيجابي

منذ  حمظوظًا  واملعا�رسة  الأ�سالة  حزب  يكن  مل   

الأوىل  ة 
ّ
املر ففي  ة، 

ّ
املغربي ة 

ّ
احلزبي ال�ساحة  على  ظهوره 

الثانية  ة 
ّ
اأحداُث �سنة ٢٠١١، ويف املر كبَحت اندفاعَته 

َيظهر  لكي  كثريًا  اجتهد  فقد  احل�سيمة.  اأحداث  كبَحْته 

نة، ويقّدم نف�سه بو�سفه 
ّ
 ب�سورة معي

ٍّ
مبظهر حزٍب ي�ساري

ي العدالة والتنمية، واجتهد 
ّ
قادرًا على وْقف تقّدم اإ�سالمي

ته 
ّ
لكي يتجّنب ما يل�سقونه به من نعوت تطعن يف �سدقي

اإف�ساد  يريد  حزبًا  ره 
ّ
وُت�سو  ،

ّ
ال�سيا�سي قراره  واأ�سالة 

متّكن  الدنيا  احلدود  يف  لكّنه  ة. 
ّ
املغربي ة 

ّ
ال�سيا�سي احلياة 

ة لكي تتباين اجتاهاتها 
ّ
ة املغربي

ّ
من حتفيز احلياة ال�سيا�سي

انتهى  �سعبًا،  و�سعًا  يعي�س  اأّنه  من  غم 
ّ
بالر وخطاباتها، 

باإمكانهم  كان  الذين  الزعماء   
ّ
اأهم من  واحد  با�ستقالة 

على  ظهوره  منذ  محظوظا  والمعاصرة  األصالة  حزب  يكن  لم 
اندفاعته  كبحت  األولى  المرة  ففي  المغربية،  الحزبية  الساحة 
الحسيمة.  أحداث  كبحته  الثانية  المرة  وفي   ،٢٠١١ سنة  أحداث 
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الّتناف�س مع  اأدائه، لول �سغوُط  اإثبات جدارته وحت�سني 

.
١١

يمة
َ

العدالة والتنمية، و�سغوط ملّف احُل�س

الإله  عبد  توىّل  اأن  فمنذ  والتنمية،  العدالة  حزب  اأّما   

م�رسوع  مواجهة  هدف  خلدمة  العاّمة  اأمانته  مهاّم  بنكريان 

الكثري  له  اأخذْت تقوى وحت�سد  حزب الأ�سالة واملعا�رسة، 

ة 
ّ
م�سوؤولي توّليه  مع  واملنخرطني. وزاد وهجه  املتعاطفني  من 

باأزمة  تاأّثر  اأي�ساً  لكّنه  د�ستور ٢٠١١،  بعد  احلكومة  قيادة 

عن  ارين 
ّ
تي متايز  اجّتاه  يف  رويدًا  رويدًا  وذهب  احل�سيمة، 

بع�سهما لبع�س. الأّول يقوده بنكريان، والثاين يقوده ما بات 

ار بنكريان 
ّ
تي بَذله  ار الوزراء«. وبعد جهد كبريٍ 

ّ
بـ»تي يعرف 

بنكريان  يتمّكن  لكي  للحزب   
ّ
الأ�سا�سي القانون  لتعديل 

وي�رسب  للحزب،  العاّمة  لالأمانة  ثالثة  لوليٍة  الرت�ّسح  من 

وبني  احلكومة،  يف  املتواجدة  احلزب  قيادات  بني  اإ�سفينًا 

ته �سّد ال�سماح 
ّ
ت برملان احلزب باأغلبي

ّ
ة، �سو

ّ
القاعدة احلزبي

تعديل  رف�س  ة 
ّ
اآلي عرب  ثالثة،  لولية  بالرت�ّسح  لبنكريان 

ت�رسين  الأحد ٢٦  يوم  وذلك  للحزب،   
ّ
الأ�سا�سي القانون 

�س حزب 
ّ
ات تعر

ّ
الثاين / نوفمرب ٢٠١٧، لتبداأ رحلة فر�سي

توؤّكده  ما  وهو  والت�سّدع،  لالن�سقاقات  والتنمية  العدالة 

وقبل  ذلك،  عقب  بنكريان  الإله  لعبد  من�سوبٌة  ت�رسيحاٌت 

عْقد احلزب ملوؤمتره املقبل، لختيار الأمني العام اجلديد.

الف�شل

اأزمة حراك احل�سيمة جاءت يف �سياق تزايد م�سطرد يف 

القرار  ال�سلطة وعلى �سّناع  ة على 
ّ
ال�سعبي الحتجاجات 

فا�ساًل  ال�سلطة  تدبري  كان  ما  وغالبًا  ال�ستقالل،  منذ 

يف، كغريه نال الن�سيب نف�سه. 
ّ
ًا لالحتجاجات. والر

ّ
وقمعي

ال�ستقالل، وحتت  منذ  اختارت  قد  ة 
ّ
املغربي الدولة  ولعّل 

»التنمية  نوذَج   ،
ّ
الدويل النظام  يف  الثقل  مراكز  �سغوط 

ة مل تتنّب الإ�سالح 
ّ
بال ت�سنيع«، وانتهجْت �سيا�سًة زراعي

كما  ة، 
ّ
الزراعي ة 

ّ
امللكي نظام  باإ�سالح  يبداأ  الذي   

ّ
الزراعي

ات، وكّل ذلك ترك 
ّ
ال�ستيني بورقيبة يف  حدث يف تون�س 

غري  راأ�سمايلٍّ  ولقت�ساٍد  الإقطاع  لبقايا  عر�سة  البالد 

ال�ستثمار  يف  تتمّثل  ة 
ّ
الرئي�سي �سماُته  البنيان،  مكتمل 

ة 
ّ
املعي�سي والزراعات  ة 

ّ
التحويلي وال�سناعات   

ّ
اخلدمي

منذ  ال�ساد�س  د 
ّ
حمم امللك  ة 

ّ
ا�سرتاتيجي لتبداأ  ة، 

ّ
التقليدي

هذه  هوام�س  يف  البحث  على  قائمًة  احلكم  اإىل  و�سوله 

الناجمة  امل�ساكل  وت�رسيف  بها،  امل�سا�س  دون  املعادلة 

اململكة  بداأت  التي  ة 
ّ
ال�سرتاتيجي ال�رساكات  يف  عنها 

ة يف اأفريقيا ويف اجّتاه القوى 
ّ
جتنيها عرب الّتحركات امللكي

ة ال�ساعدة.
ّ
العاملي

لكّن ذلك كّله مل يق�س على الفقر مّت�سع املدى والنطاق،   

. كما اأّن �سطوة 
ّ
ومل يق�س على عوامل التفجري الجتماعي

اندلع  �س 
َ
فر �سّهلت   

ّ
الجتماعي التوا�سل  و�سائل 

ر و�سائلها 
ّ
تطو ة مل 

ّ
املغربي والدولة  الحتجاجات وتدّفقها. 

ًا 
ّ
يف التعاطي مع تلك الوقائع، ما جعل، ويجعل امللك م�سطر

اإىل التدّخل بني الفينة والأخرى لت�سحيح الأو�ساع، واإعادة 

 
ّ
ة، التي مل يعد الغطاء الديني

ّ
�سة امللكي

ّ
ة املوؤ�س

ّ
اإنتاج �رسعي

 كافياً لإنتاجها. ومن هنا تدّخالت امللك يف �سياق 
ّ
والعاطفي

ما ينبغي فعُله جُتاه اأزمة الريف واحل�سيمة حتديدًا.

ل / اأكتوبر ٢٠١٧، 
ّ
ففي يوم الثالثاء ٢٤ ت�رسين الأو  

 يت�سّمن قراراٍت 
ّ
 املغربي

ّ
�سدر بالٌغ عن الّديوان امللكي

ة تق�سي باإعفاء وزراء من حكومة العثماين، واآخرين 
ّ
ملكي

من حكومة بنكريان مّت تبليغهم عدم ر�سى امللك عنهم، 

وقد  م�ستقباًل.  ة 
ّ
ر�سمي ات 

ّ
م�سوؤولي ة 

ّ
اأي تقّلد  من  ومنعهم 

على  بناًء  البالغ  نه 
ّ
ت�سم الذي   

ّ
امللكي القرار  هذا  جاء 

ن 
ّ
تقريرٍ رفَعه املجل�س الأعلى للح�سابات اإىل امللك، ت�سم

اختاللت رافقْت حمّطات تنفيذ م�رسوع »احل�سيمة منارة 

ة 
ّ
عملي خّطٍة  مبثابة  البالغ  وكان  الّذكر.  �سابق  ط« 

ّ
املتو�س

الدورة  افتتاح  مبنا�سبة  امللك  األقاه  الذي  للخطاب  لحقة 

ة 
ّ
الت�رسيعي للولية   

ّ
املغربي للربملان  الثانية  ة 

ّ
الت�رسيعي

اجلارية، والذي حتّدث فيه عن �رسورة تغيري منطق ت�سيري 

ة باملحا�سبة، واإن اقت�سى 
ّ
ة، ورَبَط امل�سوؤولي

ّ
ال�سوؤون العام

.
ّ
« على حّد التعبري امللكي

ّ
الأمر اإحداث »زلزالٍ �سيا�سي

حمَلها  التي  اللهجة  مع  بداأ   »
ّ
ال�سيا�سي »الزلزال   

يوليو   / متوز  يف٣٠  العر�س  عيد  مبنا�سبة  امللك  خطاب 

اأ�سا�سًا  مّتجهًة  �سديدة  لهجًة  كانت  اأّنها  ذلك   ،٢٠١٧

اإىل اإلقاء اللوم على امل�سوؤولني يف الأحزاب ويف الإدارة، 

بني  الواقعة  الفرتة  يف  اأّنه  ولو  بال�ستقالة.  ومطالبتهم 

با�ستقالته  واحٌد  م�سوؤوٌل  يتقّدم  مل  ني، 
ّ
امللكي اخلطاَبني 

اري زعيم حزب الأ�سالة 
ّ
ة، با�ستثناء اإليا�س العم

ّ
الطوعي

احل�سيمة،   - تطوان   - طنجة  جهة  ورئي�س  واملعا�رسة، 

ط«. 
ّ
والذي كان هو حامل م�رسوع »احل�سيمة منارة املتو�س

رغبة  ب�سبب  ا�ستقالته  عن  لحقًا  اري 
ّ
العم تراجع   

ّ
ثم

قواعد حزبه يف ذلك.

ة، ميكن القول باأّن امللك يف قرارات 
ّ
من الناحية ال�سكلي  

 
ّ
املغربي  

ّ
ال�سيا�سي التاريخ  �سابقة يف  تعّد  التي  الإعفاءات 

التي  الد�ستور  ن�سو�س  بتفعيل  �سوى   
ْ
يقم مل  املعا�رس، 

احلكومة،  رئي�س  ا�ست�سارة  وبعد  منه  »مببادرة  احلّق  تعطيه 

من  احلكومة  اأع�ساء  من  اأكرث  اأو  ع�سوًا  يعفي  اأن  يف 

ة 
ّ
. لكّن قرار الإعفاء اأّدى من الناحية ال�سيا�سي

١٢
مهاّمهم«
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ما 
ّ
ة اأخرى، ل�سي

ّ
اإىل تعري�س حكومة العثماين لالهتزاز مر

»البلوّكاج«.  م�سل�سل  من  ها 
ّ
لتو خرجْت  قد  كانت  اأّنها 

ولُي�سار اإىل توجيه رئي�سها لكي يقرتح على امللك وزراء 

جددًا يف الوزارات التي باتْت �ساغرة بعد الإقالت. الأمر 

ة �سعيًا اإىل تقزمي بع�س الأحزاب 
ّ
ًا اأّن ثم

ّ
الذي يعني �سيا�سي

احلركة  وحزب  ة 
ّ
وال�سرتاكي التقّدم  حزب  مثل  التقليدّية 

�س 
ّ
ة، لتمهيد الطريق اأمام امل�سهد اجلديد الذي يوؤ�س

ّ
ال�سعبي

له كلٌّ من حزَبي العدالة والتنمية والأ�سالة واملعا�رسة، ولو 

اأّن اأغلب الرتجيحات تقول باأّن الفر�سة باتت مواتية ليعود 

 من جديد.
ّ
حزب ال�ستقالل اإىل واجهة العمل احلكومي

وجود  ي�سّجل  مل  للح�سابات  الأعلى  املجل�س  تقرير   

ة، لكّنه �سّجل نوعًا من غياب »احلوكمة«، 
ّ
اختال�سات مالي

ة جرى توظيفها من طرف الوزراء 
ّ
ة اعتماداٍت مالي

ّ
لأّن ثم

ة تاأخرًا يف 
ّ
اأّن ثم ني، دونا حتديد اأوجه �رسفها، كما 

ّ
املعني

اإطالق بع�س امل�ساريع، وغياب ال�رسوع يف تنفيذ اأخرى، 

 
ّ
ال�سيا�سي للج�سد  املرتّهلة  الطبيعة  يوؤّكد  الذي  الأمر 

، ويبنّي اأّن عقودًا من ال�ستقالل والتدابري 
ّ
والإدارّي املغربي

ة 
ّ
ة املتعاقبة، مل ت�سفر عن ت�سكيل نخبة �سيا�سي

ّ
الإ�سالحي

حترتف �سوؤون الدولة، ويكون مبقدرتها اإدارة �سوؤونها اإن يف 

اأّن  عن  ف�ساًل  ال�ستقرار،  اأوقات  اأو يف  الأزمات،  اأوقات 

البالد ل تزال تعاين وجود م�ساحات كثرية خارج الهيكلة 

ة التي من 
ّ
والقوننة، وذلك بفعل غياب الإجراءات التف�سيلي

ات بدّقة، ولهذا غالباً ما 
ّ
�سانها حتديد الواجبات وامل�سوؤولي

 يكون من ال�سعب حتديد امل�سوؤولني 
ّ
حتدث الختاللت، ثم

املبا�رسين عنها بدّقة، اأو على الأقّل يف وقٍت وجيز، ولهذا 

عن  مبحا�سبتهم  امل�سوؤولني  ة 
ّ
م�سوؤولي ربط  وقت  ياأت  مل 

الإخالل بها، اإّل بعد حوايل ال�سنة من بدء اأزمة احل�سيمة.

ة يف املغرب اأن توائم بني 
ّ
يف وجه كّل هذا حتاول امللكي  

امللك  مبوجبها  يكت�سب  والتي  التقليدّية،  ة 
ّ
الوراثي طبيعتها 

، والتي 
ّ
�سلطاته بالوراثة، وبني م�ستلزمات احلكم الدميقراطي

اأن ُتكت�سب  اأّن �سلطة احلكم ينبغي  تعني من بني ما تعنيه، 

امل�سوؤولني،  حما�سبة  فقط  ًا 
ّ
انتخابي يت�سّنى  كي  بالنتخاب، 

الناخبون  فيه  يحا�ِسب  لل�سلطة،   
ّ
�سلمي تداول  ظّل  يف 

انتهاء مّدة حكمهم  بعد  اأ�سواتهم عنهم  امل�سوؤولني بحجب 

عليهم  وال�سخط  املنتخبني  باإقالة  ولي�س  د�ستورّيًا،  ة 
ّ
املقر

ة 
ّ
ة املغربي

ّ
اته. لذلك فامللكي

ّ
من طرف م�سوؤولٍ ورث م�سوؤولي

ة، جتعل من نظام 
ّ
ة تاريخي

ّ
ة ب�رسعي

ّ
ة الدميقراطي

ّ
تغّلف ال�رسعي

ات وا�سعة، 
ّ
احلكم معتمدًا على برملان حكومة لهما �سالحي

ة، 
ّ
ة تنفيذّية متماهية مع املطالب ال�سعبي

ّ
لكن حتت قيادة ملكي

ة الدقيقة.
ّ
ول تتدّخل اإّل يف اللحظات احلا�سمة والتاريخي
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احلفاظ  اإىل  ال�سعي  يف  يتمّثل  ة 
ّ
املغربي ة 

ّ
امللكي اأفق   

و�سط  ده 
ّ

جت�س باتت  الذي   
ّ
النموذجي ال�ستقرار  على 

تان 
ّ
الرئي�سي �سَمتاه  ملتهب،   

ّ
اأو�سطي  و�رسق 

ّ
حميٍط عربي

باأّنها  للعامل  اململكة  لتقول  والإرهاب،  ال�ستبداد  هما 

الأو�سط«،  ال�رسق  يف  املمكنة  ة 
ّ
»الدميقراطي نوذج  متّثل 

ما 
ّ
ل�سي اأفريقيا،  يف  ة 

ّ
الريادي طموحاتها  ت�ستحّق  وباأّنها 

لالحّتاد  املقبلة  الدورة  مو�سوع  يكون  اأن  املرّجح  من  اأّن 

ليعر�س  الفر�سة  وهي  الف�ساد،  مكافحة  حول   
ّ
الأفريقي

بداية  يف  فقط  املنّظمة  اإىل  عاد  اأّنه  ولو  نوذجه،  املغرب 

اإّنها  بل  الثالثة عقود.  دام زهاء  بعد غياٍب  ة 
ّ
احلالي ال�سنة 

ة، 
ّ
ثوري الأكرث  التقاليد  بع�س  من  اأحيانًا  قراراتها  متتح 

منع  يف  مالحظته  ميكن  الذي   »
ّ
ال�سيا�سي »العزل  كتقليد 

ة، 
ّ
ة ر�سمي

ّ
ة مهاّم �سيا�سي

ّ
م�سوؤولني مدى احلياة من مزاولة اأي

لعبة  اأّن  ذلك  امل�سوؤولني،  كّل  يطاول  ل  ذلك  كان  واإن 

عزيز  امللياردير  من  بالقرتاب  ت�سمح  مل  القوى  موازين 

حكومَتي  يف  البحرّي  يد  وال�سّ الفالحة  وزير  اأخنو�س، 

طاولْتهم  من  اأكرث  من  واحد  وهو  والعثماين،  بنكريان 

مقتل  لأّن  الالذع،  بالنقد  احل�سيمة  يف  املحتّجني  مطالب 

حتت  يقع  الذي  املوانئ  تدبري  بنمط  مرتبط  ال�سمك  بائع 

مطالب  هي  هكذا  لكْن  الإ�سارة.  �سبقت  كما  ته 
ّ
م�سوؤولي

ال�سارع ل تعرف �سقوفًا، بينما تدابري امل�سوؤولني الكبار يف 

غ والأ�سكال 
َ
الدَول تراعي ح�سابات موازين القوى وال�سي

.
١٣

التي تاأخذها قراراتهم

خامتة

التي عرفتها  اأّن موجة الحتجاجات  اإىل  ميكن اخللو�س 

لها  موجٌة  هي  ة، 
ّ
املغربي الريف  ومنطقة  احُل�سيمة،  مدينة 

والجتماع  القت�ساد  �سعيَدي  على  رها، 
ّ
يرب ممّا  الكثري 

التي  والزعامات  ة 
ّ
التنظيمي غ 

َ
ال�سي اأّن  كما  ني، 

ّ
الب�رسي

و�سماها  اللذين  والطراد  ال�ستمرار  وعوامل  اأفرزْتها، 

ببع�س  �سلة  ذات  ة 
ّ
معرفي جذور  اأي�سًا  لها  بدايتها  منذ 

يف  املنطقة  تلك  اأبناء  يتقا�سمها  التي  ة 
ّ
ال�سيا�سي املعاين 

اإىل  منظوراتهم  بني  بعيد  حدٍّ  اإىل  د 
ّ
توح والتي  املغرب، 

اإىل  وما  القرار  ات �سنع 
ّ
اأوالي واإىل  الدولة  واإىل  ال�سلطة 

ذلك من مفردات.

به تلك الحتجاجات، وتراجع  ُمنيْت  الذي  الف�سل  لكّن 

بالإفراج عن  املطالبة  اإىل  ة 
ّ
الأ�سلي �سقوفها من مطالبها 

هو  والتوّقف،   
ّ
التدريجي اخلفوت  اإىل  و�سوًل  املعتقلني، 

ب�سبب  نحوه  منقادًة  نف�سها  الحتجاجات  وجدت  ف�سٌل 

 معها. فان�سحب ف�سل 
ّ
 املغربي

ّ
اخل�سوع للتفاعل الدولتي

على  الحتجاجات  ملطالب  اجلوهرّي  التدبري  يف  الدولة 

ات ت�رسيفها.
ّ
املطالب نف�سها، وعلى اآلي

العجز  بني  مكانها،  تراوح  ة 
ّ
املغربي الدولة  مازالت   

ة، 
ّ
الداخلي للتطّلعات  ي�ستجيب  تنموّي  نوذجٍ  بلورة  عن 

ة الريادّية يف 
ّ
هات ال�سرتاتيجي

ّ
ويوازن بينها وبني التوج

املقابل  ويف   .
ّ
والأوروبي  

ّ
طي

ّ
املتو�س والف�ساءين  اأفريقيا 

ة يف تدبري ملّفات 
ّ
ة مبا هي حلوٌل اآني

ّ
حت�رس احللول الأمني

ة �رسعان ما 
ّ
بتدّخالت ملكي الحتجاجات، لتتّوج لحقاً 

والرتّهالت  الإجراءات  كومة  و�سط  منها  الغاية  تذوب 

فتتاأّخر  بها،  مو�سومًا  املغرب  الدولة يف  بات جهاز  التي 

ة من حيث الإجناز، اأو تتوّقف 
ّ
املبادرات وامل�ساريع امللكي

اإىل  تن�ساف  اأخرى  م�سكلة  وهذه  اأ�سباب.  بدون  ًا 
ّ
نهائي

الت�سنيع  كان  حيث  ت�سنيع«،  بال  »التنمية  خيار  اأثمان 

ر، 
ّ
التحر حركات  رات 

ّ
ت�سو يف  التنمية  اإىل  املدخل  هو 

منذ  ة 
ّ
حقيقي تنمية  عرفت  التي  ة 

ّ
العاملي التجارب  ويف 

ا�ستقاللتها اإىل اليوم.

اأمازيغ املغرب يتوّزعون على ثالثة: متازيغت، ت�سلحيت، تريفيت، واأمازيغ   ١

 مدنًا كربى مثل 
ّ
 الذي ي�سم

ّ
 املغربي

ّ
تريفيت، هم �سّكان ال�سمال ال�رسقي

احل�سيمة والنا�سور

 حمّمد بن عبد الكرمي اخلطابي يف الفرتة ما بني
ّ
اأ�ّس�سها الزعيم الريفي  ٢

١٩٢١ و١٩٢٦. يراجع: �سيدي اأحمد �سكريج، الظّل الوريف يف حماربة   

الّريف، )خمطوطة ن�رسْت يف مدينة اجلديدة �سنة ١٩٢٦. بدون تاريخ

ن�رس، ول نا�رس  

مّت الإعالن عنه يف خطاب العر�س ل�سنة ٢٠٠١  ٣

ة، موقع ه�سربي�ش 
ّ
مَماد يربم عالقة بني احتجاجات الريف وترّدي اللغة الأمازيغي  ٤

الإلكرتوين، ١٤ يونيو / حزيران ٢٠١٧

https://www.hespress.com/tamazight/354009.html  

ة .. »ُحلم بعيد املنال«، موقع ه�سربي�ش 
ّ
ة يف مدار�س مليلي

ّ
تعليم اللغة الأمازيغي  ٥

الإلكرتوين، ٠٣ يناير / كانون الثاين ٢٠١٧

https://www.hespress.com/tamazight/334241.html  

 لالأمني العام حلزب الأ�سالة واملعا�رسة، يف اأثناء 
ّ
كان ذلك يف موؤمتر خطابي  ٦

ة
ّ
احلملة النتخابي

 بال هوادة يف املغرب،
ّ
املعطي منجب، حراك الريف ي�ستمر  ٧

http://carnegieendowment.org/sada/71334 :٢١ حزيران / يونيو ٢٠١٧  

اإميل دوركهامي، يف تق�سيم العمل االجتماعّي، ترجمة حافظ اجلمايل، املكتبة   ٨

ة، بريوت، ١٩٨٢، �س٨٧ وما بعدها
ّ
ال�رسقي

عبد الفّتاح نّعوم، املغرب: متى ينجح العدالة والتنمية يف ت�سكيل حكومته   ٩

الثانية؟، جريدة ال�سفري، بتاريخ ٢٩ / ١١ / ٢٠١٦، �س٥

مقابلة اأجراها الكاتب مع اإليا�س العّماري يف ١٥ اآب / غ�ست ٢٠١٥  ١٠

عبد الفتاح نعوم، حزب الأ�سالة واملعا�رسة يواجه ال�سغوط، ٨ ايلول/ �سبتمرب   ١١

http://carnegieendowment.org/sada/73050 ٢٠١٧

الف�سل ٤٧ من د�ستور املغرب ل�سنة ٢٠١١  ١٢

ة.. اأّي ح�ساب لأّي بيدر؟، جريدة االحتاد 
ّ
عبد الفّتاح نّعوم، الإقالت امللكي  ١٣

ة، الثالثاء ٣١ ت�رسين الأّول / اأكتوبر ٢٠١٧، �س٧
ّ
اللبناني

الهوام�ش



بدايات  �لعدد 18- 19 | 2017 / 352018

كاتبة وباحثة، العراق.

دمية ياسني

ع الديين ِّ ي المرشرَ األرسة العراقّية بني كفَّ

 ١٨٨ رقم   
ّ
العراقي ة 

ّ
ال�سخ�سي الأحوال  قانون  يكن  مل 

 
ُ
يّت�سم قانوناً  الالحقة  وتعديالُته   ١٩٥٩ �سنة  ر 

َّ
املقر

عد عنها. اإّل اأّنه، وبعد ما يقارب 
ُ
ة، بل هو بعيد كلَّ الب

ّ
باملثالي

ون اأنف�سهم يرتّحمون 
ّ
ال�سّتة عقود منذ اإقراره وجد العراقي

ببوؤ�س  مقارنًة  م�رسقاً  كان  ما�سيهم  باأّن  م�سّدقني  عليه، 

تعديل  قبل  خته 
ْ

بن�س القانون  اإىل  نظرنا  فاإذا  حا�رسهم. 

اً لكّنه جمامٌل 
ّ
اأّنه كان قانوناً مدني اً 

ّ
٢٠١٧، يبدو لنا جلي

من  بها  باأ�س  ل  ن�سبٌة  فيه  بَلٍد  يف  ة 
ّ
الإ�سالمي لل�رسيعة 

ة 
ّ
الإ�سالمي املذاهب  اإىل  بالإ�سافة  امل�سلمة  غري  ات 

ّ
الأقلي

ثغراتٍ  يوجد  كاأّنه  يظهر  فيه  التدقيق  فعند  املختلفة. 

خ�سو�ساً  ته 
ّ
مدني ر 

ّ
مير اأن  خاللها  من  ي�ستطيع  لنف�سه 

فيما يتعّلق ببنود الزواج والطالق، حيث تبدو البنود يف 

اأن يحّدد املذهب،  ، دون 
ّ
الديني ظاهرها مطابقًة للت�رسيع 

، اأو القا�سي 
ّ
ع املدين

ّ
بينما يرتك جوهرها وتطبيقها للم�رس

ة.
ّ
يف املحكمة املدني

من �سمن بنود قانون الأحوال ال�سخ�سيّة رقم ١٨٨،   

اأو  الديانة  اأو  الزواج مهما كان املذهب  اأّنه ل يجوز َعقد 

 
ّ
الديني الزواج  ُيعّد  ول  املدنيّة،  املحكمة  يف  اإّل  املعتَقد، 

اً اأم اأيزيدّياً...اإلخ.( بحّد  اً اأم �سابئيّ )اإ�سالميّاً كان اأم م�سيحيّ

)من  ثانية  زيجٍة  اإمتام  الرجل  ي�ستطيع  ل  كما  نافذًا.  ذاته 

نٍة من �سمنها  اإّل ب�رسوٍط معيَّ اً(  دون حتديد املذهب حرفيّ

 
ّ
املقدرُة املادّية والعدل بني الزوجات. فيعود القا�سي املدين

اإىل الزوجة الأوىل ويدر�ُس حالها وهو الذي يقرر ما اإذا 

كان ذلك الزواج م�سموحاً به اأم ل. ويف حال خمالفِة حكم 

اأو زواج الرجل من غري موافقة املحكمة املدنيّة  القا�سي 

من  ال�سجن  اإىل  ت�سل  قد  عقوباٌت  املخاِلف  على  ترتّتب 

�سّتة اأ�سهرٍ اإىل �سنة. بالإ�سافة اإىل العديد من البنود التي 

�ِسّن  مثل  املديّن  والت�رسيع  ال�رسع  بني  املوازنَة  حاوَلت 

الزواج التي ُحّددْت ب�سّن الثامنة ع�رسة لكال اجلن�سنْي، ويف 

نة قد ُي�سَمح بزواِج من ل يقّل عن اخلام�سة  ا�ستثناءاٍت معيَّ

ر ذلك قا�سٍ يف املحكمة املدنيّة اأي�ساً.
ِّ
ع�رسة، وُيقر

الأحوال  لقانون  عة 
ّ
امل�رس اللجنة  اأّن  اأي�ساً  يبدو   

ة ل�سنة ١٩٥٩، ويف حني اإّنها �سّددْت يف النَّ�س 
ّ
ال�سخ�سي

ني مبختلف دياناتهم 
ّ
على كون القانون �ساماًل لكّل العراقي

واأطيافهم، تعّمدت يف ذات الوقت عدم حتديد هذه الّديانات 

ة، 
ّ
امللكي وانتقال  املرياث  مب�سائل  يتعلق  فيما  خ�سو�ساً 

فهي  ب�ساأنها.  والأديان  ة 
ّ
الفقهي املدار�س  تختلف  حيث 

واإن ذكرْت اأّن »للذكر مثل حّظ الأنثيني« اإّل اأّن املحكمة 

ة يف العراق اعتمدْت يف حّل نزاعات املرياث املعّقدة 
ّ
املدني

ة اإىل املحكمة، 
ّ
حّد خروجها من اّتفاقات الأ�رسة الداخلي

بقانون  ي�سّمى  كان  ما  اأو  الأ�رسّية  الأرا�سي  قانون  على 

 
ّ
العثماين احلكم  زمن  يف  ُو�سع  الذي  الأمريّية  الأرا�سي 

وين�ّس  بعيد.  زمٍن  منذ  عليه  الّنا�س  واعتاد  العراق  يف 

ى العقارّية واملنقولة  هذا القانون على انتقال اأمالك املتوفَّ

ة اأخرى 
ّ
ّيته ذكورًا واإناثاً، وا�سعًا احلّل مر

ّ
بالّت�ساوي بني ذر

ني بغ�ّس الّنَظر 
ّ
يف يد القا�سي املديّن، و�ساماًل لكّل العراقي

عن دياناتهم.

بداية  يف  ة 
ّ
الإيراني ة 

ّ
العراقي احلرب  اندلع  مع   

دخلْت  حّدِتها،  وا�ستداد  الع�رسين  القرن  ات 
ّ
ثمانيني

بع�س التعديالت اأو ما ميكن ت�سميتها التو�سيحات على 

القانون يف بع�س البنود خ�سو�ساً فيما يتعلّق بالطالق يف 

حال غياب الزوج اأو اعتباره اأ�سرياً اأو مفقودًا يف احلرب. 

ة 
ّ
الت�رسيعي ال�سلطة  هي  ة 

ّ
املدني املحكمة  بقيت  وبينما 

قبل  اأي   ،٢٠١٧ عام  حتى  للقانون  املنّفذة  الوحيدة 

تهمي�س  اإنكار  ن�ستطيع  ل  اأّننا  اإّل  الأخرية،  التعديالت 

هذه ال�سلطة خالل اأّيام احل�سار القت�سادّي على العراق 

ة التي قام 
ّ
واإطالق �سّدام ح�سني ما �سّماه باحلملة الإمياني

والع�سائر  ال�سّنة  ني 
ّ
الإ�سالمي من  ب 

ّ
بالتقر خاللها  من 
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يف  بدياًل  واأ�سبح  الع�سائرّي  القانون  ف�سيطر  ة، 
ّ
العراقي

ة 
ّ
حّل النزاعات ودْفع الدّيات وعْقد الّتفاقات الجتماعي

الحتالل  َبعد  ما  اإىل  و�سولنا  حتى  والقت�سادّية  منها 

 الذي خَلق الفو�سى وزاد من تهمي�س القانون 
ّ
الأمريكي

ال�سنني  يف  املحاولت  من  الكثري  جرت  وقد  املديّن. 

مبا  القانون  هذا  على  تعديالت  لإجراء  املا�سية  القليلة 

ة 
ّ
ما ال�سيعي

ّ
ة )ل �سي

ّ
يتما�سى مع �سيطرة الأحزاب الديني

 هذه املحاولت كانت ما 
ُ
فة( يف العراق، ورمّبا اأ�سهر

ّ
املتطر

 الأ�سبق، اإبراهيم اجلعفري، 
ّ
طرحه رئي�س الوزراء العراقي

اجلعفرّي«.  »القانون  التعديل  م�رسوع  على  اأطلَق  الذي 

ديَدْين من  وقد ُجوبه هذا الطرُح بالرف�س وال�ستياء ال�سّ

َجت 
َ
وَخر  ،

ّ
املدين واملجتمع  املراأة  حقوق  منّظمات  ل 

َ
قب

عام  تعديل  وجاء  احلكومة.  باإقالة  مطاِلبًة  املظاهرات 

 مفاجٍئ واإن كان مثرياً 
َ
عاً اإىل حدٍّ َبعيد وغري ٢٠١٧ متوقَّ

للكثري من اجلدل وال�ستياء.

 احلايّل يف جل�سته املنعقدة يف 
ّ
َت الربملان العراقي �سوَّ  

املبدئيّة  موافقته  مانحاً   ،٢٠١٧ نوفمرب   / الثاين  ت�رسين 

 
ّ
العراقي ال�سخ�سيّة  الأحوال  قانون  تعديل  م�رسوع  على 

ع  اً اأمور تنظيم الأ�رسة يف يد امل�رسِّ الذي ي�سع فيه ر�سميّ

 حتديدًا بدلً من املحكمة املدنيّة العراقيّة، 
ّ
 املذهبي

ّ
الديني

انتماءاتهم  عن  النظر  بغ�ّس  العراقيّني  د  توحِّ كانت  التي 

َن�ّس   واحد. وقد 
ٍّ
اأو املذهبيّة حتت قانوٍن ت�رسيعي الدينيّة 

 الرجوُع 
ّ
م�رسع التعديل الأخري اأّنه يحّق للمواطن العراقي

حياته  اأمور  حلّل  ومذهبيٍّة  دينيٍّة  ٍة  مرجعيّ من  يتَبع  ما  اإىل 

ال�سخ�سيّة وعقوده الجتماعيّة كالزواج والطالق واملرياث 

، الذي يعتمد عادًة على 
ّ
وغريها... ممّا ُيعطي للم�رسع الديني

الأفراد  ر تفا�سيل حياة 
ّ
اأن يقر ٍة،  اأو فقهيّ ٍة  تفا�سرَي مذهبيّ

ًة 
ّ
مر اأثار  الذي  الأمر  ككّل،  املجتمع  وبالتايل  والأ�رسة، 

اأخرى، غ�سب وا�ستنكار منّظمات حقوق املراأة ومنّظمات 

�رّسح  وقد  الربملان.  املدنيّة يف  والتيّارات   
ّ
املدين املجتمع 

اإّل  ما هو  التعديل  باأّن هذا   
ّ
املدين املجتمع  نا�سطي  بع�س 

حماولة اأخرى تلي �سابقاتها من حماولت ممّثلي الأحزاب 

املراأة  بحّق  جمحفٍة  قوانني  لتمرير  الربملان  يف  الإ�سالميّة 

 
ّ
اأهم الدولة. وكان من  من ف�سله عن  بدلً  الدين  وحتكيم 

 
ّ
ع الديني ما ُطرح من خماوف باتْت �سبه ثابتة هو اأّن امل�رسِّ

اللواتي  القا�رسات  زواج  الأحيان  من  كثرٍي  يف  ميانع  ل 

انتهاكاً  اأحياناً، ممّا يعترب  الت�سع �سنوات  قد يكنَّ يف عمر 

�سارخاً حلقوق الطفل، بالإ�سافة اإىل الق�سايا الأخرى التي 

واإجبارها  الزوجة  ك�رسب  اأي�ساً   
ّ
الديني ع  امل�رسِّ يجيزها 

املذاهب  بني  بالزواج  ال�سماح  عدم  اأو  الزوج،  طاعة  على 

املختلفة وغريها من التعاليم واملمار�سات والآراء الفقهيّة 

خ ال�سيطرة الذكورّية الدينيّة وُتعيد العراق عقودًا  التي تر�سِّ

اإىل الوراء مت�سبّبًة بتفكيك املجتمع وزيادة الفرقة املذهبيّة 

والدينيّة بني اأفراده.
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الثورة الروسية - ماسق زمين

1907 - 190٥

22 كانون الثاين / يناير 190٥

تطلق  وال�رسطة  اجلي�س  من  ات 
ّ
قو  - الّدامي«  »الأحد   

ة خارج »ق�رس ال�ستاء« ويف اأماكن 
ّ
الّنار على تظاهرة �سلمي

اأخرى يف �سانت بطر�سربغ وتقتل وجترح نحو األف �سخ�س.

حزيران / يونيو 190٥

عة بومتكني«، وهي جزء من »اأ�سطول 
ّ
د بّحارة »املدر

ّ
متر  

يف  ال�ساخبة  التظاهرات  د 
ّ
التمر يطلق  الأ�سود«.  البحر 

ة باأمر 
ّ
ات الع�سكري

ّ
ا لتي ول تلبث اأن تقمعها القو

ّ
اأودي�س

من القي�رس.

٣0 ت�رشين االأول / اأكتوبر 190٥

ي�سدر  الثاين  نيقول  القي�رس   - اأكتوبر  تظاهرات   

ة 
ّ
حري )مثل  ة 

ّ
املدني ات 

ّ
ي
ّ
باحلر فيه  يعد  اأكتوبر«  »بيان 

القيود على  )الدوما( ما يفر�س  التعبري( وبربملاٍن منتخب 

الرو�سي، مع �سدور د�ستور  للعاهل  ات املطلقة 
ّ
ال�سالحي

ة للعام ١٩٠٦(.
ّ
اأمر واقع )»القوانني الأ�سا�سي

1٦ حزيران / يونيو 1907

»الدوما  حّل  اإىل  اأّدى  الذي   ،١٩٠٧ يونيو  انقالب   

من  عدد  واعتقال  ة، 
ّ
الرو�سي ة 

ّ
لالإمرباطوري الثانية« 

النتخابات  قانون  يف  جذرّي  تغيري  واإحداث  اأع�سائها، 

.
ّ
الرو�سي

191٤

ة الأوىل
ّ
اندلع احلرب العاملي  

ل من اآب / اأغ�شط�س 191٤
ّ
االأو

اأملانيا تعلن احلرب على رو�سيا، ورو�سيا تدخل احلرب   

ة الأوىل.
ّ
العاملي

1917 ثورة �شباط / فرباير

8 - 1٦ اآذار / مار�س، 1917

 
ّ
�سل�سلة من الحتجاجات تبداأ يف برتوغراد وت�ستمر  

 يف رو�سيا. 
ّ
ًا باإلغاء النظام امللكي

ّ
 تنتهي عملي

ّ
ام ثم

ّ
لثمانية اأي

جمموع عدد القتلى واجلرحى يف ال�ستباكات مع ال�رسطة 

واجلي�س يف عموم رو�سيا يبلغ حوايل ١٣٠٠ �سخ�س.

8 اآذار / مار�س 1917

ال م�رسبون، 
ّ
«، متظاهرون وعم

ّ
يف »يوم املراأة العاملي  

ة الأزمة 
ّ
العديد منهم ن�ساء، يف ال�سوارع يحتّجون على قو

 الإ�رسابات برتوغراد.
ّ
ة واحلرب. بعد يومني، تعم

ّ
املعي�سي
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1٥ اآذار / مار�س 1917

القي�رس نقول الثاين يتنّحى وينّحي ابنه عن الوراثة.   

ة.
ّ
ت�سكيل »حكومة موؤّقتة« لتخلف احلكومة القي�رسي  

ني�شان / اإبريل 1917

اإىل برتوغراد على منت  املنفى، ي�سل  يعود من  لينني   

قطار مقفل من �سوي�رسا عرب اأملانيا وفنلندا.

خرب  ب 
ّ
يت�رس احلرب.  موا�سلة  ر 

ّ
تقر املوؤّقتة  احلكومة   

القرار فتندلع احتجاجات تزيد التاأييد للبال�سفة.

و»املن�سفيك«  ني« 
ّ
الثوري ني 

ّ
»ال�سرتاكي من  اأع�ساء   

ون اإىل احلكومة املوؤّقتة.
ّ
ين�سم

ل من حزيران / يونيو 1917
ّ
االأو

وزير احلرب الرو�سي األك�سندر كرين�سكي يعلن الهجوم   

ات الإمرباطورّية النم�ساوّية - املَجرية يف غالي�سيا.
ّ
على قو

اأوامر  ع�سيان  على  اجلنود  ت�سّجع  اجلنود«  »جلان   

اط. العديد من اجلنود يعودون اإىل قراهم للم�ساركة 
ّ
ال�سب

يف اإعادة توزيع الأرا�سي.

»اأّيام يونيو«: 1٦ - 20 حزيران / يونيو 1917

ة �سّد احلكومة 
ّ
�سل�سلة من التظاهرات امل�سّلحة العفوي  

ال وجنود وتنطلق يف برتوغراد. الأمري لفوف 
ّ
يطلقها عم

ويخلفه  املوؤّقتة  احلكومة  رئا�سة  من  ي�ستقيل   
ّ
الليربايل

اأمره بقمع الّتظاهرات.  األك�سندر كرين�سكي الذي ي�سدر 

ومتنح  الإعدام  فر�س  اإىل  احلكومة  تعود  ذاته،  ال�ّسهر  يف 

ة.
ّ
الّن�ساء حّق الّت�سويت وتَويّل الوظيفة احلكومي

ينتقل  الذي  لينني  باعتقال  اأمراً  ي�سدر  كرين�سكي   

البال�سفة  جريدة  ملطابع  مداهمات  ّي. 
ّ
ال�رس العمل  اإىل 

للحزب  ة 
ّ
املركزي لّلجنة   

ّ
الرئي�سي واملركز  »الربافدا« 

بينهم  البال�سفة  القادة  من  العديد  واعتقال   
ّ
البل�سفي

تروت�سكي.

�سيطرة  خ�سارة  اإىل  توؤّدي  املجه�سة  النتفا�سة   

جمال�س ال�سوفيات على احلكومة املوؤّقتة، الأمر الذي يعني 

نهاية حالة »ازدواج ال�سلطة«. البع�س يرى يف ذلك نقطة 

 للّثورة.
ّ
الالعودة يف امل�سار ال�سلمي

ة كورنيلوف: 9 اأيلول / �شبتمرب 1917
ّ
ق�شي

اجلي�س  قائد  كورنيلوف،  للجرنال  فا�سل  انقالب   

ك اإىل برتوغراد ملواجهة 
ّ
اته بالتحر

ّ
، الذي ياأمر قو

ّ
الرو�سي

.
ّ
اخلطر البل�سفي

يقود  باأّنه  يّتهم كورنيلوف  الوزراء كرين�سكي  رئي�س   

للحزب  الّتابع  الأحمر«  »احلر�س  ة. 
ّ
مييني ة 

ّ
انقالبي حماولة 

كورنيلوف  هجوم  �سّد  يف  رئي�سًا  دورًا  يلعب   
ّ
البل�سفي

على برتوغراد. تزايد نفوذ البال�سفة بني الّطبقات العاملة 

ة احلكومة املوؤّقتة 
ّ
والفاّلحني واجلنود، يقابله �سعف �سدقي

ني.
ّ
ني وليربالي

ّ
ة بني ا�سرتاكي

ّ
الئتالفي

1٤ اأيلول / �شبتمرب 1917

ًا
ّ
ة ر�سمي

ّ
ة الرو�سي

ّ
اإعالن اجلمهوري  

7 - 8 ت�رشين الثاين / نوفمرب 1917

ثورة ت�رسين الأول / اأكتوبر  

7 ت�رشين الثاين / نوفمرب 1917

البال�سفة ي�ستولون على ال�سلطة يف برتوغراد.  

8 ت�رشين الثاين / نوفمرب 1917

الأبي�س  اجلي�س  ويجرب  القرم  يحتلّ  الأحمر  اجلي�س   

اآخر  ال�ستاء«  »ق�رس  يحتّلون  البال�سفة  الن�سحاب.  على 

معقل للحكومة املوؤّقتة.

8 ت�رشين الثاين / نوفمرب 1917

ة اجلديدة ت�سدر »مر�سوم الأر�س« الذي 
ّ
احلكومة البل�سفي  

على  الأرا�سي  وتوزيع  لالأر�س  الفردّية  ة 
ّ
امللكي اإلغاء  يعلن 

الفاّلحني و»مر�سوم ال�سلم«، الذي يعر�س الن�سحاب الفورّي 

ة تتعّلق 
ّ
ة الأوىل. تلتها مرا�سيم عّمالي

ّ
لرو�سيا من احلرب العاملي

بتحديد يوم العمل بثماين �ساعات، وتعيني حدٍّ اأدنى لالأجور 

واإدارة امل�سانع. و�سدر قرار باإلغاء عقوبة الإعدام.

9 ت�رشين الثاين / نوفمرب 1917

على  قابة 
ّ
الر بتطبيق  قرار  ل 

ّ
اأو ال�سحافة«،  »مر�سوم   

ة«.
ّ
ال�سحف اأعلن اإلغاء ال�سحافة »الربجوازي

2٥ ت�رشين الثاين / نوفمرب 1917

فيها  يك�سب  ة« 
ّ
التاأ�سي�سي ة 

ّ
»اجلمعي انتخابات   

ون اأكرب عدد من املقاعد، يف حني ل 
ّ
ون الثوري

ّ
ال�سرتاكي

يحوز البال�سفة على اأكرث من ربع املقاعد.

1٥ كانون االأول / دي�شمرب 1917

اإعالن الهدنة بني رو�سيا والقوى املركزّية وتوّقف القتال.  
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20 كانون االأول / دي�شمرب 1917

امل�ساّدة  الّثورة  ملكافحة  ة 
ّ
ا�ستثنائي جلانًا  ين�سئ  لينني   

يت »الت�سيكا«.
ّ
م

ُ
�س

192٤-1918

18 - 19 كانون الثاين / يناير 1918

ة«
ّ
ة التاأ�سي�سي

ّ
البال�سفة يحّلون »اجلمعي  

28 كانون الثاين / يناير 1918

بتاأ�سي�س  مر�سومًا  ي�سدر  ال�سعب«  �سي 
ّ
مفو »جمل�س   

ال والفاّلحني الأحمر«.
ّ
»جي�س العم

١٩١٨

ة
ّ
ة وحرب التدّخل الأجنبي

ّ
ة الرو�سي

ّ
بداية احلرب الأهلي  

 
ّ
 وبريطاين

ّ
اأملاين ة بدعم 

ّ
اأطراف تهاجم اجلمهوري عّدة   

على  املفتوحة  الأطراف  متعّددة  اجلبهات   ،
ّ
وفرن�سي

البي�ساء«  »اجليو�س   
ّ
ت�سم ة 

ّ
ال�سوفياتي ة 

ّ
اجلمهوري

موالية  اأو  كورنيلوف،  بقيادة  اأو  ني، 
ّ
قي�رسي اط 

ّ
�سب بقيادة 

ني 
ّ
ال�سرتاكي حلزب  تابعني  م�سّلحني  اأو  لكرين�سكي 

يقود  تروت�سكي،  احلرب  �س 
ّ
مفو وغريهم.  ني، 

ّ
الثوري

جبهة  اإىل  جبهة  من  متنّقاًل  الأحمر«  »اجلي�س  ات 
ّ
عملي

ع«.
ّ
على منت »القطار املدر

٣ اآذار / مار�س 1918

معاهدة بري�ست - ليتوف�سك  

الأوىل،  ة 
ّ
العاملي احلرب  يف  م�ساركتها  تنهي  رو�سيا   

ة ال�سابقة، وثلث �سبكة 
ّ
وتخ�رس ثلث �سّكان الإمرباطوري

�سّكة احلديد، ون�سف �سناعتها، وثالثة اأرباع مواردها من 

وق�سمًا  الفحم  من  مواردها  اأع�سار  وت�سعة  احلديد،  خام 

ة.
ّ
كبريًا من مواردها الغذائي

8 اآذار / مار�س 1918

 
ّ
 الدميقراطي

ّ
ال ال�سرتاكي

ّ
املوؤمتر ال�سابع لـ»حزب العم  

اإىل »احلزب  ا�سم حزبهم  تغيري  ر 
ّ
يقر البال�سفة   »

ّ
الرو�سي

برتوغراد  من  رو�سيا  عا�سمة  ونقل   »
ّ
الرو�سي  

ّ
ال�سيوعي

اإىل مو�سكو.

10 متّوز / يوليو 1918

ة« 
ّ
ة الحّتادي

ّ
ة رو�سيا ال�سرتاكي

ّ
ل د�ستور لـ»جمهوري

ّ
اأو  

مينح الرجال والن�ساء حقوقًا مت�ساوية.

1٦ - 17 متّوز / يوليو

اإعدام القي�رس نيقول الثاين مع اأ�رسته يف ييكاترنربغ.  

٣0 اآب / اأغ�شط�س 1918

بداية »الإرهاب الأحمر«.  

ني 
ّ
حماولة اغتيال لينني على يد ع�سو حزب ال�سرتاكي  

 بجروح 
ّ
�ساب فيها القائد البل�سفي

ُ
ني فاين كابالن ي

ّ
الثوري

يوريت�سكي،  اغتيال  اإىل  بالإ�سافة  املحاولة،  خطرية. 

اعتقالت  حملة  تطلق  برتوغراد،  يف  الأمن  م�سوؤول 

يت »الإرهاب الأحمر«.
ّ
ة �سم

ّ
واإعدامات جماعي

ت�رشين الثاين / نوفمرب 1918

ت�سكيل حكومة خولت�ساك التي تعجز عن توحيد كاّفة   

»اجليو�س البي�ساء« املقاتلة �سّد البال�سفة. معظم البيانات 

د »اجليو�س البي�ساء« وترف�س اخلدمة فيها 
ّ
الفاّلحية ل توؤي

التي  الأرا�سي  و�سلبهم  الأر�س  ماّلك  كبار  عودة  خمافة 

حازوا عليها بناًء على »مر�سوم الأر�س«.

1920

ة عرب العامل.
ّ
تاأ�سي�س اأحزاب �سيوعي  

ت�رشين الثاين / نوفمرب 1920

الأبي�س  اجلي�س  ويجرب  القرم  يحتّل  الأحمر  اجلي�س   

ة.
ّ
على الن�سحاب. ويف هذا بداية الّنهاية للحرب الأهلي

اآذار / مار�س 1921
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انتفا�سة بّحارة كرون�ستادت الفا�سلة يقمعها »اجلي�س   

الأحمر« بالعنف.

اآذار / مار�س 1921

»ال�سيا�سة  واعتماد  احلرب«  ة 
ّ
»�سيوعي فرتة  نهاية   

مل�ساحات  العتبار  اأعادت  التي  اجلديدة«  ة 
ّ
القت�سادي

ة 
ّ
وامللكي اخلا�ّس  والقطاع  ال�سوق  اقت�ساد  من  نة 

ّ
معي

ة يف الزراعة.
ّ
الفردي

ربيع 1921

ة.
ّ
نهاية احلرب الأهلي  

ربيع 1921 اإىل نهاية 1922

ة ح�سدت ل 
ّ
جماعات واأوبئة �رسبت املناطق الرو�سي  

.
ّ
اأقّل من خم�سة ماليني رو�سي

٣ ني�شان / اإبريل 1922

.
ّ
 الرو�سي

ّ
تعيني جوزيف �ستالني اأمينًا عاّمًا للحزب ال�سيوعي  

2٥ ت�رشين االأول / اأكتوبر 1922

ة. 
ّ
انتهاء احلرب الأهلي  

توقيع  فالديفو�ستوك.  مدينة  ر 
ّ
يحر الأحمر  اجلي�س   

ة من رو�سيا.
ّ
ات الياباني

ّ
ة ان�سحاب القو

ّ
اتفاقي

كانون االأول / دي�شمرب 1922

 عن تاأ�سي�س الحتاد ال�سوفياتي
ّ
الإعالن الر�سمي  

21 كانون الثاين / يناير 192٤

وفاة لينني يفتح ال�رساع على خالفته.  
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فالدميري
إيلييتش لينني

»أطروحات نياسن«
إىل المرحلة الثانية من الثورة!

   ١   

يف موقفنا من احلرب: يف ظل حكومة لفوف و�رسكاه املوؤّقتة 

 ،
ّ
الرو�سي اجلانب  تزال، من  احلرب ل  اأّن  املوؤّكد  اجلديدة، من 

ة لتلك 
ّ
ة نظرًا اإىل الطبيعة الراأ�سمالي

ّ
حرب الكوا�رس الإمربيالي

ة الثورّية«.
ّ
احلكومة، فال يجوز تقدمي اأدنى تنازٍل لنزعة »الدفاعي

ميكن للربوليتاريا الواعية اأن توافق على حربٍ ثورّية،   

تنتقل  اأن  )اأ(  ب�رسط:  فقط  الثورّية  َة 
ّ
الدفاعي ر 

ِّ
ترب قد  التي 

ال�سلطة اإىل الربوليتاريا واإىل ال�رسائح الأفقر من الفاّلحني 

 
ّ
املتحالفني معها، )ب( اأن يجري التخّلي عن كّل اأعمال �سم

ة 
ّ
عملي قطيعة  حت�سل  اأن  )ج(  بالقول،  ل  بالفعل  الأرا�سي 

ة.
ّ
كاملة مع كاّفة امل�سالح الراأ�سمالي

من  الوا�سعة  ال�رسائح  لتلك  الأكيد  دق  لل�سّ نظرًا   

ون اإىل احلرب 
َ
ة الثورّية الذين ير

ّ
اجلماهري املوؤمنة بالدفاعي

على اأّنها �رسورة، ولي�سْت و�سيلة غزو، ونظرًا حلقيقة اأّنهم 

�سون للّت�سليل من قَبل الربجوازّية، من ال�رسورّي اأن 
ّ
يتعر

 لهم خطاأهم، بحزمٍ واإ�رسارٍ و�سرب، واأن ن�رسح ال�سلة 
ّ

نف�رس

ة، واأن نثبت 
ّ
التي ل تنقّطع بني راأ�س املال واحلرب الإمربيالي

 احلرب عن 
ُ
اأّنه من دون الإطاحة براأ�س املال، ي�ستحيل اإنهاء

�س بوا�سطة العنف.
َ
فر

ُ
 حّقاً، �ِسلمٍ ل ي

ّ
طريق �سلم دميقراطي

اأي يف 
ّ
الر للّدفاع عن هذا  اأو�سع حملة  ننّظم  اأن  يجب   

ي 
َ
�سفوف اجلي�س على اجلبهات. التاآخي بني جنود مع�سكر

احلرب عرب اخلنادق.

   ٢   

البلد  اأّن  هي  رو�سيا  يف  اهن 
ّ
الر للو�سع  زة 

ِّ
املمي ال�سفة 

التي   - الثورة  من  الأوىل  املرحلة  من   
ٍّ
انتقايل طورٍ  يف 

ب�سبب عدم كفاية وعي  ة 
ّ
بيد الربجوازي ال�سلطة  و�سعت 

التي  الثانية،  اإىل املرحلة  الربوليتاريا و�سعف تنظيمها - 

د الربوليتاريا وال�رسائح الأفقر 
َ
يجب اأن ت�سع ال�سلطة بي

من الفاّلحني.

من  الأق�سى  باحلّد  جهة،  من  النتقال،  هذا  ز 
ّ
يتمي  

البلد  هي  الآن  )ورو�سيا  ًا 
ّ
قانوني بها  املعرَتف  احلقوق 

املتحاربة  البلدان  بني  ة 
ّ
ي
ّ
احلر قْدر من  باأو�سع  يتمّتع  الذي 

بالثقة  واأخريًا  اجلماهري،  جتاه  العنف  وبغياب  العامل(،  يف 

ني، اأ�سواأ اأعداء ال�سلم 
ّ
الطائ�سة املمنوحة حلكومة الراأ�سمالي

ة.
ّ
وال�سرتاكي

ز يتطّلب مّنا امتالك القدرة على 
ّ
اإّن هذا الو�سع املمي  

 يف الأو�ساط 
ّ
ة للعمل احلزبي ف مع الظروف اخلا�سّ

ّ
اأن نتكي

والتي  اّت�ساُعها  حيث  من  امل�سبوقة  غري  ة 
ّ
الربوليتاري

ة.
ّ
، اإىل احلياة ال�سيا�سي

ّ
ا�ستيقظت للّتو

   ٣   

ال تاأييَد للحكومة املوؤّقتة!

خ�سو�ساّ  وعودها،  كّل  يف  الكامل  اخلطل  تو�سيح  يجب 

 الأرا�سي. الف�سح بدياّل من 
ّ
تلك املتعّلقة بالتخّلي عن �سم

د لالأوهام، اأن تتوّقف هذه احلكومة،  ر واملولِّ
ّ
»الّطلب«، غري املرب

ة.
ّ
ني، عن اأن تكون حكومًة اإمربيالي

ّ
حكومة الراأ�سمالي

   ٤   

ة يف معظم جمال�س 
ّ
العرتاف بحقيقة اأّن حزبنا هو يف الأقّلي
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ًة �سئيلًة يف 
ّ
ال، واأّنه ل يزال اأقّلي

ّ
)�سوفييتات( مندوبي العم

ة، 
ّ
النتهازي ال�سغرية  ة 

ّ
الربجوازي العنا�رس  جبهة  مواجهة 

و�سوًل  ني 
ّ
الثوري ني 

ّ
وال�سرتاكي ني 

ّ
ال�سعبي ني 

ّ
ال�سرتاكي من 

وت�سرييتللي  �سخيدزه  )جماعة  ة« 
ّ
التنظيمي »اللجنة  اإىل 

لنفوذ  ين�ساع  ممّن  وغريهم  و�ستيكلوف،  و�سواهما( 

ة وين�رس نفوذها يف اأو�ساط الربوليتاريا.
ّ
الربجوازي

ال 
ّ
يجب اأن نَوّعي اجلماهري على اأّن جمال�س مندوبي العم  

تنا 
ّ
مهم واأّن  ةٍ، 

ّ
ثوري حلكومة  املمكن  الوحيد  ال�سكل  هي 

ة، اأن 
ّ
بالّتايل، مادامْت هذه احلكومة تن�ساع لنفوذ الربجوازي

تكتيكاتها،  ومواظبًا لأخطاء  ومنتظمًا  نقّدم �رسحًا �سبوراً 

ة للجماهري.
ّ
 مع احلاجات العملي

ٍّ
فاً بنحوٍ خا�س

ّ
�رسحًا متكي

النقد  ملمار�سة  جنهد  �سوف  ة، 
ّ
الأقّلي يف  نحن  مادمنا   

نقِل  ب�رسورة  ذاته،  الوقت  يف  ولنب�رّس،  الأخطاء  وف�سح 

بحيث  ال، 
ّ
العم مندوبي  جمال�س  اإىل  كاملًة  الدولة  �سلطة 

يتجاوز الّنا�س اأخطاءهم بوا�سطة املمار�سة.

   ٥   

ة:
ّ
�شّد اجلمهورّية الربملاني

ةٍ بعد قيام جمال�س مندوبي 
ّ
ةٍ برملاني

ّ
اإن العودة اإىل جمهوري

ة 
ّ
ة - والأحرى اأّنها جمهوري

ّ
ال �سوف ت�سّكل رّدًة رجعي

ّ
العم

ني والفاّلحني 
ّ
ال الزراعي

ّ
ال والعم

ّ
من جمال�س مندوبي العم

على امتداد البالد، ُتبنى من اأ�سفل اإىل اأعلى.

.
١

ّ
اإلغاء ال�رسطة وحّل جهاز الدولة البريقراطي  

يكونوا  اأن  يجب  وجميعهم  املوظفني،  جميع  اأجور   

تتجاوز  اأّل  يجب  وقت،  اأّي  يف  للعزل  وقابلني  منتَخبني 

ط اأجر عاملٍ ماهر.
ّ
متو�س

   ٦   

 اإىل جمال�س 
ّ
 يجب نقل مركز الّثقل يف الربنامج الزراعي

ني.
ّ
ال الزراعي

ّ
مندوبي العم

ات الأر�س.
ّ
م�سادرة جميع ملكي  

ف 
ّ
بت�رس الأر�س  وو�سع  البلد،  اأرا�سي  جميع  تاأميم   

ني والفاّلحني.
ّ
ال الزراعي

ّ
ة ملندوبي العم

ّ
املجال�س املحّلي

الفاّلحني.  فقراء  مندوبي  ملجال�س   
ٍّ

خا�س تنظيمٍ  اإن�ساء   

ات الأر�س الكبرية 
ّ
ٍة على كلٍّ من ملكي

ّ
تاأ�سي�س مزرعٍة نوذجي

للّظروف  تبعًا  )ترتاوح م�ساحتها بني ١٠٠ و٣٠٠ دي�سياتني 

�سيطرة  حتت  ة( 
ّ
املحّلي الهيئات  رات 

ّ
وملقر وغريها،  ة 

ّ
املحّلي

ني ويف ظّل امل�ساءلة العاّمة.
ّ
ال الزراعي

ّ
جمال�س مندوبي العم

   ٧   

 واحد، 
ٍّ
الدمج الفورّي لكّل م�سارف البلد يف م�رسفٍ وطني

ال.
ّ
واإخ�ساعه لرقابة جمل�س مندوبي العم

   ٨   

يجب  ة. 
ّ
الفوري اتنا 

ّ
مهم من  ة 

ّ
ال�سرتاكي »اإدخال«  لي�س 

 وتوزيع املواّد فوراً 
ّ
القت�سار على و�سع الإنتاج الجتماعي

ال.
ّ
حتت اإ�رساف جمال�س مندوبي العم

   ٩   

مهّمات حزبّية:

ة اإىل موؤمترٍ للحزب.
ّ
 الدعوة الفوري

 تعديل برنامج احلزب بخ�سو�س:

ة واحلرب الإمربيالّية.
ّ
ة الإمربيالي

ّ
 ق�سي

.
٢
 موقفنا جتاه الدولة ومطالبتنا بقيام »دولة امل�ساع«

.
٣
 تعديل ا�سم احلزب

   ١٠   

تاأ�شي�س اأممّية جديدة

�سّد  ة 
ّ
اأممي ة، 

ّ
ثوري ة 

ّ
اأممي لتاأ�سي�س  املبادرة  ناأخذ  اأن  يجب 

ني و�سّد »الو�َسط« )...(.
ّ
ني ال�سوفيني

ّ
ال�سرتاكي

)تالها لينني يف اجتماَعني لـ»موؤمتر عموم رو�سيا ملجال�ش 

مندوبي العّمال واجلنود«، يف 4 ني�سان / اأبريل 1٩1٧(.

اأي ت�رسيح اجلي�س النظامي وا�ستبداله بجي�س ال�سعب كّله  ١ 

دة على نوذج »كوميونة باري�س« ]١٨٧١[
ّ
اأي دولة م�سي  ٢

بدياًل من »ال�سرتاكية الدميقراطية«، التي خان قادتها الر�سميون ال�سرتاكية   ٣

عرب العامل، وانتقلوا اىل �سفوف الربجوازية )»دعاة النزعة الدفاعية« واأن�سار 

كاوت�سكي »املتذبذبني«( يجب ان نت�سّمى »احلزب ال�سيوعي«

الهوام�ش



بدايات  �لعدد 18- 19 | 2017 / 442018

احتفالت الأول 

من اأيار ١٩١٧

يف برتوغراد
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البدء من البداية

ُكتب هذا الّنّص القصري بعنوان »مالحظات داعية« يف شباط / فرباير ١٩22 ١، عندما اضطر البالشفة، بعد كسب 
احلرب األهلّية عىل الّرغم من كّل المآيس والعقبات، إىل الرتاجع إىل »السياسة االقتصادّية اجلديدة« اليت سمحت 
إىل العودة أدراجه  مبدًى أوسع من اقتصاد السوق وبالملكّية الفردّية - استخدم لينني تشبيهرَ متسّلق اجلبال المضطّر
بعد حماولٍة أوىل لبلوغ قّمة جبٍل جديد لوصف ما يعنيه الرتاجع يف الماسر الثورة، وكيف ميكن أن يتّم دون خيانة 

ّيًا. القضّية انهتاز

ال مرتفعاً و�سليطاً وغري مكت�َسف من 
ّ
لنت�سّور رجاّل يرقى جب

قبل. ولنفرت�س اأّنه قد جتاوز م�ساعب وخماطر غري م�سبوقٍة 

وجنح يف بلوغ نقطٍة اأعلى من تلك التي بلغها اأيٌّ من �سابقيه، 

ل  و�سٍع  يف  نف�سه  يجد  القّمة.  اإىل  ي�سل  مل  ذلك  مع  لكّنه 

يقت�رس الأمر فيه على موا�سلة ال�سعود يف الجّتاه ويف امل�سلك 

الذي اختاره وح�سب، بل بات م�ستحياًل باملطلق اأي�ساً.

عن  والبحث  للّنزول،  اأدراجه،  العودة  اإىل   
ّ
م�سطر اإّنه   

ميّكنه  �سوف  م�سلٌك  لكّنه  اأطول،  يكون  رمّبا  اآخر،  م�سلٍك 

يبلغه  مل  ارتفاعٍ  من  النزول  اأّن  تبنّي  ورمّبا  القّمة.  بلوغ  من 

ل من 
ّ
املتخي رّحالتنا  اإىل  بالّن�سبة  واأ�سعب  اأخطر  قبله  اأحٌد 

ال�سعود - فلي�س اأ�سهَل من النزلق، ولي�س اأ�سعب من اأن 

للبهجة  ال�سعود مثري  َقَدم، وهو حمروم  لنف�سه موطئ  يجد 

اإّنعلى   
ّ
ي�سعر بها املرء وهو يرقى ُقُدماً نحو الهدف، اإلخ. ثم

اأن يق�سي �ساعاٍت  اًل حول ج�سده، وعليه 
ْ
َحب اأن يلّف  املرء 

ي�ستخدم عّدة �سعود اجلبال كاملًة لكي ي�ستطيع حفر موطئ 

قدم اأو ليجد نتوءاً يربط احلبل فيه باإحكام، وعليه فوق ذلك 

بعيداً  النزول،  باجتاه  ك 
ّ
يتحر وهو  حلزونٍة  ببطء  يتقّدم  اأن 

بالغ  اأين �سوف ينتهي به هذا النزول  عن الهدف، ل يدري 

اآمنة  عطفة  �سيجد  كان  اإذا  اأوما  امل�سّقة،  و�سديد  ال�سعوبة 

متّكنه من اأن يعاود ال�سعود بحزٍم اأ�سّد وب�رسعة اأكرب وعلى 

نحٍو مبا�رساإىل القّمة.

نف�سه  يجد  الذي  املت�سّلق  اأّن  الفرتا�س  الطبيعي  من   

القنوط.  من  حلظاٍت  من  يخلو  لن  الو�سع،  ذلك  مثل  يف 

والأرجح اأّن تلك اللحظات �سوف تكون اأوفر عدداً واأ�رسع 

يف  هم  من  اأ�سواَت  ي�سمع  كان  اإذ  احتمالً  واأق�سى  وتريًة 

الأ�سفل يراقبون نزوله املحفوف باملخاطر، من على م�سافٍة 

ول  ماكر  بفرحٍ  ت�سدح  اأ�سواتًا  ب، 
ِّ
منظارمقر بوا�سطة  اآمنٍة 

ي�ستحّق  اإّنه  للحال!  »�سيقع  بحبور  وت�سيح  تقهقه  تخفيه، 

املاكر  فرحهم  اإخفاء  يحاولون  اآخرون  الأّفاق!«  هذا  ذلك، 

الأر�س  مالك  غولوفليوف«،  »يو�سا�س  مثل  فون 
ّ
فيت�رس

»اأ�رسة  �سي�سدرين   - �سالتيكوف  رواية  يف  ال�سهري  املاكر 

اأعينهم اإىل ال�سماء بحزن،  غولوفليوف«: يتوهون ويرفعون 

وقد  خماوفنا  نرى  اأن  ح 
ّ
بتقر يحزّنا  »مل  يقولون  كاأّنهم 

اأمل نطالب، نحن الذين ق�سينا كّل حيواتنا  حتققت! ولكن 

جنهد لإجناز خّطة منا�سبة ل�سعود اجلبل، بتاأجيل ارتقائه اإىل 

هذا  اعتماد  ب�سّدة  عار�سنا  قد  كّنا  واإذا  اإجناز خّطتنا؟  حني 

امل�سلك، الذي يتخّلى عنه الآن هذا الأّفاق، واإذا كّنا قد ِعبنا 

م�ساعدته،  اأو  تقليده  من  اجلميع  وحّذرنا  الأّفاق  هذا  على 

ارتقاء  خّطة  العظيمة،  للخّطة  اإخال�سنا  ب�سبب  فقط  فذلك 

هذا اجلبل، وملنعه منت�سويه �سمعتها!«

اأ�سوات  �سماع  ي�ستطيع  ل  ل 
ّ
املتخي م�سافرنا  ...اإّن   

اجلبل،  ارتقاء  لفكرة  �سادقون«  »اأ�سدقاء  هم  الذين  هوؤلء 

ل  يقال،  كما  بالغثيانوالغثيان،  لأ�سيب  لها،  اأن�سَت  فلو 

ي�ساعد على اأن يحتفظ املرء بذهن �سافٍ ول بخطوة واثقة، 

خ�سو�ساً يف املرتفعات العالية... وطبعًا، اإّن املجاز ل يوازن 

الربهان، فكّل جماز اأعرج.

فالدميري
إيلييتش لينني

عنوانه الكامل   ١

»مالحظات 

داعية: يف �سعود 

جبل مرتفع، يف 

اأذى القنوط؛ يف 

التجارة،ويف املوقف 

من املنا�سفة، اإلخ.«. 

ة يف 
ّ
ن�رس لأّول مر

»الربافدا« العدد 

٨٧، ١٦ ني�سان / 

ابريل ١٩٢٤.
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جون ريد

صحايف أمريكي.

خرجي هارفرد.
أصبح يف بداية احلرب 
العالمية األوىل
مراسل حرب.
هشد عىل ثورة ١٩١٧ 
يف روسيا وتويف فهيا
يف العام ١٩20
ودفن يف الكرميلن.

أهشر حتقيق صحايّف عن ثورة أكتوبر
»عرشة أّيام هّزت العالم«

والدة رو�شيا اجلديدة

»اإّنني اأعلن افتتاح اجلل�سة الأوىل للموؤمتر الّثاين ل�سوفيات 

ال واجلنود«!
ّ
مندوبي العم

ئا�سة و�سط اجللبة واحلراك. 
ّ
جرى انتخاب جمل�س الر  

ني 
ّ
الّثوري ني 

ّ
وال�سرتاكي البال�سفة  اأّن  اأفاني�سوف  فاأعلن 

ني قد اّتفقوا على اعتماد الّتمثيل 
ّ
ني واملنا�سفة الأممي

ّ
الي�ساري

املنا�سفة  بع�س  وانت�سب  ئا�سة. 
ّ
الر جمل�س  يف  الّن�سبي 

حمتّجني ف�ساح بهم جندّي ملتحٍ: »تذّكروا ماذا فعلتم بنا 

ًا، ٧ 
ّ
نحن البال�سفة عندما كنا اأقّلية«! الّنتيجة ١٤ بل�سفي

 من جماعة 
ّ
 اأممي

ّ
ني ثالثة منا�سفة ومن�سفي

ّ
ني ثوري

ّ
ا�سرتاكي

ني 
ّ
ني الثوري

ّ
غوركي. اأعلن هندملان، با�سم جناحي ال�سرتاكي

، رف�سهما ال�سرتاك يف جمل�س الرئا�سة، 
ّ
 والو�سطي

ّ
اليميني

ون 
ّ
د قوله خين�سوك با�سم املنا�سفة، واأعلن املنا�سفة الأممي

ّ
واأي

ئا�سة اإّل اإذا جرى 
ّ
اأّنهم اأي�ساً لن ي�سرتكوا يف جمل�س الر

الّتحقيق حول ب�سعة اأمور.

ها املرتّدون، 
ّ
 وزعيق، وقال �سوت: »اأي

ٌ
ت�سفيٌق متقّطع  

مندوبي  اأحد  وطلب  ني؟!«. 
ّ
ا�سرتاكي اأنف�سكم  تعتربون 

 ان�سحبت »الت�سايكا القدمية«، 
ّ
اأوكرانيا مقعداً فاأعطي له. ثم

ت�سار�سكي،  لونا  كامنييف،  تروت�سكي،  مكانها  يف  وظهر 

حّلق  كم  راعدة.  القاعة  ت 
ّ
وهب ونوغني.  كولنتاي،  مدام 

هوؤلء البال�سفة! كانوا زمرًة مكروهة وم�سطهدة منذ اأربعة 

دّفة  يديرون  فيع 
ّ
الر املكان  هذا  يف  الآن  هم  وها  اأ�سهر، 

رو�سيا العظيمة يف عّز ثورتها!

لطة، 
ّ

ال�س تنظيم  لً، 
ّ
اأو الأعمال:  جدول  كامنييف  وقراأ   

وقام  ة. 
ّ
الّتاأ�سي�سي ة 

ّ
اجلمعي ثالثاً،  لم، 

ّ
وال�س احلرب  ثانياً، 

تقرتح  الفرقاء  جميع  مكاتب  اأّن  معلناً  لوزوف�سكي 

 
ّ
ثم ومناق�سته،  برتوغراد  �سوفيات  تقرير  اإىل  ال�ستماع 

اإعطاء حّق الكالم لأع�ساء »الت�سايكا« والأحزاب املختلفة 

قبل النتقال اإىل مواّد جدول الأعمال.

وفجاأًة ترامى �سوٌت جديد اأعمق من جلبة اجلمهور،   

الّنا�س  ونظر   .
ّ
الأ�سم املدافع  دوّي  اإّنه  مقلقاً:  ملحاحاً، 

ى، 
ّ
احلم من  نوٌع  وامتلكهم  �سة 

ّ
املغب الّنوافذ  نحو  بقلقٍ 

»احلرب   :
ّ
اأبح ب�سوٍت  �سائحاً  الكالم  حّق  مارتوف  طلب 

ل م�ساألة 
ّ
فاق يجب اأن تكون اأو

ّ
ها الر

ّ
ة قد بداأت، اأي

ّ
الأهلي

ة. يجب اأن نناق�س 
ّ
هي م�ساألة ت�سوية الأزمة بطريقةٍ �سلمي

ة 
ّ
مبدئي زاوية  من  ة 

ّ
الأهلي احلرب  تفادي  و�سيلة  ب�رسعة 

هذه  يف  ال�ّسوارع!  يف  قتلون 
ُ
ي اإخواننا  اإّن  ة. 

ّ
و�سيا�سي

لطة 
ّ

ة يحّل م�ساألة ال�س
ّ
الّلحظة جند اأّن اأحد الأحزاب الثوري

موؤمتر  افتتاح  قبل  هذا  وكّل  ع�سكرّي  انقالب  بوا�سطة 

اإ�سماع �سوته ب�سبب  ال�سوفيات« وعجز خالل برهةٍ عن 

تواجه  اأن  ة 
ّ
الّثوري الأحزاب  جميع  على  »يجب  ّجة:  ال�سّ

م�ساألة  هي  املوؤمتر  اأمام  املعرو�سة  الأوىل  امل�ساألة  احلقيقة! 

الح يف 
ّ

ة ال�س
ّ
لطة، وهذه امل�ساألة يجري حّلها الآن بقو

ّ
ال�س

ال�ّسوارع... يجب اأن نن�سئ �سلطًة تعرتف بها جميع القوى 

ة 
ّ
 عن الّدميوقراطي

ّ
ة. واإذا كان املوؤمتر يريد اأن يعرب

ّ
الدميقراطي

ن�سوب  اأمام  الأيدي  مكتوف  يقف  اأن  يجوز  فال  ة 
ّ
الّثوري

ة التي �ستكون نتيجتها انفجارًا خطرًا للّثورة 
ّ
احلرب الأهلي

 هو ت�سكيل 
ّ
امل�ساّدة... اإّن اإمكان الو�سول اإىل خمرجٍ �سلمي

ة موّحدة... يجب اأن ننتخب وفدًا ليتفاو�س 
ّ
�سلطة دميقراطي

ة الأخرى«...
ّ
مع جميع الأحزاب واملنّظمات ال�سرتاكي

بانتظام من خالل  ي�سمع  زال  ما   
ّ
الأ�سم املدافع  دوّي   

رو�سيا  كانت  وهكذا،  يت�سايحون.  واملندوبون  الّنوافذ، 

واحلقد  وباخلوف  العتمة  يف  ة 
ّ
املدفعي بقذف  تولد  اجلديدة 

حّد.
ُ
والإقدام اّلذي ل ي

من  بنوعٍ  ًا 
ّ

مف�رس الأمامي  ّلم 
ّ

ال�س ي�سعد  ريازانوف   

اأّنه  مع  القت�ساد  عن  �سيئاً  يعرف  ل  اأّنه  املرح  الّذعر 

يجل�س  العلوّي  الّطابق  مقهى  للّتجارة. ويف  �ساً 
ّ
مفو عنّي 

وبر  من  معطفًا  مرتديًا  الّزوايا  اإحدى  يف  وحيداً  رجٌل 
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املاعز وثيابًا - كنُت �ساأقول »ثيابًا نام فيها« ولكّنه مل ينم 

امٍ على الأقّل. وكان 
ّ
طبعاً - وله حلية مل حتلق منذ ثالثة اأي

بينما يع�ّس قلمه. هذا هو  اأرقامًا على مغّلٍف و�سخٍ  ن 
ّ
يدو

ة، وكّل موؤّهالته هو اأّنه كان كاتبًا 
ّ
مينجن�سكي، وزير املالي

البهو  يف  يهرولون  اّلذين  وهوؤلء   .
ّ
فرن�سي م�رسٍف  يف 

ة وهم يكتبون 
ّ
ة الّثوري

ّ
خارجني من مكتب الّلجنة الع�سكري

�سون املر�سلون اإىل 
ّ
على ق�سا�سات ورق، هوؤلء هم املفو

جميع اأنحاء رو�سيا ليحملوا الأنباء ويناق�سوا وي�سارعوا 

م�ستعملني اأّي حججٍ اأو اأ�سلحة يقعون عليها.

بعد  الواحدة  اعة 
ّ

ال�س يف  املوؤمتر  ُيعقد  اأن  راً 
ّ
مقر كان   

ذلك  قبل  بالّنا�س  امتالأت  الكبرية  القاعة  ولكّن  الّظهر، 

ئا�سة 
ّ
ابعة مل يكن اأع�ساء جمل�س الر

ّ
اعة ال�س

ّ
بكثري. يف ال�س

الي�سارّيون  الثورّيون  ون 
ّ
وال�سرتاكي البال�سفة  و�سلوا.  قد 

لينني  لهما.  �ستني  املخ�سّ الغرفتني  يف  اجتماعًا  يعقدون 

وتروت�سكي ينا�سالن طوال بعد الّظهر �سّد امل�ساومة، فقد 

اإىل  للرّتاجع  ا�ستعدادٍ  على  البال�سفة  من   
ٌ
كبري  

ٌ
ق�سم كان 

ني. �ساحوا: »ل 
ّ
 جميع ال�سرتاكي

ّ
حّد ت�سكيل حكومة ت�سم

مود! يوجد كثريون �سّدنا. لي�س لدينا رجال.  ن�ستطيع ال�سّ

كامنييف  هوؤلء  بني  وكان  �سيء«.  كّل  وينهار  ُنعزل  �سوف 

وريازانوف وغريهما.

�سامدين  ظاّل  جانبه،  اإىل  وتروت�سكي  لينني،  اأّن  اإّل   

لهم  لن�سمح  بربناجمنا  امل�ساومون  »فليقبل  خر:  كال�سّ

بال�سرتاك يف احلكم! لن نرتاجع قيد �سعرة. واإذا كان بع�س 

فاق ل ميلكون ال�ّسجاعة ول الإرادة الكافية ليْقدموا على 
ّ
الر

ة اجلبناء وامل�ساومني! �سوف 
ّ
ما نْقدم عليه، فلين�سحبوا مع بقي

ال واجلنود«.
ّ
 على ما نحن عليه يدعمنا العم

ّ
ن�ستمر

اأّن  يخرب  من  جاء  دقائق  واخلم�س  ابعة 
ّ

ال�س اعة 
ّ

ال�س يف   

»اللجنة  يف  البقاء  روا 
ّ
قر الي�سارّيني  الّثورّيني  ني 

ّ
ال�سرتاكي

الع�سكرّية الثورّية«، ف�ساح لينني: »اأمل اأقل لكم؟ لقد تبعونا!«.

حافة يف  وبعد برهة، وبينما كّنا جال�سني اإىل طاولة ال�سّ  

رون يف 
ّ
 اأحد الفو�سوّيني اّلذين يحر

ّ
البهو الكبري اقرتح علي

ال�سحافة الربجوازّية اأن نذهب لن�ستطلع ماذا حّل مبجل�س 

ئا�سة. مل جند اأحداً يف مكتب »الت�سايكا« ول يف مكتب 
ّ
الر

لنا من غرفةٍ لغرفة يف »�سمولني« 
ّ
�سوفيات برتوغراد. وجتو

الوا�سعة. ومل يكن اأحٌد يعرف اأّنه ميكن اأن جند الهيئة التي 

ن�ساطه  ي�سف  رفيقي  بداأ  ل، 
ّ
نتجو كّنا  وفيما  املوؤمتر.  تراأ�س 

فرن�سا.  يف  عيدة 
ّ

وال�س الّطويلة  نفيه  وفرتة  ابق 
ّ

ال�س الثورّي 

ل  وجَهلة  واأقظاظ  �سوقة  اأنا�س  البال�سفة  باأّن  يل   
ّ
واأ�رس

عن  اً 
ّ
حقيقي نوذجًا  كان  ة. 

ّ
جمالي ة 

ّ
ح�سا�سي اأّي  ميلكون 

الغرفة رقم ١٧، مكتب  اإىل  ة. و�سلنا 
ّ
الرو�سي الإنتلجن�سيا 

الّلجنة الع�سكرّية الّثورّية، ووقفنا و�سط حركة ذهاب واإياب 

م�سّطح  القامة  مربوع  منه رجٌل  الباب وخرج  فتح  مذهلة. 

الوجه يرتدي بّزة ع�سكرّية بدون اأ�رسطة، وبدا با�سمًا، ولكن 

�رسعان ما تبنّي لنا اأّنها مل تكن �سوى ب�سمة الإرهاق ال�ّسديد. 

اإّنه كريلنكو. فاأطلق �سديقي الو�سيم ح�سُن الهندام �سيحة 

فرحٍ وتقّدم وهو ميّد يده ويقول: نيقولي فا�سيللييفيت�س. اأمل 

تعرفني يا رفيق؟ كّنا يف ال�سجن معًا«.

 اأجاب وهو ينظر 
ّ
فقام كريلنكو ورّكز ذهنه وب�رسه ثم  

اإليه من فوق لتحٍت بكثريٍ من الوّد: »اأكيد. اأنَت �س. مرحباً! 

)وتعانقا(. ماذا تفعل يف هذه املعمعة؟« �ساأل وهو ي�سري بيده.

ج. يبدو اأّنكم اأحرزمت جناحاً باهراً«.
ّ
د متفر

ّ
»اآه! اأنا جمر  

الربوليتارّية  »الثورة  بحزم،  كريلنكو  اأجاب  »اإي«.   

 قهقه قائاًل: »على كّل حال، رمّبا 
ّ
حّققت جناحًا عظيمًا« ثم

ًة ثانية!«.
ّ
نلتقي يف ال�سجن مر

وعندما خرجنا اإىل املم�سى عاد �سديقي اإىل �رسوحه:   

»اأنا من اأتباع كروبوتكني. اإّننا نعترب اأّن الّثورة قد اأخفقت 

ة اجلماهري. 
ّ
اإثارة وطني تتمّكن من  اإخفاقًا كاماًل لأّنها مل 

وهذا يربهن، طبعاً، على اأّن ال�سعب غري م�ستعّد للّثورة«.

دقيقة  ع�رسين  اإّل  الّتا�سعة  اإىل  ت�سري  ال�ساعة  كانت   

اأع�ساء  قدوم  الهتاف  من  راعدة  موجة  اأعلنت  عندما 

ئا�سة ومعهم لينني - لينني العظيم. رجٌل مربوع 
ّ
جمل�س الر

رٍ يغو�س بني كتفيه، 
ّ
القامة، ق�سريها، ذو راأ�ٍس اأ�سلع مدو

كبرية  وذقن  ممتلئ  وفم  دقيق  واأنف  �سغريتني  وعينني 

حليقة بداأت تنمو عليها حليته ال�ّسهرية. كان يرتدي ثيابًا 

رّثة، وكان �رسواله كبرياً عليه. لي�س مهيبًا ليكون معبود 

مبثلهما  يحَظ  مل  واحرتام   
ٍّ

بحب يحظى  ولكّنه  اجلماهري، 

من   
ٌ
غريب نوٌع  اإّنه  الّتاريخ.  يف  القادة  من  القليل  اإّل 

اإّل. مل يكن  لي�س  ة فكرة 
ّ
قو بفعل  قائد  ني، 

ّ
ال�ّسعبي القادة 

منكفئًا  كان  الأطوار،  غريب  ول  مرحاً  ول  الّطلعة   
ّ
بهي

تف�سري  على  هائلة  مقدرة  وميلك  ي�ساوم،  ل  نف�سه  على 

ب�سيطة، وحتليل الأو�ساع، يجمع  اأعمق الأفكار بعباراتٍ 

ة البالغة اإىل حّدة الّذكاء.
ّ
ال�ّسجاعة الفكري

كان كامنييف يقراأ تقريراً عن اأعمال »الّلجنة الع�سكرّية   

يف  احلّق  اإعادة  اجلي�س،  يف  الإعدام  عقوبة  اإلغاء  الثورّية«: 

اط واجلنود اّلذين اعُتقلوا 
ّ
ة، اإطالق �رساح ال�سب

ّ
الدعاية احلر

على  القب�س  باإلقاء  اأوامر  ة، 
ّ
�سيا�سي جرائم  ارتكاب  بتهمة 

الغذاء  خمازن  من  الأغذية  اإمدادات  ومب�سادرة  كرن�سكي 

ة. ت�سفيق حاّد. اخلا�سّ

عاد ممّثل »الع�سبة« ليقول اإّن موقف البال�سفة املت�سّلب   

الّثورة، لذا فاإّن مندوبي »الع�سبة«  اإىل �سحق  �سوف يوؤّدي 
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اأّنكم  ّنا 
ّ
»خم احل�سور  �سيحات  املوؤمتر.  البقاء يف  يرف�سون 

 تعودون؟«.
ّ
ة تن�سحبون ثم

ّ
ان�سحبتم الّليلة املا�سية! كم مر

ني. �سيحات: »ماذا؟ ما زلتم 
ّ
وعقبه ممّثل عن املنا�سفة الأممي  

ني 
ّ
الأممي املنا�سفة  من  فقط  ق�سماً  اأّن  املتكّلم  فاأو�سح  هنا؟«، 

 قال، 
ّ
البقاء - ثم ر 

ّ
اأّما الق�سم الآخر فقد قر قد غادر املوؤمتر، 

يد  اإىل  لطة 
ّ

ال�س انتقال  ة 
ّ
عملي نعترب  »اإّننا  املقاطعات:  و�سط 

ة خطرة ورمّبا تكون قا�سية، ولكّننا ن�سعر باأّن 
ّ
ال�سوفيات عملي

ة«!
ّ
الواجب يدعونا اإىل البقاء هنا والّت�سويت �سّد هذه العملي

اأحد  دعا  معنّي.  نظامٍ  بدون  اآخرون  متكّلمون  وعقبه   

اّتخاذ  اإىل  املوؤمتر  الّدون«  »حو�س  الفحم يف  عّمال  مندوبي 

اإجراءات �سّد خالدين ]اأحد جرنالت الّثورة امل�ساّدة[ الذي 

يقطع الفحم والطعام عن العا�سمة. وتتاىل عّدة جنود، و�سلوا 

ات اأفواجهم امل�سّجعة للموؤمتر.
ّ
هم من اجلبهة، على نقل حتي

ّ
لتو

»
ّ

»�شنبداأ االن ببناء املجتمع اال�شرتاكي

عيناه  جتول  بينما  باأطرافه  مم�سكاً  املنرب  لينني  اعتلى   
ّ
ثم

ينتظر  واقٌف  وهو  اجلمع  هذا  بني  الراع�ستان  غريتان  ال�سّ

متغافاًل عن عا�سفة الّت�سفيق والهتاف املدّوّية. وملّا انتهت، 

« فدّوى 
ّ
قال بب�ساطة: »�سنبداأ الآن ببناء املجمتع ال�سرتاكي

عد الب�رسّي من جديد.
ّ
ذلك الر

ة لتحقيق 
ّ
ة اأمامنا هي اّتخاذ اإجراءات عملي

ّ
»اإّن اأّول مهم  

البلدان  جميع  �سعوب  على  لم 
ّ

ال�س نعر�س  �سوف  لم. 
ّ

ال�س

ل  دمج،  ل  وفيات، 
ّ

ال�س �رسوط  اأ�سا�س  على  املتحاربة 

تعوي�س، حّق ال�سعوب يف تقرير امل�سري. ويف الوقت ذاته 

ّية البغي�سة. اإّن م�ساألة 
ّ

�سنفي بوعدنا ونن�رس املعاهدات ال�رس

لم من الو�سوح بحيث �ساأ�سمح لنف�سي باأن اأبداأ 
ّ

احلرب وال�س

اإىل �سعوب  الّنداء  بتالوة م�رسوع  مقّدمات  مبا�رسًة وبدون 

جميع البلدان املتحاربة«.

فمه املمتلئ الكبري ينفتح وا�سعًا وهو يتكّلم تعلوه �سبه   

 عن ق�ساوة من 
ّ

ابت�سامة، و�سوته غليظ، ل يزعج واإّنا يعرب

تابة 
ّ
الر من  ب�سيءٍ  يتدّفق  و�سنوات،  �سنوات  خالل  تكّلم 

الّنحو  هذا  على  الكالم  ال�ستمرار يف  ي�ستطيع  اأّنه  موحيًا 

التاأكيد  يريد  عندما  قلياًل  ينحني  وكان  نهاية.  ل  ما  اإىل 

على نقطةٍ ما. اإّنه ل يقوم باأّي اإ�سارات. واأمامه اآلف الوجوه 

الب�سيطة تتطّلع اإليه بخ�سوع.

نداٌء اإىل �شعوب وحكومات جميع االأمم املّتحاربة

اد�س 
ّ

ال والفاّلحني التي جاءت بها ثورة ال�س
ّ
»اإّن حكومة العم

ابع من ت�رسين الّثاين / نوفمرب واملعتمدة على �سوفيات 
ّ

وال�س

جميع  على  تعر�س  والفاّلحني،  واجلنود  ال 
ّ
العم مندوبي 

ال�ّسعوب واحلكومات املتحاربة ال�رّسوع فوراً يف مفاو�سات 

 عادل.
ّ
تهدف اإىل حتقيق �سلم دميقراطي

 العادل اّلذي ترغب 
ّ
لم الدميقراطي

ّ
اإّن احلكومة تعني بال�س  

اأنهكتها  التي  والكادحني  ال 
ّ
العم من  احقة 

ّ
ال�س ة 

ّ
الغالبي به 

لم اّلذي مل يتوّقف العمال 
ّ

ت قواها، ذلك ال�س احلرب وامت�سّ

ة 
ّ
للملكي حتطيمهم  منذ  به  املطالبة  عن  و�س 

ّ
الر والفالحون 

اجتياح  بدون  )اأي   
ّ
�سم بدون  الفورّي  ال�سلم  القي�رسّية، 

الأخرى(  ات 
ّ
للقومي الق�رسّي  الدمج  وبدون   

ّ
اأجنبي تراٍب 

وبدون تعوي�سات.

اإّن حكومة رو�سيا تقرتح على جميع ال�ّسعوب املتحاربة   

ا�ستعدادها لّتخاذ  تبدي  باأن  فوراً،  لم 
ّ

ال�س هذا  مثل  حتقيق 

اإىل  الو�سول  اإىل  الهادفة  للمفاو�سات  الالزمة  اخلطوات 

اأمر  يعود  اأن  على  تاأخري،  اأدنى  وبدون  مبا�رسةٍ  لم 
ّ

ال�س هذا 

ات 
ّ
اجلمعي اإىل  لم 

ّ
ال�س هذا  �رسوط  جميع  على  الّت�سديق 

ات.
ّ
امل�سوؤولة جتاه �سعوب هذه البلدان والقومي

ة 
ّ
الدميقراطي احلقوق  مفهوم  اإىل  وا�ستناداً  احلكومة،  اإّن   

تعني  خا�ّس،  ب�سكٍل  العاملة  الطبقة  وحقوق  عاّم  ب�سكٍل 

 
ّ
 فيها �سم

ّ
ة يتم

ّ
 وباجتياح الرتاب الأجنبي كّل عملي

ّ
بال�سم

ة �سغرية اأو �سعيفة اإىل دولة كبرية وقوّية بدون التعبري 
ّ
قومي

الإرادّي والوا�سح واملحّدد عن موافقتها ورغبتها يف ذلك، 

كان  ومهما  الق�رسّي،  الّدمج  هذا  حدوث  موعد  كان  اأّيًا 

ة اأو ُف�سلت عن 
ّ
امل�ستوى احل�سارّي لالأّمة التي اأدجمت بالقو

حدود دولة اأخرى، ول يوؤّثر يف ذلك اإذا كانت هذه الأّمة يف 

اأوروّبا اأو يف البلدان البعيدة ما وراء البحار.

ة، �سمن حدود دولة 
ّ
اإذا اأبقيت اإحدى الأمم، بوا�سطة القو  

اأخرى، واإذا مل متنح هذه الأمة حقَّ الّتقرير بوا�سطة القرتاع 

تريده  الذي   
ّ
الوطني  

ّ
وال�سيا�سي الإدارّي  ال�سكل  عن   

ّ
احلر

امل�سّلحة  للقوى  التاّم  اجلالء  وبعد  ق�رس،  ة 
ّ
عملي اأّي  بدون 

التابعة لالأّمة التي �سّمتها اأو ترغب يف �سّمها، اأو هي اأقوى 

منها ب�سكٍل عاّم، اإذا مل متنح هذا احلّق رغم رغبتها فيه، ول 

غبة عن نف�سها بوا�سطة ال�سحافة اأو 
ّ
ت هذه الر

ّ
 اإذا عرب

ّ
يهم

اأو  ة 
ّ
ال�سيا�سي الأحزاب  رات 

ّ
مقر اأو  ة 

ّ
ال�سعبي الجتماعات 

اعتلى لينين المنبر ممسكا بأطرافه بينما تجول عيناه بين هذا 
الجمع وهو واقف ينتظر متغافال عن عاصفة التصفيق والهتاف 
المجمتع  ببناء  »سنبدأ اآلن  انتهت، قال ببساطة:  المدوية. ولما 
االشتراكي« فدوى ذلك الرعد البشري من جديـــــــــــــــــــــــــد.
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 ،
ّ
بوا�سطة ال�سطرابات والأعمال املعادية لال�سطهاد الوطني

 اأي اإّنه احتالل وعنف.
ّ
ة �سم

ّ
فاإّن مثل هذا الّتوحيد يعترب عملي

اإّن احلكومة تعترب اأّن ال�ستمرار يف هذه احلرب لتمكني   

ات 
ّ
القومي بينها  فيما  تتقا�سم  اأن  من  ة 

ّ
والغني القوّية  الأمم 

عيفة واملغلوب على اأمرها، اإّنا ي�سّكل اأفظع جرمية بحّق  ال�سّ

ة، وهي تعلن اأّن رغبتها الأكيدة يف توقيع معاهدة 
ّ
الإن�ساني

نة اأعاله هي 
ّ
�سلم ت�سع حّداً لهذه احلرب وفق ال�رّسوط املبي

ات بدون ا�ستثناء.
ّ
رغبة عادلة بالّن�سبة اإىل جميع القومي

ن�رش املعاهدات ال�رّشّية

اأمام  ّية، وهي تعلن 
ّ

ال�رس ة 
ّ
الديبلوما�سي األغت احلكومة  لقد 

البلد كّله عن عزمها القيام بجميع املفاو�سات اأمام ال�ّسعب 

ويف و�سح الّنهار، و�ستعمد فوراً اإىل ن�رس الّن�سو�س الكاملة 

وّقعت  اأو  عليها  �سادقت  التي  ّية 
ّ
ال�رس املعاهدات  جلميع 

ني منذ اآذار / مار�س 
ّ
اأ�سمالي

ّ
عليها حكومة ماّلك الأر�س والر

حّتى ال�سابع من ت�رسين الّثاين / نوفمرب ١٩١٧. واحلكومة 

ّية 
ّ

ترف�س راأ�ساً وبدون مناق�سة جميع بنود املعاهدات ال�رس

الفوائد  من  املزيد  اإىل جلب  الأحيان،  اأغلب  الهادئة، يف 

ما  على  املحافظة  واإىل  و�س 
ّ
الر ني 

ّ
اأ�سمالي

ّ
للر والمتيازات 

و�س اأو م�ساعفته.
ّ
ه ال�ستعمارّيون الر

ّ
�سم

احلكومات  جميع  على  عر�ست  وقد  احلكومة،  اإّن   

تعلن  لم، 
ّ

ال�س من  ة 
ّ
علني مفاو�سةٍ  يف  الّدخول  وال�ّسعوب 

اأو  الال�سلكي  بوا�سطة  املفاو�سات  ا�ستعدادها لإجراء هذه 

الربيد اأو بوا�سطة حمادثات جتري بني ممّثلي البلدان املختلفة 

نت ممّثليها 
ّ
 هوؤلء املمّثلني. واحلكومة قد عي

ّ
اأو يف ندوة ت�سم

ة رغبًة 
ّ
�سني يف البلدان احليادّية للقيام مبثل هذه املهم

ّ
املفو

منها يف ت�سجيل املحادثات.

تقرتح احلكومة على �سعوب وحكومات جميع البلدان   

اأن تكون مّدة هذه  املتحاربة عقد هدنة فورّية، كما تقرتح 

الهدنة ثالثة اأ�سهر ميكن خاللها اإجراء املحادثات الالزمة 

اّلذين  ا�ستثناء من  بدون  ات 
ّ
والقومي الأمم  ممّثلي جميع  بني 

وانعقاد  اأجربوا على خو�سها،  اّلذين  اأو  اإىل احلرب  وا 
ّ
جر

�سة من ِقبل جميع ال�سعوب للّت�سديق 
ّ
اب املفو

ّ
جمال�س النو

لم.
ّ

ًا على �رسوط ال�س
ّ
نهائي

اإذ  رو�سيا  يف  والفاّلحني  ال 
ّ
للعم املوؤّقتة  احلكومة  اإّن   

لم على حكومات و�سعوب جميع البلدان 
ّ

تتوّجه بعر�س ال�س

املتحاربة، تتوّجه بدعوتها يف الوقت ذاته وبنوع خا�ّس اإىل 

ة 
ّ
ال الواعني يف الأمم الّثالث الأكرث اإخال�ساً لالإن�ساني

ّ
العم

احلرب  يف  الكربى  امل�ساهمة  نف�سه  الوقت  يف  هي  اّلتي 

ة - فرن�سا واإنكلرتا واأملانيا.
ّ
احلالي

ة 
ّ
لق�سي جّلى  خدماٍت  البلدان  هذه  ال 

ّ
عم قّدم  لقد   

اّلتي قّدمتها  ائعة 
ّ
اإّن الأمثولت الر ة. 

ّ
الّتقّدم وال�سرتاكي

الّثورات ذات  اإنكلرتا و�سل�سلة  ة« يف 
ّ
ال�ّسارتري »احلركة 

الربوليتاريا  بها  قامت  التي  ة 
ّ
والّتاريخي ة 

ّ
العاملي ة 

ّ
الأهمي

»قوانني  �سّد   
ّ
الّتاريخي الّن�سال  واأخرياً   - ة 

ّ
الفرن�سي

رائعًا  مثاًل  ي�سّكل  اّلذي  الّن�سال  هذا  اأملانيا،  يف  املنع« 

اأن�ساأ  العنيد،  الّدوؤوب  العمل  على  اأجمع  العامل  ال 
ّ
لعم

ارة - اإّن جميع هذه الّنماذج 
ّ
ال الأملان اجلب

ّ
تنظيمات العم

لهي  ة، 
ّ
الّتاريخي ال�رّسوح  هذه  الربوليتاريا،  بطولة  عن 

ال هذه البلدان �سيفهمون واجب 
ّ
�سماٌن اأكيٌد لنا باأّن عم

ة من اأهوال احلرب وعواقبها امللقى على 
ّ
حترير الإن�ساني

بالعمل  ي�ساعدوننا،  �سوف  ال 
ّ
العم هوؤلء  واأّن  عاتقهم، 

لم 
ّ

ال�س ة 
ّ
ق�سي اإجناح  على  والّدوؤوب،  والّن�سيط  احلا�سم 

امل�سطهدة  الكادحة  ة حترير اجلماهري 
ّ
اإجناح ق�سي وعلى 

ة وا�ستغالل«.
ّ
من كّل عبودي

ا�ستاأنف لينني  ة، 
ّ
الّت�سفيق املدوي وملّا تال�ست عا�سفة   

خطابه:

اإّننا  الّنداء.  هذا  على  ي�سّدق  اأن  املوؤمتر  من  »نطلب   

 
ً
نتوّجه اإىل احلكومات مثلما نتوّجه اإىل ال�ّسعوب، لأّن نداء

يوؤّخر يف  قد  فقط  املتحاربة  البلدان  �سعوب  اإىل  موّجهًا 

ة 
ّ
التاأ�سي�سي ة 

ّ
اجلمعي ت�سادق  و�سوف  لم. 

ّ
ال�س ة 

ّ
اّتفاقي عقد 

الهدنة. ونحن قد  التي تو�سع خالل  لم 
ّ

ال�س على �رسوط 

اإعطاء  يف  نرغب  لأّننا  اأ�سهر  بثالثة  الهدنة  مهلة  حّددنا 

ة 
ّ
ال�ّسعوب اأطول فرتة راحة ممكنة من هذه املجزرة الّدموي

لم هذا �سوف 
ّ

ووقتًا كافياً لينتخبوا ممّثليهم. اإّن اقرتاح ال�س

ن�سّلل  ل  ونحن  ة 
ّ
ال�ستعماري احلكومات  معار�سة  يلقى 

دد، ولكّننا ناأمل اأن تندلع الّثورة قريبًا  اأنف�سنا يف هذا ال�سّ

بب بالّذات نتوّجه 
ّ

يف جميع البلدان املتحاربة، ولهذا ال�س

ال فرن�سا واإنكلرتا واأملانيا ب�سكٍل خا�ّس...«.
ّ
اإىل عم

ابع من ت�رسين 
ّ

اد�س وال�س
ّ

 ختم قائاًل: »اإّن ثورة ال�س
ّ
ثم  

احلركة  اإّن  ة. 
ّ
الجتماعي الّثورة  حقبة  افتتحت  الثاين 

ة«.
ّ
الية �سوف تنت�رس وحتّقق م�سريها با�سم ال�سرتاكي

ّ
العم

ك 
ّ
 يحر

ٌ
 هادئ وقوّي يف كّل هذا، �سيء

ٌ
ة �سيء

ّ
كان ثم  

عندما  الّنا�س  ي�سّدق  ملاذا  مفهوماً  وكان  الب�رس.  اأعماق 

يتكّلم لينني.

ماح فقط ملمّثلي 
ّ

ر، بوا�سطة الّت�سويت اجلماعي، ال�س
ّ
تقر  

فرتة  حتّدد  وباأن  القرتاح،  عن  بالكالم  ة 
ّ
ال�سيا�سي الفئات 

خم�س ع�رسة دقيقة لكّل متكّلم.

الثورّيني  ني 
ّ
ال�سرتاكي با�سم  اأّوًل  كاريلني  تكّلم   

على  الّتعديالت  تقدمي  فر�سة  حزبنا  مُيَنح  »مل  الي�سارّيني: 
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�سنوؤّيده  ولكّننا  بالبال�سفة،  ة  خا�سّ وثيقة  اإّنه  الّنداء،  ن�ّس 

لأّننا نوافق على م�سمونه«.

ني 
ّ
الدميوقراطي  - ني 

ّ
ال�سرتاكي عن  كراماروف  وتكّلم   

كان  الّنظر  �سحيح  املنحني  الّطويل  كراماروف  ني، 
ّ
الأممي

اإّن حكومة  فقال  املعار�سة،  ج 
ّ
كمهر بارزٍ  دورٍ  للعب  موؤّهاًل 

ة هي وحدها اّلتي متلك 
ّ
موؤّلفة من جميع الأحزاب ال�سرتاكي

ة 
ّ
�سلطة القيام مبثل هذا الّدور. واإذا ت�سّكلت حكومة ائتالفي

ة فاإّن حزبه �سيوؤّيد الربنامج كّله، واإّل فاإّنه �سيوؤّيد 
ّ
ا�سرتاكي

ني 
ّ
الأممي فاإّن  نف�سه  الّنداء  اإىل  بالن�سبة  اأّما  فقط.  منه  ق�سماً 

ة.
ّ
اً على نقاطه الرئي�سي

ّ
�سيوافقون كّلي

احلزب  متزايدة:  حما�سٍة  و�سط  املتكّلمون  تعاقب   
ّ
ثم  

احلزب  تاأييد،   ،
ّ
الأوكراين  

ّ
الّدميقراطي  -  

ّ
ال�سرتاكي

ون 
ّ
ال�سرتاكي تاأييد،  الّليتواين،   

ّ
الدميقراطي  -  

ّ
ال�سرتاكي

 
ّ
الدميقراطي  -  

ّ
ال�سرتاكي احلزب  تاأييد،  ال�سعبوّيون، 

مع  تاأييد  ون، 
ّ
البولوني ون 

ّ
ال�سرتاكي تاأييد،  البولويّن، 

 
ّ
 - الدميقراطي

ّ
، احلزب ال�سرتاكي

ّ
تف�سيل حتالف ا�سرتاكي

هوؤلء  نفو�س  يف  ت�سطرم  �سعلة  كانت  تاأييد.   ،
ّ
الّلتفياين

ة املقبلة التي نحن 
ّ
جال. تكّلم اأحدهم عن »الّثورة العاملي

ّ
الر

عندما  اجلديد  ة 
ّ
الأخو »ع�رس  عن  اآخر  وتكّلم  طليعتها«، 

 طلب اأحُد 
ّ
ت�سبح ال�ّسعوب كّلها عائلة كبرية واحدة«. ثم

لم 
ّ

احل�سور الكالم، فقال: »يوجد تناق�ٌس هنا، تعر�سون ال�س

 تقولون اإّنكم م�ستعّدون للّنظر 
ّ
 ول تعوي�سات ثم

ّ
بدون �سم

لم. ال�ستعداد للّنظر يعني القبول«.
ّ

يف جميع عرو�س ال�س

احلرب  نخاف  ل  لكّننا  عادًل  �سلماً  »نريد  لينني:  وقف   

الثورّية. رمّبا لن ت�ستجيب احلكومات ال�ستعمارّية لندائنا، 

ي�سهل رف�سه. واإذا اّت�سح للّطبقة  اإنذاراً  ولكّننا لن نوّجه 

ة اأّننا م�ستعّدون للّنظر يف اأّي عرو�سٍ لل�سلم، 
ّ
العاملة الأملاني

فتندلع  البعري  ظهر  تق�سم  التي  الق�ّسة  ذلك  يكون  فرمّبا 

ال�رّسوط  درا�سة جميع  نوافق على  واإّننا  اأملانيا.  الّثورة يف 

لم ولكن هذا ل يعني اأّننا �سنقبلها. 
ّ

التي تقّدم لنا حول ال�س

�سوف ندافع عن بع�س ال�رّسوط حّتى النهاية ولكّننا قد جند 

اأّنه من امل�ستحيل ال�ستمرار يف احلروب دفاعًا عن البع�س 

الآخر. اإّننا نريد اإنهاء احلرب قبل اأّي �سيءٍ اآخر«.

دقيقة  وثالثني  وخم�ٍس  العا�رسة  متام  اعة 
ّ

ال�س كانت   

اأن  الّنداء  على  املوافقني  جميع  من  كامنييف  طلب  عندما 

يرفعوا بطاقاتهم، فتجا�رس اأحد املندوبني على رفع يده �سّد 

اأ�سواٌت حاّدة  اأنزلها ب�رسعة عندما تعالت  القرتاح ولكّنه 

حوله. فاز القرتاح بالإجماع.

م�سرتك،   
ٌ
دافع كنا 

ّ
يحر واقفني  اأنف�سنا  وجدنا  وفجاأًة   

ًا. 
ّ
ة« ب�سوتٍ هادئ يرتفع تدريجي

ّ
 معًا »ن�سيد الأممي

ُ
هم

ْ
ُنَهم

جندّي عجوز اأ�سيب ينتحب كطفل. واألك�سندرا كولنتاي 

وينفجر  القاعة  يجتاح  الهادر  وت  ال�سّ دموعها،  تلتقط 

ماء الهادئة. 
ّ

خارجًا من الّنوافذ والأبواب منطلقًا يف ال�س

 م�رسُق الوجه يجل�س 
ٌّ
»انتهت احلرب!«، �ساح عامٌل �ساب

اأخرق  ب�سمتٍ  �ساخ�سني  وكّنا  انتهينا  وعندما  قربي. 

اّلذين  فلنتذّكر  »رفاق!  الغرفة:  اآخر  من  اأحدهم  �ساح 

ة!« فبداأنا نرّن »ن�سيد املوتى«، ذلك 
ّ
ي
ّ
ماتوا من اأجل احلر

ووثيق  الّتاأثري  �سديد  والّظافر،  والكئيب  الهادئ  الّن�سيد 

 »
ّ
الرتباط برو�سيا. ومهما يكن من اأمر فـ»الّن�سيد الأممي

 من روح 
ٌ
ا »ن�سيد املوتى« فبدا كاأّنه نابع

ّ
. اأم

ّ
ن�سيٌد اأجنبي

وداء التي يجل�س مندوبوها يف هذه القاعة 
ّ

اجلماهري ال�س

يبنون  ورمبا  الغام�سة،  روؤاهم  من  جديدة  رو�سيا  يبنون 

اأكرث من ذلك.

»لقد سقطتم في الّصراع المميت
من أجل حّرّية الّشعب، من أجل شرف الّشعب

ضّحيتم بحياتكم وبكّل غاٍل ونفيس،
تعّذبتم في غياهب الّسجون،

وُنفيتم مكّبلين بالّسالسل
وبدون كلمة، حملتم سالسلكم

ألّنكم لم تتجاهلوا إخوانكم المعّذبين،
ألّنكم آمنتم بأّن العدالة أقوى من السيف.

ر فيه استشهادكم سيأتي يوٌم يقدَّ
وهذا اليوم قريب: عندما يسقط الّطغيان

سينتصب الّشعب عظيمًا وحّرًا!
وداعًا، يا إخوان، لقد اخترتم الّطريق الّنبيل،
يلحق بكم جيٌش مستعدٌّ للموت والّتضحية
وداعًا، يا إخوان، لقد اخترتم الّطريق النبيل

إّننا ُنقسم على قبوركم بأن نناضل،
بأن نعمل من أجل حّرّية الّشعب وسعادته«

لهذا ا�ست�سهد اأبطال اآذار اّلذين اأودعوا يف »مقربة الّتاآخي« 

وع�رسات  الآلف  مات  لهذا  مار�س«،  »حقل  يف  الباردة 

مل  �سيبرييا.  مناجم  يف  املنفى،  يف  جون، 
ّ

ال�س يف  الآلف 

ولكّنها  املثّقفون.  توّقعوا، ول كما رغب  الّثورة كما  حتدث 

وترف�س  يغ،  ال�سّ حتتمل  ل  ة 
ّ
حقيقي قوّية،  عنيفة،  حدثت 

ة.
ّ
الّنزعات العاطفي

ثّم تال لينني »مر�شوم االأر�س«:

ة الأر�س الفردّية فوراً وبدون تعوي�س.
ّ
تلغى ملكي  
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املالكة  الأ�رسة  اأرا�سي  وجميع  املاّلك  اأرا�سي  تنقل   

موا�ٍس  من  عليها  ما  وكّل  الكني�سة  واأرا�سي  والأديرة 

وبنايات وملحقات اإىل جلان الأر�س البلدّية، واإىل �سوفيات 

فها اإىل حني 
ّ
ة، وتو�سع حتت ت�رس

ّ
مندوبي الفاّلحني املناطقي

ة.
ّ
ة الّتاأ�سي�سي

ّ
انعقاد اجلمعي

ة امل�ساَدرة، وقد اأ�سبحت الآن 
ّ
اإّن اأّي �رسرٍ ي�سيب امللكي  

ة ال�ّسعب باأ�رسه، يعترب جرمية خطرية يعاَقب مرتكبوها 
ّ
ملكي

ة 
ّ
اأمام املحاكم الثورّية. اإّن �سوفيات مندوبي الفاّلحني املناطقي

على  للمحافظة  الالزمة  الإجراءات  كّل  تّتخذ  باأن  مطالبة 

الّنظام خالل م�سادرة اأرا�سي املاّلك، مل�سح الأر�س ولتعيني 

ة 
ّ
امللكي حمتويات  وجلرد  امل�سادرة،  تطاولها  التي  الأجزاء 

امل�سادرة ولتاأمني احلماية الّثورّية الكاملة لنتقال ما حتتوي 

ة وبنايات وملحقات 
ّ
عليه قطعات الأر�س من اأدواٍت زراعي

وما�سية وحم�سول، اإىل اآخره، اإىل اأيدي ال�ّسعب.

حني  واإىل  الكربى،  ة 
ّ
الّزراعي الإ�سالحات  حتقيق  خالل   

ة الكربى على هذه الإ�سالحات، 
ّ
الّتاأ�سي�سي ة 

ّ
ت�سديق اجلمعي

ا�ستخل�سها  اّلتي  )نا كاز(  الآتية  ة 
ّ
الفاّلحي بالّتعليمات  ُيعمل 

جمل�س حترير �سحيفة »اإزف�ستيا« ل�سان حال �سوفيات مندوبي 

جمموعة  واأربعني  واثنتني  مئتني  من  رو�سيا،  لعموم  الفاّلحني 

العدد ٨٨ من  ة، ون�رست يف 
ّ
املحلي ة 

ّ
الفاّلحي الّتعليمات  من 

حيفة املذكورة )برتوغراد، العدد ٨٨، ١٩ اآب، ١٩١٧(. ال�سّ

لن ت�سادر اأرا�سي الفاّلحني والقوزاق اّلذين يخدمون   

يف اجلي�س.

م�رسوع  لي�س  »هذا  قائاًل:  املر�سوم  لينني  اأو�سح   
ّ
ثم  

هيكل  »ت�سييد  عن  تكّلم  اّلذي  ت�سرينوف  ابق 
ّ

ال�س الوزير 

لالإ�سالح« وحاول حتقيق الإ�سالحات من فوق. اإّن ق�سايا 

ة 
ّ
املعني الأمكنة  ويف  من حتت،  حتّدد  �سوف  الأر�س  تق�سيم 

فاّلح  لكّل  املمنوحة  الأر�س  م�ساحة  تختلف  وقد  بالأمر. 

ح�سب املنطقة املوجود فيها.

لقد رف�س ماّلك الأر�س الن�سياع لأوامر جلان الأر�س   

اّلتي اقرتحها  يف ظّل احلكومة املوؤّقتة، هذه الّلجان نف�سها 

لفوف، واأن�ساأها �سينغاريوف وتوىّل كرن�سكي اإدارتها«.

و�سط  بعنفٍ  طريقه  ي�سّق  رجٌل  كان  الّنقا�س،  بدء  وقبل   

ع�سو  بيانيخ،  اإّنه  املنرب.  واعتلى  املم�سى  يف  احت�سد  جمعٍ 

الّلجنة الّتنفيذّية ل�سوفيات الفاّلحني، وكان يف ذروة الغ�سب:

يف  الفاّلحني  مندوبي  ل�سوفيات  الّتنفيذّية  الّلجنة  »اإّن   

الوزيرين  فيقني 
ّ
الر اعتقال  على  يحتّجون  رو�سيا  عموم 

احل�سور:  وجه  يف  بق�سوة  �ساح   
ّ
ثم ومازلوف«!  �سالزكني 

»اإّننا نطالب باإطالق �رساحهما فورًا! اإّنهما الآن يف ح�سن 

وقٌت  لدينا  لي�س  �رسيعًا.  عماًل  نريد  بول�س.   - بطر�س 

عه!«. وتاله جنديٌّ ذو حليةٍ �سعثاء وعينني لهبتني: »اإّنكم 
ّ
ن�سي

الفاّلحني،  جتل�سون هنا وتتكّلمون عن توزيع الأر�س على 

فون كالّطغاة والغا�سبني جتاه ممّثلي الفالحني! اإيّن 
ّ
بينما تت�رس

اأقول لكم - )هّدد بقب�سته( اإذا م�س�ستم �سعرًة من روؤو�سهم 

ف�سوف نقيم ثورًة �سّدكم!« فهاج اجلميع بارتباك.

تروت�شكي على املنرب

لطة 
ّ

لل�س  اعتلى تروت�سكي املنرب، هادئاً، م�سموماً، واعيًا 
ّ
ثم

الّلجنة  رت 
ّ
قر »اأم�س،  بالهتاف:  فا�سُتقبل  يديه،  بني  التي 

ًا اأن تطلق �رساح الوزراء املنا�سفة 
ّ
الع�سكرّية الثورّية مبدئي

غفوزدف،  �سالزكني،  مازلوف،  الثورّيني  ني 
ّ
وال�سرتاكي

 - بطر�س  �سجن  يف  يزالون  ل  كانوا  واإذا  ماليانتوفيت�س. 

بول�س فالأّننا كّنا م�سغولني جّداً. اإّل اأّنهم �سوف يو�سعون يف 

مع  تواطئهم  نحّقق يف  الإقامة اجلربّية حّتى  منازلهم حتت 

اأعمال كرن�سكي اخلائنة خالل موؤامرة كورنيلوف!«.

�ساح بيانيخ: »مل حتدث مثل هذه الأعمال يف اأّي ثورة   

من الّثورات!«.

هذه  مثل  لقد حدثت  »اأنت خمطئ.  تروت�سكي:  اأجاب   

املئات من رفاقنا يف  الأعمال حّتى يف ثورتنا. لقد اعتقل 

من  كولنتاي  فيقة 
ّ
الر �رساح  اأطلق  وملّا  يوليو،   / متّوز  اأّيام 

جن باأمر الّطبيب، و�سع اأفاك�سانتييف اأمام بابها عميلني 
ّ

ال�س

الفاّلحون  فان�سحب  ّية!«. 
ّ

ال�رس القي�رس  �رسطة  عمالء  من 

همني يالحقهم عياٌط )�سياح و�رساخ( �ساخر.
ْ
َمهم

ني الثورّيني الي�سارّيني عن »مر�سوم 
ّ
وتكّلم ممّثل ال�سرتاكي  

بعد  اإّل  امل�ساألة  على  ت 
ّ
ي�سو لن  حزبه  اإّن  فقال  الأر�س«، 

ا�ست�سارة  غم من موافقته عليه، موؤّكداً �رسورة 
ّ
بالر الّنقا�س 

موؤّكدين  ون حذوه 
ّ
الأممي املنا�سفة  الفاّلحني. وحذا  �سوفيات 

�رسورة عقد اجتماٍع ملندوبي حزبهم قبل الّت�سويت.

فني«، اجلناح الفو�سوّي من احلركة 
ّ
 تكّلم قائد »املتطر

ّ
ثم  

اّلذي  يا�سي 
ّ

ال�س احلزب  نّجد  اأن  علينا  »يجب  ة: 
ّ
الفاّلحي

الأّول،  اليوم  منذ  املر�سوم  هذا  مثل  الّتنفيذ  مو�سع  يو�سع 

بدون ثرثرة حوله!«

ومعطف  طويل  ب�سعر   - املنرب  الفاّلحني  اأحد  واعتلى   

الم 
ّ

من الوبر - واأخذ ينحني اأمام زوايا القاعة الأربع: »ال�س

حزب  اأع�ساء  بع�س  املواطنون!  اأّيها  ويا  رفاق  يا  عليكم 

الفاّلحني  اعتقلتم  لقد  اخلارج.  يف  لون 
ّ
يتجو الكاديت 

ني، فلماذا ل تعتقلون هوؤلء كذلك؟«.
ّ
ال�سرتاكي

كان  الهائجني  الفاّلحني  بني  نقا�ٌس  الأثر  على  وبداأ   

ال 
ّ
عم هم  هوؤلء  املا�سية،  الّليلة  اجلنود يف  بنقا�س  �سبيهّا 

ون.
ّ
الأر�س احلقيقي
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لينني والرفاق يف 

تظاهرة الأول من 

اأيار ١٩١٩ يف 

ال�ساحة احلمراء
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من قادة ثورة أكتوبر 
الروسية قبل أن يتم 
نفيه إىل خارج البالد 
يف العام ١٩2٩ بعد 
خالفه مع ستالني. 
اغتيل يف المسكيك يف 
العام ١٩40.

أول أيام السلطة

لت ليون تروتسكي
ّ
كانت احلكومة جمتمعة يف »ق�رس ال�ستاء«، لكّنها حتو

نهار  خالل  ًا. 
ّ
�سيا�سي عليها  ق�سي  لقد  ظّل.  د 

ّ
جمر اإىل 

اتنا حتا�رس »ق�رس 
ّ
اخلام�س والع�رسين من ال�سهر كانت قو

الواحدة بعد الظهر، قّدمُت  ال�ستاء« من كّل اجلهات. يف 

تقريري اإىل �سوفيات برتوغراد. وهذا ما نقلْته ال�سحافة:

احلكومة  اأّن  اأعلن  ة 
ّ
الع�سكري ة 

ّ
الثوري اللجنة  »با�سم   

من  عدد  اعتقال  مّت  )ت�سفيق(.  وجود  لها  يعد  مل  املوؤّقتة 

ام 
ّ
اأي ب�سعة  الباقون خالل  يعتقل  )برافو(. و�سوف  الوزراء 

املو�سوعة  ة 
ّ
الثوري احلامية  )ت�سفيق(.  �ساعات  ب�سع  اأو 

اجتماع  قت 
ّ
فر قد  ة« 

ّ
الثوري ة 

ّ
الع�سكري »اللجنة  ف 

ّ
بت�رس

»الربملان التح�سريي« )ت�سفيق حاّد(. كّنا يقظني هنا طوال 

ايل« 
ّ
العم و»احلر�س  ني« 

ّ
الثوري »اجلنود  مفارز  نتابع  الليل 

اتهم ب�سمت. نام املواطنون ملء 
ّ
بالهاتف وهم ينّفذون مهم

واأخرى.  �سلطة  بني  يح�سل  انتقاًل  اأّن  جاهلني  جفونهم 

التلغراف،  مركز  الربيد،  مركز  احلديد،  �سّكة  حمّطات 

، قد احُتّلت 
ّ
وكالة برتوغراد للّتلغراف، امل�رسف احلكومي

حتّل »ق�رس ال�ستاء« بعد لكّن 
ُ
جميعها. )ت�سفيق حاّد(. مل ي

ر خالل الدقائق القليلة القادمة )ت�سفيق(«.
ّ
م�سريه �سيتقر

»اإىل مزبلة التاريخ!«

د قد يعطي انطباعًا خاطئاً عن مزاج 
ّ
اإّن هذا التقرير املجر

قّدمت  عندما  الآتية.  التفا�سيل  ذاكرتي  توّفر  املجتمعني. 

�ساد  الليل،  خالل  مّت  الذي  ال�سلطة  انتقال  عن  التقرير 

عا�سفا  يكن  مل  الت�سفيق،  بداأ   
ّ
ثم لثواٍن،  متوّتر  �سمت 

الجتماع  كان  التفّكر.  ملوؤه  ت�سفيقاً  كان  بل  جّداً، 

الطبقة  جّهزت  عندما  وينتظر.  بكثافة  الأمر  �س 
ّ

يتح�س

الو�سف،  تفوق  حما�سة  متّلكتها  للمعركة،  نف�سها  العاملة 

ل قلق مكان 
ّ
ولكن عندما جتاوزْت عتبة ال�سلطة، حّل تاأم

لعّل   .
ّ
 حقيقي

ّ
تاريخي  

ٌّ
الطائ�سة. هنا جتّلى ح�س احلما�سة 

القدمي،  العامل  قوى  من  عاتية  مقاومة  هو  �سيواجهنا  ما 

»هل  وموت.  ودم  ودمار  وبرد  وجماعة  �رساع  �سيكون 

كثريون.  ت�ساءل  هذا؟«  كّل  على  التغّلب  ن�ستطيع  �سوف 

»�سوف ننت�رس!« كان جوابهم جميعًا. كانت خماطر جديدة 

وكان  عظيم،  بانت�سار  الآن  ن�سعر  لكن  البعيد،  يف  تلوح 

النت�سار يغّني يف دمائنا. وجد ذلك ال�سعور التعبري عنه 

لينني عندما  ا�ستقبلت  التي  العا�سف  يف زوبعة الرتحيب 

ظهر يف الجتماع بعد غياب اأربعة اأ�سهر.

موؤمتر  افتتاح  ننتظر  نحن  فيما  الليلة،  تلك  يف  لحقاً   

جمال�س ال�سوفيات، كنت اأرتاح اأنا ولينني يف غرفة جماورة 

اإّل من الكرا�سي وقد  لقاعة الجتماع، هي غرفة خاوية 

واأّظنه  اآخر،  فيما  الأر�س،  على  اأغطية  اأحدهم  لنا  ب�سط 

قرب  الواحد  راقدين  كّنا  مبخّدات.  جاءنا  لينني،  �سقيقة 

وح ترتاح مثل اأوتار حمكمة 
ّ
الآخر، يرتاح مّنا اجل�سد والر

ال�سّد. هي ا�سرتاحة م�ستحّقة. ولكن مل تغم�س لنا عني، 

لينني  ت�سالح  فقط  الآن  خافت.  حديث  اأطراف  جتاذبنا 

ة اإخال�س نادر 
ّ
مع تاأجيل النتفا�سة. تبّددْت خماوفه. ثم

احلواجز  عن  �سيء  كّل  يعرف  اأن  اً 
ّ
مهتم كان  �سوته.  يف 

امل�سرتكة للحر�س الأحمر والبحارة واجلنود املنت�رسين يف 

اإىل  ة جنبًا 
ّ
بندقي رائع: عامٌل ومعه  »اأّي منظر  كّل مكان. 

جنب مع جندّي واقفان يف ال�سارع اأمام موقد نار!« كان 

يرّدد ب�سعور عميق. اأخرياً التقى اجلندي والعامل.

احتالله   
ّ
يتم اأمل  ال�ستاء؟  ق�رس  عن  »وماذا  فجاأة  بداأ   

بعد؟ األي�س من خطر يف ذلك؟«. وقفت لكي اأ�ستف�رس على 

بال  »ارقد  منعي.  لكّنه حاول  ة 
ّ
العملي الهاتف عن جمرى 

حراك. �ساأر�سل اأحدهم ل�ستطالع الأمر«. لكّننا مل نرقد 

قد  ال�سوفيات  جمال�س  موؤمتر  جل�سة  كانت  طويلة.  لفرتة 

افتتحت يف القاعة املجاورة. هرعْت اإلينا اأوليانوفا �سقيقة 

لينني ل�ستدعائي.

من كتابه   *

»حياتي« الرتجمة 

الإنكليزية، ١٩٦٠، 

�س٣٢٦ - ٣٤١
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 اإّنهم يطلبونك«.
١
»دان يتحدث.  

اأ 
ّ
ويتنب املتاآمرين  يهاجم  دان  كان  متهّدج  �سوت   

مع  حتالفًا  نعقد  باأن  نا 
َ
طالب لالنتفا�سة.  املحتوم  بالنهيار 

كانا  اللذين  احلزبني  واملن�سفيك،  ني 
ّ
الثوري ني 

ّ
ال�سرتاكي

طاردانا  واللذين  اأم�س،  يوم  حتى  ال�سلطة  يف  يزالن  ل 

واأودعانا ال�سجون، ها هما، وقد اأطحناهما، يريدوننا الآن 

اأن نتفاهم معهما.

»ما  الأم�س:  ثورة  على  وبوا�سطته  دان  على  اأجبُت   

ح�سل اليوم انتفا�سة ولي�س موؤامرة. هي انتفا�سة جماهري 

ة 
ّ
ة ل حتتاج اإىل تربير. لقد كّنا ن�سّد من العزمية الثوري

ّ
�سعبي

ال واجلنود. كّنا نعمل على املالأ ل�سهر اإرادة اجلماهري 
ّ
للعم

والآن  انتفا�ستنا.  فازت  ولقد  النتفا�سة.  اأجل  من 

تطالبوننا باأن نتخّلى عن انت�سارنا، واأن نعقد الّتفاقات. 

ومع من؟ اأنتم اأفراد مفّككون بائ�سون، اأنتم مفِل�سون، لقد 

انتهى دوركم. اذهبوا اإىل حيث يجدر بكم اأن تكونوا فيه 

من الآن ف�ساعداً - اإىل مزبلة التاريخ!«.

هذا كان اجلواب الأخري يف حوار مديد بداأ يوم الثالث   

من ني�سان / اأبريل، اليوم وال�ساعة التي و�سل فيهما لينني 

اإىل برتوغراد.

)...(

ار ال�شلطة
ّ
دو

لقد مّت ال�ستيالء على ال�سلطة يف برتوغراد على الأقّل. مل 

 ياقته بعد، لكّن عينيه يقظتان على 
ّ

يكن للينني الوقت ليغري

و�سعهما، مع اأّن معامل الإعياء ترت�سم على وجهه. نظر اإيّل 

ة عنده. 
ّ
بهدوء بذلك اخلفر الأخرق الذي ي�سري اإىل احلميمي

اخلفاء،  والعي�س يف  ال�سطهاد  »ِمن  برتّدد،  قال  »تعرف؟« 

ة كربى...« توّقف ليجد الكلمة 
ّ
اأن ناأتي اإىل ال�سلطة بفجائي

انتقل  وقد  قائاًل،  ار(، ختم 
ّ
)الدو  »es schwindelt« املنا�سبة 

راأ�سه.  فوق  ة 
ّ
دائري حركة  ير�سم  وهو  الأملانية  اإىل  فجاأة 

تطّلع واحدنا لالآخر وت�ساحكنا قلياًل. ا�ستغرق ذلك دقيقة 

ة التالية«.
ّ
د »لننتقل اإىل املهم

ّ
 جمر

ّ
اأو دقيقتني فقط، ثم

اأع�ساء  من  عدداً  بيننا  وجدنا  احلكومة.  ت�سكيل  يجب   

اللجنة املركزّية، فعقدنا جل�سة �رسيعة يف اإحدى زوايا الغرفة.

يهم؟« �ساأل لينني وهو يفّكر ب�سوت مرتفع 
ّ
»ماذا �سن�سم  

»اأّي �سيء اإّل وزراء - هذا ا�سم مبتذل جّداً وحقري جّداً«.

»ولكن  اقرتاحي،  كان  �سون«« 
ّ
»مفو هم 

ّ
»فلن�سم  

�سون �سامون«؟ 
ّ
يتكاثر جّداً عدد املفو�سني الآن. رمّبا »مفو

اإذا  ماذا  اأي�سًا.  هي  منا�سبة  مفردة  تبدو  ل  »�سامون«  ل 

�سو ال�سعب«؟«.
ّ
يناهم »مفو

ّ
�سم

�سو ال�سعب؟ ح�سنًا، اإّنه ا�سم مالئم براأيي«، قال 
ّ
»مفو  

تها؟«.
ّ
لينني موافقًا، »واحلكومة برم

»جمل�س  طبعاً،  ]�سوفيات[  »جمل�س«  يها 
ّ
»ن�سم  

مفو�سي ال�سعب«، ما راأيكم؟«

الت�سمية،  لينني  التقط  ال�سعب؟«،  �سي 
ّ
مفو »جمل�س   

 فيها رائحَة الثورة!«.
ّ
»هذا رائع، اأ�ستم

هو  ول  الثورة،  ات 
ّ
جمالي اإىل  اًل 

ّ
مي لينني  يكن  مل   

�س 
ّ

يتح�س كان  لكّنه  الرومنطيقي«.  بـ»طابعها  ي�ستمتع 

اأعماقه وبذاك القدر مل يكن ليخطئ يف  الثورة يف عمق 

ف اإىل »رائحتها«.
ّ
التعر

اإلييت�س فجاأة  �ساألني فالدميري  الأوىل،  ام 
ّ
الأي تلك  يف   

ة، »ماذا لو اأّن احلر�س الأبي�س قتلوين وقتلوك؟ هل 
ّ
ذات مر

را الأمر؟«
ّ
�سيكون مبقدور �سفردلوف ويوخارين اأن يتدب

»لعّلهم لن يقتلونا«، قلت مت�ساحكًا.  

)...(

ة 
ّ
املركزي اللجنة  اجتماع  خالل  التايل،  اليوم  يف   

�سي 
ّ
مفو لـ»جمل�س  رئي�ساً  انتخابي  لينني  اقرتح  للحزب، 

ال�سعب«. انت�سبت معرت�سًا - بدا القرتاح يل غري متوّقع 

 لينني. »كنَت رئي�ساً ل�سوفيات 
ّ
وغري مالئم. »ملاذا ل؟« اأ�رس

رف�س  اقرتحُت  ال�سلطة«،  على  ا�ستوىل  الذي  برتوغراد 

القرتاح دون نقا�س. وفاز القرتاح.

يف الأول من ت�رسين الثاين / نوفمرب، خالل النقا�سات   

احلامية يف اجتماع جلنة برتوغراد يف احلزب، اأعلن لينني 

«. عنت الكلمات 
ّ
 اأف�سل من تروت�سكي

ّ
»لي�س من بل�سفي

الكثري الكثري بالن�سبة يل وهي ال�سادرة عنه. ول عجب 

نت فيها تلك الكلمات ل تزال 
ّ
اأّن حَما�رس اجلل�سة التي ُدو

حمجوبة عن اجلمهور.

اأّي من�شب لرتوت�شكي؟

اأثار ال�ستيالء على ال�سلطة م�ساألة م�ساركتي يف العمل 

احلكومي. الغريب يف الأمر، اأيّن مل اأعر الأمر اأّي تفكري، 

فيها  ربطت  منا�سبة  تكن  مل   ،١٩٠٥ العام  جتربة  فيما 

فيودور دان   ١

 )١٨٧١ - ١٩٤٧(

اأحد اأبرز

قادة املن�سفيك.  

لقـــــــــــــــــــــــــد فازت انتفاضتنا. واآلن تطالبوننا بأن نتخلى 
عن انتصارنا، وأن نعقد االتفاقات. ومع من؟ أنتم أفراد مفككون 
حيث  إلى  اذهبوا  دوركم.  انتهى  لقد  مفلسون،  أنتم  بائسون، 
يجدر بكم أن تكونوا فيه من اآلن فصاعدا ـ إلى مزبلة التاريخ!
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م�ساألة م�ستقبلي مب�ساألة ال�سلطة. منذ �سبابي، والأدّق منذ 

طفولتي، كنت اأحلم باأن اأكون كاتبًا. بعد ذلك، اأخ�سعُت 

للثورة. كانت  اآخر،  �سيء  كّل  مثل  مثله   ،
ّ
الكتابي عملي 

ات 
ّ
ترتاءى يل م�ساألة ا�ستيالء احلزب على ال�سلطة. وملر

ة، على 
ّ
غري معدودة، كتبت وحتّدثت عن احلكومة الثوري

على  ال�ستيالء  بعد  فيها   
ّ
ال�سخ�سي عملي  م�ساألة  اأّن 

ال�سلطة مل يطراأ يل على بال. لذا واجهْتني امل�ساألة على 

حني غفلة.

عن  البتعاد  حاولت  ال�سلطة،  على  ال�ستيالء  عيد 
ُ
ب  

ال�سحافة.  على  الإ�رساف  اأتوىّل  اأن  وعر�ست  احلكومة، 

 عقب النت�سار كان له يد يف 
ّ
يجوز اأّن رّد الفعل الع�سبي

ذلك، فالأ�سهر التي �سبقت كانت وثيقة الرتباط بالعمل 

كياين  اأع�ساب  من   
ٌ
ع�سب وكل  للثورة.  التح�سريي 

لونات�سار�سكي يف  كتب  طاقته.  اأق�سى  اإىل  م�سدوداً  كان 

ة 
ّ
ة كهربائي

ّ
مكان ما اأّن تروت�سكي كان ي�سري وكاأّنه بطاري

يوم  حمل  ة. 
ّ
كهربائي �سحنة  تل�سعك  به  اّت�سال  واأّي 

وكاأيّن  ف�سعرت  النفراج  اأكتوبر   / ل 
ّ
الأو ت�رسين   ٢٥

اأن  اإّل   
ّ
علي وما   - وخطرية  �سعبة  جراحة  ينجز  اح 

ّ
جر

اأغ�سل يدّي واأن اأخلع املئزر واأرتاح.

من   
ّ
للتو و�سل  لقد  خمتلف.  و�سعٍ  يف  لينني  كان   

معزوًل  ال�سهر  ون�سف  اأ�سهر  ثالثة  اأم�سى  بعدما  خمبئه، 

ة املبا�رسة. ت�سادف الأمران ولكّن ذلك 
ّ
عن القيادة العملي

زاد من رغبتي يف اأن اأغادر امل�رسح لبع�س الوقت. على 

اأن  على   
ّ
اأ�رس ذلك.  �سماع  حتى  يريد  يكن  مل  لينني  اأّن 

 يف اللحظة 
ّ
ة الأهم

ّ
ة، قائاًل اإّن املهم

ّ
ة الداخلي

ّ
اأتوىّل مفو�سي

بني  واأثرت،  اعرت�سُت،  امل�ساّدة.  الثورة  قتال  هي  احلالية 

ة. هل يجدر اأن ن�سع بني 
ّ
اعتبارات اأخرى، امل�ساألة القومي

اأيدي اأعدائنا �سالحًا جديداً هو اأ�سلي اليهودي؟

ة عظيمة. 
ّ
كاد لينني يفقد اأع�سابه. »اإّننا ن�سنع ثورة اأممي  

ة تلك الرّتهات؟«.
ّ
ما اأهمي

بداأ �سجار وّدّي. اأجبته »ل �سّك يف اأّن الثورة عظيمة،   

ولكن ل يزال يوجد عدد ل باأ�س به من املجانني«.

ين بالتاأكيد اأن نا�سي املجانني؟«.
ّ
»ولكن ل�سنا م�سطر  

»لعلنا ل�سنا يف حاجة اإىل ذلك، ولكن يجب على املرء   

اأن يح�سب اأحيانًا ح�ساب احلماقة، فلماذا نزيد التعقيدات 

منذ البداية؟«.

االأقّلّية.  يف  نف�سه  لينني  فيجد  الت�سويت  ]يجرى 
يف  تروت�سكي  يو�سع  اأن  �سفردلوف  يقرتح  اأخرياً 

اخلارجّية.  ال�سوؤون  مهّمة  ليتوّل  اأوروبا  مواجهة 

تروت�سكي.[ يفعل  وكذلك  ترّدد  بعد  لينني  فيوافق 
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مفكر وفيلسوف 
إيطايل. من مؤسيس 
احلزب الشيوعي 
اإليطايل يف العام 
١٩2١. سجن يف 
العام ١٩24 وبقي يف 
السجن لمدة عرش 
سنوات. تويف حتت 
التعذيب يف العام 
١٩3٧. من أعماله 
»دفاتر السجن« .

أنطونيو غراميش

الثورة ضد كتاب »رأس المال«

ال�ساملة  الثورة  من  الآن جزء حا�سم  ة هي 
ّ
البل�سفي الثورة 

هم  اجلذرّيون  كان  م�سَيا  ل�سهرين  الرو�سي.  لل�سعب 

العنا�رس الن�سطة املطلوبة لتاأمني عدم ركود الأحداث، وعدم 

ة 
ّ
توّقف الندفاعة نحو امل�ستقبل يف حال اإمتام ت�سوية نهائي

اجلذرّيون  هوؤلء   
َ
ت�سّلم والآن  الربجوازّية.  الت�سوية  هي   -

اً 
ّ
�سون اإطارًا ا�سرتاكي

ّ
احلكم واأن�ساأوا دكتاتورّيتهم، وهم يوؤ�س

اأن تنمو على  اإذا كان لها   فيه 
ّ
اأن ت�ستقر اإمكان الثورة  يف 

على  �س 
ّ
توؤ�س واأن  ة، 

ّ
راأ�سي جمابهات  دون  من�سجم،  نحو 

املكت�سبات ال�سخمة التي �سبق اأن حتّققت.

البال�شفة يرف�شون كارل مارك�س

منها  اأكرث  ات 
ّ
اأيديولوجي من  ة 

ّ
البل�سفي الثورة  ن 

ّ
تتكو

حّقاً  نحتاج  ل�سنا  املطاف،  نهاية  ففي  )وبالتايل،  اأحداثاً، 

اإىل اأن نعرف اأكرث ممّا نعرف اأ�ساًل(. اإّنها الثورة �سّد كتاب 

»راأ�س املال« لكارل مارك�س. يف رو�سيا، كان »راأ�س مال« 

هو كتاب الربجوازّية اأكرث منه كتاب الربوليتاريا. اإّنه ميّثل 

البيان النقدّي عن الكيفّية التي بها يتعنّي اأن تتبع الأحداث 

اأن  الربجوازّية  على  يتعنّي  كيف  اأي  �سلفاً:  حمّددًا  م�سارًا 

ة 
ّ
راأ�سمالي ُتفتتح حقبٌة  اأن  وكيف يجب  رو�سيا،  ر يف 

ّ
تتطو

 من احل�سارة، قبل اأن ي�ساور 
ّ
ترتافق مع تاأ�سي�س نطٍ غربي

ة،  اخلا�سّ انتفا�ستها   يف �رسوط 
ُ
التفكري الربوليتاريا حتى 

زة. لقد فّجرت الأحداث 
ّ
ة، وثورتها املمي

ّ
ويف مطالبها الذاتي

وفق  رو�سيا  تاريخ  م�سار  حتّدد  التي  النقدّية  ة 
ّ
الرت�سيمي

البال�سفُة كارل مارك�س،  ة. يرف�س 
ّ
التاريخي املاّدّية  قواعد 

قواعد  اأّن  على  ال�سافرة  ومنجزاتهم  ممار�ساتهم  وت�سهد 

ر 
ّ
ة لي�ست بذات القْدر من اجلمود كما الت�سو

ّ
املاّدّية التاريخي

ال�سابق واحلايل عنها.

كان  واإذا  الأحداث،  تلك  يف  ة 
ّ
حتمي ة 

ّ
ثم ذلك  ومع   

فاإّنهم  املال«  »راأ�س  مقولت  بع�س  يرف�سون  البال�سفة 

هوؤلء  لي�س  مزّخم.  فكر  من  عليه  ينطوي  ما  ينكرون  ل 

ني«. هذا كّل ما يف الأمر. مل ي�ستخدموا 
ّ
الب�رس بـ»مارك�سي

ة 
ّ
الدوغمائي املقولت  من  عقيدة  لتاأ�سي�س  »املعّلم«  اأفكار 

 
ّ
املارك�سي الفكر  عا�سوا  لقد  ت�ساوؤل.  اإليها  يرقى  ل  التي 

ة 
ّ
- هذا الفكر اخلالد، والذي ميّثل ا�ستمرار الّنزعات املثالي

ث يف حالة مارك�س بعالئق 
ّ
ة، والذي تلو

ّ
ة والإيطالي

ّ
الأملاني

ة وطبيعوّية. يرى هذا الفكر الذي عا�سوه اأّن العامل 
ّ
و�سعي

اخلام،  القت�سادّية  الوقائع  هو  لي�س  التاريخ  يف  احلا�سم 

يف  الب�رس  جمتمعاتهم،  داخل  الب�رس  هم  الإن�سان،  هو  اإّنا 

رون 
ّ
ويطو بينهم،  فيما  يتوافقون  بينهم،  املتبادلة  العالقات 

ة م�سرتكة من خالل التوا�سل )احل�سارات(؛ 
ّ
اإرادة اجتماعي

عليها  واحلكم  القت�سادّية  الوقائع  اإدراك  اإىل  لون  ويتو�سّ

اإىل  الإرادة  تلك  ل 
ّ
تتحو اأن  اإىل  اإرادتهم  وتكييفها ح�سب 

 ،
ّ
املو�سوعي الواقع  ت�سوغ  ة 

ّ
قو لالقت�ساد،  الدافعة  ة 

ّ
القو

ة 
ّ
ك لي�سري ي�سبه تيارًا من احلمم الربكاني

ّ
الذي يعي�س ويتحر

ره 
ّ
املتدّفقة ميكن توجيهها يح�سب الوقت والجّتاه الذي تقر

اإرادة الب�رس.

يكن  مل  لكّنه  للتوّقع.  قابل  هو  ما  مارك�س  توّقع  لقد   

اأّنه مل يكن  ة، والأحرى 
ّ
اأن يتوّقع احلرب الأوروبي مبقدوره 

مبقدوره اأن يتوّقع باأّن احلرب �سوف تطول اإىل هذا احلّد اأو 

اأّنها �سوف ترتك الآثار التي تركتها فيها. مل يكن مبقدوره 

اأن يتوّقع اأّنه يف غ�سون ثالث �سنوات من العذاب والبوؤ�س 

الإرادَة  احلرب  تلك  حتّفز  �سوف  الو�سف،  على  الع�سية 

الأحوال  يف  حفزتها.  كما  رو�سيا  يف  ة 
ّ
اجلمعي ة 

ّ
ال�سعبي

 
ّ
التدريجي البّث  من  طوياًل  م�سارًا  المر  يتطّلب  العادّية، 

ن تلك الإرادة، ومروحة وا�سعة من 
ّ
يف املجتمع لكي تتكو

ة.
ّ
التجارب الطبقي

التنظيم  التنظيم،  اإىل  يحتاجون  ك�سولون،  الب�رس   

 
ّ
 التنظيم الداخلي

ّ
لً، يف نقابات وروابط ومن ثم

ّ
 اأو

ّ
اخلارجي

ُن�رست يف  *

»اآڤانتي« يف ٢٤   

كانون الأول / 

دي�سمرب ١٩١٧
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دوؤوبة  مواظبة  اإىل  يحتاجون  اإّنهم  واإرادتهم...  فكرهم  يف 

الأحوال  يف  ال�سبب،  لهذا  متعّددة.  ة 
ّ
خارجي وحوافز 

ة القب�س 
ّ
ة املارك�سي

ّ
العادّية، ت�ستطيع قواعد املاّدّية التاريخي

على الواقع، تقب�س عليه وتو�سحه. يف الأحوال العديدة، 

التاريخ من خالل �رساع   
ّ
ال�سناعي املجتمع  ت�سنع طبقتا 

لفقرها،  الوعي  �سديدة  فالربوليتاريا  احلّدة.  متزايد   
ٍّ
طبقي

ولقلقها الدائم، فت�سغط على الربجوازّية لتح�سني م�ستوى 

معي�ستها. اإّنها تخو�س ال�رساع وهي جترب الربجوازّية على 

ات الإنتاج وتكييفها اأكرث فاأكرث لتلبية حاجات 
ّ
حت�سني تقني

 راأ�سي للتح�سني، ونحو 
ٌ
الربوليتاريا امللّحة. والنتيجة م�سار

اإنتاج  يف  ال�ستمرارّية  من  واملزيد  الإنتاج  وتائر  ت�رسيع 

ال�سلع ل�سالح املجتمع. يف هذه الندفاعة يت�ساقط العديدون 

اأكرث  ين 
ّ
امل�ستمر حاجات  يجعل  ما  الطريق،  جانبي  على 

ن 
ّ
اإحلاحاً، فاإذا اجلماهري يف حالة متلمل ل متناهية وهي تكو

ناً لأفكارها فتزداد وعياً 
ّ
من خالل هذه الفو�سى تنظيماً معي

ة 
ّ
امل�سوؤولي ل 

ّ
حتم على  ة  اخلا�سّ وقدراتها  ة، 

ّ
الذاتي لطاقاتها 

دة م�سريها.
ّ
ة، وت�سري �سي

ّ
الجتماعي

ر 
ّ
تتكر عندما  العادّية.  الأحوال  يف  يح�سل  ما  هذا   

الأحداث بوترية منتظمة اإىل حدٍّ ما، عندما ي�سري التاريخ 

ي�سري يف حقبات مت�سابهة، مع اأّنها متزايدة التعقيد والرثاء 

من حيث املعنى والقيمة. لكْن يف رو�سيا، �سهرت احلرب 

اإرادة الب�رس. نتيجة العذابات املرتاكمة عرب ثالث �سنوات، 

املجاعة  ليلة و�سحاها.  بني  كاأّنا  اإرادة واحدة  لهم  نت 
ّ
تكو

داهمة واجلوع، واملوت من اجلوع ميكن اأن يق�سي على اأّي 

اأحد، قد ي�سحق ع�رسات املاليني من الب�رس �رسبًة واحدة. 

 على نحو حيوّي وواع بعد قيام 
ّ
على نحو اآيّل يف البدء، ثم

ة.
ّ
الثورة الأوىل، توّحدت الإرادة ال�سعبي

الوعي يختزل املراحل

�سلة  على  الرو�سي  ال�سعَب  ة 
ّ
ال�سرتاكي الدعاية  و�سعت 

الدعاية  فبمقدور  البلدان.  �سائر  يف  الربوليتاريا  بتجارب 

 
ّ
درامي نحو  على  الربوليتاريا  تاريخ  حْتيي  اأن  ة 

ّ
ال�سرتاكي

الطويلة  ال�سل�سلة  ة، 
ّ
الراأ�سمالي �سّد  ن�سالتها  حلظة:  يف 

اً من قيود العبودّية، وقد 
ّ
من اجلهود املطلوبة لتحريرها كلي

ولأن  جديدٍ  وعيٍ  تكوين  من  ولتمكينها  ب�ساعة،  زادتها 

ة 
ّ
ال�سرتاكي الدعاية  هي  �سياأتي.  عامل  على  الآن  ت�سهد 

لكي  ينتظرون  فلماذا  الرو�سي.  ال�سعب  اإرادة  نت 
ّ
كو التي 

ر تاريخ اإنكلرتا يف رو�سيا، وللربجوازّية اأن تنه�س، 
ّ
يتكر

ن 
ّ
يتكو اأن   

ّ
الطبقي وللوعي  يبداأ،  اأن   

ّ
الطبقي ولل�رساع 

نهاية  يف  ت�سيبهم،  اأن  ة 
ّ
للراأ�سمالي ة 

ّ
النهائي وللكارثة 

من  ة 
ّ
اأقلي الأقّل  على  اأو   -  

ّ
الرو�سي ال�سعب  اإّن  الأمر؟ 

التجارب  بتلك  ت 
ّ
مر اأن  لها  �سبق  قد   - الرو�سي  ال�سعب 

لتفر�س  الآن  �ست�ستخدمها  واإّنها  وجتاوزتها.  الفكر،  يف 

ة 
ّ
الغربي ة 

ّ
الراأ�سمالي التجربَة  �ست�ستخدم  مثلما  متاماً  نف�سها 

العامل  بلغه  الذي  الإنتاج  م�ستوى  اإىل  ب�رسعة  ترقى  لكي 

رًا 
ّ
تطو اأكرث  ة 

ّ
ال�سمالي اأمريكا  ة، 

ّ
راأ�سمالي بعبارات  الغربي. 

ة 
ّ
من اإنكلرتا، الآن الأنغلو - �ساك�سون يف اأمريكا ال�سمالي

ر 
ّ
تطو م�سار  بعد  اإنكلرتا  بلغته  الذي  امل�ستوى  انطلقوا من 

مدر�سة  يف  املتعّلمة  ة، 
ّ
الرو�سي الربوليتاريا  والآن،  طويل. 

م�ستوى  اأرقى  من  انطالقاً  تاريخها  �ستبداأ  ة، 
ّ
ال�سرتاكي

من  تبداأ  اأن  ة 
ّ
م�سطر ولأّنها  هذه.  اأّيامنا  يف  اإنكلرتا  بلغْته 

ل الآخرون اإىل  ال�سفر، فالربوليتاريا �ستبداأ من حيث تو�سّ

الكمال، فتندفع بالتايل لتحقيق ذلك امل�ستوى من الن�سج 

القت�سادّي الذي اعتربه مارك�س �رسطاً �رسورّياً للت�رسيك.

املطلوبة  ال�رسوط  باأنف�سهم  �سيخلقون  الثورّيني  اإّن   

ممّا  باأ�رسع  ذلك  �سيخلقون  واإّنهم  هدفهم.  كامل  لتحقيق 

نواق�س  اإىل  املوّجهة  والنتقادات  ة. 
ّ
الراأ�سمالي حّققته 

توجيهها  ميكن  الرثوات،  هدره  واإىل  الراأ�سمايّل  النظام 

وحتا�سي  اأدائهم،  حت�سني  اأجل  من  الثورّيني  يد  على  اليوم 

نظاماً  اأّن  ولنفرت�س  العذاب.  ة 
ّ
�سحي الوقوع  وعدم  الهدر 

اأن يرث ظروف  ]يف رو�سيا[ لكان عليه  قام  قد  برجوازّياً 

اأن  على  قادرة  غري  ة 
ّ
الراأ�سمالي اإّن  ذاتها.  والعذاب  الفقر 

حتقيقه.  على  الت�رسيك  يقدر  ل  ما  فورًا  رو�سيا  يف  حتّقق 

واحلقيقة اأّنها �ستحقق اأّقل من ذلك لأّنها �ستواجهها فورًا 

بروليتاريا متذّمرة وم�ساغبة، بروليتاريا مل تعْد قادرة على 

اللذين  واحلرمان  العذاب  الآخرون  ي�سومها  اأن  احتمال 

يحملهما التفّكك القت�سادّي. لذلك، يف الظروف الب�رسّية 

ره. وامل�ساعب 
ّ
ة يف رو�سيا له ما يرب

ّ
املطلقة، قيام ال�سرتاكي

التي تنتظر الرو�س بعد اإحالل ال�سالم، �سوف تكون حمتملة 

اأقدارهم  على  م�سيطرون  باأّنهم  الربوليتارّيون  �سعر  اإذا 

تلك  من  التخفيف  ي�ستطيعون  بجهودهم  اأّنهم  ويدركون 

امل�ساعب باأ�رسع وقت ممكن.

لدى املرء النطباع اأّن اجلذرّيني يف هذه اللحظات هم   

اأن  اإىل  وا 
ّ
ا�سطر  - ة 

ّ
بيولوجي حاجة  عن  العفوّي  التعبري 

يت�سّلموا احلكم يف رو�سيا ليحولوا دون اأن ي�سري ال�سعب 

 ،
ّ
الرو�سي ال�سعب  ولي�سعر  فظيعة،  كارثة  ة 

ّ
�سحي  

ّ
الرو�سي

اأجل  ارة املطلوبة من 
ّ
اآىل على نف�سه بذل اجلهود اجلب وقد 

اأقّل حّدة، وكي ل  باتت  الذئب اجلائع  اأنياب  باأّن  نه�سته، 

ت�سري رو�سيا مرعى قطعان �سا�سعاً من الوحو�س الكا�رسة 

ميّزق بع�سها بع�ساً اإرباً اإَرباً.
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روزا لوكسمربغ

مفكرة واقتصادية 
ألمانية من أصل 
بولوين. اشركت يف 
ثورة العام ١٩05 
الروسية حيث تم 
القاء القبض علهيا. 
قادت انتفاضة 
سبارتاكوس الشيوعية 
مع كارل ليبنخت يف 
برلني مطلع ١٩١٩ 
واغتيلت عىل يد 
ضباط ميينيني يف ١5 
كانون األول من ذلك 
العام. من أعمالها: 
»االقتصاد السلعي 
والعمل المأجور« 
و»إصالح اجتماعي
أم ثورة«.
ترمجة يزن احلاج.

المغزى اجلوهري للثورة الروسّية

ب اكت�ساح الثورة الهائل يف رو�سيا، والنتائج العميقة 
ّ
...ت�سب

ة، باإثارة كّل امل�سكالت 
ّ
ت جميع العالقات الطبقي

ّ
التي غري

ة 
ّ
ة والقت�سادّية، كما اأّدى، من خالل بذرة احلتمي

ّ
الجتماعي

ر الثورة بالنتيجة من املرحلة 
ّ
، اإىل تطو

ّ
يف منطقها الداخلي

اأكرث  مراحل  اإىل  الربجوازّية  باجلمهورّية  ة  اخلا�سّ الأوىل 

تقّدمًا، لُتحيل �سقوط القي�رسّية يف نهاية املطاف اإىل م�ستوى 

د حلقة ثانوّية - تبنّي لنا هذه الأ�سياء كّلها 
ّ
ل يعدو كونه جمر

بو�سوحٍ كو�سوح الّنهار اأّن حترير رو�سيا مل يكن اإجنازًا من 

خدمًة  اأو  للقي�رسّية،  الع�سكرّية  والهزمية  احلرب  اإجنازات 

ة«، كما 
ّ
ة يف القب�سات الأملاني

ّ
من خدمات »احِلراب الأملاني

ًة جريدة نيو ت�سايت ]الأزمنة اجلديدة[ يف 
ّ
ب�رّست بذلك مر

اتها حني كان يراأ�س كاوت�سكي حتريرها. بل 
ّ
اإحدى افتتاحي

تبنّي، على العك�س من هذا، اأّن حترير رو�سيا كان متجّذرًا يف 

ًا.
ّ
تربة اأر�سها هي وبلغ اأ�سّده داخلي

)...(

هذه  فاإّن   ،
ّ
ذكي مراقٍب  كّل  يرى  وكما  الأمر،  كذلك   

يت�ساركها  التي  العقيدّية  للنظرّية   
ٌ
حا�سم تفنيٌد  رات 

ّ
التطو

والتي  ة، 
ّ
ال�سرتاكي  - ة 

ّ
الدميقراطي احلكومة  مع  كاوت�سكي 

عليها  تغلب  اقت�سادّيًا  متخّلفة  كاأر�سٍ  رو�سيا،  اإّن  تقول 

ة، مل تكن لتن�سج بحيث تكون موؤّهلًة للثورة 
ّ
ة الزراعي

َ
م

ّ
ال�س

التي  النظرّية،  وهذه  الربوليتاريا.  ودكتاتورّية  ة 
ّ
ال�سرتاكي

ترى اأّن رو�سيا لي�ست موؤّهلة لثورة تتعّدى الثورة الربجوازّية، 

هي اأي�سًا النظرّية التي يعتنقها اجلناح النتهازّي يف احلركة 

قيادة  حتت  املنا�سفة،  ون 
َّ
�سم

ُ
ي ملَْن  التابع  ة، 

ّ
الرو�سي ة 

ّ
الي

ّ
العم

]بافل[ اآك�سلرود و]فيودور[ دان املخ�رسمة.
)...(

 
ٌ
نتاج اأّنها  مبا   - ة 

ّ
الرو�سي الثورة  م�سكالت  اأّن  كما   

ة - ل ميكن 
ّ
ة عالوًة على امل�ساألة الزراعي

ّ
رات الدولي

ّ
للتطو

اأن حُتّل �سمن حدود املجتمع الربجوازّي.

ة ذاُتها حماولًة 
ّ
ة، متّثل هذه النظري

ّ
فمن الناحية العملي  

ة، طاملا 
ّ
ة عن م�سار الثورة الرو�سي

ّ
للتمّل�س من اأدنى م�سوؤولي

ة 
ّ
والأملاني ة، 

ّ
العاملي بالربوليتاريا  تتعّلق  ة 

ّ
امل�سوؤولي هذه  اأّن 

ة لهذه الثورة. فما 
ّ
الت العاملي على الأخ�ّس، ولإنكار ال�سِّ

عدم  لي�س  ة 
ّ
الرو�سي والثورة  احلرب  اأحداث  عليه  برهنْت 

ة 
ّ
الأملاني الربوليتاريا  ة 

ّ
جهوزي عدم  بل  رو�سيا،  ة 

ّ
جهوزي

هو  الأمر  هذا  تو�سيح  واإّن  ة. 
ّ
التاريخي بواجباتها  لالإيفاء 

ة.
ّ
ات التقييم النقدّي للثورة الرو�سي

ّ
ة من مهم

ّ
ل مهم

ّ
اأو

)...(

يف  التجارب  اأوىل  مع  الآن،  نحن  كما  التعامل،  عند   

جتربة  )وهي   
ّ
العاملي التاريخ  يف  الربوليتاريا  ة 

ّ
دكتاتوري

احلريق  و�سط  لها، 
ُّ
تخي ميكن  ظروف  اأ�سعب  �سمن  حتدث 

املجزرة  وْقع  على  العامل  اأنحاء  يف  امل�ستعرة  والفو�سى 

ة 
ّ
اأ�سّد القوى الع�سكري ة ال�ساملة، ويف عقر دار 

ّ
الإمربيالي

جانب  من  اإخفاقٍ  اأكرب  مع  بالرتافق  اأوروبا،  يف  ة 
ّ
رجعي

ة(، �سيكون من اجلنون اأن نظّن اأّن كلَّ 
ّ
الطبقة العاملة العاملي

ة الربوليتاريا 
ّ
ما مّت فعله اأو ُترك يف جتربة تتعّلق بدكتاتوري

درجات  اأق�سى  ميّثل  كهذه  ة 
ّ
طبيعي غري  ظروفٍ  �سمن 

ة لل�سيا�سات 
ّ
لي

ّ
رات الأو

ّ
الكمال. بل على العك�س، فالت�سو

�ستدفعنا  ًا 
ّ
تاريخي الالزمة  ا�سرتاطاتها  ل 

ّ
وتاأم ة 

ّ
ال�سرتاكي

ات الهائلة واأ�سّد الطاقات 
ّ
اإىل اإدراك اأّن حّتى اأعتى املثالي

كهذه،  فّتاكة  ظروف  �سمن  عاجزة،  �ستكون  منعًة  ة 
ّ
الثوري

ة، ولن تكون قادرًة اإّل 
ّ
ة وال�سرتاكي

ّ
عن حتقيق الدميقراطي

هة يف اأيٍّ منهما.
ّ
على حماولت م�سو

)...(

اللذين  احلكيمني  العقَلني  باأّن  �سّك  اأدنى  ة 
ّ
ثم ولي�س   

ة، لينني وتروت�سكي، يف دربهما 
ّ
يقودان دّفة الثورة الرو�سي

يّتخذا  مل  نوع،  كّل  من  بالفخاخ   
ّ
يعج الذي  ال�سائك 

اأق�سى  يقا�سيان  وهما  اإّل  الكثرية  احلا�سمة  اخلطوات 
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 واأعتى درجات املعار�سة العنيفة 
ّ
درجات الرتّدد الداخلي

اأبعد ما كان يدور يف خلدهما  يف الداخل. وبالطبع، فاإّن 

هو العتقاد باأّن كّل الأ�سياء التي فعالها اأو اأغفالها �سمن 

الأحداث  امات 
ّ
دو و�سط  ة 

ّ
مر ة 

ّ
و�رسوري ة 

ّ
ق�رسي ظروف 

ة بكونها مثاًل 
ّ
ُتوؤَخذ من جانب الأممي اأن  الهائجة، ينبغي 

ة التي مل ُتالِق اإّل تبجياًل 
ّ
�ساطعًا على ال�سيا�سة ال�سرتاكي

�سًا.
ّ
غري نقدّي وتقليدًا متحم

اأن يوؤّدي التقييم  اأن نخ�سى من  اأقّل خطاأً  ولن يكون   

الآن  حتى  ة 
ّ
الرو�سي الثورة  قطعْتها  التي  للطريق  النقدّي 

تها 
ّ
قو اأو  ة 

ّ
الرو�سي الثورة  مثال  النتقا�س من احرتام  اإىل 

اجلّذابة، التي ميكنها وحدها اأن تتغّلب على العطالة القاتلة 

ة.
ّ
لدى اجلماهري الأملاني

)...(

، اأي 
١
يف بدايات اآذار / مار�س ١٩١٧، تراأّ�س الكاديت  

ران كبري 
َ
ل فو

ّ
ة، الثورة. وقد اكت�سح اأو

ّ
ة الليربالي

ّ
الربجوازي

ا جمل�س 
ّ
اأم �سيء.  وكّل  �سخ�س  كّل  معه  الثورّي  املّد  يف 

 
ّ
رباعي القرتاع  حلّق  ة 

ّ
رجعي الأكرث  النتاج  الرابع،  الدوما 

ل 
ّ
 بعد النقالب، فقد حتو

ّ
ة الذي اأقر

ّ
الطبقات الأكرث رجعي

ة فجاأة، 
ّ
اإىل اأداٍة للثورة. و�سّكلت جميع الأحزاب الربجوازي

، كتيبًة �سّد الطغيان. 
ّ
حتى تلك املنتمية اإىل اليمني القومي

ل هجوم وبال مقاومة تقريبًا، مثل 
ّ
وقد �سقط الطغيان بعد اأو

د مل�سٍة لكي 
ّ
ع�سو ميت من اأع�ساء اجل�سم كان ينتظر جمر

�سقط. وكذلك انهارْت، خالل �ساعات معدودات، املحاولة 
َ
ي

العر�س  على  حتافظ  كي  ة 
ّ
اللربالي ة 

ّ
للربجوازي الق�سرية 

الأحداث  م�سرية  قفزْت  الأقّل.  على  احلاكمة  وال�ساللة 

ا�ستغرقت  م�سافاٍت  اإىل  و�ساعات،  ام 
ّ
اأي خالل  الكا�سحة، 

�سابقًا، يف فرن�سا، عقودًا لقطعها.

)...(

نحو املرحلة الثانية من الثورة

ة الثانية والأ�سعب. منذ 
ّ
ة حال، بداأت املهم

ّ
والآن، على اأي

ة الثورة هي جماهري بروليتاريا 
ّ
اللحظة الأوىل، كانت قو

ة 
ّ
ة ال�سيا�سي

ّ
د بتحقيق الدميقراطي

ّ
املدن. لكّن مطالبها مل تتقي

بال�سيا�سة  املتعّلق  احلارق  بال�سوؤال  ة 
ّ
معني كانت  بل 

احت�سَنت  ذاته،  الوقت  ويف  العاجل.  ال�سالم   - ة 
ّ
الدولي

اأجل  من  ذاته  املطلب  طرحت  التي  اجلي�س  كتلَة  الثورة 

ال�سالم العاجل، وجماهري الفاّلحني الذين دفعوا بامل�ساألة 

التي كانت  ة 
ّ
الزراعي امل�ساألة  تلك  الواجهة،  اإىل  ة 

ّ
الزراعي

العاجل  ال�سالم   .
ّ
الفعلي الثورة  حمور   ١٩٠٥ العام  منذ 

 
ّ
الداخلي النق�سام  انبثق  الهدفني  هذين  من   - والأر�س 

ال�سالم  بعد فرتة وجيزة. كان مطلب  ة 
ّ
الثوري الكتيبة  يف 

ة 
ّ
ة للربجوازي

ّ
العاجل متعار�سًا متامًا مع الّنزعات الإمربيالي

با�سمها.  الناطق  هو  ملياكوف  ]بافل[  كان  التي  ة 
ّ
اللربالي

مرعبًا  �سبحًا  الأر�س  م�ساألة  كانت  الآخر،  اجلانب  ومن 

ماّلك  اأي  ة، 
ّ
الربجوازي يف  الآخر  اجلناح  اإىل  بالن�سبة 

الأر�س يف الريف. كما اأّنها مّثلت اأي�سًا هجومًا على املبداأ 

ا�سٌة 
ّ

ح�س م�ساألة  وهي  عمومًا،  ة  اخلا�سّ ة 
ّ
للملكي املقّد�س 

للطبقة املالكة باأ�رسها.

ل الذي تال النت�سارات الأوىل 
ّ
وبذلك، ويف اليوم الأو  

 حيال م�ساألتني حارقتني - 
ٌّ
 فيها �رساع داخلي

َ
للثورة، ن�َسب

ة بتكتيكات 
ّ
ة اللربالي

ّ
ال�سالم والأر�س. �رسعت الربجوازي

ا جماهري العمل، واجلي�س، 
ّ
اأم تاأجيل الأ�سياء ومراوغتها. 

ة 
ّ
والفاّلحني، فقد �ساعفوا من عنف �سغوطهم. ولي�س ثم

ة 
ّ
ة للجمهوري

ّ
ة ال�سيا�سي

ّ
احتمال لل�سّك باأّن م�سري الدميقراطي

كان مرتبطًا مب�ساألَتي ال�سالم والأر�س. و�سمحت الطبقات 

الأوىل  العا�سفة  املوجة  بفعل  رفت 
ُ
ج التي  ة، 

ّ
الربجوازي

ة. 
ّ
جمهوري حكومة  م�ستوى  اإىل   

ّ
جُتر باأن  لنف�سها  للثورة، 

ة 
ّ
وبداأت الآن بالبحث عن قاعدة دعم يف ال�سفوف اخللفي

كاليدين  حملة  وكانت  اخلفاء.  يف  م�ساّدة  ثورة  وبتنظيم 

 �سّد بطر�سبورغ اأو�سح تعبري 
٢
على راأ�س جي�س القوزاق

بنهاية ل م�سري  اأن تنجح لآذنت  لها  قّدر  عن ذلك. ولو 

ة 
ّ
ال�سالم والأر�س وح�سب، بل م�سري اجلمهوري م�ساألتي 

كم الإرهاب 
ُ
ة، اأي ح

ّ
ة الع�سكري

ّ
اأي�سًا. ولكانت الدكتاتوري

، هي 
ّ
النظام امللكي اإىل  العودة   

ّ
�سّد الربوليتاريا، ومن ثم

ة لذلك النجاح.
ّ
النتيجة احلتمي

)...(

ة 
ّ
 اخلدمة التاريخي

ّ
ار البل�سفي

ّ
يف هذا الو�سع، اأّدى التي  

وحَدها  ميكنها  التي  التكتيكات  بتلك  بت�رسيحه  املتعّلقة 

تلك  واّتباع  الأمام،  اإىل  الثورة  ودفع  ة 
ّ
الدميقراطي ون  �سَ

اأيدي  يف  ال�سلطة  كّل  حديدّي.  بان�سباٍط  التكتيكات 

اأيدي  نحو ح�رسّي، يف  على  والفاّلحني  ال 
ّ
العم جماهري 

سقط الطغيان بعد أول هجوم وبال مقاومــــــــــــــــــــــــــــة
تقريبا، مثل عضو ميت من أعضاء الجسم كان ينتظر مجرد لمسة 
لكــــــــــــــــــــــــــــــي يسقط. وكذلك انهارت، خالل ساعات 
تحافظ  كي  اللبرالية  للبرجوازية  القصيرة  المحاولة  معدودات، 
على العرش والساللة الحاكمة على األقــــــــــــــــــــــــــــــل.
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ًا هو الطريق الوحيد للتخّل�س 
ّ
ال�سوفيات - كان هذا فعلي

الثورة، وكان �رسبة  فيه  الذي وقعْت  ال�سائك  الو�سع  من 

 ،
٣
امل�ستع�سية غورديا�س  عقدة  بها  قطعوا  التي  ال�سيف 

روا الثورة من طريق م�سدودة وفتحوا لها م�سارًا 
ّ
حيث حر

هانئًا نحو حقول مفتوحة ل نهاية لها.

وبذلك كان حزب لينني هو احلزب الوحيد يف رو�سيا   

ة للثورة يف تلك الفرتة الأوىل. 
ّ
الذي فهم امل�سلحة احلقيقي

كان هو العن�رس الذي دفع الثورة ُقُدمًا، وبذلك كان احلزب 

ة.
ّ
الوحيد الذي تابع طريقه معتنقًا �سيا�سًة ا�سرتاكي

اأّنهم  مع  البال�سفة،  متّكن  ملاذا  اأي�سًا،  ما يو�سح،  وهذا   

طاردة 
ُ
م مقموعة  م�سطَهدة  ًة 

ّ
اأقلي الثورة  بداية  يف  كانوا 

�س لهجومٍ من جميع الأطراف، من الو�سول يف اأق�رس 
ّ
تتعر

 جميع 
ّ
وقٍت ممكن اإىل زعامة الثورة ومتّكنوا كذلك من �سم

املدن،  بروليتاريا  لوائهم:  حتت  الأ�سيلة  ال�سعب  جماهري 

ة، 
ّ
ة للدميقراطي

ّ
اجلي�س، الفالحني، عالوًة على العنا�رس الثوري

ني.
ّ
ني الثوري

ّ
اأي اجلناح الي�سارّي من ال�سرتاكي

ة 
ّ
الرو�سي الثورة  وجَدت  الذي   

ّ
الفعلي فالو�سع   

قليلة:  اأ�سهر  البديلني خالل  اأحد  اإىل  لي�سل  فيه،  نف�سها 

 - الربوليتاريا  ة 
ّ
دكتاتوري اأو  امل�ساّدة  الثورة  انت�سار  ا 

ّ
اإم

 ،
ّ
املو�سوعي الو�سع  عليه  كان  ما  هذا  لينني.  اأو  كاليدين 

ن�سوة  اآثار  تال�سْت  بعدما  ثورٍة  كّل  يف  �رسيعًا  ظهر  كما 

النت�سار الأوىل، وكما متثَّل يف رو�سيا كنتيجة للم�ساألتني 

امللمو�ستني احلارقتني املتعّلقتني بال�سالم والأر�س حيث مل 

ة.
ّ
تكونا لتجدا حاًل �سمن اإطار الثورة الربجوازي

يّل 
ّ
ة اإل بتاأكيد الدر�س الأو

ّ
وبهذا مل تقم الثورة الرو�سي  

على  اإّما  ين�ّس:  الذي  كينونتها،  قانون  ثورة عظيمة،  لكّل 

كّل  يحّطم  حازمٍ  عا�سٍف  �رسيعٍ  باإيقاٍع  التقّدم  الثورة 

اأو  فاأكرث،  اأكرث  اأهدافه  من   
ّ

ويكرب من حديد  ٍد 
َ
بي احلواجز 

�رسعان ما �سرُتمى خلف نقطة الو�سول اله�ّسة التي حّققتها 

وُتهَزم على يد الثورة امل�ساّدة. ال�سكون، املراوحة عند نقطة 

يف  اأبدًا  ممكنًا  لي�س  لها،  تاح 
ُ
ي هدٍف  ل 

ّ
باأو الر�سا  واحدة، 

ال�سائدة  احلكمة  تطبيق  يحاول  من  وكّل  الثورة.  ]منطق[ 
 على 

٤
ة بني ال�سفادع والفئران

ّ
ة من املعارك الربملاني املُ�ستمدَّ

حقل التكتيكات الثورّية لن يبنّي اإّل اأّن جوهر �سيكولوجيا 

ة 
ّ
وقوانني وجود الثورة غريبة عنه، واأّن كّل التجربة التاريخي

غَلق مقفول ب�سبعة اأقفال.
ُ
بالن�سبة اإليه ما هي اإل كتاٌب م

)...(

وحده احلزب الذي يعرف كيف يقود، اأي كيف يدفع   

الأمور ُقُدمًا، هو الذي ينال الدعم يف الأوقات العا�سفة. 

يف  حا�سمة،  حلظٍة  يف  ورفاقه،  لينني  اأبداه  الذي  والعزم 

تقدمي احلّل الوحيد الذي ميكن به دفع الأمور ُقُدمًا )»كّل 

ة 
ٍّ
لهم يف ع�سي

ّ
ال�سلطة بيد الربوليتاريا والفاّلحني«(، حو

 
ّ
ا�سطر دة 

َ
طار

ُ
م مة 

َ
هاج

ُ
م م�سطَهدة  ٍة 

ّ
اأقلي من  حاها  و�سُ

لي�سبحوا   ،
٥
الأقبية يف  مارا  مثل  الختباء  اإىل  قائدها 

يد املطَلق يف امليدان.
ّ

ال�س

وعالوة على ذلك، �سارع البال�سفة مبا�رسًة اإىل حتديد هدِف 

ًا كاماًل بعيد 
ّ
قب�سهم على زمام ال�سلطة بكونه برناجمًا ثوري

بل  ة، 
ّ
الربجوازي ة 

ّ
للدميقراطي حر�سًا  يكونوا  اأن  ل  املدى، 

ة. وبذلك 
ّ
ة بروليتاريا تهدف اإىل حتقيق ال�سرتاكي

ّ
دكتاتوري

كونهم  يف  اخلالد   
ّ
التاريخي ز 

ّ
التمي لأنف�سهم  ك�سبوا  فقْد 

هو   
ّ
النهائي ة 

ّ
ال�سرتاكي هدف  اأّن  الأوىل  ة 

ّ
للمر اأعلنوا 

ة.
ّ
الربنامج املبا�رس لل�سيا�سة العملي

عد النظر الثورّي، والّت�ساق 
ُ
اأيًا تكن درجة ال�سجاعة، وب

ة، فاإّن لينني، 
ّ
التي ميكن حلزٍب اأن يبلغها يف �ساعٍة تاريخي

اإىل حّد  بلغوها  الرفاق الآخرين قد  وتروت�سكي، وجميع 

اخلال�س  مبثابة  تكن  مل  اأكتوبر  يف  انتفا�ستهم  اإّن  بعيد. 

ة وح�سب، بل كانت اأي�سًا اخلال�س 
ّ
 للثورة الرو�سي

ّ
الفعلي

ة.
ّ
ة الأممي

ّ
ل�رسف ال�سرتاكي

ة والدكتاتورّية
ّ
الدميقراطي

اأّنهما  تروت�سكي هو   - لينني  ة 
ّ
نظري  يف 

ّ
الأ�سا�سي اخلطاأ 

ة 
ّ
الدكتاتوري اعتبار  اإىل  كاوت�سكي،  فعل  كما  َدا، 

َ
عم

ة« 
ّ
الدميقراطي اأو  ة 

ّ
»الدكتاتوري متعار�ستني.  ة 

ّ
والدميقراطي

البال�سفة  طرحها  كما  امل�ساألة  �سيغة  كانت  تلك 

الأخري  هذا  اأّن   
ّ
الطبيعي من  ال�سواء.  على  وكاوت�سكي 

ة، 
ّ
الربجوازي ة 

ّ
الدميقراطي اأي  ة«، 

ّ
»الدميقراطي ل  يف�سّ كان 

املتمّثل  البديل  مبواجهة  ي�سعها  كان  لأّنه  وذلك حتديدًا 

اجلهة  من  وتروت�سكي،  لينني  ا 
ّ
اأم ة. 

ّ
ال�سرتاكي بالثورة 

اإياها  زين 
ّ
ممي ة 

ّ
الدكتاتوري الن  يف�سّ فكانا  املقابلة، 

الن  يف�سّ كاما  فهما  وبذلك  ة، 
ّ
الدميقراطي مع  بالت�ساد 

على  ة 
ّ
الدكتاتوري اأي  الأ�سخا�س،  من  حفنٍة  ة 

ّ
دكتاتوري

 
الخطأ األساسي في نظرية لينينـ  تروتسكي هو أنهما عمدا، كما 
فعل كاوتسكي، إلى اعتبار الدكتاتورية والديمقراطية متعارضتين. 
كما  المسألة  صيغة  كانت  تلك  الديمقراطية«  أو  »الدكتاتورية 
طرحها البالشفة وكاوتسكي على السواء. أما لينين وتروتسكي، 
فكانا يفضالن الدكتاتورية مميزين إياها بالتضاد مع الديمقراطية.
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وكالهما  مت�ساّدان،  قطبان  وهذان  الربجوازّي.  الطراز 

فال  اأ�سيلة.  ة 
ّ
ا�سرتاكي �سيا�سٍة  من  بعيدان  ال�سواء  على 

اأن تاأخذ  ميكن للربوليتاريا، حني ت�ستويل على ال�سلطة، 

على  ُقّدمت  اأّنها  مبا  اإذ  دة، 
ّ
اجلي كاوت�سكي  بن�سيحة 

ة »عدم ن�سوج البالد«، فاإّن تلك الن�سيحة 
ّ
اأ�سا�س فر�سي

ة. 
ّ
�س نف�سها للدميقراطي

ّ
ة وتكر

ّ
ت�سجب الثورة ال�سرتاكي

نف�سها،  الن�سيحة من دون خيانة  بهذه  الأخذ  ل ميكنها 

عليها  ويجب  بل  لها  ينبغي  بالنتيجة.  والثورة  ة، 
ّ
والأممي

من  حدٍّ  باأق�سى  ة 
ّ
ا�سرتاكي مبعايري  فورًا  ت�سطلع  اأن 

ممار�سة  عليها  اآخر  مبعنى  اأي  وال�سالبة،  والعناد  الطاقة 

ة حزب 
ّ
ة الطبقة، ل دكتاتوري

ّ
ة، ولكْن دكتاتوري

ّ
دكتاتوري

اأو�سع �سكل ممكن  ة الطبقة، وتعني 
ّ
اأو طغمة - دكتاتوري

اأعظم م�ساركة  اأ�سا�س  ة الالحمدودة على 
ّ
من الدميقراطي

الة لحمدودة للجماهري.
ّ
فع

دة 
َ
ني،« يكتب تروت�سكي، »مل نكن يومًا عب

ّ
»كمارك�سي  

نكن  مل  اأّننا  املوؤّكد  ومن  ة«. 
ّ
التقليدي ة 

ّ
الدميقراطي اأ�سنام 

اأي�سًا. وهل  ة 
ّ
املارك�سي اأو  ة 

ّ
اأ�سنام ال�سرتاكي يومًا عبَدة 

ة يف كومة املهمالت، 
ّ
ي�ستتبع من هذا اأن نرمي ال�سرتاكي

، لو مل تعْد منا�سبًة لنا؟ 
٦
كما فعل كونو ولن�س وپارفو�س

 لهذه الإجابة.
ّ
تروت�سكي ولينني هما التفنيد احلي

ة التقليدّية«، وكّل 
ّ
»مل نكن يومًا عبَدة اأ�سنام الدميقراطي  

 عن ال�سكل 
ّ
ز اجلوهر ال�سرتاكي

ّ
ما يعنيه هذا: لطاملا كّنا ني

الّنواة  ك�سْفنا  لطاملا  الربجوازّية،  ة 
ّ
للدميقراطي  

ّ
ال�سيا�سي

 والفتقار اإىل احلرّية املتخّفيني 
ّ
لبة للتفاوت الجتماعي ال�سّ

حتت الق�رسة اجلميلة للم�ساواة واحلرّية التقليدّيتني - ل من 

�س الطبقة العاملة كيال 
ّ
اأجل اأن نرف�س الأخرية بل كي نحر

ة، 
ّ
تر�سى بالق�رسة، بل اأن تعمل، عرب هزمية ال�سلطة ال�سيا�سي

ة 
ّ
الدميقراطي حمّل  حتّل  ة 

ّ
ا�سرتاكي ة 

ّ
دميقراطي خلق  على 

ًا.
ّ
ة كلي

ّ
الربجوازّية - ل اأن نحو الدميقراطي

يبداأ  ل  �سيئًا  لي�ست  ة 
ّ
ال�سرتاكي ة 

ّ
الدميقراطي لكّن   

القت�ساد  اأ�سا�سات  و�سع  بعد  امليعاد  اأر�س  يف  اإّل 

ملن  امليالد  عيد  ِة 
ّ
هدي من  كنوعٍ  تاأتي  ول   ،

ّ
ال�سرتاكي

غ�سون  يف  باإخال�س،  دعموا  الذين  بها  جديرون  هم 

تبداأ  ني. 
ّ
ال�سرتاكي ني 

ّ
الدكتاتوري من  حفنًة  الوقت،  هذا 

احلكم  دمار  بداية  مع  بالتزامن  ة 
ّ
ال�سرتاكي ة 

ّ
الدميقراطي

ة. تبداأ يف جوهر حلظة 
ّ
 وبداية ت�سييد ال�سرتاكي

ّ
الطبقي

هي  واإّنها  ال�سلطة.  على   
ّ
ال�سرتاكي احلزب  ا�ستيالء 

ة الربوليتاريا.
ّ
دكتاتوري

تت�سّكل  الدكتاتورّية  هذه  لكّن  دكتاتورّية!  نعم،   

خالل  من  ولكن  اإلغائها،  يف  ل  ة، 
ّ
الدميقراطي تطبيق  يف 

القوّية احلازمة على حقوق املجتمع الربجوازّي  الهجمات 

وعالقاته القت�سادّية املتجّذرة، اإذ من دون تلك الهجمات 

 اأن يتحّقق. ولكن ل بّد لهذه 
ّ
ل ميكن لأّي حتول ا�سرتاكي

ة �سغرية 
ّ
اأقلي د 

َ
بي الطبقة ل  د 

َ
بي اأن تكون  الدكتاتورّية من 

حتكم با�سم الطبقة - اأي، ل بّد اأن تتوّلد خطوة اإثر اأخرى 

من امل�ساركة الفاعلة للجماهري، ل بّد اأن تكون حتت تاأثريهم 

 التاّم، ل بّد من 
ّ
املبا�رس، وخا�سعة ل�سيطرة الن�ساط ال�سعبي

ة املتنامية جلماهري ال�سعب.
ّ
اأن تنبع من اخلربة ال�سيا�سي

�شغوط احلرب واالحتالل

ول �سّك يف اأّن البال�سفة كانوا �سيعملون وفق هذا الّنهج 

ة، 
ّ
لو مل يعانوا ال�سغوط الرهيبة التي فر�سْتها احلرب العاملي

املرتبطة  الهائلة  ال�سعوبات  وجميع  الأملايّن  والحتالل 

ة 
ّ
اأي بهما، وهي اأ�سياء كان من املحّتم بال�رسورة اأن حترف 

]هذه  ع 
ّ
ت�سب مدى  عن  النظر  ب�رسف  ة، 

ّ
ا�سرتاكي �سيا�سة 

ال�سيا�سة[ باأح�سن النوايا واأ�سمى املبادئ.

خالل  من  الأمر  هذا  على  �سارخًا  برهانًا  وجند   

ة اإىل درجة مفرطة جّدًا من جانب احلكومة 
ّ
ا�ستخدام القو

�سبقت  التي  الوجيزة  الفرتة  يف  وخ�سو�سًا  ة، 
ّ
ال�سوفياتي

ال�سفري  اغتيال  عيد حماولة 
ُ
وب ة، 

ّ
الأملاني ة 

ّ
الإمربيالي انهيار 

لي�ست  الثورات  باأّن  ة 
ّ
بقو ال�سائد  املفهوم  وحتى  الأملايّن. 

حفلة �ساي لبقة لن يوؤّدي الغر�س متامًا.

كلُّ ما يحدث يف رو�سيا مفهوم، وميّثل �سل�سلًة حمتومًة   

من الأ�سباب والنتائج، واإّن منطلقها ونهايتها هما: اإخفاق 

ة 
ّ
الإمربيالي يد  ة واحتالل رو�سيا على 

ّ
الأملاني الربوليتاريا 

الب�رس  طاقة  فوق  هو  ما  يطلب  كمن  و�سنكون  ة. 
ّ
الأملاني

اأف�سل �سيغة  ابتكار  نتوّقع منهم  من لينني ورفاقه لو كّنا 

الربوليتاريا  ة 
ّ
لدكتاتوري حتذى 

ُ
ي مثال  واأعظم  ة، 

ّ
دميقراطي

ًا مزدهرًا، وُهم يقا�سون تلك الظروف. اإذ 
ّ
واقت�سادًا ا�سرتاكي

ة، 
ّ
ة اأفعالهم النموذجي

ّ
من خالل موقفهم الثورّي احلازم، وقو

ما  بكّل  �ساهموا  ة، 
ّ
الأممي ة 

ّ
لال�سرتاكي ال�سارم  واإخال�سهم 

ميكن امل�ساهمة به �سمن تلك الظروف مفرطة الق�سوة. ولن 

عوا بذلك ال�سطرار واأرادوا جتميد 
ّ
تبداأ اخلطورة اإّل اإذا تذر

ّكل التكتيكات التي فر�سْتها عليهم هذه الظروف املرهقة 

ة كاملة، بحيث ي�سّدرونها اإىل الربوليتاريا 
ّ
يف منظومٍة نظري

رون 
ّ
�سيدم فحني  ة. 

ّ
ال�سرتاكي للتكتيكات  كاأنوذٍج  ة 

ّ
الأممي

ة 
ّ
التاريخي خدمتهم  ويقّزمون  الّنحو،  هذا  على  اإجنازاتهم 

فر�سْتها  زائفة  اأ�سالتها �سمن خطوات  التي ل ريب يف 

ة 
ّ
لال�سرتاكي بائ�سًة  خدمًة  �سيقّدمون  ال�رسورة،  عليهم 

ة التي قاتلوا وعانوا من اأجلها، اإذ يوّدون اأن ي�سعوا 
ّ
الأممي
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يف خمزون جتاربها، كاكت�سافات جديدة، كّل النحرافات 

التي �سهدْتها رو�سيا بفعل ال�رسورة وال�سطرار - والتي 

يف  ة 
ّ
الأممي ة 

ّ
ال�سرتاكي لإفال�س  نتاجاٍت  �سوى  لي�ست 

ة يف نهاية املطاف.
ّ
ة احلالي

ّ
احلرب العاملي

باأّن  ي�رسخون  ة 
ّ
الأملاني احلكومة  ي 

ّ
ا�سرتاكي دعوا   

ة 
ّ
لدكتاتوري ٌه 

َّ
م�سو متثيٌل  هو  رو�سيا  يف  البال�سفة  كم 

ُ
ح

لأّنها  اإّل  لي�س  فهذا  حقًا،  كذلك  كانت  واإْن  الربوليتاريا. 

ذاتها  بحّد  هي  والتي  ة، 
ّ
الأملاني الربوليتاريا  ل�سلوك  نتاج 

كّلنا   .
ّ
ال�سرتاكي  

ّ
الطبقي ال�رساع  عن  ه 

َّ
م�سو  

ٌ
تعبري

 
ّ
ال�سرتاكي للنظام  ميكن  ول  التاريخ،  لقوانني  خا�سعون 

اأّنهم  البال�سفة  اأظهر  ًا. وقد 
ّ
اأممي اإّل  اأن يتحّقق يف املجتمع 

قادرون على كّل ما ميكن حلزٍب ثوريٍّ اأ�سيٍل اأن ي�ساهم به 

فرَت�س بهم حتقيق 
ُ
ة. ل ي

ّ
�سمن حدود الإمكانات التاريخي

ة 
ّ
بروليتاري ثورة  حتّققت  لو  معجزة  �ستكون  اإذ  معجزات. 

اأنوذجيّة ل �سائبة فيها، يف اأر�سٍ معزولة، اأرهقْتها احلرب 

ة.
ّ
ة، وخانْتها الربوليتاريا الأممي

ّ
ة، وخنقْتها الإمربيالي

ّ
العاملي

غري  من  اجلوهرّي  متييز  هو  فعله  بنا  فرَت�س 
ُ
ي وما   

�سيا�سة  يف  الطارئة  هات 
ّ
الت�سو من   

ّ
اللب اجلوهرّي، 

ة 
ّ
ة، حني نواجه �رساعاٍت نهائي

ّ
البال�سفة. ففي الفرتة احلالي

حا�سمة يف كّل اأرجاء العامل، كانت امل�ساألة امللّحُة يف زمننا 

الق�سوى.  ة 
ّ
الأهمي ذات  ة 

ّ
ال�سرتاكي م�ساألة  هي  تزال  ول 

ة، 
ّ
مهم لي�ست  تلك  اأو  هذه  ة 

ّ
الثانوي التكتيكات  م�ساألة 

الفعل،  ة 
ّ
قو الربوليتاريا،  لدى  الفعل  ة 

ّ
قابلي هو   

ّ
املهم بل 

ة. يف هذا اجلانب، كان لينني 
ّ
واإرادة القوة لدى ال�سرتاكي

تقّدموا كمثال  الأوائل، هم من  وتروت�سكي ورفاقهما هم 

ممّن  الآن  حتى  الوحيدين  يزالون  ول  العامل،  لربوليتاريا 

.
٧
اأُت!«

ّ
يحّق لهم اأن ي�رسخوا مع هوتن: »لقد جتر

ة. 
ّ
البول�سفي ال�سيا�سة  يف  والثابت  اجلوهرّي  هو  هذا   

اخلالدة  ة 
ّ
التاريخي اخلدمة  هي  خدمتهم  فاإّن  املعنى  وبهذا 

يف  وجنحوا  ة 
ّ
الأممي الربوليتاريا  راأ�س  على  تقّدموا  حني 

مل�ساألة   
ّ
العملي التناول  ويف  ة 

ّ
ال�سيا�سي ال�سلطة  اكت�ساب 

ة، ويف تقّدمهم القوّي يف ت�سفية احل�ساب 
ّ
حتقيق ال�سرتاكي

ة العاملة يف العامل باأ�رسه. يف رو�سيا، 
ّ
بني راأ�س املال والقو

كّل ما اأمكنَ هو طرح امل�سكلة. مل يكن بالإمكان حّلها يف 

ينتمي  مكان  كّل  امل�ستقبل يف  فاإّن  املعنى،  وبهذا  رو�سيا. 

ة«.
ّ
اإىل »البول�سفي

كاديت )Cadets اأو Kadets( اخت�سار لأول حرفني )K-D( من الكلمتني الرو�سيتني   ١

كون�ستيتوت�سونو ودميوكرات�سي�سكا )اأي: احلزب الدميقراطي الد�ستوري(.

 األك�سي كاليدين
ّ
كاليدين القوزاق: ن�سبة اإىل اجلرنال الرو�سي  ٢

)١٨٦١ - ١٩١٨(، قائد »احلركة البي�ساء«، وهي حتالف مبعرث من  

 خليطًا متباينًا من القوى الربجوازّية 
ّ
ة ي�سم

ّ
القوى املناه�سة لل�سيوعي  

ة واجلمهورّية على اختالف اأطيافهم، كان الطرف الأ�سعف
ّ
وال�سرتاكي

ة )١٩١٧ - ١٩٢٢( �سّد قوى ثورة اأكتوبر
ّ
ة الرو�سي

ّ
يف احلرب الأهلي  

ني »احلمر«. اأّما القوزاق فقد كانوا من اأكرب داعمي
ّ
من البال�سفة ال�سيوعي  

�سوا ل�سطهاد كبري مع انتهاء احلرب على يد قوى 
ّ
احلركة البي�ساء، لذا تعر  

الثورة املنت�رسة.

ة التي تروي ق�سة اختيار 
ّ
عقدة غورديا�س: ن�سبة اإىل الق�سة امليثولوجي  ٣

غورديا�س حاكمًا يف تلمي�سو�س على يد الكهنة، ومكافاأة الآلهة لبنه 

ميدا�س بربط عقدة حبل ل ميكن حّلها، والتي مل حُتل اأبدًا اإل بعد اأن قطعها 

الإ�سكندر الأكرب ب�سيفه. وبذا �سارت رمزًا لكّل و�سٍع م�ستع�ٍس ل فكاك منه 

اإل بحلٍّ حا�سم.

اإ�سارة اإىل باتراخوميوماخيا اأو معركة ال�سفادع والفئران، وهي ملحمة �سعرّية   ٤

ة ُتن�َسب اإىل هومريو�س، ت�سّور املعركة التي اندلعت بني ال�سفادع 
ّ
هزلي

والفئران اإثر غرق اأحد الفئران بعد تخّلي ملك ال�سفادع عنه حني هاجمتهما 

جة على املعركة املحتدمة التي كادت تنتهي بفوز 
ّ
ة. تقف الآلهة متفر

ّ
اأفعى مائي

الفئران، قبل اأن ير�سل زيو�س جي�سًا من ال�رسطانات لن�رسة ال�سفادع، فتنقلب 

النتيجة ل�سالح ال�سفادع.

الإ�سارة اإىل جان - پول مارا )١٧٤٣ - ١٧٩٣(: طبيب وثورّي راديكايّل   ٥

ة. ا�سُتهر بدايًة من خالل عمله كطبيب، 
ّ
، واأحد اأعمدة الثورة الفرن�سي

ّ
فرن�سي

ة. كان فكره اإ�سالحيًا مع �سيٍء 
ّ
ة والفل�سفي

ّ
ع كتاباته بني الكتب العلمي

ّ
ثم نو

ة كليًا بعد تاأ�سي�سه جلريدة 
ّ
ة اأحيانًا، ولكّنه انتقل اإىل الراديكالي

ّ
من الراديكالي

ة، حيث هاجم 
ّ
لمي دو پوپل ]�سديق ال�سعب[ قبيل اندلع الثورة الفرن�سي

فيها جميع القوى املوؤّثرة يف فرن�سا، بخا�سة اجلريونديني الذين اعتربهم 

اأعداء للجمهورّية، قبل اأن ي�سطر اإىل التخّفي بني عامي ١٧٩٠ - ١٧٩٢ 

يف الأقبية واملجاري، ومل يعاود الظهور اإل بعد اأحداث ١٠ اآب / اأغ�سط�س 

�سني على 
ّ
 فعليًا. يعتربه كثريون اأحد املحر

ّ
١٧٩٢ التي اأنهت احلكم امللكي

تها اأكرث من األف �سجني ممّن 
ّ
جمازر اأيلول / �سبتمرب ١٧٩٢ التي راح �سحي

كان »ُيخ�سى من عدم ولئهم للثورة«، قبل اأن ُينتَخب ع�سوًا يف املوؤمتر 

، ثم ُيرَغم على التقاعد بعد �سقوط حكم اجلريونديني واإعدام 
ّ
 الفرن�سي

ّ
الوطني

 القوى يف الثورة، اإ�سافة اإىل 
ّ

لوي�س ال�ساد�س ع�رس باملق�سلة ب�سبب تغري

ا�ستفحال مر�سه اجللدّي الذي قيل اإّنه اأ�سيب به اأثناء فرتة تخّفيه. اغتيل مارا 

يف ١٣ متوز / يوليو ١٧٩٣ بطعنة خنجر يف بيته على يد �سارلوت كورديه 

التي كانت منا�رسة للجريوندّيني.

هايرن�س كونو )١٨٦٢ - ١٩٣٦(، پاول لن�س )١٨٧٣ - ١٩٢٦(، األك�ساندر   ٦

ة 
ّ
ون اأملان كانوا اأقرب اإىل املارك�سي

ّ
پارفو�س )١٨٦٧ - ١٩٢٤(: ا�سرتاكي

ة اأثناء
ّ
ة الأوىل، ثم حتّولوا اإىل ال�سوفيني

ّ
ة قبل احلرب العاملي

ّ
الأرثوذك�سي

احلرب وبعدها.  

الإ�سارة اإىل ال�ساعر والهّجاء الأملايّن اأولر�س فون هوتن )١٤٨٨ - ١٥٢٣(   ٧

الذي كان من اأ�سّد منتقدي البابوّية قبل مارتن لوثر، ثم ان�سم اإليه يف

. كان �سعاره »Alea iacta est. Ich hab's gewagt«، وهي
ّ
حركة الإ�سالح الديني  

هر« ة ُتن�سب اإىل يوليو�س قي�رس ومعناها »لقد اأُلقي الزَّ
ّ
جملتان الأوىل بالالتيني  

ة وتعني »لقد جتراأت«.
ّ
]مبعنى: ل جمال للرتاجع[، والثانية بالأملاني  

الهوام�ش

التاريخ، وال يمكن للنظام االشتراكي أن  كلنا خاضعون لقوانين 
البالشفـــــــــــــــة أظهر  وقد  أمميا.  إال  المجتمع  في  يتحقق 
أنهــــــــــــــــــــــــــــــم قادرون على كل ما يمكن لحزب ثوري 
أصيل أن يساهم به ضمن حدود اإلمكانات التاريخيــــــــــــــة.
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القوانني الّصادرة عن مفّويض الّشعب

 
قانون السكن 

جميع  ت�سادر  اأن  البلدّية  ة 
ّ
الّذاتي للحكومات  يحّق   

امل�ساكن غري املاأهولة.

 يحّق للبلدّية اأن ت�سِكن يف امل�ساكن املتوّفرة املواطنني 

اّلذين بدون م�سكن اأو اّلذين يعي�سون يف م�ساكن مزدحمة 

ة. ة وذلك وفق قوانينها وترتيباتها اخلا�سّ
ّ
اأو غري �سحي

 يحّق للبلدّيات اأن تن�سئ جهازًا مكّلفاً بتفتي�س امل�ساكن 

اته.
ّ
واأن تنّظمه وحتّدد �سالحي

تكوين  حول  الأوامر  ت�سدر  اأن  للبلدّيات  يحّق   

اتها ومتنحها 
ّ
»جلان امل�ساكن« واأن تنّظمها وحتّدد �سالحي

ة.
ّ
�سلطات قانوني

واأن حتّدد  للم�ساكن«  للبلدّيات تكوين »حماكم   يحّق 

اتها و�سلطاتها.
ّ
�سالحي

اً.
ّ
 يبّلغ هذا القرار برقي

ة: ا.ي ريكوف
ّ
�س ال�ّسعب لل�ّسوؤون الّداخلي

ّ
مفو

 الضمان االجتماعي 

 
ّ
مان اِلجتماعي ة �سعار ال�سّ

ّ
و�سي

ّ
لقد رفعت الربوليتاريا الر

اإّن  والقرى.  املدن  ولفقراء  والأَجراء  للعّمال  الكامل 

الّتحالف  ني وحكومة 
ّ
اأ�سمالي

ّ
والر القي�رس واملاّلك  حكومة 

العّمال  رغبات  حتقيق  عن  جميعاً  عجزوا  قد  وامل�ساومة 

.
ّ
مان الجتماعي فيما يتعّلق بال�سّ

اإّن حكومة العّمال والفاّلحني املعتمدة على دعم �سوفيات 

الّطبقة  اإىل  تعلن  والفاّلحني  واجلنود  العّمال  مندوبي 

�ستعّد  اأّنها  والقرى  املدن  فقراء  واإىل  ة 
ّ
و�سي

ّ
الر العاملة 

على  ة 
ّ
املبني  

ّ
الجتماعي مان  بال�سّ املتعّلقة  املرا�سيم  فوراً 

ة:
ّ
القرتاحات اّلتي قّدمتها املنّظمات العّمالي

 �سمان جلميع العّمال والأجراء بدون ا�ستثناء بالإ�سافة 

يف.
ّ
اإىل فقراء املدن والر

العمل  على  القابلّية  فقدان  م�ستويات  كّل  ي�سمل  �سمان   

كاملر�س والعجز وال�ّسيخوخة واحَلّمل والرّتّمل واليتم والبطالة.

مان.  يتحّمل اأرباب العمل جميع تكاليف ال�سّ

يكون  والبطالة  العمل  على  ة 
ّ
القابلي فقدان  حالة  يف   

الّتعوي�س موازياً لالأجور على الأقّل.

مان.  الّت�سيري الّذاتي العّمايل الكامل جلميع موؤ�ّس�سات ال�سّ

�س ال�ّسعب للعمل: األك�سندر �سليابنيكوف
ّ
مفو

 التعليم الشعبي

يا مواطني رو�سيا!

ابع من ت�رسين الّثاين، �سيطرت اجلماهري 
ّ

مع ثورة ال�س  

ة.
ّ
لطة احلقيقي

ّ
ٍة على ال�س

ّ
الكادحة لأّول مر

لطة، 
ّ

ال�س هذه  و�سع  قد  وفيات 
ّ

لل�س العاّم  املوؤمتر  اإّن   

�سي ال�ّسعب.
ّ
موؤّقتاً، بيد جلنته الّتنفيذّية وجمل�س مفو

با�سم ال�ّسعب الّثائر جرى تعييني مفّو�ساً لل�ّسعب لّلتعليم.  

اإّن ما تبّقى للحكومة املركزّية من �سلطٍة يف الإ�رساف   

ة 
ّ
�سي

ّ
اأيدي »مفو ال�ّسعبي قد و�سع بني  الّتعليم  العاّم على 

�س 
ّ
مفو راتها 

ّ
مقر وينّفذ  يراأ�سها  اّلتي  ال�ّسعبي«  الّتعليم 

ة.
ّ
ة الّتاأ�سي�سي

ّ
ال�ّسعب، وذلك اإىل حني انعقاد اجلمعي

الّلجنة  هذه  �ستعتمد  ة 
ّ
اأ�سا�سي اقرتاحات  اأّي  على   

ة؟ كيف يجري حتديد جمال عملها؟
ّ
احلكومي
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اخلط العام للن�شاط التعليمي

�سلطة  كّل  على  يجب  واجلهل  ة 
ّ
الأّمي ت�سوده  بلٍد  يف 

الّن�سال  اأهدافها  راأ�س  على  ت�سع  اأن  ة 
ّ
حقيقي ة 

ّ
دميقراطي

�سّد هذا الّظالم. يجب اأن ت�سل اإىل و�سعٍ يكون فيه كّل 

ال�ّسعب متعّلماً باأقرب فر�سة ممكنة وذلك بتنظيم �سبكٍة من 

املدار�س على اأ�سا�س متطّلبات الرّتبية احلديثة ويجب اأن 

�س 
ّ
حتّقق الّتعليم العاّم الإلزامي واملّجاين للجميع، واأن توؤ�س

جتّهز،  بحيث  املعّلمني  دور  من  �سل�سلة  ذاته  الوقت  يف 

ني، فرو�سيا 
ّ
ال�ّسعبي املعّلمني  من  قوّياً  بوقٍت ق�سري، جي�ساً 

ٍة اإليهم )...(.
ّ
ال�ّسا�سعة بحاجٍة ما�س

خرباء الرتبية 

الرّتبية  خرباء  بجميع  ب  ترحّ الّدولة  ة 
ّ
�سي

ّ
مفو اإّن 

ف، هذا 
ّ
لي�ساركوا يف عمل تعليم ال�ّسعب العظيم وامل�رس

د البلد )...(.
ّ
ال�ّسعب اّلذي هو �سي

اتها هي حت�سني و�سع 
ّ
اأوىل مهم اأّن  ة 

ّ
�سي

ّ
تعترب املفو  

هوؤلء  ة، 
ّ
اِلبتدائي املدار�س  معّلمي  وخ�سو�ساً  املعّلمني 

العمل  يف  امل�ساهمني   
ّ
اأهم اأّنهم  رغم  الفقر  مدقعي 

الّثقايّف. يجب حتقيق مطالبهم العادلة فورًا وباأّي ثمن، 

بزيادة  عبثاً،  ولكن  طالبت،  قد  املدار�س  بروليتاريا  اإّن 

اأجورها اإىل مئة روبل يف ال�ّسهر. اإّنه ملن العار اأن يظّل 

و�سي يف حالة 
ّ
احقة من ال�ّسعب الر

ّ
ة ال�س

ّ
معّلمو الغالبي

فقرٍ بعد الآن.

تتوّقف  اأن  ي�سعها  ل  ة 
ّ
احلقيقي ة 

ّ
الّدميقراطي اأّن  اإّل   

اأن  عليها   .
ّ
اِلبتدائي الّتعليم  وعند  ة 

ّ
ي
ّ
الأم حمو  عند 

عّدة  ذات  دة  موحّ ة 
ّ
علماني مدر�سة  تكوين  باجّتاه  تعمل 

م�ستويات. اإّن املثال الذي نطمح اإليه هو اإتاحة الفر�سة 

لوا تعليمهم العايل اإذا اأمكن.  جلميع املواطنني اأن يح�سّ

وما دامت هذه الفكرة مل تتحّقق بعُد بالّن�سبة اإىل اجلميع 

ة اإىل املرحلة 
ّ
فاإّن اِلنتقال بني جميع امل�ستويات املدر�سي

ًا على 
ّ
اأن يعتمد كّلي ة، يجب 

ّ
اأي املرحلة اجلامعي العليا، 

كفاءة الّتلميذ ولي�س على مدخول عائلته.

للّتعليم   
ّ
احلقيقي  

ّ
الّدميقراطي الّتنظيم  م�سكلة  اإّن   

ة 
ّ
ا�ستعماري  

ٌ
اأفقرته حرب بلدٍ  م�سكلة عوي�سة يف  لهي 

لطة 
ّ

ال�س ت�سّلموا  اّلذين  ال 
ّ
العم اأّن  اإّل  طويلة،  ة 

ّ
اإجرامي

بني  �سالح  اأجنع  �سيكون  الّتعليم  اأّن  يتذّكروا  اأن  يجب 

ة  . اإّن ح�سّ
ّ
رهم النف�سي

ّ
اأيديهم لتح�سني اأحوالهم ولتطو

هذا  كبرية،  ة  تكون ح�سّ اأن  يجب  املوازنة  من  الّتعليم 

اأخرى من موازنة  رغم �رسورة تخفي�س تكاليف مواّد 

مندوبو املعامل

يف برتوغراد

يف ني�سان ١٩١٧
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ة وجمٌد 
ّ
 لالأم

ٌ
ة كبرية هي فخر

ّ
ال�سعب. اإّن موازنًة تعليمي

ر 
ّ
ة اأو التي يف طريق الّتحر

ّ
اإّن �سعوب رو�سيا احلر لها. 

لن تن�سى ذلك.

ة واجلهل ل ميكن اأن ينح�رس 
ّ
ي
ّ
اإن الّن�سال �سّد الأم  

فالكبار  وال�ّسباب،  لالأطفال   
ّ
املدر�سي الّتعليم  بتوفري 

اأي�ساً متلّهفون لإنقاذ اأنف�سهم من الو�سع املنحّط لرجٍل 

ل يعرف القراءة ول الكتابة. لذا يجب اأن حتتّل مدار�س 

ة للّتعليم ال�ّسعبي.
ّ
الكبار جمالً وا�سعاً يف اخلّطة العام

التعليم والتثقيف

من ال�رّسورة متييز الفرق بني الّتعليم والّتثقيف.

اإىل  املعّلم  اجلاهزة من  املعرفة  نقل  ة 
ّ
الّتعليم هو عملي  

الفرد  ة 
ّ
�سخ�سي اإّن  خاّلقة.  ٌة 

ّ
فعملي الّتثقيف  اأّما  الّتلميذ. 

امل�سمون،  من جهة  تغنى  تتبلور،  »تتثّقف« طوال حياته، 

ت�سبح اأقوى واأكمل.

وجنود،  وفاّلحني  عّمالٍ  من  الكادحة،  اجلماهري  اإّن   

 والعايل. ولكّنها متعّط�سة اأي�ساً 
ّ
متعّط�سة للّتعليم البتدائي

اأخرى  فئة  اأّي  ول  املثّقفون  ول  احلكومة  ل  الّثقافة.  اإىل 

املدر�سة،  الّثقافة.  هذه  لهم  تقّدم  اأن  ت�ستطيع  خارجهم 

عوامل  اإّل  لي�ست  �سابه  وما  املتحف،  امل�رسح،  الكتاب، 

ة،  ة، م�ساعرهم اخلا�سّ م�ساعدة. اإّنهم ميلكون اأفكارهم اخلا�سّ

ة يف معاجلة م�ساكل الفرد واملجتمع. العامل  طرقهم اخلا�سّ

�سيعمل   
ّ
الّزراعي والعامل  بطريقته،  �سيعمل  املدينة  يف 

بطريقته لبناء نظرته ال�ّساملة التي تخرتقها نظرة العّمال 

التي يكون فيها  الّظاهرة  اأبهى من  اأروع ول  ة. ل 
ّ
الّطبقي

ة 
ّ
الَفني ة 

ّ
ال�ّسخ�سي بناء  يف  وامل�ساركني  ال�ّسهود  اأبناوؤها 

.
ّ
ة ال�ّساملة بوا�سطة العمل اجلماعي

ّ
احلر

عاماًل  لي�س  ولكنه  هاّماً،  عاماًل  �سيكون  الّتعليم  اإّن   

اخلاّلقة  الّطاقة  الّنقد،  املجال هو  والأّهم يف هذا  حا�سماً. 

ة 
ّ
ة اإن�ساني

ّ
عند اجلماهري نف�سها، فالعلوم والفنون لها اأهّمي

كّل  مع   جذرّياً 
ّ

تتغري اإّنها  فقط.  اأجزائها  بع�س  عاّمة يف 

ة بعيدة املدى )...(.
ّ
ثورة طبقي

اإّن الّدعوة اإىل �سالمة الوطن تكمن يف تعاون جميع   

ة.
ّ
ة احلقيقي

ّ
ة والّدميقراطي

ّ
قواه احلي

واملثّقفني  الكادحة  اجلماهري  جهد  باأّن  نوؤمن  اإّننا   

حمنته  من  البلد  خرج 
ُ
�سي اّلذي  هو  ال�رّسفاء  رين 

ّ
املتنو

ة 
ّ
ال�سرتاكي اإىل  الكاملة  ة 

ّ
بالّدميقراطي مروراً  القا�سية، 

وتاآخي الأمم.

مفّو�س ال�ّسعب للّتعليم: ا. ف. لونات�سار�سكي

  
قضية الخمور 

االأمر رقم 1 

 مينع اإنتاج الكحول وامل�رسوبات الكحولّية حّتى اإ�سعارٍ اآخر.

 على جميع منتجي الكحول وامل�رسوبات الكحولّية اأن يبّلغوا 

عن اأمكنة خمازنهم قبل ال�ّسابع والع�رسين من هذا ال�ّسهر.

اّلذين  جميع  الّثورّية  الع�سكرّية  املحكمة  اإىل  يقّدم   

يخالفون هذا الأمر.

الّلجنة الع�سكرّية الثورّية

االأمر رقم 2

اإىل جميع جلان  الفنلندّي  احلر�س  احتياط  فوج  من جلنة 

امل�ساكن واإىل مواطني فا�سيللي اأو�سرتوف.

ملحاربة  قذرة  طريقة  الربجوازّية  اختارت  لقد   

البلد،  من  خمتلفة  اأجزاء  يف  فاأن�ساأت،  الربوليتاريا، 

م�ستودعات خمر كبرية واأخذت توّزع اخلمور على اجلنود 

حماِولًة زرع بذور الّتفرقة يف �سفوف اجلي�س الّثوري.

اعة الّثالثة، 
ّ

اإّننا ناأمر جلان امل�ساكن باأن تتقّدم يف ال�س  

احلر�س  فوج  جلنة  رئي�س  وتخرب  الأمر،  هذا  ن�رس  موعد 

البنايات  يف  املوجودة  اخلمر  ات 
ّ
كّمي عن  ًا 

ّ
�رس الفنلندي 

الّتابعة لها.

اإّن اّلذين يخالفون هذا الأمر �سيعتقلون ويقّدمون اإىل   

اخلمر  من  واملخازن  تهم، 
ّ
ملكي وت�سادر  ترحم  ل  حماكم 

 �ساعتني 
ّ
ن�سف بالّديناميت بعد م�سي

ُ
اّلذي يوجد �سوف ي

الإجراءات  اأّن  اأثبتت  قد  الّتجربة  لأّن  الإنذار  هذا  على 

ة.
ّ
املت�ساحمة ل تاأتي بالّنتائج املرجو

ة ثانية قبل الّن�سف.
ّ
تذّكروا اأّننا لن ننذركم مر  

جلنة فوج احلر�س الفنلندي
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بيان ليون تروتسكي عن نرش االّتفاقات الرّسية

الّتحالف  الدبلوماسّية الرسّية من أرشيف السياسة اخلارجّية للقيرصّية وحلكومات  الوثائق  إذ ننرش 
الربجوازي خالل األهشر السبعة األوىل من الثورة، ننّفذ تعهدًا اّتذه حزبنا عندما كان يف المعارضة. 
كرثّية من أجل إخضاعها  إّن الدبلوماسّية الرّسية أداة رضورّية لألقلّية المالكة المضطّرة إىل خداع األ
طّورت  قد  اللصوصّية،  وبتحالفاهتا وصفقاهتا  للغزو  السوداء  اإلمربيالّية، مبخّططاهتا  إّن  لمصاحلها. 
أوروبا  الذي يهنك شعوب  الّنضال ضّد اإلمربيالّية  إّن  الرّسية إىل أعىل درجاته.  الدبلوماسّية  نظام 
األسباب  من  يكفي  ما  متلك  اليت  الرأسمالّية،  الدبلوماسّية  ضّد  نضال  ذاته  اآلن  يف  هو  ويدّمرها 

لتخىش نور الهّنار.
إّن الشعب الرويّس، وشعوب أوروّبا والعالم أمجع جيب أن يعرفوا احلقيقة الموّثقة عن خمّططاٍت   
رسمها يف الرّس أرباُب المال والصناعّيون مبعّية وكالهئم الربلمانّيني والدبلوماسّيني. وإّن شعوب أوروّبا 

قد دفعت مثن هذه احلقيقة بتضحياٍت غري حمدودة وبالّشقاء االقتصادّي الاشمل.
إّن إلغاء الدبلوماسّية الرسّية هو الرّشط األّول لسياسٍة خارجّية صادقة، شعبّية ودميقراطّية حّقًا.   
الّسبب  ولهذا  الّتنفيذ.  موضع  السياسة  تلك  تضع  أن  واجهبا  من  أّن  السوفياتّية  احلكومة  وتعترب 
اآلن  يف  ننرش  وحكوماهتا،  المتحاربة  الّشعوب  مجيع  الفورّية عىل  الهدنة  علنًا  نقرتح  فيما  بالّذات، 
ذاته هذه المعاهدات واالّتفاقات اليت فقدْت أّي قّوة إلزامّية بالّنسبة إىل العّمال واجلنود والفاّلحني 

الّروس الذين وضعوا السلطة بني أيدهيم.
لتحسني  الوثائق  استخدام هذه  حياولون  قد  هنغاريا   - والّنماس  ألمانيا  إّن سياسّي وصحافّي   
صورة إمرباطورّيات احللف المركزّي. لكّن أّي حماوالٍت من هذا الّنوع حمكوم علهيا باإلخفاق الّداعي 

إىل الّشفقة، وذلك لسببني اثنني.
كاٍف  بوضوح  تعالج  رّسّيًة  وثائقرَ  العاّم  الّرأي  متناول حمكمة  يف  نضع رسيعًا  أن  ننوي  ألّننا  أّواًل،   

ّية. دبلوماسّية اإلمرباطورّيات المركز
اإلمربيالّية.  اللصوصّية  الرسّية هي اشملة قدر شمول  الدبلوماسّية  أّن واسئل  واألهّم،  ثانيًا،   
اخلارجّية،  دوائرها  أرسار  إىل  المؤّدي  الثورّي  الطريق  األلمانّية  الربوليتاريا  تسلك  سوف  فعندما 
سوف تنزتع وثائق لن تكون أدىن خطورة من تلك اليت حنن بصدد نرشها اآلن. يبقى أن نأمل أن يتّم 

ذلك رسيعًا.
إّن حكومة العّمال والفاّلحني تعلن إلغاء الدبلوماسّية الرسّية ومناوراهتا وشيفراهتا الرسّية وأكاذيهبا.   
لسنا منلك ما خنفيه. إّن برناجمنا يعرّب عن الرغبات احلاّرة لماليني من العّمال واجلنود والفاّلحني. نريد 
إسقاط حكم رأس المال بأرسع ما ميكن. وإذ نفضح أمام العالم كّله أعمال الّطبقات احلاكمة، كما 
الّثابت  األاسس  يشّكل  الذي  بالّنداء  العّمال  إىل  نتوّجه  الرسّية،  الدبلوماسّية  الوثائق  يف  تتجّسد 

لسياستنا اخلارجّية »يا عّمال العالم احّتدوا«.

٢٢ نوفمرب   *

١٩١٧، تروت�سكي، 

الأعمال الكاملة، 

املجّلد الثالث،

�س ٦٤  
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تظاهرة الأول من 

اأيار ١٩١٨

يف برتوغراد
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األممّية الشيوعّية: مواقف من قضايا عربّية

 1 

املوؤمتر الثاين للكومنرتن

متّوز / يوليو - اآب / اأغ�شط�س 1920

�شّد اإن�شاء دولة يهودّية يف فل�شطني1

ة 
ّ
 ما �سدر عن هذا املوؤمتر �رسوط الن�سمام اإىل الأممي

ّ
اأهم

ة وم�ساألة 
ّ
ة و»املو�سوعات حول امل�ساألة الوطني

ّ
ال�سيوعي

بعد  املوؤمتر  ها 
ّ
واأقر لينني  بها  َتقّدم  التي  امل�ستعمرات« 

اإجراء عدد من التعديالت عليها.

الفقرة  اأدخل على  الذي  التعديالت ذلك  ومن هذه   

ة 
ّ
ال�ساد�سة من املو�سوعة احلادية ع�رسة حول ال�سهيوني

ة فل�سطني.
ّ
وق�سي

وفيما يلي الفقرة والتعديل باحلرف الأ�سود:  

الذي  اخلداع  با�ستمرار  نف�سح  اأن  علينا  »يجب   

ذات  الطبقات  مب�ساعدة  ة 
ّ
ال�ستعماري القوى  متار�سه 

المتيازات يف الأقطار املخ�سعة على جماهري ال�سّغيلة 

حيث  حتديداً،  املتاأّخرة  الأقطار  ويف  اأجمع،  العامل  يف 

 ،
ّ
ال�سيا�سي ال�ستقالل  �ستار  وراء  ال�ستعمار،  ين�سئ 

ًا 
ّ
عملي له  التابعة  ة 

ّ
واحلكومي ة 

ّ
الدولتي �سات 

ّ
املوؤ�س �ستى 

ًا. وكمثال �سارخ 
ّ
اً وع�سكري

ّ
اً ومالي

ّ
ة كاملة، اقت�سادي

ّ
تبعي

العاملة يف  الطبقة  متار�سه على  الذي  اخلداع  على هذا 

ة 
ّ
الأقطار املقهورة واملخ�سعة قوى »احللفاء« ال�ستعماري

ات تلك الأقطار - نذكر م�رشوع ال�سهاينة 
ّ
وبرجوازي

اإن�ساء  بحّجة  ال�سهيونّية،  تعمل  حيث  فل�سطني  يف 

اليهود  ي�سّكل  حيث  فل�سطني،  يف  يهودّية  دولة 

ن�سبة ال ُتذكر من �سّكانها - على اإخ�ساع ال�سّكان 

اال�ستغالل  لنري  العرب  الكادحني  من  االأ�سلّيني 

هو  ال�سوفياتّية  اجلمهورّيات  احتاد  اإّن  االإنكليزّي. 

ال�سعيفة  القومّيات  خال�ش  اإل  الوحيد  ال�سبيل 

واملقهورة يف الظروف الدولّية الراهنة«.

نة من مندوبي الأحزاب 
ّ
اقرتحت التعديل جلنة مكو  

اأملانيا،  هولندا،  فرن�سا،  بلغاريا،  رو�سية،  يف  ة 
ّ
ال�سيوعي

املجر، الوليات املّتحدة، الهند، ال�سني، كوريا وبريطانيا. 

ت 
ّ
وي�سّدد لينني يف تقريره اأمام املوؤمتر على اأّن اللجنة اأقر

.
٢
جميع التعديالت بالإجماع

 2 

ل ل�شعوب ال�رشق
ّ
املوؤمتر االأو

اأيلول / �شبتمرب 1920

اإىل اجلهاد املقّد�س حتت الراية احلمراء٣

بدعوة من الكومنرتن، عقد موؤمتر باكو ل�سعوب ال�رسق 

يف اآب / اأغ�سط�س - اأيلول / �سبتمرب ١٩٢٠ يف مدينة 

ًا 
ّ
باكو. ح�رس املوؤمتر ١٨٩١ مندوباً بينهم ١٢٧٣ �سيوعي

تهم من الأتراك )٢٣٥( والفر�س )١٩٢( والأرمن 
ّ
اأغلبي

يف  امل�سلمة  ال�سعوب  مندوبي  عن  ف�ساًل  ني 
ّ
واجليورجي

عرب.  مندوبني   ٣ اأي�سًا  وح�رسه  ال�سوفياتي.  الحّتاد 

كون،  وبيال  ورادك  بزينوفييف  الكومنرتن  قيادة  متّثلت 

�سعوب  اإىل  »نداء  ة 
ّ
اخلتامي جل�سته  يف  املوؤمتر  وتبّنى 

�سّد  املقّد�س  واجلهاد  الوحدة  اإىل  دعاها  ال�رسق« 

رهم 
ّ
ال�ستعمار الربيطايّن بو�سفه الو�سيلة الوحيدة لتحر

وهذا  القت�سادي.  وال�ستغالل  ة 
ّ
ال�سيا�سي الهيمنة  من 

ة.
ّ
اأبرز ما ورد فيه عن املنطقة العربي

»خي�ست هذه احلرب لقت�سام العامل، وعلى الأخ�ّس   
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اأن  اأجل  من  ال�رسق، خي�ست  لقت�سام  اآ�سيا، خي�ست 

ن هو الذي �سي�سري على اأقطار اآ�سيا، ومل�سلحة 
َ
ر م

ّ
يتقر

وف ُت�ستعبد �سعوب ال�رسق.
َ
من �س

للجزيرة  اإنكلرتا  قّدمت  ماذا  ال�رسق!  �سعوب  يا   

ة م�ستقّلة 
ّ
ة والعراق؟ اأعلنت اأّن ثالث دول اإ�سالمي

ّ
العربي

لْت اإىل م�ستعمرات تابعة لها، وطردت اأ�سحاب 
ّ
قد حتو

الأر�س من العرب من اأرا�سيهم وحرمْتهم من اأخ�سب 

ة 
ّ
ي دجلة والفرات ومن اأف�سل املراعي احليوي

َ
وديان نهر

املو�سل  يف  النفطية  املوارد  اأثمن  و�سلبت  ملعي�ستهم، 

الرزق،  موارد  كاّفة  من  العرب  حرم  وهكذا  والب�رسة. 

منها  يعانون  التي  املجاعة  على  تراهم  بريطانيا  بينما 

لإخ�ساعهم وا�ستعبادهم.

حلفنة   
ً
اإر�ساء لفل�سطني؟  اإنكلرتا  تقّدمه  الذي  وما   

من  العرب  طردت  والإنكليز،  اليهود  ني 
ّ
الراأ�سمالي من 

تتيح  ولكي  اليهود.  للم�ستوطنني  ومنحْتها  اأرا�سيهم 

على  �سّلطتهم  العرب،  ر 
ّ
لتذم متنّف�سًا  ذاته  الوقت  يف 

اأن�ساأتها هي نف�سها، زارعة  ة التي 
ّ
امل�ستعمرات اليهودي

م�سعفة  القبائل،  جميع  بني  والبغ�ساء  ر 
ّ
والتذم اخلالف 

كال الطرفني لكي تنفرد هي بال�سيطرة«.

يرزحون  ال�سّكان  حيث  مل�رس  اإنكلرتا  قّدمت  ماذا   

وهو  عقود،  ثمانية  منذ  الإنكليز  ني 
ّ
الراأ�سمالي نري  حتت 

ارة 
ّ
نري اأثقل من نري الفراعنة الذين بنوا الأهرامات اجلب

بعمل العبيد.

 
ّ
ل جهاد مقّد�س حقيقي

ّ
)...( اإّننا ندعوكم الآن اإىل اأو  

ة احلمراء. ندعوكم اإىل اجلهاد 
ّ
ة ال�سيوعي

ّ
حتت راية الأممي

تكم، من اأجل حياتكم.
ّ
ي
ّ
املقّد�س من اأجلكم، من اأجل حر

ني الأقوياء يف 
ّ
اإّن اإنكلرتا، اآخر القرا�سنة الإمربيالي  

ال�رسق  بلدان  على  ال�سوداء  اأجنحتها  تب�سط  اأوروبا، 

الإ�سالمي م�ستعبدًة �سعوبها.

...قوموا للّن�سال �سّد هذا القر�سان!  

املقّد�س  للجهاد  واحد،  رجل  َقومة  جميعًا،  قوموا   

�سّد املحتّلني الإنكليز!

 امل�سرتك - اإنكلرتا 
ّ
وا جميعًا للّن�سال �سّد العدو

ّ
هب  

ة!
ّ
ال�ستعماري

لرتفرف عالياً راية اجلهاد احلمراء.  

هذا جهاد مقّد�س من اأجل حترير �سعوب ال�رسق، من   

ة اإىل قاهرين ومقهورين، 
ّ
اأن تزول ق�سمة الب�رسي اأجل 

من اأجل امل�ساواة الكاملة بني جميع ال�سعوب والقبائل، 

بغ�ّس النظر عن اللغة ولون الب�رسة واملعتقد الديني!

اإّنه جهاد مقّد�س �سّد ق�سمة العامل اإىل بلدان متقّدمة   

بلدان  م�ستقّلة،  واأخرى  تابعة  بلدان  متاأّخرة،  واأخرى 

حاكمة وم�ستعمرات!

نري  من  جمعاء  ة 
ّ
الب�رسي لتحرير  مقّد�س  جهاد  اإّنه   

ة وال�ستعمار، والق�ساء على ا�سطهاد 
ّ
ة الراأ�سمالي

ّ
عبودي

�سعب لآخر، وا�ستغالل الإن�سان لأخيه الإن�سان!

وال�ستقالل  ة 
ّ
ي
ّ
احلر اأجل  من  مقّد�س  ...جهاد   

الفاّلحني  ملاليني  ال�رسق.  �سعوب  جلميع  وال�سعادة 

ال الذين ت�ستعبدهم اإنكلرتا!
ّ
والعم

يقف  هذا  املقّد�س  اجلهاد  يف  ال�رسق!  �سعوب  يا   

الفاّلحني  وجميع  ني 
ّ
الثوري ال 

ّ
العم جميع  جانبكم  اإىل 

العون.  يد  لكم  ميّدون  و�سوف  الغرب.  يف  املقهورين 

ويقاتلون وميوتون معكم.

ل ملمّثلي �سعوب ال�رسق يخاطبكم.
ّ
اإّنه املوؤمتر الأو  

ال ال�رسق والغرب، وحدة 
ّ
تعي�س وحدة فاّلحي وعم  

جميع الكادحني، جميع امل�سطهدين وامل�ستغّلني!

ة!
ّ
ة ال�سيوعي

ّ
تعي�س قيادتنا املنا�سلة - الأممي  

ال�رسق  ل�سعوب  املقّد�س  اجلهاد  اأوار  لي�ستِعر   

ة!
ّ
وكادحي العامل �سّد اإنكلرتا ال�ستعماري

 
يا شعوب الشرق! في الجهاد المقدس هذا يقف إلى جانبكم 
جميع العمال الثوريين وجميع الفالحين المقهورين في الغرب. 
إنه  معكم.  ويموتون  ويقاتلون  العون.  يد  لكم  يمدون  وسوف 
وحدة  تعيش  يخاطبكم.  الشرق  شعوب  لممثلي  األول  المؤتمر 
جميع  الكادحين،  جميع  وحدة  والغرب،  الشرق  وعمال  فالحي 

المضطهدين والمستغلين.

ة فل�سطني«،
ّ
ة وق�سي

ّ
ة ال�سيوعي

ّ
فواز طرابل�سي، »الأممي  ١

يف املقاومة الفل�سطينّية، الواقع والتوّقعات، دار الطليعة، بريوت،  

١٩٧١، �س ٦٧  

 Theses of the Communist Internationalانظر  ٢

 (as adopted by the Second Congress held in Moscow, August 1920, CPGB,  

(.London 1921, p.11 ولينني، املوؤّلفات الكاملة، الطبعة الإنكليزّية،

اجلزء ٣١، �س ٥٦٤ امل�سدر ذاته، �س ٢٤٠   

ر ال�رسق، املوؤمتر الأّول ل�سعوب ال�رسق،
ّ
ة وحتر

ّ
ة ال�سيوعي

ّ
الأممي  ٣

باكو ١-٨ اأيلول / �سبتمرب ١٩٢٠، ترجمة فواز طرابل�سي، دار الطليعة   

للطباعة والن�رس، بريوت، ١٩٧٢، �س٢٣٥ - ٢٥٠. ن�رس النداء يف ن�رسة 

ة«، ل�سان حال الكومنرتن، عدد ٢٠ كانون الأّول/دي�سمرب 
ّ
ة ال�سيوعي

ّ
»الأممي

١٩٢٠. انظر اأي�سًا:

 I Spector, The Soviet Union and the Muslim World,  

1917-1958, University of Washington Press, Seatle, 1919  

الهوام�ش
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جامعي وكاتب، 
بريطانيا ولبنان. آخر 
مؤّلفاته، »الشعب 
يريد. حبث جذرّي
يف االنتفاضة
العربية« )20١3(
و»انتكاسة االنتفاضة 
العربية. اعراض 
مرضية« )20١6(.

جلبري األشقر

جردة حاسب تارخيّية

الذكرى  �سنة   ،٢٠١٧ �سنة  ت�سهد  اأن   
ّ
الطبيعي من  كان 

من  هاّم  عدد  �سدور  ة، 
ّ
الرو�سي  ١٩١٧ لثورة  املئوّية 

تاريخ  يف   
ّ
املف�سلي احلدث  لذلك  �سة  املخ�سّ الكتب 

عام.  بوجٍه  احلديث  التاريخ  يف  بل  ل  الع�رسين،  القرن 

باللغة الإنكليزّية وحدها، �سدرت دّزينٌة من الكتب بني 

من   
ٌ
ق�سم قدمية.  لعناوين  اإ�سدار  واإعادة  جديدة  عناوين 

، يقوم على التعليق على الثورة 
ّ
العناوين اجلديدة �سيا�سي

اإىل  بال�ستناد   
ّ
تب�سيطي ب�سكل  حكايتها  �رسد  اإعادة  اأو 

اإىل  العموم  على  تنت�سب  ة 
ّ
�سيا�سي ولغاية  ثانوّية  م�سادر 

 على 
ّ

التاريخ الأ�سطوري، الذي ت�سبه روايته التي ل تتغري

املوؤمنني  النبوّية لدى  ال�سرية  اأو  العقود �سرية امل�سيح   
ّ
مر

اأن يكون  ني وامل�سلمني. ومن غري امل�ستغرب 
ّ
من امل�سيحي

خني 
ّ
املوؤر الكتب من غري  ال�سنف من  موؤّلفي هذا  اأغلب 

ة.
ّ
ني، واأن يكون معظمهم ل يح�سن اللغة الرو�سي

ّ
الأكادميي

تاريخٍ  فُكتب  الإ�سدارات،  من  الآخر  الق�سم  اأّما   

 ل يقت�رس على 
ٍّ
، تقوم على جمهوٍد بحثي

ّ
معظمها اأكادميي

امل�سادر الثانوّية باللغة الإنكليزّية، بل ي�ستند اإىل م�سادر 

اأغلب  يف  كانت  لو  حتى  الرو�سيّة،  باللغة  وثانوّية  اأّولية 

احلالت كتَب توليٍف اأكرث من كونها اأبحاثًا جديدة، تعيد 

النظر يف الثورة الرو�سيّة مبنا�سبة ذكراها املئوّية من خالل 

امل�سافة الزمنيّة النوعيّة التي باتت تف�سلنا عن احلَدث، كما 

اء 
ّ
يف �سوء امل�سادر العديدة التي اأتيحت للموؤّرخني من جر

 بعد انهيار الحتاد ال�سوفياتي قبل 
ّ
فتح الأر�سيف الرو�سي

ربع قرن. واإذا كان العقد الأّول للثورة الفرن�سيّة ل يزال، 

بعد انق�ساء اأكرث من قرنني، حمّط خالفات بني املوؤّرخني، 

اجلوهر  �سيا�سيّة  خالفات  وهي  العاّم،  اجلمهور  عنكم  دع 

اليعاقبة  �سلطة  مرحلة  تقييم  على  ة  خا�سّ ب�سورة  ترتّكز 

الرو�سيّة حرّي  للثورة  الأّول  فالعقد   ،)١٧٩٥ -  ١٧٩٣(

باأن يثري خالفاٍت مماثلة، بل اأكرث حّدة، اإزاء �سلطة البال�سفة. 

 Russia in Revolution: An Empire in Crisis, 1890 to 1928,

Stephen Anthony Smith,

Oxford University Press, 2017
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 ١ S. A. Smith, Russia 
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Empire in Crisis, 

1890-1920, Oxford: 

Oxford University 

Press, 2017.

ذلك اأّنه اإذا كانت الق�سايا التي هي يف �سميم العقد الأّول 

 املعا�رس، 
ّ
للثورة الفرن�سيّة ل تزال ت�سغل واقعنا ال�سيا�سي

العقد  �سميم  هي يف  التي  تلك  باإ�سغالنا  اأحرى  هي  فكم 

اجلديدة  الكتب  اأّن  ذلك  لة  حم�سّ الرو�سيّة.  للثورة  الأّول 

التاريخ  كتب  اأّما  توّقعه.  ي�سهل  كما  بامتياز،  �سيا�سيّة 

 
ّ
الأيديولوجي التيّار  اإىل  اأغلبها  فينتمي  اجلديدة  البحثيّة 

باللغة  لرو�سيا  الأكادمييّة  الدرا�سة  يف  ال�سائد   
ّ
اليميني

الإنكليزّية، وهي تلتزم الهجاء اإزاء احلقبة املذكورة.

كتاب خمتلٌف عن ال�شائد

، يختلف عن 
ّ
 هاّم يف املجال الأكادميي

ٌ
هذا وثّمة ا�ستثناء

ار ال�سائد بجالء لكن بدون اأن يعيد اجرتار التاريخ 
ّ
التي

مبمار�سةِ  ة 
ّ
املو�سوعي يتوّخى  كتاب  وهو  الأ�سطورّي. 

مع  التعاطف  منطلق  من  البال�سفة  لتجربة  متوازن  نقٍد 

هذا  فيها.  انخرطت  التي  اجلماهري  واأماين  الثورة  فكرة 

اأزمة،  يف  اإمرباطورية  ثورة:  يف  »رو�سيا  هو  الكتاب 

اأنتوين(  )�ستيفن  اأي.  اإ�س.  ملوؤّلفه   »١٩٢٨  -  ١٨٩٠

ي�ستند  �سفحة،   ٤٥٠ حوايل  من   
ٌ

كتاب وهو   .
١
�سميث

ة 
ّ
 عظيم من امل�سادر باللغتني الإنكليزّية والرو�سي

ّ
اإىل كم

معروف   
ٌ
موؤّلفه خبري الأخرى.  اللغات  بع�س  عن  ف�ساًل 

ة، در�س يف جامعات مو�سكو 
ّ
ة وال�سيني

ّ
بالثورتني الرو�سي

وبكني و�سانغهاي، وهو الآن باحث يف جامعة اأك�سفورد 

اأوائل  يف  ة 
ّ
اجلامعي درا�سته  فيها  بداأ  قد  كان  التي 

تني من 
ّ
ات. بداأ اهتمام �سميث بالثورتني ال�سيوعي

ّ
ال�سبعيني

ة 
ّ
ار من�سّق عن الرتوت�سكي

ّ
 بتي

ّ
، مر

ّ
ما�سٍ ثورّي مارك�سي

ل  ي�سارّيًا  زال  وما  رّية، 
ّ
التحر ة 

ّ
بال�سرتاكي  

ّ
ثم ومن 

ُيخفي تعاطفه النقدّي مع الي�سار، مبا فيه الي�سار اجلذرّي. 

تان 
ّ
ميداني درا�ستان  منها  عديدة،  موؤّلفات  ول�سميث 

 ١٩١٧ عاَمي  يف  امل�سانع  حلركة  اإحداهما  �سهريتان 

و١٩١٨ يف برتوغراد )ا�سم �سانت بطر�سربغ بني عاَمي 

١٩١٤ و١٩٢٤( واأخرى للحركة العّمالية يف �سانغهاي 

حتى �سحقها عام ١٩٢٧.

تركيز  اختياره  يف  الي�سارّي  الكاتب  توّجه  وينعك�س   

بحثه على العقد الأّول للثورة الرو�سيّة من حيث ما يت�سّمن 

العقد  ذلك  بني   
ّ
نوعي فارٍق  بوجود  اإقرارٍ  من  اخليار  ذلك 

واملرحلة ال�ستالينيّة التي تلته، بخالف علم التاريخ املعادي 

 بوجٍه عاّم الذي ي�سّدد على فكرة 
ّ
للثورة وللفّكر ال�سيوعي

وال�ستالينيّة،  اللينينيّة   / البل�سفيّة  بني   
ّ
احلتمي التوا�سل 

باعتبار الثانية هي البنت ال�رسعيّة لالأوىل. وحيث ينتمي 

لوحًة  يقّدم  فاإّنه  الجتماعي،  التاريخ  تقليد  اإىل  �سميث 

اأّخاذة لتحّولت رو�سيا منذ نهاية القرن التا�سع ع�رس حتى 

القت�سادّي  التحّول:  اأبعاد  بكاّفة  بال�سلطة،  �ستالني  انفراد 

، وغريها. وي�سري 
ّ
 وبالطبع ال�سيا�سي

ّ
 والثقايف

ّ
والجتماعي

املوؤّلف يف م�ستهّل كتابه اإىل اأّن احلرب تلعب دوراً هاّمًا يف 

تناولها �سهدت حروبًا  التي  الزمنيّة  اإّن املرحلة  اإذ  روايته 

عّدة، من احلرب بني رو�سيا واليابان )١٩٠٤ - ١٩٠٥( اإىل 

 احلرب 
ّ
احلرب العامليّة الأوىل )١٩١٤ - ١٩١٨( ومن ثم

 ١٩٢١  -  ١٩١٨( الرو�سيّة  الثورة  تلت  التي  الأهليّة 

القرن  ثورات  كاّفة  اأّن  يالحظ  بل  اأ�سا�سيّة(.  ب�سورة 

الع�رسين ال�سرتاكيّة نتجت من حروب، ولتلك املالحظة 

اأهميّة اإذ �سوف يعود اإليها يف خال�سة الكتاب.

الثورة« من  الأّول، ي�سف �سميث »جذور  الف�سل  يف   

مبيّنًا   ،١٩٠٥ ثورة  حتى  ع�رس  التا�سع  القرن  ثمانينيّات 

اء 
ّ
كيف اأّن النظام القي�رسّي �سهد اأزمًة مت�ساعدًة من جر

ذروتها  بلغت  وقد   ،
ّ
والجتماعي القت�سادّي  التحديث 

الأوىل.  العامليّة  احلرب  يف  رو�سيا  انخراط  من  بتاأثريٍ 

اأوجٌه  وله  املرحلة،  تلك  يف  الإمرباطورّية  تطّور  وي�سف 

انهارت  التي  العثمانيّة  الإمرباطورّية  بتطّور  عديدة  �سبه 

هي اأي�ساً بنتيجة احلرب ذاتها، ل�سيّما يف ت�سابه الرتوي�س 

والترتيك. كما ي�سف الدولة القي�رسّية وعالقتها بالكني�سة 

بالدولة  لها  الكّتاب  بع�س  و�سف  ناقداً  الأرثوذك�سيّة، 

ه�سا�سة،  واأكرث  اأ�سعف  كانت  اأّنها  يرى  اإذ  البولي�سيّة 

ي�ستعر�س   
ّ
ثم بولي�سيّة.  دولة  متطّلبات  من  ًا،  تنظيميّ

ال�سناعيّة،  الراأ�سماليّة  وتطّور  والفاّلحني  الزراعة  و�سع 

مبا فيه ترّكزها الفائق )وهي �سمٌة معروفة راأى فيها ليون 

 
ّ
ثم املرّكب«(.  »التطّور  �سّماه  ملا  بارزاً  نتاجًا  تروت�سكي 

ثورة ١٩٠٥  انفجار  اإىل  توؤّدي  �سوف  التي  الأزمة  يروي 

على خلفيّة هزمية الدولة القي�رسّية يف حربها مع اليابان.

التي  املرحلة  �سميث  يتناول  الثاين،  الف�سل  ويف   

ومن  للثورة،  التالية   ١٩٠٦ عاّم  باإ�سالحات  بداأت 

عقبتها  اأن  لبثت  ما  التي  ة 
ّ
الأتوقراطي ة 

ّ
القمعي الرّدة   

ّ
ثم

ة وما جنم 
ّ
واأجه�ستها، و�سوًل اإىل اندلع احلرب العاملي

 
لوحة  يقدم  فإنه  االجتماعي،  التاريخ  تقليد  إلى  ينتمي سميث 
أخاذة لتحوالت روسيا منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى انفراد 
االقتصادي واالجتماعي  التحول:  أبعاد  بكافة  بالسلطة،  ستالين 
والثقافي وبالطبع السياسي، وغيرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
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ٍة يف الإمرباطورّية 
ّ
لٍت اقت�سادّيٍة و�سيا�سي

ّ
عنها من حتو

الأحزاب  حالة  يناق�س  كذلك  النفجار.  اإىل  �ستوؤّدي 

ة وعلى الأخ�ّس الأحزاب الثورّية. تلي ذلك يف 
ّ
ال�سيا�سي

الف�سل الثالث درا�سة �سنة ١٩١٧ يف ال�سريورة املوؤّدية 

في�سف  اأكتوبر،  ثورة  حتى  فرباير   / �سباط  ثورة  من 

جمال�س  ت�سكيل  اإعادة  مع  ال�سلطة  ة 
ّ
ازدواجي ن�سوء 

 .١٩٠٥ ثورة  يف  ت�سّكلت  اأن  �سبق  التي  »ال�سوفيات« 

وي�سري يف هذا ال�سدد اإىل اأن املجال�س العّمالية مل تنظر 

فها لينني،  ة، كما و�سَ
ّ
لنف�سها ك�سكل اأعلى من الدميقراطي

ة وتطالب بحما�سة 
ّ
ة برملاني

ّ
بل كانت ت�سبو اإىل دميقراطي

خ اأّن �سعار »كّل 
ّ
ة، اإذ يوؤّكد املوؤر

ّ
ٍة تاأ�سي�سي

ّ
بانتخاب جمعي

ال�سلطة لل�سوفيات« الذي ا�سرتك فيه البال�سفة مع اأق�سام 

كانت  ني 
ّ
والأناركي الثورّيني  ني 

ّ
وال�سرتاكي املنا�سفة  من 

 القائم مع الربجوازّية 
ّ
الغاية منه اإنهاء الئتالف احلكومي

وت�سكيل حكومٍة ت�ستند ح�رساً اإىل الأحزاب املمّثلة يف 

ة.
ّ
ة التاأ�سي�سي

ّ
املجال�س بغية الدعوة اإىل انتخاب اجلمعي

هل كانت الثورة انقالباً؟

ما 
ّ
بعد و�سف اأحداث تلك الأ�سهر الثورّية ال�سهرية، ل�سي

ة الفا�سلة، 
ّ
اأّيام متوز / يوليو وحماولة كورنيلوف النقالبي

ة 
ّ
ة والن�سائي

ّ
ة والقومي

ّ
ر الأو�ساع الطبقي

ّ
يحّلل �سميث تطو

يف تلك الأ�سهر و�سوًل اإىل »ال�ستيالء على ال�سلطة« يف 

الأخري،  املنعطف  هذا  �سدد  اأكتوبر. يف   / الأّول  ت�رسين 

ال�سلطة  ما يجري و�سف ال�ستيالء على  يكتب: »غالبًا 

له  كانت  ة. 
ّ
دميقراطي حكومة  على  تاآمرّي  انقالب  كاأّنه 

بالتاأكيد �سمات انقالب، لكّنه كان انقالبًا مّت الإعالن عنه 

اً«. 
ّ
اأ�سقط حكومًة مل تكن منتخبة دميقراطي بكثافة، وقد 

ميني  )اأي  املعتدلني«  ني 
ّ
»ال�سرتاكي ة 

ّ
م�سوؤولي اإىل  وي�سري 

ة( يف تاأجيل انعقاد موؤمتر ال�سوفيات 
ّ
الأحزاب ال�سرتاكي

الذي  الأمر  اأكتوبر،   / الأول  ت�رسين   ٢٥ اإىل   ٢٠ من 

لوله جلرى ال�ستيالء على ال�سلطة بقرارٍ من املوؤمتر مثلما 

انعقاده كما كان  به تروت�سكي، ولي�س قبل  كان يطالب 

يبغي لينني.

 
كانت الغاية منه  يؤكد المؤرخ أن شعار »كل السلطة للسوفيات« 
إنهاء االئتالف الحكومـــــــــــــــــــــــــــي القائم مع البرجوازية 
وتشكيل حكومة تستند حصرا إلى األحزاب الممثلة في المجالس.
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واحلرب  البل�سفّية  لل�ّسلطة  �س  خم�سَّ الرابع  الف�سل   

البال�سفة  قرار  عن  جنمت  التي  بالأزمة  ويبداأ  الأهلّية. 

الذي  الأمر  البدء،  يف  خال�سة  بل�سفّية  حكومة  ت�سكيل 

حدا بخم�سة بال�سفة على ال�ستقالة من احلكومة )»جمل�س 

بال�سلطة  البال�سفة  انفراد  باأّن  لقناعتهم  ال�سعب«(  مفّو�سي 

ح�سبما   »
ّ
ال�سيا�سي »الإرهاب  اإىل  حمال  ل  يوؤّدي  �سوف 

دخول  فيها  مبا  الالحقة  التطّورات  �سميث  يروي   
ّ
ثم قالوا. 

احلكومة  اإىل  الثورّيني  ال�سرتاكّيني  ي�سار  عن  ممّثلني 

خ�سوع  لعدم  معار�ستهم  من  غم 
ّ
الر على  وجيزة،  لفرتٍة 

ال�سحافة  مبنع  البال�سفة  ولقيام  ال�سوفيات  لقيادة  احلكومة 

»الربجوازّية« من ال�سدور. ويروي بعد ذلك جتربة انتخاب 

، وكيف مّت حّلها 
ّ
اجلمعّية التاأ�سي�سّية تلبيًة للمطلب ال�سعبي

البال�سفة،  معار�سي  من  باأغلبّيٍة  النتخابات  جاءت  بعدما 

وي�سف  دد.  ال�سّ هذا  يف  البل�سفّية  القيادة  حّجة  فينتقد 

�سميث ا�ستيالء البال�سفة على جمال�س ال�سوفيات ذاتها يف 

تكن  مل  التي  املجال�س  حّل  خالل  من  البالد  اأنحاء  �سائر 

اأحزاٌب  فيها  الأغلبّية  على  بل حازت  الأكرثّية،  فيها  لهم 

وهو  ال�سغرية«،  »الربجوازّية  من  باأّنها  البال�سفة  َفها  و�سَ

و�سف مالزم لّدعائهم احتكار متثيل الطبقة العاملة. في�سف 

ال�سريورة التي اأّدت بعد حني اإىل اإر�ساء دولة احلزب الواحد.

للحرب  ومثرية  عديدة  �سفحات  �سميث  �س  ويخ�سّ  

الثورّي  احلكم  من  تطّلبته  الذي  ار 
ّ
اجلب واملجهود  ة 

ّ
الأهلي

ًة يف 
ّ
ة م�ساهمًة اأ�سا�سي

ّ
اجلديد، وكيف �ساهمت احلرب الأهلي

توطيد ال�سلطة الثورّية من خالل بناء »جي�س اأحمر« بلغ 

تعداده خم�سة ماليني ون�سف املليون، وغدا ي�سّكل قاعدة 

الطبقة  �سمور  ة 
ّ
خلفي على  الرئي�سة  ة 

ّ
الجتماعي احلكم 

ا�ستطاع  كذلك  للبال�سفة.  منها  ق�سم  ومعار�سة  العاملة 

ة حتييد ق�سم كبرٍي 
ّ
 من خالل احلرب الأهلي

ّ
احلكم البل�سفي

من الفاّلحني الذين كانوا معادين له، والذين كان عداوؤهم 

ة 
ّ
الأر�ستقراطي ممثلة  )»البي�س«(  القي�رسّية  ة 

ّ
للرجعي

ما 
ّ
ل�سي للبال�سفة،  عدائهم  من  اأكرب  البغي�سة  العقارّية 

اإطار  يف  عليها  ا�ستولوا  التي  بالأرا�سي  تعّلقهم  ب�سبب 

الثورة. ي�ساف اإىل ذلك اأّن ال�ستقطاب احلاّد بني »احلمر« 

ة 
ّ
ال�سرتاكي الأحزاب  قدرة  من  كثرياً  قّل�س  و»البي�س« 

ًا.
ّ
املعاِر�سة للبال�سفة على اأن توؤّثر �سيا�سي

ة 
ّ
ة على خلفي

ّ
القومي امل�ساألة  وي�سف �سميث تطّورات   

ال�سيا�سة  يف  الّتناق�سات  نًا 
ّ
مبي ة، 

ّ
الأهلي واحلرب  الثورة 

ة، واخلالفات بني البال�سفة اأنف�سهم. وقد كان لينني 
ّ
البل�سفي

م�سريها،  تقرير  يف  ال�سعوب  حّق  على  حر�ساً  اأكرثهم 

الثورّي  احلكم  مل�سلحة  اأّن  رفاقه  من  الكثري  راأى  بينما 

ة، 
ّ
اأولوّيًة مطلقًة على ذلك احلّق. واحلال اأّن الدولة البل�سفي

غم من تناق�ساٍت عديدٍة يف هذا املجال، اأعادت 
ّ
وعلى الر

ة على قاعدة منح �سعوبها حقوقًا 
ّ
بناء الإمرباطورّية الرو�سي

اأعلى بكثري ممّا كان لديها يف العهد القي�رسّي، اأو ممّا كان 

ات 
ّ
القومي متعّددة  الأخرى  الإمرباطورّيات  يف  لل�سعوب 

ة والنم�ساوّية - املجرّية اللتني انهارتا اإثر احلرب 
ّ
كالعثماني

ة الأوىل.
ّ
العاملي

ة احلرب«
ّ
الت »�شيوعي

ّ
حتو

التي  الق�سوى  العنف  درجة  ت�سف   
ٌ
اأق�سام ذلك  تلي 

ظّل  يف  »الإرهاب«  ر 
ّ
وتطو ة، 

ّ
الأهلي احلرب  �سهدتها 

نف�سه  احلكم  اأطلقها  �سفة  والإرهاب   ،
ّ
البل�سفي احلكم 

 
ّ
اليعقوبي الإرهاب  بعهد  اإّياها  ّهاً 

م�سب اإجراءاته  على 

ة، الذي راأى فيه لينني مثاًل يجب 
ّ
اأثناء الثورة الفرن�سي

م�ساهمًة   
ّ
البل�سفي الزعيم  �ساهم  وقد  به.  الحتذاء 

ًة يف احلوؤول دون اإخ�ساع جهاز الأمن )ت�سيكا( 
ّ
رئي�سي

تلك  �ساد  الذي  العنف  كان  وقد  هذا  والقانون.  للرقابة 

ًا من نتائج العنف واملجازر الهائلة التي 
ّ
املرحلة هو جزئي

انحالل  نتاج  ًا 
ّ
وجزئي الأوىل،  ة 

ّ
العاملي احلرب  �سهدتها 

وال�رساعات  ة 
ّ
الجتماعي التوّترات  وانفالت  ال�سلطة 

فقد   
ّ
البل�سفي الإرهاب  اأّما  اجلماعات.  اأنواع  �ستى  بني 

و�سعود  ة 
ّ
ال�سرتاكي املعار�سة  على  الق�ساء  مع  ترافق 

الدولة  موّظفي  عدد  اأّن  يف  جتّلت  مت�سّخمة  ٍة 
ّ
بريقراطي

ون�سف  مليونني  اإىل  العام ١٩١٧  مليوٍن يف  من  ارتفع 

اأربع �سنوات، ومن ٦،٤ باملئة من ال�سكان  املليون بعد 

ول  عام ١٩٢٠.  باملئة يف  اإىل ١٣،٥  عام ١٩١٣  يف 

ما 
ّ
تنف�سل »البقرطة« تلك عن تف�سيل البال�سفة، ول�سي

لينني، لالإدارة املركزّية ال�سلطوّية لالقت�ساد على ح�ساب 

املطالب  وهي  فيها.  الّنقابات  ودور  ة 
ّ
العّمالي الرقابة 

قادتها  اأبرز  )من  ة« 
ّ
العّمالي »املعار�سة  خا�ست  التي 

يف  جّداً  القليالت  الن�ساء  اأ�سهر  كولونتاي،  األك�سندرا 

ة( ن�ساًل مريراً من اأجلها داخل احلزب 
ّ
القيادة البل�سفي

 
السلطة  توطيد  في  أساسية  األهلية مساهمة  الحرب  ساهمت 
بلغ تعداده خمسة ماليين  الثورية من خالل بناء »جيش أحمر« 
ونصف المليون، وغدا يشكل قاعدة الحكم االجتماعية الرئيسة 
على خلفية ضمور الطبقة العاملة ومعارضة قسم منها للبالشفة.



بدايات  �لعدد 18- 19 | 2017 / 832018

اأن مّت حّلها ومنع التكّتالت داخل احلزب   اإىل 
ّ
البل�سفي

غدا  اأّنه  اإّل  باملوؤّقت  و�سفه  مّت   
ٌ
قرار وهو   ،١٩٢١ �سنة 

ًا يف هيمنة �ستالني على احلزب.
ّ
�سالحاً رئي�سي

�سّميت  ملرحلة  �س  خم�سّ اخلام�س  الكتاب  ف�سل   

ة 
ّ
ال�سناعي القدرات  تعبئة  في�سف  احلرب«.  ة 

ّ
»�سيوعي

الدول  من  املدعومني  »البي�س«  �سّد  احلرب  لأغرا�س 

نًا كيف �سمح ذلك بتلبية حاجات اجلي�س 
ّ
ة، مبي

ّ
الإمربيالي

و�ساهم  اقت�سادّية جّمة  م�ساكل  اإىل  اأّدى  لكّنه  الأحمر، 

من  نتج  وقد  الدولة.  بقرطة  ت�رسيع  يف  كبرياً  اإ�سهامًا 

وهو  والفاّلحني،  العّمال  بني  التذّمر  �سعود  املرحلة  تلك 

قاعدة  وجنود  بّحارة  انتفا�سة  اأوّجِه  عن  ت 
ّ

عرب  
ٌ
تذّمر

ال�سلطة  قمع  على  احتجاجًا  �سنة ١٩٢١،  كرون�ستادت 

بيرتوغراد.  عّمال  نّفذه  الذي  العاّم  لالإ�رساب  ة 
ّ
البل�سفي

باأّنها  اّتهامها  مع  دموّيًا  قمعاً  النتفا�سة  قمع  وقد جرى 

ٌة بينما كانت يف احلقيقة انتفا�سًة ي�سارّية، 
ّ
موؤامرٌة رجعي

 
ٌ
�سعار وهو  البال�سفة  بدون  ال�سوفيات  ب�سلطة  تطالب 

انت�رس يف ذلك الوقت. ويوؤّكد �سميث اأّنه كان هناك جماٌل 

اإىل   جلاأ 
ّ
البل�سفي اأّن احلكم  اإّل  دين، 

ّ
املتمر للتفاو�س مع 

د. ويرى �سميث اأّن 
ّ
القمع ب�سبب خوفه من ا�ست�رساء التمر

ل الدولة 
ّ
ة احلرب« كانت حا�سمة يف حتو

ّ
مرحلة »�سيوعي

ة 
ّ
للدميقراطي ة معادية 

ّ
ة قمعي

ّ
اإىل دولة بريقراطي ة 

ّ
البل�سفي

وقائمة على دكتاتورّية احلزب الواحد.

�سان  خم�سّ فهما  والأخريان  الالحقان  الف�سالن  اأّما   

التي  اجلديدة«(  القت�سادّية  )»ال�سيا�سة  »النيب«  ملرحلة 

حتى  الع�رسينّيات  طوال  وامتّدت   ١٩٢١ �سنة  بداأت 

 .١٩٢٨ عام  من  بدءاً  عليها  ال�ستالينّية  القيادة  ق�ساء 

فيتناول الف�سل ال�ساد�س تلك املرحلة من زاوية ال�سيا�سة 

والقت�ساد بينما يتناولها الف�سل ال�سابع من زاوية املجتمع 

والثقافة. يف املجال القت�سادّي، اأّدت »النيب« اإىل النفراج 

احلرب«  »�سيوعّية  �سنوات  بعد  ال�ستقرار  اإىل  والعودة 

الزراعة  يف  التحّولت  باإ�سهاٍب  �سميث  وي�سف  العجاف. 

ال�رساع داخل  تفاقم   
ّ
ثم العمل، ومن  وال�سناعة و�رسوط 

القيادة البل�سفّية على خلفّية تعزيز مت�ّسك احلزب باحتكار 

الإ�سالح  اإرفاق  عدم  روا 
ّ
قر البال�سفة  اأّن  واحلال  ال�سلطة. 

والنفراج القت�سادّيني باإ�سالحٍ وانفراجٍ �سيا�سّيني.

مداواة الّداء بالّداء

ي�سف �سميث تبلور نظام النخبة البريقراطّية )نومنكالتورا( 

من خالل تويّل احلزب كاّفة التعيينات الهاّمة يف موؤ�ّس�سات 

من  كبرية  اأعدادٍ  انت�ساب  مع  ذلك  ترافق  وكيف  الدولة، 

تلك   �سدر يف 
ّ
ر�سمي تقرير  )ح�سب  ال�سيا�سّيني«  »الأّمّيني 

لينني  اإدراك  املوؤّرخ  فيتناول  احلاكم.  احلزب  اإىل  الفرتة( 

البل�سفّية  موؤ�ّس�س  اأّن  مبّينًا كيف  البقرطة،  املتعاظم خلطورة 

راأى اأن يواجه تلك البقرطة لي�س بالدقرطة، بل بتوكيل جلنة 

م�سوؤولّية  م�ستحدثة  تفتي�س  هيئة  ومعها  املركزّية  احلزب 

حماربتها، وهو يف ذلك كمن اأراد حماربة الّداء بالتي كانت 

التطّورات  اأي�ساً  ال�ساد�س  الف�سل  وي�ستعر�س  الداء.  هي 

التي حّلت يف ظّل »النيب« يف الأرياف، التي بقيت غالبّيتها 

، ويف م�ساألَتي ال�سيا�سة اخلارجّية 
ّ
مناه�سة للحكم البل�سفي

والقومّيات مع ت�سكيل الحتاد ال�سوفياتي. ويخل�س �سميث 

اإىل اأّن »النيب« عجزت عن تلبية حاجات البالد القت�سادّية 

وكان ل بّد من ت�رسيع الت�سنيع، غري اأّن ذلك مل يحّتم اختيار 

�ستالني  ي�ستخدمها  �سوف  التي  والإرهابّية  العنيفة  الطرق 

بعد اأن كان قد حتالف ل�سنوات مع ميني احلزب �سّد املعار�سة 

.
ّ
الي�سارّية التي طالبت مبنعطف ت�سنيعي

ال�سابع  الف�سل  يتناولها  التي  الأمور  تكون  وقد   

هي  ة 
ّ
الأهلي احلرب  بعد  والثقافة  للمجتمع  �س  املخ�سّ

ة 
ّ
البل�سفي الدولة  عن  �سورة  اأجمل  العامل  اأعطت  التي 

ة، �سورة توحي بوفائها اإىل اليوتوبيا التي ا�ستلهمها 
ّ
الفتي

الثورّيون الذين نا�سلوا �سّد النظام القي�رسّي. فعلى الرغم 

 
ّ
من تفاقم البقرطة يف البالد وت�ساعد التمايز الجتماعي

 
ّ
البل�سفي اأّن احلكم  الرغم من  املدن والأرياف، وعلى  يف 

اأوىل  ممّا   »
ّ
ال�سيا�سي »التنوير  �ُسّمي  ملا  اأكرب  ًة 

ّ
اأهّمي اأَوىل 

الدولة  ة 
ّ
ميزاني التعليم يف  نفقات  ن�سبة  اإّن  التعليم حيث 

يف عاَمي ١٩٢٤ - ١٩٢٥ كانت اأقّل قلياًل ممّا كانت عليه 

الرغم من  وعلى  القي�رسّي،  احلكم  ظّل  �سنة ١٩١٤ يف 

تنظيم رقابٍة فاقت ما عرفته رو�سيا بعد ثورة ١٩٠٥، فقد 

 وفّني و�سع رو�سيا 
ّ
ازدهر يف مرحلة »النيب« اإبداعٌ اأدبي

تغيرياٍت  البالد  �سهدت  كذلك  ة. 
ّ
الثقافي العامل  طليعة  يف 

على  العامل  ل�سائر  قدوة  غدت  الن�ساء  و�سع  يف  عظيمة 

ة للتّطلعات الن�سوّية 
ّ
الرغم من مقاومة التقاليد البطريركي

وتغّلبها عليها يف نهاية املطاف.

 
إبداع أدبي  ازدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــر في مرحلة »النيب« 
العالم  روسيا في طليعة  وفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وضع 
تغييرات  البالد  شهدت  كذلك  الثقافيـــــــــــــــــــــــــــــــــة. 
عظيمة في وضع النساء غدت قدوة لسائر العــــــــــــــــــــــــالم.
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والرتبية  ة 
ّ
الأّمي حمو  حلملة  و�سفًا  الف�سل  ويت�سّمن   

ة« وكذلك 
ّ
ة التي اأطلق عليها ا�سم »الثورة الثقافي

ّ
ال�سعبي

مع  ة، 
ّ
الديني واملوؤ�ّس�سات  التدّين  على  للحملة  و�سفًا 

تعيد  �ستالني  جماعة  جعلت  التي  املفارقة  اإىل  الإ�سارة 

ة 
ّ
 اإىل �سلب الثقافة الر�سمي

ّ
بع�س عنا�رس التدّين ال�سعبي

من خالل تنظيم عبادة لينني اإثر وفاته، مبا يف ذلك حتنيُط 

باإ�سارٍة  الف�سل  وينتهي  �رسيح.  يف  وعر�سه  جثمانه 

�ستالني  يقوده  �سوف  الذي  احلاّد  النعطاف  اإىل  مقت�سبٍة 

الكربى«(. ويف  )»القطيعة  يف �سنوات ١٩٢٨ - ١٩٣١ 

كاتٍب  على  اأخذها  ميكن  التي  النادرة  املبالغات  اإحدى 

اإّنها  القطيعة  تلك  عن  يقول  با�ستمرار،  الّتزان  توّخى 

ت القت�ساد واملجتمع والثقافة »بعمق اأكرب بكثري مما 
ّ

غري

اأجنزته ثورة اأكتوبر«.

ة 
ّ
الرو�سي الثورة   

َ
ِعرب �سميث يف  يتاأّمل  يف خال�سته،   

ة التي تناق�سها فل�سفة 
ّ
اإحدى الق�سايا الرئي�سي يف �سوء 

بكالمٍ  اأو  والوكالة«،  »البنية  ديالكتيك  وهي  األ  التاريخ، 

يف  الفرد  »دور   ،
ّ
املارك�سي القامو�س  اإىل  اأقرب  اآخر، 

قد  القي�رسّي  النظام  اأّن  يف  ي�سّك  ل  فبينما  التاريخ«. 

واجه توّتراٍت هائلة من جراء دفعه للتحديث يف جمتمعٍ 

الإ�سالح  درب  اأّن  يرى   ،
ّ
الجتماعي التخّلف  يف  غارقٍ 

 
ّ
الرجعي التعّنُت  لول  متاحًا  كان   

ّ
والجتماعي  

ّ
ال�سيا�سي

اأّن  �سميث  يرى  الثاين. كما  نيقول  القي�رس  به  ز 
ّ
متي الذي 

م�سري ثورة فرباير كان ميكن اأن يكون خمتلفًا لول اإ�رسار 

ني املعتدلني« على احلكم مع الربجوازّية ممّثلة 
ّ
»ال�سرتاكي

امل�ساّدة  التاأّمالت  هذه  من  الفائدة  اأّما  الكاديت.  بحزب 

جرى  ما  بفهم  ت�سمح  اأّنها  خ 
ّ
املوؤر نظر  يف  فهي  للواقع، 

على وجٍه اأف�سل.

ة: توا�شٌل اأم انقطاع؟
ّ
ة وال�شتاليني

ّ
اللينيني

ة يف املنظور 
ّ
بعد تلخي�س تقييمه لنتائج الثورة البل�سفي

مركزيٍّ  مو�سوع  بتناول  كتابه  �سميث  ُينهي   ،
ّ
التاريخي

ت وجه العامل، فيبحث 
ّ

يف مناق�سة تلك الثورة التي غري

يعزون  الذين  ة 
ّ
لل�سيوعي املناوئني  خني 

ّ
املوؤر اأطروحة  يف 

اإىل  بدورها  الأخرية  وهذه  ة 
ّ
اللينيني اإىل  ة 

ّ
ال�ستاليني

بني  امل�ساواة  دح�س  يف  �سميث  يدخل  ل  ة. 
ّ
املارك�سي

بحثه،  نطاق  عن  خارجة  هي  التي  ة 
ّ
واللينيني ة 

ّ
املارك�سي

ة 
ّ
اللينيني انقطاعه بني  اأو  التوا�سل  بل يبحث يف م�ساألة 

تكن  مل  ة 
ّ
الأيديولوجي اأّن  يبنّي  جهٍة  فمن  ة. 

ّ
وال�ستاليني

 الأوحد لقرارات البال�سفة، بل اأّنها ر�سمت نطاق 
ّ

امل�سري

خياراٍت �ستى انعك�ست اآراء �ستى بني البال�سفة اأنف�سهم 

ة يف القرارات التي مّت اّتخاذها. ويف 
ّ
ومل تكن ثّمة حتمي

تا 
َ
تني انطو

ّ
 �سميث اأّن النظرّية واملمار�سة اللينيني

ّ
حني يقر

ة، فاإّنه يرى 
ّ
على وفرة من العنا�رس التي مّهدت لل�ستاليني

ة 
ّ
حتمي رات 

ّ
ت�سو تناق�س  التي  التاريخ،  ماآ�سي  من  اأّن 

امل�سائر، اأّن لينني مات يف �سّن مبّكرة ويف وقت كان قد 

ل�ستالني،  احلزب  مقاليد  ت�سليمه  خطورة  اىل  يفطن  بداأ 

لكّنه مل يتمّكن من خو�س تلك »املعركة الأخرية« )كما 

اأّنه لو خَلَف  خ مو�سي ليفني(. ويرى �سميث 
ّ
�سّماها املوؤر

ملا  �ستالني  يخلفه  اأن  بدل  تروت�سكي  اأو  بوخارين  لينني 

ة.
ّ
عرفت رو�سيا فظاعات ال�ستاليني

ة قبل 
ّ
ختاماً، ي�ست�سهد �سميث بقائَدي احلركة العّمالي  

ة، كارل كاوت�سكي وجان جوري�س، اللذين 
ّ
احلرب العاملي

ًة تن�ساأ من 
ّ
حّذرا قبل اندلع احلرب من اأّن ثورًة اجتماعي

م 
َ
املعمعة ل ميكنها �سوى اأن تكون متاأّثرة بانحطاط القي

القرن  اأّن  خ 
ّ
املوؤر ويرى  احلرب.  يرافق  الذي  ة 

ّ
الأخالقي

الواحد والع�رسين قد يجعل امل�ستقبل ينظر اإىل الثورة 

عو�سًا  الع�رسين  القرن  ثورات  اأعظم  بو�سفها  ة 
ّ
ال�سيني

ة، نظراً لنجاحها الباهر يف نقل ال�سني 
ّ
عن الثورة الرو�سي

ة القت�سادّية العظمى. كما يرى اأّن الإرث 
ّ
اإىل مرتبة القو

حتّديها  لي�س  الع�رسين  القرن  يف   ١٩١٧ لثورة  الأهم 

الدولة  كون  هو  ما  بقدر  فيه،  ف�سلت  الذي  ة 
ّ
للراأ�سمالي

ة وت�سّدت 
ّ
التي نتجت عنها قد �ساهمت يف دحر الفا�سي

ة خالل احلرب الباردة.
ّ
للهيمنة الأمريكي

واأ�سمل  اأغنى  �سميث  اإ�س.  اأي.  كتاُب  وباخت�سار،   

للثورة   
ّ
التاريخي احل�ساب  َجرد  يف  احلديثة  الكتب 

ة 
ّ
ز بكاّفة الأبحاث الأ�سا�سي

ّ
وء اإملام متمي ة يف �سَ

ّ
الرو�سي

التي تراكمت طوال القرن املن�رسم منذ انفجارها، ومن 

ة والأماين الثورّية. 
ّ
منطلق يتعاطف مع الغاية ال�سرتاكي

ة باأ�رسع وقت، كي ي�ساعد 
ّ
وناأمل اأن ُيرتجم اإىل العربي

على اإعداد اجليل الذي دخل حلبة ال�سيا�سة ثورّيًا يف 

يقّل   ل 
ّ
تاريخي اأمام حتدٍّ  « والذي يقف 

ّ
العربي »الربيع 

مل  اإن  الرو�س،  الثورّيني  واجه  الذي  ذلك  عن  �سعوبة 

يكن يفوقه.

 
كان  فبراير  ثورة  مصير  أن  سميث  يـــــــــــــــــــــــــــــــــرى 
على يمكن أن يكون مختلفا لوال إصرار »االشتراكيين المعتدلين« 
الحــــــــــــــــــــــــــــكم مع البرجوازية ممثلة بحزب الكاديت.
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تاشينا مايفيل
هي ثورتنا وعلينا إكمالها

»كانت تلك بالتأكيد ثورة روسيا، لكّنها كانت 
أيضًا، وال تزال، ملكًا لآلخرين. وكان يمكن أن 

تكون ثورتنا. وإذا خّلفت أقوااًل غير مكتملة، 
يتعّين علينا نحن إكمالها«.

كتابه  مايفيل،  ت�ساينا  الربيطايّن،   
ّ
الروائي يبداأ  هكذا 

ويق�ّس  ة 
ّ
الرو�سي الثورة  مبئوّية  ليحتفل  »اأكتوبر«  اجلديد 

القرن  العامل يف  ت وجه 
ّ

التي غري الثورة  لنا حكاية هذه 

ة على القارئ، 
ّ
الع�رسين. ل يخفي مايفيل ميوله ال�سيا�سي

حماولته  من  غم 
ّ
الر على  اأّنه  كتابه  مقّدمة  يف  يحّدد  بل 

اً يف �رسد الأحداث، فاإّن »لديه 
ّ
اجلاّدة اأن يكون مو�سوعي

ح مايفيل يف بداية  ة«. ويو�سّ اأبطاله واأعداءه يف هذه الق�سّ

اإىل  يطمح   
ّ
اأكادميي بعمل  لي�س  العمل  هذا  اأّن  الكتاب 

ة، بل هو كتاب 
ّ
 يف اأحداث الثورة الرو�سي

ّ
البحث التاريخي

يهدف اإىل تعريف القارئ اإىل اإحدى اأعظم ثورات العامل 

واإعادة  املو�سوع  عن  املن�سورة  الأبحاث  من خالل جمع 

العام  ة حتكي جمريات 
ّ
واقعي رواية  �سياغتها على �سكل 

١٩١٧ يف رو�سيا.

ب�سكل  ة 
ّ
الرو�سي الثورة  تاريخ  تقدمي  مايفيل يف  جنح   

ة بالّدّقة 
ّ
 اإىل حدٍّ بعيد، يجمع التفا�سيل التاريخي

ّ
مو�سوعي

اإىل  مهّمة  اإ�سافة  مبثابة  العمل  هذا  من  ما جعل  ة، 
ّ
البحثي

خني، حتى 
ّ
ة. وقد اأجمع معظم املوؤر

ّ
ات الثورة البل�سفي

ّ
اأدبي

ة املوؤّيدة 
ّ
الذين ل يّتفقون مع وجهة نظر مايفيل ال�سيا�سي

بالثورة )مثل الربوفي�سورة �سايال فيتزباتريك(،  واملحتفية 

 على بحٍث دوؤوب ودقيق ل ت�سوبه 
ّ
على اأّن الكتاب مبني

الذي  الكتاب،  هذا  ي�سّكل  وبالتايل،  ة. 
ّ
التاريخي الأخطاء 

املكّثف، مدخالً  البحث  العام من  اإعداده حواىل  ا�ستغرق 

اإىل  بالن�سبة  ة، خ�سو�ساً 
ّ
الرو�سي الثورة  تاريخ  اإىل  مهّماً 

مايفيل  يقّدم  القارئ،  ولهذا  للمو�سوع.  اجلديد  الّطارق 

China Miéville,

October: The Story of the Russian Revolution,

Verso, 2017

جامعّية وعالمة 
اجتماع من لبنان.

رميا ماجد
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ات 
ّ
يف نهاية الكتاب فهر�ساً طويالً باأ�سماء كّل ال�سخ�سي

لكي  منها  مع ملحة �رسيعة عن كلٍّ  الكتاب  املذكورة يف 

ة 
ّ
ف عليها ويحّد من اخللط بني الأ�سماء الرو�سي

ّ
ي�سّهل التعر

التي ميكن يف كثري من الأحيان اأن تبدو مت�سابهة ملن ل 

يفقه فيها. اأّما القارئ املّطلع، فهو اأي�ساً �سي�ستمتع بقراءة 

ة 
ّ
التاريخي الوقائع  �ساحر  ب�سكلٍ  يجمع  الذي  العمل  هذا 

باأ�سلوب  ة 
ّ
وال�سيا�سي ة 

ّ
والأيديولوجي النظرّية  والنقا�سات 

ة 
ّ
الرو�سي الثورة  وممتع ي�سيء على جوانب  �سل�سٍ   

ّ
روائي

اتها بتفا�سيل قّل من يعرفها. وكما يقول مايفيل 
ّ
و�سخ�سي

لقارئ  ُيكتب  مل  الكتاب  اإّن  معه،  املقابالت  اإحدى  يف 

موؤّلف  باأيدي  قارئ  لأّي  ُكتب  لكّنه  بال�رسورة،  ي�سارّي 

ي�سارّي... وهنا تكمن احلكاية!

العام  ة  ق�سّ الكتاب  هذا  يف  مايفيل  ت�ساينا  يروي   

اأن  للثورة  يريد  كان  من  بحما�سة  رو�سيا  يف   ١٩١٧

تنت�رس. يبداأ الكتاب بف�سل ي�رسح الإطار العام وال�سياق 

ة   الذي اأو�سل اإىل الثورة الرو�سّية. تنطلق الق�سّ
ّ
التاريخي

اإقامة  الأكرب  بطر�س  القي�رس  قرار  مع   ،١٧٠٣ العام  يف 

لت�سبح  الرو�سّية  الأر�س  من  رقعة  على  له  ومدينة  قلعة 

عا�سمة الإمربطورّية وحتمل ا�سمه: �سانت بطر�سربغ. ومن 

هنا تت�سارع الأحداث لرتبط بني تاريخ رو�سيا القي�رسّية 

ال�سرتاكّية  وت�سّكل  ال�سناعّية  بالثورة  مروراً  وتقّلباتها، 

ال�سرتاكي  العمل  حزب  انق�سام   
ّ
ثم ومن  الرو�سّية 

)اأي  املنا�سفة  بني   ١٩٠٣ العام  يف  الرو�سي  الدميقراطي 

الأكرثّية(،  )اأي  والبال�سفة  الرو�سّية(  اللغة  يف  الأقلّية 

اإىل  واحلرب الرو�سّية - اليابانّية يف العام ١٩٠٤، و�سولً 

والع�سكرّيون  والفاّلحون  العّمال  قادها  التي  ثورة ١٩٠٥ 

الثورة،  هذه  ا�ستطاعت  وقد  والع�سيان.  الإ�رسابات  عرب 

 عام ١٩٠٦ 
ّ
على رغم هزميتها، يف فر�س اأّول د�ستور رو�سي

وحتويل النظام اإىل ملكّية د�ستورّية وتاأ�سي�س جمل�س دوما 

بداية  الثورة  هذه  كانت  الأحزاب.  خمتلف  فيه  تتمّثل 

وهي  بال�سوفيتات،  ُعرف  ما  اأو  العّمالّية،  املجال�س  ت�سّكل 

ثورة ١٩١٧.  يف  �سيظهر جمّدداً  الذي   
ّ
التنظيمي ال�سكل 

ال�سريورة  يف  رئي�سة  حمّطة   ١٩٠٥ ثورة  مّثلت  هكذا 

 
ّ
التاريخّية التي �ستوؤّدي اإىل ثورَتي �سباط / فرباير ومن ثم

ت�رسين الأّول / اأكتوبر١٩١٧. لكّن مايفيل راأى اأّن الّنقطة 

التاريخّية املف�سلّية التي �ستقود لثورات ١٩١٧ هي دخول 

رو�سيا يف احلرب العاملّية الأوىل، وتفاقم الأو�ساع املعي�سية 

والجتماعّية، و�سوء اإدارة )اأو حتى �سذاجة( القي�رس نقول 

زوجة  ول�سّيما  احلاكمة،  الأ�رسة  اأّن  كيف  فريوي  الثاين، 

القي�رس، األيك�ساندرا، وقعت حتت �سحر الكاهن را�سبوتني 

الذي ا�ستطاع اأن يداوي ابنها )اأي ويّل العهد( من مر�سٍ 

احلاكمة  العائلة  على  كبري  تاأثري  لديه  فاأ�سبح  ع�سال، 

مايفيل  وي�سّور  القي�رس.  وقرارات  البالد  �سيا�سة  وعلى 

القي�رس نقول الثاين ك�سخ�س اأبله، ذي �سخ�سّية �سعيفة 

زوجته  اأّن  كيف  فيخربنا  جّداً.  حمدود   
ّ
�سيا�سي وذكاء 

قبل  را�سبوتني يف جيبه  م�سط  له  ت�سع  كانت  األك�ساندرا 

اجتماعاته ال�سيا�سّية كي حتّل عليه حكمة الكاهن ويّتخذ 

تغا�سى  القي�رس  اأّن  كيف  مايفيل  ويروي  �سائبة،  قرارات 

و�سلته  التي  والربقّيات  املعلومات  كّل  �ساأن  من  وقّلل 

اأ�سبحت  الثورة  اأّن  اإىل  ت�سري  / فرباير ١٩١٧  �سباط  يف 

جمع  الذي   ،
ّ
التاريخي الظرف  هذا  ففي  الأبواب.  على 

دخول  بعد  املعي�سّية  الظروف  وتدهور  القي�رس  �سعف  بني 

الرو�سّية  الثورة  قامت  الأوىل،  العاملّية  احلرب  يف  رو�سيا 

التي �سياأخذنا مايفيل يف كتابه اإىل تفا�سيلها �سهراً �سهراً، 

واأحيانًا �ساعًة �ساعة. فبعد الف�سل الأّول، ينق�سم الكتاب 

واحد،  �سهر  جمريات  منها  كّل  يروي  ف�سول،  ت�سعة  اإىل 

من �سباط / فرباير ١٩١٧، عند الإطاحة بالقي�رس وت�سّلم 

احلكومة املوؤّقتة للحكم، اإىل ت�رسين الأول / اأكتوبر ١٩١٧، 

عند الطاحة باحلكومة املوؤقّتة وت�سّلم البال�سفة للحكم.

يف اليوم العاملي للمراأة

بداأت الثورة يف ٢٣ �سباط / فرباير )اأو ٨ اآذار / مار�س 

من  الآلف  خرجت  حني  الغريغوري(  التقومي  ح�سب 

 للمراأة، حمتّجات 
ّ
العامالت يف مظاهرات يف اليوم العاملي

 
ّ
ة ال�سعبة والنق�س يف اخلبز، لين�سم

ّ
على الأو�ساع املعي�سي

ات متعّددة. وقد 
ّ
جال من خلفي

ّ
اإليها العديد من الّن�ساء والر

ًا يف تنظيم الحتجاجات 
ّ
اأ�سا�سي ون دوراآ 

ّ
لعب ال�سرتاكي

اإىل  الإ�رساب  و�سل  يومني،  غ�سون  ويف  وت�سعيدها. 

�سانت  العا�سمة  يف  واخلدمات  واملحاّل  املعامل  اإقفال 

بطر�سربغ، الأمر الذي اأجرب جمل�س الدوما على التحرك 

رف�س  ال�سارع.  �سغط  القي�رس حتت  من  التنّحي  وطلب 

القي�رس واأمر الع�سكر بوقف الإ�رساب واإعادة الأمور اإىل 

من  اآلالف  خرجت  حين  شباط/فبراير   ٢٣ في  الثورة  بدأت 
العامالت في مظاهرات في اليوم العالمي للمرأة، محتجات على 
األوضاع المعيشية الصعبة والنقص في الخبز، لينضم إليها العديد 
من النساء والرجال من خلفيات متعـــــــــــــــــــــــــــــــــددة.
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الأوامر  هذه  على  دوا 
ّ
متر الع�سكرّيني  معظم  لكّن  جمراها. 

اعرتاف  اإىل  اأف�ست  التي  الثورّية  احلركة  اإىل  وان�سّموا 

القي�رس بالهزمية وا�ستقالته يف ١٩١٧.

هنا، اأعلن جمل�س الدوما اإقامة حكومة موؤّقتة حتت قيادة   

اإىل  القيادة  انتقلت   
ّ
َثم ومن  اأّوًل  لفوف  غريغوري  الأمري 

األك�سندر كرين�سكي، رئي�س احلزب الثوري الجتماعي. يف 

هذه الأثناء، كان ال�سرتاكّيون قد اأعادوا ت�سكيل العمل يف 

 
ّ
الأ�سا�سي املمّثل  اأ�سبح  الذي  بطر�سربغ  �سانت  �سوفيات 

ال�سيا�سّية  التغرّيات  من  غم 
ّ
الر وعلى  واجلنود.  للعّمال 

فاإّن  فرباير،   / �سباط  بعد  رو�سيا  التي حدثت يف  الكبرية 

الأمر  العاملّية،  احلرب  يف   
ّ
امل�سي رت 

ّ
قر املوؤّقتة  احلكومة 

يوّدون  كانوا  الذين  الرو�س  من  الكثري  اأثار غ�سب  الذي 

 
ّ
تنتهي احلرب. ونظرًا اإىل تطّور الأمور والنفتاح ال�سيا�سي

 
ّ
البل�سفي الزعيم  لينني،  بعد ثورة فرباير، عاد  الذي حدث 

مغلق  قطار  رفاقه يف  مع  رو�سيا  اإىل  �سوي�رسا،   يف 
ّ
املنفي

اأخذهم عرب الأرا�سي الأملانّية و�سوًل اإىل »حمّطة فنلندا« 

 .١٩١٧ اأبريل   / ني�سان  يف  بطر�سربغ  �سانت   
ّ
ثم ومن 

اإّنه  اإذ  تاريخّية هاّمة،  اإىل رو�سيا حلظة  لينني  وكانت عودة 

الع�رس  تو�سياته  اأو  اأبريل«،  »اأطروحات  حينذاك  اأعلن 

وتوؤ�ّس�س  للبال�سفة   
ّ
ال�سيا�سي العمل  ترتيب  �ستعيد  التي 

لينني  اّتهمها  التي  املوؤّقتة  احلكومة  مع  �رسيحة  ملواجهة 

رو�سيا،  اإىل  لينني  عودة  وبعد  والليربالّية.  بالربجوازّية 

 وازدادت وترية املظاهرات 
ّ
ارتفعت �سعبّية احلزب البل�سفي

والإ�رسابات املنّددة باحلرب والرافعة ل�سعار »كّل ال�سلطة 

اإىل  تروت�سكي  مايو، و�سل   / اأيار  �سهر  لل�سوفيات«. ويف 

 
ّ
وان�سم لينني  اأطروحات  واأّيد  نيويورك،  من  عائداً  رو�سيا 

 يف متّوز / يوليو ١٩١٧ حيث انُتخب 
ّ
اإىل احلزب البل�سفي

الأجواء  هذه  واأف�ست  للحزب.  املركزّية  اللجنة  ع�سو يف 

من الت�سعيد �سّد احلكومة املوؤّقتة اإىل اأحداث متّوز / يوليو 

اأّدت  اإىل مواجهات دامية  العنيفة، حني حتّولت املظاهرات 

اإىل القب�س على تروت�سكي وهروب لينني اإىل فنلندة. لكّن 

»انتكا�سة« يوليو مل ت�ستطع اإنهاء البال�سفة اإذ اإّن اأعدادهم 

ظّلْت تت�ساعد ومتّدد نفوذهم اإىل العديد من القرى واملدن 

موجة  بداأت  اأغ�سط�س   / اآب  يف  العا�سمة.  عن  البعيدة 

 ،
ّ
مظاهرات واإ�رسابات عمالّية، تلبيًة لنداء احلزب البل�سفي

مطالبًة بالن�سحاب من احلرب العاملّية الأوىل.

للقّوات  العام  القائد  �سعر  ال�سارع،  ل�سخط  ونظراً   

كرين�سكي  عند  ة 
ّ
قابلي هناك  باأّن  كورنيلوف،  امل�سّلحة، 

على  انقالب  مبحاولة  فقام  احلرب،  من  لالن�سحاب 

احلكومة املوؤّقتة يف ٢٥ اآب. لكن، على الرغم من اخلالف 

كان  وقد  بنجدته،   
ّ
البل�سفي احلزب  قام  كرين�سكي،  مع 

كورنيلوف  حماولة  اإف�سال  يف   
ّ
اأ�سا�سي دور  احلزب  لهذا 

بدايات  ففي  الثورة.  على  انقالباً  عّدها  التي  ة 
ّ
النقالبي

 
ّ
البل�سفي احلزب  قّوة  كانت   ،١٩١٧ �سبتمرب   / اأيلول 

�سوفيات  فقام  للجميع،  وا�سحة  اأ�سبحت  قد  ته 
ّ
و�سعبي

البال�سفة،  ال�سجناء  كّل  عن  بالإفراج  بطر�سربغ  �سانت 

هذا  راأ�س  اأن  لبث  ما  الذي  تروت�سكي  بينهم  ومن 

الثورّيني  ني 
ّ
وال�سرتاكي املنا�سفة  تراجع  بعد  ال�سوفيات 

فنلندا  يزال يف  ل  لينني  كان  الأثناء  هذه  اأيلول. يف  يف 

اأجنز كتابه »الدولة والثورة«. ويف ت�رسين  حيث كان قد 

اأ�سبح مالئمًا  باأّن الو�سع قد  اأكتوبر، �سعر لينني  الأّول / 

املركزّية  اللجنة  على  وطرح  فعاد  رو�سيا،  اإىل  لعودته 

املوؤّقتة  احلكومة  حّل  ب�رسورة  فكرته  البل�سفي  للحزب 

ال�سلطة.  برتوغراد(  )اأو  بطر�سبغ  �سانت  �سوفيات  وت�سّلم 

�سّوت كّل اأع�ساء اللجنة املركزّية تاأييداً لهذه الفكرة، ما 

عدا اإثنني: كامنيف وزينوفييف. وهكذا بداأت ثورة اأكتوبر، 

ة، 
ّ
امليداني تروت�سكي  قيادة  حتت  البال�سفة،  قام  حيث 

باحلكومة  والإطاحة  ال�ستوي  الق�رس  على  بال�سيطرة 

املوؤّقتة لتاأ�سي�س اأّول جتربة حلكم ال�سوفيات.

جمريات  الكتاب  ف�سول  من  ف�سل  كلُّ  يروي  هكذا   

الإ�رسابات  يومّيات  يف  الغو�س  خالل  من  ال�سهر 

والنقا�سات واخلالفات والتنظيمات والعنف والثورة والثورة 

م�سّوقة  تاريخّية  تفا�سيل  يغّطي  الكتاب  اأّن  كما  امل�ساّدة. 

اإىل  للدخول  الطابور  تنظيم  يف  لينني  دور  منها  ولفتة، 

اأعاده هو ورفاقه من �سوي�رسا  الذي  القطار  املرحا�س يف 

»مزرايونت�سكي«  جمموعة  عن  تفا�سيل  اأو  رو�سيا،  اإىل 

 اإليها وراأ�سها تروت�سكي عند عودته 
ّ
ال�سرتاكّية التي ان�سم

اإىل رو�سيا، وكذلك غناء كرين�سكي لالأوبرا يف غرفته يف 

حماولة  خالل  اأع�سابه  �سبط  اأجل  من  ال�ستاء«  »ق�رس 

اجلرنال كورنيلوف النقالب على الثورة يف اآب / اأغ�سط�س 

ف 
ّ
ة، يتعر ١٩١٧... في�سعر القارئ باأّنه جزء من هذه الق�سّ

يتخّيل  يجعله  دقيقٍ  و�سٍف  خالل  من  ال�سخ�سّيات  اإىل 

من  فيعا�رسها  ومزاجاتها،  �سفاتها  اإىل  ف 
ّ
ويتعر مالحمها 

 
كــــــــــــــــــــانت عودة لينين إلى روسيا لحظة تاريخية هامة، 
إذ إنه أعلن حينذاك »أطروحات أبريل«، أو توصياته العشر التي 
ستعيــــــــــــــــــــــــــــــــــد ترتيب العمل السياسي للبالشفة.
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خالل �سفحات هذا الكتاب ليخل�س، مثل مايفيل، اإىل بناء 

�سداقات وعداوات مع هذه ال�سخ�سّيات التاريخّية.

ًا 
ّ
يظَهر اإعجاب ت�ساينا مايفيل بلينني وتروت�سكي جلي  

يف �سفحات الكتاب. يف مقابلة اأجراها حول كتابه، يقول 

مايفيل اإّن عظمة لينني، وتروت�سكي اإىل حدٍ اأقّل يف قدرته 

غم 
ّ
الر على  ال�رسيعة.  ات 

ّ
التغري مع  التاأقلم  على  الفائقة 

الالفت يف  اأّن  اإّل  اأخطاء،  بال  تاأت  مل  امليزة  هذه  اأّن  من 

�سرية لينني �رسعة تغيري مواقفه وتبّني مواقف مغايرة دون 

اأطلقها. ومن  لأّنه هو من  مبواقف فقط  ك 
ّ

مت�س ترّدد ودون 

مبواقفه  العاطفية«  لينني »غري  بعالقة  مايفيل  اإعجاب  هنا 

وبقدرته الدائمة على اإعادة التقييم واختيار مواقفه على 

ات الواقع.
ّ

 يتالءم مع متغري
ّ
نحوٍ اإ�سرتاتيجي

ة ال�شنوات االأوىل
ّ
دميقراطي

املكانُة  الكتاُب  هذا  عليه  ال�سوء  ي�سّلط  ما   
ّ
اأهم من 

الثورة  من  املبّكرة  املراحل   يف 
ّ
الدميقراطي للعمل  املهّمة 

لحقًا  �سمت 
ُ
ر التي  ال�سورة  عك�س  على  ة. 

ّ
البل�سفي

ة وما 
ّ
للبال�سفة ولالحتاد ال�سوفياتي ب�سبب احلقبة ال�ستاليني

ة تتحّلى 
ّ
خّلفته، كانت ال�سنوات الوىل من الثورة الرو�سي

مايفيل  رواية  يف  بو�سوح  تتجّلى  عالية  ة 
ّ
دميقراطي بروح 

ملجريات العام ١٩١٧، فيعّج الكتاب بالنقا�سات الطويلة 

كاأداة  والت�سويت  الفكرّية  والتقّلبات  احلاّدة  واخلالفات 

جمال�س  دور  هنا  ويظهر  القرارات.  من  العديد  لّتخاذ 

ة للنقا�س الدميقراطي ولّتخاذ 
ّ
ال�سوفيات ك�ساحات اأ�سا�سي

ة )اأو ما �ُسّمي »املركزّية 
ّ
القرارات، بعيداً عن املركزّية احلزبي

بعْت لحقًا  ة( التي اتُّ
ّ
ة« بح�سب النظرّية اللينيني

ّ
الدميقراطي

ال�ستاليني. وي�سّلط مايفيل ال�سوء على الدور  يف العهد 

ات مثل 
ّ
الرئي�س الذي اأّدته الن�ساء، وخ�سو�ساً ال�سرتاكي

األك�ساندرا كولونتاي، يف اندلع الثورة. ويروي الإجنازات 

غ�سون  يف  ا�ستطاعت،  التي  ة 
ّ
البل�سفي للثورة  الكبرية 

والعرتاف  ة، 
ّ
واجتماعي ة 

ّ
�سيا�سي حقوقاً  املراأة  منح  اأّيام، 

ة 
ّ
ة، والنفتاح على موا�سيع املثلي

ّ
ّيات الفردّية والديني

ّ
باحلر

، وذلك كله جاء قبل اأن تدخل 
ّ
ر اجلن�سي

ّ
ة والتحر

ّ
اجلن�سي

ة ب�سنوات عديدة.
ّ
ة الّدَول الغربي

ّ
 التقدمي

ُ
م

َ
هذه القي

ز هذا الكتاب عّما �سبقه ممّا ُكتب يف املو�سوع، 
ّ
وما ميي  

من كتاب جون ريد اإىل كتاب تروتك�سي وغريه، هو اأن 

قيامها،  �سهدنا  بعدما  الثورة  ة  ق�سّ اليوم  يكتب  مايفيل 

ة، وتاأ�سي�سها لالحتاد ال�سوفياتي يف العام 
ّ
وحربها الأهلي

١٩٢٢، وانتكا�سها وحتريف جمراها بعد و�سول �ستالني 

اإىل احلكم، واأخرياً انهيارها وانهيار امل�رسوع الذي كان 

يحمل، ولو باأ�سكال خمتلفة، اأفكارها ومبادئها واأحالمها. 

ة بعد �سقوط الحتاد 
ّ
ة الثورة البل�سفي يكتب مايفيل ق�سّ

العام  بعد  التاريخ  هذا  كتبوا  من  هم  وقّلة  ال�سوفياتي، 

للثورة.  ومنا�رستهم  حما�ستهم  على  وحافظوا   ١٩٨٩

ة تلك 
ّ
باأهّمي اإّنه ل يزال يوؤمن  اإذ  القّلة،  مايفيل من هذه 

ورفعْتها.  اأجلها  من  قامت  التي  م 
َ
القي وبجدوى  الثورة 

وانتكا�س  الثورة  انزلق  اإن  املقابالت  اإحدى  ويقول يف 

املمكن  من  كان  واإّنا  ة، 
ّ
تاريخي ة 

ّ
حتمي يكن  مل  جمراها 

ة واأكرث 
ّ
جّداً لهذه الثورة اأن تاأخذ منحى اآخر، اأكرث اإيجابي

ة.
ّ
عدالة واأكرث ا�سرتاكي

رو�سيا  يف  الثورة  اأّن  اإىل  مايفيل  يخل�س  اأخرياً،   

ة 
ّ
ال�سناعي الثورة  اإّن  اإذ  القطارات«،  »ثورة  كانت 

احلديد  �سكك  ال 
ّ
عم عدد  وتزايد  املوا�سالت  ر 

ّ
وتطو

املوؤّلف  لكّن  الثورة.  جمريات  يف  ًا 
ّ
اأ�سا�سي دوراً  لعب 

الربط  على  ال�سوء  لت�سليط  اأي�سًا  القطارات  ي�ستعمل 

بني  الزمني،  ر 
ّ
والتطو املدن  بني  والتاريخ،  اجلغرافيا  بني 

والأحداث  ة 
ّ
التاريخي املاّدّية  وبني  واحلا�رس  املا�سي 

واحد  در�س  هناك  كان  اإذا  اإّنه  مايفيل  ويقول  الثورّية. 

اأن  على  التاريخ  قْدرة  فهو   ١٩١٧ العام  من  لنتعّلمه 

من  اأّن  يرى  لذا،  ق�سوى.  ب�رسعة  وينقلب   جمراه 
ّ

يغري

الأوىل  ة 
ّ
ال�سرتاكي الثورة  عن  ونقراأ  نكتب  اأن   

ّ
املهم

ًة، واأّن باإمكانه اأن ينقلب 
ّ
لنتذّكر اأّن التاريخ قد انقلب مر

ة 
ّ
غم من عدم تبّني مايفيل لنظرة تفاوؤلي

ّ
جمّدداً. وعلى الر

باملطلق، على اعتبار اأّن التفاوؤل يف ظّل الظروف الراهنة 

اأن  اأّنه يف هذا الكتاب يحاول  اإّل  اأكرث،  هو �سذاجة ل 

 الظروف املاّدّية وانقالب 
ّ

ة تغري
ّ
اإمكاني يبعث الأمل يف 

مايفيل.  يقول  كما  التفاوؤل،  غري  والأمل  التاريخ. 

وي�سّكل هذا الأمل، على الرغم العرتاف بالنتكا�سات 

الثورات  ومنها  الثورات  معظم  م�سار  يف  والجنرافات 

ل م�ستقباًل اأف�سل واأكرث عدالة 
ّ
ة، نافذة لنا لنتخي

ّ
العربي

ة وللعامل اأجمع.
ّ
للمنطقة العربي

 
يعج الكتاب بالنقاشات الطويلة والخالفــــــــــــــــــــــــــــــات
من العديد  التخاذ  كأداة  والتصويت  الفكرية  والتقلبات  الحادة 
القرارات. ويظهر دور مجالس السوفيات كساحات أساسية للنقاش
الحزبيــــــــــــــــــــــــــــــــة المركزية  بعيدا عن  الديمقراطي، 
التي اتبعت الحقا في العهد الستالينـــــــــــــــــــــــــــــــــــي.
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جامعّية وناشطة 
اجتماعّية، لبنان.

سنثيا كرياشيت

الناسء يف الثورة الروسية
عن العمل واحلرية واحلب

»إذا كان ال يمكننا تصّور أّن تحّرر المرأة يتّم بدون 
الشيوعّية، إذًا فال يمكننا أن نتصّور أن الشيوعّية 

سوف تتحّقق بدون تحّرر المرأة«
ا اآرمان

ّ
اإيني�س

يف  غودلييه  موري�س  الفرن�سي  الأنرتوبولوجي  يقول 

»اأ�سول ال�سيطرة الذكورّية« اإّن اإخ�ساع املراأة يف املجتمع 

قبل  ال�سيطرة  ات 
ّ
باآلي ارتباطه  قْدر  ة 

ّ
بالراأ�سمالي مرتبٌط 

الأو�ساط  بع�س  تتبّناها  التي  واملقولت  ة. 
ّ
الراأ�سمالي

الالم�ساواة  اأ�سكال  كّل  اأّن  من  ة 
ّ
وال�سيوعي الي�سارّية 

 
ّ
الطبقي ال�ستغالل  زوال  مع  تزول  باأن  عليها  »حمكوٌم 

. قبل 
١
ة والعن�رسّية« ل توحي باأّنها �سحيحة

ّ
والإمربيالي

ذلك  اأدرْكن  قد  ة 
ّ
البل�سفي الثورة  ن�ساء  كانت  غودلييه، 

اأكرث من �سّتة عقود على ن�رس »راأ�س املال«،  دًا. وبعد 
ّ
جي

ة، �سَعني اإىل و�سع احلرّية 
ّ
وقرابة عقٍد على الثورة البل�سفي

ا�سطهادها.  وظروف  املراأة  ا�ستالب  مواجهة  يف  والعمل 

ح�سب  العمل،  حرّية  ميار�ْسن  اأن  للّن�ساء  ميكن  فكيف 

الطبيعة  على  يطرة 
ّ

وال�س اتهّن، 
ّ
�سخ�سي وتنمية  اإرادتهّن، 

ي�سّج  عاملًا  يدخلن  اإذ  احلديثة،  التكنولوجيا  خالل  من 

يزلن  ل  وهّن  الثورة،  خلقْتها  التي  اجلديدة  بالإمكانات 

�سحايا ال�سيطرة وال�سطهاد؟

»إّن إشباع كّل الحاجات، واستطاعة كّل شخٍص 
أن ينّمي ميله الطبيعّي للمشاركة في هذا الحقل أو 
ذاك، كلٌّ حْسب ذوقه وميوله، رجال كان أو امرأة، 
وأْن يتحّرر كّليًا من كاّفة أنواع اضطهاد اإلنسان 

لإلنسان ويمتلك كّل اإلمكانات الجديدة المتوافرة 
للّنضال ضّد قوى الطبيعة، وإحراز االنتصارات 
ضّدها، وتنمية الّطاقات الشخصّية اإلنسانّية 

المتنّوعة - هذه هي تقريبًا أبرز َمعالم المستقبل 
البّراق والحقيقّي وبعيد المنال... فهل يمكن أن 

يتحّقق ذلك في ظروف اضطهاد النساء؟«2.

ة، مبا هي »فل�سفة املمار�سة«، الطريقة التي 
ّ
تعّلمنا املارك�سي

ما  تعّلمنا  مثلما  التنفيذ  اإىل  طريقَها  الأفكار  تّتخذ  بها 

ة 
ّ
الذي نتعّلمه ن�ستفيده من تلك الأفكار، وتعّلمنا املارك�سي

بنا من القب�س على املعاين املختلفة 
ّ
اأي�ساً اأّن الثورات تقر

للحرّية. على العموم، هذا ما ُتلقي الّثورات، والّدرا�سات 

اأي�سًا  املعنى  بهذا  الكا�سفة عليه.  الأ�سواء  الّثورات،  عن 

ة »ثورًة هّزت العامل«. فجميع 
ّ
كانت ثورة ١٩١٧ البل�سفي

اأ اأو كتب عنها، 
َ
من �ساهم فيها، اأو كان �ساهدًا عليها، اأو قر

ولو بعد قرٍن من قيامها، �سار باإمكانه اأن ي�ساهد العامَل واأن 

ينطبق  قبل، وهذا  يعرفها من  بطرائق مل يكن  اإليه  يرى 

العرتاف  كان  هنا  من  الّن�ساء.  على  كما  جال 
ّ
الر على 

ة ل عالقة 
ّ
ة الّن�ساء واجلندر يف تاريخ الثورة الرو�سي

ّ
باأهّمي

.
٣
ة
ّ
ة. اإّنه م�ساألة دّقٍة تاريخي

ّ
له بال�ستقامة ال�سيا�سي

1917 
ّ

يوم املراأة العاملي

اإّن عامالت الن�سيج هّن من اأطلقن �رسارة الثورة يف اليوم 

 للمراأة يف ٨ اآذار / مار�س ١٩١٧. اأعلنت العامالت 
ّ
العاملي

اآبهاٍت بكّل   فابورغ يف برتوغراد غري 
ّ
الإ�رساب يف حي

�سابٌق  الحتجاج  باأّن  �سعروا  الذين  زمالئهّن  حتذيرات 

ة نحو جمل�س 
ّ
لأوانه. وبعد �ساعات، �سارْت تظاهرة ن�سائي

مطالبهّن  التقْت  وعندما  باخلبز.  تطالب  البلدّي  الّدوما 

حدٍّ  ع  و�سْ اإىل  الداعية  ة 
ّ
ال�سيا�سي باملطالب  القت�سادّية 

ة الأوىل الكوارث على 
ّ
للحرب، وقد حمَلت احلرب العاملي

ة، كانت النتيجة فاحتًة لعهدٍ 
ّ
�سّكان الإمرباطورّية الرو�سي

جديد. بعد اأّيامٍ تنّحى القي�رس نيقول الثاين، واأنهى بذلك 
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ة، وت�سّكلْت حكومٌة 
ّ
�ساللة رومانوف الإمرباطورّية الرو�سي

جمهورّية موؤّقتة.

منذ ذلك الثامن من مار�س / اآذار مل تُعد العامالت   

نًا 
ّ
د ال�رسارة التي اأطلقت الثورة، �سارْت جزءًا مكو

ّ
جمر

من الثورة ذاتها. كانت الن�ساء ثورّيات بذاتهّن. ومع اأّن 

م�ساهمة  مثل  العادة،  ُتذكر يف  منهّن  البع�س  م�ساهمة 

تو�سع  ما  نادرًا  اآرمان،  ا 
ّ

واإيني�س كولونتاي  األك�سندرا 

م�ساألٌة  وهي  البحث.  مقّدمة  يف  الن�سوّية«  »امل�ساألة 

تفكيك  ي�سُعب  معّقدًة  م�ساألًة  هذا  يومنا  اإىل  تزال  ل 

ها. وكما تقول �سيال روبوثام »بدا 
ُ
عَقدها وتعريُفها وفهم

اأكرث  اأخرى  م�سائل  ة 
ّ
ثم اأّن  ة 

ّ
الرو�سي الثورة  ي 

ّ
ملف�رس

ة من امل�ساألة الن�سوّية. مع ذلك فاإّن اأثر الثورة على 
ّ
ي
ّ
اأهم

تتعّلق  التي  تلك  بكثري  تتعّدى  دللٌت  له  كان  الن�ساء 

الثورة  فتحْته  الذي  العامَل  اإّن  املراأة.  ر 
ّ
بتحر تخ�سي�سًا 

الذي  ذلك  عن  ف�سله  ميكن  ل  للّن�ساء  م�رساَعيه  على 

الثورة تو�سف  جال. وهذا ما مّت تنا�سيه لأّن 
ّ
عته للر

ّ
�رس

.
٤
من خالل عيون الرجال«

اإّن تعريف »امل�ساألة الن�سوّية« وتف�سريها قبل ثورتي العام   

١٩١٧)ثورة �سباط / فرباير وثورة ت�رسين الأول / اأكتوبر( 

وخاللها وُبَعيدها مهّمٌة جبّارة ب�سبب �سعوبتها وحيوّيتها 

اإىل  الّنظر  متوا�سعة يف  م�ساهمة  يلي  فيما  ذاته.  الآن  يف 

العام  يف  النتفا�س  اإىل  الن�ساء  دفعت  التي  الأ�سباب 

١٩١٧، واإىل القيام بَدورهّن خالل الثورة. و�سننظر فيها 

اأي�ساً اإىل اإن�ساء »اجلينوتدل« Genotdel - »مكتب الن�ساء« 

 - والت�رسيعات عن 
ّ
التابع للّجنة املركزّية للحزب البل�سفي

عاية ال�سّحيّة والرفاه خالل العقد الأّول 
ّ
عمل الّن�ساء والر

من الّثورة، واأخريًا، العالقة بني احلّب والوعد باحلرّية التي 

وعدت به الثورُة الن�ساء.

العامالت ون�شاء النخبة املثقفة

الن�سوّية  ة 
ّ
العّمالي احلركة  تاريخ  عن  القليل  َذر  النَّ نعرف 

اأ�سوُل  فيما  ال�سنني،  امتداد  على  ة 
ّ
التنظيمي وجهودها 

م�ساركة الن�ساء يف ثورتَي فرباير واأكتوبر، موّثقة بطريقٍة 

طبقة  )ا�ستعباد  القنانة  نظام  اإلغاء  رو�سيا  اأعلنْت  اأف�سل. 

الفالحني يف عهد الإقطاع( يف الّن�سف الثاين من القرن 

املقتنيات  من  وكاأّنها  للمراأة  النظر  لكّن  ع�رس.  التا�سع 

الّنوادر  ومن  املناطق.  من  كثريٍ  يف  �سائدًا  ظّل  الفردّية 

الّزوج  اإىل  يهدي  ابنته  يزّوج  عندما  الأب  اأّن  ال�سائعة 

 وي�ستخدم 
ّ
ير الّزوجي

ّ
�سوطًا غالبًا ما كان يعلَّق فوق ال�رس

تنتقُل  ال�ساّبة  وكانت  وتروي�سها.  املراأة  على  يطرة 
ّ

لل�س

الّزوج،  من اخل�سوع ل�سلطة الأب اإىل اخل�سوع ل�سيطرة 

�سوؤون  كّل  يف  الزوج  اإذن  اإىل  حتتاج  كانت  ما  وكثريًا 

املراأة  واجب  اأّن  القي�رسّية  ال�رسائع  وق�ست  حياتها. 

ة 
ّ
تكون حمب واأن  العائلة،  راأ�س  ب�سفته  زوجها  طاعُة  هو 

له  ُتظهر  واأن  املجالت،  كّل  يف  وخا�سعًة  له  لة  ومبجِّ

الّطاعة والعاطفة. الطالق، باهظ الثمن والذي يحتاج اإىل 

اً. ويف 
ّ
ة، كان م�ستحيالً عملي

ّ
اإذن من الكني�سة الأرثوذك�سي

املا�سية، يثقلهّن �سظف  الن�ساء يعاَملن مثل  الريف كانت 

العي�س وظروف العمل.

كانت فرتات احلمل والولدة تتخّللها ظروٌف فظيعة. يف   

اأ�سُهر ال�ستاء الطويلة، عندما كان الرجال يالزمون البيوت 

لأ�سابيع كاملة، كان ل بّد من اأْن حتمل الّن�ساء. كان الإجها�س 

للتخّل�س من  امل�سامري  ي�ستخدْمن  القابالت  فيما  �رّساً   
ّ
يتم

الأجّنة غري املرغوب فيها. وكثرية كانت حالت الوفاة عند 

الولدة. املحظوظات فقط َي�سلْمن، اإذ كانت الولدة بذاتها 

خميفة. ثّمة روايات عن ن�ساء كّن ي�ستلقني على املدافئ اأو 

ت�سحقهّن  الأفخاذ  فا�سخات  ال�رسا�سري  بني  الأر�س  على 

ما  وغالبًا  مواليدهّن.  اإطالق  يحاولن  وهّن  الطلق،  اأوجاُع 

ف مك�سيم غوركي الن�ساء وهم يولدن يف احلقول واحلَفر  َو�سَ

ول ميلْكن غري اأ�سنانهّن لقْطع حبل ال�رّسة.

باأف�سل حاًل بكثري.  الن�ساء العامالت  اأحوال  مل تكن   

العام ١٩١٢، مل يكن ثّمة ت�رسيٌع يحمي العامالِت  حتى 

�سية، 
َ
يف ال�سناعة )حيث ل �سمان �سّحياً ول اإجازاتٍ مر

الزهيدة،  الأجور  اإىل  اإ�سافًة  العمل،  ل�ساعات  حدود  ل 

من  اأقّل  ني  ويتقا�سَ طويلة  ل�ساعات  يعمْلن  كّن  اإلخ.(. 

عند  العمل  من  ُي�رسْفن  وغالبًا  جال 
ّ
الر من  زمالئهّن 

فيما  العامالت  بني  نادرة  مبمار�سة  البغاء  يكن  ومل  احَلْمل. 

رجال الّدين يباركون اأماكن ممار�سة البغاء حلماية الرجال 

الذين يرتادونها.

حياة  يع�سن  والعليا  الو�سطى  الّطبقات  ن�ساء  كانت   

خمتلفة. فمعي�ستهّن موؤّمنة يف احلّد الأدنى، لكّن ذلك مل 

قبل  من  وال�سيطرة  والتحّكم  لال�سطهاد  تعر�سهّن  مينع 

بالتعليم. يالحظ طارق  منهّن حظني  وقّلة  الأ�رسة،  ذكور 

علي عّدة ن�ساءٍ من تلك الأو�ساط، تاأّثرن باحلما�سة اجلذرّية 

ال�سارمة  ة 
ّ
البطريركي ن�ساأتهّن  على  دن 

ّ
ومتر ة، 

ّ
الأوروّبي

فريا  اأمثال  ن�ساء  هّن  ع�رس.  الّتا�سع  القرن  امتداد  على 

وغريهّن  بريوف�سكايا  و�سوفيا  زا�سولت�س  وفريا  فيغرن 

اأ�رَسهّن  عن  وانف�سْلن  اً 
ّ
�سيا�سي التزْمن  اللواتي  من 

باحلقوق  يطالنْب  واأخْذن  الربجوازّية  اأو  ة 
ّ
الأر�ستقراطي

القي�رسّي  النظام  اأركان  دّك  اإىل  �سعيهّن  يف  ة 
ّ
ال�سيا�سي
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املراأة  . يف حني كانت حقوق 
ّ
املجتمعي الإ�سالح  وحتقيق 

باأ�سكالٍ  كثريًا  ين�سغلن  مل  الن�سوة،  تلك  هموم  من  جزءًا 

اجلذرّية  ات 
ّ

التغري اأو   
ّ
اجلن�سي ر 

ّ
التحر مثل  من  طوباوّية 

و�سوف  والفاّلحات.  العامالت  اأخواتهن  يف ظروف عمل 

ة الأوىل لتبّدد ذاك النظام فتتوىّل الثورة 
ّ
تاأتي احلرب العاملي

.
٥
تعميق النقطاعات التي وّلدتها احلرب

الن�شاء يف الثورة

اإىل  بالّن�سبة  اجلائحة  مبثابة  الأوىل  ة 
ّ
العاملي احلرب  كانت 

وتوّلت  احلرب  اإىل  الرجال  غادر  ة. 
ّ
الرو�سي الإمرباطورّية 

على  احلرب  ت  فر�سَ بغيابهم.  ال�ساغرة  الوظائف  الن�ساء 

الن�ساء العمل يف امل�سانع ويف البيوت يف اآن معاً. وب�سبب 

عليهّن  كان  ة 
ّ
الأولي واحلاجات  ة 

ّ
الغذائي املواّد  ندرة 

ال�سطفاف يف �سفوفٍ طويلةٍ على مدى �ساعاٍت للح�سول 

على رغيِف خبز. وكثرياً ما كّن ي�سطفْفن ل�ساعات طوال 

َمق. تطّوعْت ن�ساء 
ّ
وينتهني بعدم احل�سول على ما ي�سّد الر

�سات. اإّن ظروف 
ّ
عديداٌت من الّنخبة املتعّلمة للعمل كممر

احلرب املادّية التي مّزقت رو�سيا وفاقمت الّتناق�سات بني 

والعليا،  الو�سطى  الطبقتني  ون�ساء  العاملة  الّطبقة  ن�ساء 

وجيزة.  لفرتة  ولو  املتباعدات  بني  الّتقارب  اأي�سًا  اأتاحْت 

وحت�سني  باخلبز  العاملة  الطبقة  ن�ساء  مطالب  تالقْت  فقد 

ظروف العمل مع مطالب ن�ساء الّنخبة املُعار�سات للحكم 

ع حدٍّ  ة وو�سْ
ّ
ال�ستبدادّي اللواتي يطالنْب باحلقوق ال�سيا�سي

ة تلك اللقاءات 
ّ
للحرب. و�سوف تدفع الثورة واحلرب الأهلي

اىل ما هو اأبعد من ذلك. خدَمْت ن�ساء عديداٌت يف اجلي�س 

ومفّو�سات  وم�ساعداتٍ،  �سات، 
ّ
ممر بو�سفهّن  الأحمر 

مواقع  اأحيانًا  ت�سلْمن  اإّنهّن  بل  وجا�سو�سات،  ات 
ّ
�سيا�سي

من  مبقدار  الن�ساء  حظيت  ة. 
ّ
والأمني الع�سكرّية  القيادة 

الأ�رْس  منهّن يف  وقعْت  وَمن  عد،  ال�سّ تلك  على  امل�ساواة 

�س 
ّ
ٍة فاقْت ما تعر

ّ
�سْت لوح�سي

ّ
لدى اجليو�س البي�ساء تعر

ُفر�سْت عليهّن  ٌة قد 
ّ
اإ�سافي الّذكور، كاأّنا هي عقوباٌت  له 

للّذكور.  �سٌة  خم�سّ ميادين  انتهاك  على  اأن 
ّ
جتر لأّنهن 

ر 
ّ
التحر اأجل  من  الّن�َسوّي  للّن�سال  الأخرى  الأوجه  اأّما 

وامل�ساواة فكانْت اأقّل و�سوحًا واأكرث تعقيداً.

وقد  الثورّيات  الّن�ساء  اأبرز  من  كولونتاي  األك�سندرا   

عملْت على تنظيم اأّول موؤمتٍر للن�ساء العامالت يف برتوغراد 

ال�سوفياتّية.  احلكومة  ت�سكيل  من  الأوىل  الأ�سابيع  خالل 

�سارك يف املوؤمتر اأكرث من خم�سني األف امراأة من كاّفة املناطق 

م�سوؤولّية  توّلت  ة  خا�سّ جلاٌن  منه  عْت 
ّ
تفر وقد  الرو�سّية، 

توعية الن�ساء على حقوقهّن. وملّا مل تنجح تلك اللجان يف 

و�سع اخلطط لذلك وتنفيذها، وافقت احلكومة الثورّية على 

 »
ّ
اإن�ساء »قطاع العامالت والفاّلحات يف احلزب ال�سيوعي

اأو  »جينوتدل«  اخت�ساراً  �سّمي  الذي   ١٩١٩ العام  يف 

ر الّن�ساء.
ّ
«، وهدفه الأّول العمل على حتر

ّ
»املكتب الن�سائي

توّلت القيادة يف »جينوتدل« ن�ساٌء نا�سلَن من اأجل   

ا اآرمان، 
ّ

ر يف ال�سنوات ال�سابقة على الثورة: اإيني�س
ّ
التحر

كونكورديا  �سميدوفت�س،  �سوفيا  كولونتاي،  األك�سندرا 

�سامويلوفنا وكالفديا نيكولييفا، وكّن يعرْفَن مدى �سعوبة 

نتائج مبا�رسة لكّنهّن  التي تواجههّن. مل يتوّقعن  املهّمة 

�َسعنْي اإىل تنفيذ املهّمات الأكرث اإحلاحًا ودْفع الدولة اإىل 

اأكرث  الن�ساء  كاهل  ُترهق  التي  الأعباء  ة 
ّ
م�سوؤولي حتّمل 

من �سواها: حماية حّق الّتعّلم يف ظروٍف لئقٍة والهتمام 

»جينوتدل«  يكن  مل  واحل�سانة.  والولدة  املنزيّل  بالعمل 

د توعية الن�ساء على حقوقهّن وممار�ستها. 
ّ
يهدف اإىل جمر

�سعْت كولونتاي اإىل جلب الن�ساء اإىل الن�ساط ال�سيا�سي. 

مل�ساعدة  النوادي  من  �سبكٍة  تاأ�سي�س  يف  اأ�سهمْت  وقد 

الّن�ساء على تعزيز ح�سورهّن واأدوارهّن يف الّنقابات كما 

النوادي  اإىل تلك  العاّمة. وكانت ترى  يف احلزب واحلياة 

ة 
ّ
ة بالغة لي�س فقط لدللتها ال�سيا�سي

ّ
على اأّنها ذات اأهّمي

واإّنا اأي�سًا لأّنها تزيد ثقة الّن�ساء باأنف�سهّن ومتكنهّن من 

جال الذين يتجاهلون حاجاتهّن.
ّ
مواجهة الر

يف  الكبرية.  التحّديات  »جينوتدل«  ن�ساء  واجهت   

للهجوم  املتوا�سعة  مراكزهّن  �ست 
ّ
تعر املناطق،  بع�س 

وتوىّل رجاٌل تهديدهّن بالعنف حتى عندما كانْت ن�ساطات 

»جينوتدل« تقت�رس على توفري درو�س حمو الأّمية للّن�ساء. 

وقد اأُطلقت الكالب على الن�ساء يف طريقهّن اإىل مكاتب 

طريق  عن  للت�سويه  منهّن  البع�س  �س 
ّ
وتعر »جينوتدل« 

قبل  الأع�ساء من  القتل وتقطيع  اإىل  واأحياناً  املغلّية  املياه 

وقعْت ٣٠٠  اأ�سهر  ثالثة  من  اأقّل  اأخ. يف  اأو  زوج  اأو  اأٍب 

، وقد 
ّ
حادثة قتل يف املناطق ال�رسقّية من الحّتاد ال�سوفياتي

�سّنفْتها الدولة مبا هي »جرائم معادية للثورة«. ومع ذلك مْل 

ت�ست�سلم النا�سطات.

ر 
ّ
التحر من  نوذج  توفري  على  »جينوتدل«  عملْت   

الدولة.  تفر�سه  الذي  ر 
ّ
التحر من  بدياًل  للن�ساء   

ّ
الذاتي

اإخفاقها. ومن  ِن�سَب  النموذج  ِن�سب جناح ذلك  وقد فاقْت 

مقاومًة  واجْهن  البل�سفّيات  الن�سوّيات  اأّن  الأ�سف  دواعي 

باأ�س  ل  عدٌد  عار�س  فقد  الّذكور،  البال�سفة  رفاقهّن  من 

به من احلزبّيني وجود »املكتب الن�سوّي« اأ�سالً و�سَعوا اإىل 

اآخرون  اأّيده  وقد  احلزبّية.  ال�سفوف  يق�ّسم  اأّنه  بحّجة  حّله 

د اأّنهم وجدوا فيه و�سيلًة لتهمي�س الن�ساء البل�سفّيات 
ّ
ملجر
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ّ
احلقيقي بالعمل  »يقوموا  كي  جال 

ّ
للر املجال  واإف�ساح 

داخل احلزب. وقد راأى عدٌد من احلزبّيني اإىل الن�ساء على 

. اإّل اأّن اأفعال 
٦
اأّنهّن عا�سياٌت وغري من�سبطات ومتخّلفات

الن�ساء نَطَقْت بذاتها تناه�س تلك الأفكار امل�سبقة. من جهٍة 

اأخرى، ظهرت معاَر�سٌة لتوّجهات وطموحات البل�سفّيات 

فكان  الأمم،  و�سائر  اأوروبا  من  ي�سارّياتٍ  من  الرو�سّيات 

الأملانّية  والثورّية  زا�سولت�س  فريا  املن�سفّية  للمنا�سلة 

 
ّ
ر اجلن�سي

ّ
اآراء مغايرة فيما يتعّلق بالتحر روزا لوك�سمربغ 

ر 
ّ
حتر من  اجلانب  هذا  اإىل  ن 

ْ
ينظر مل  الأ�رَسّية.  والعالقات 

املراأة على اأّنه ميّثل هدفاً لأغلبّية الّن�ساء قْدر ما هو »َحرٌف 

.
٧
للم�سار يف زمٍن تواِجه فيه الإن�سانّية مهّمات جّبارة«

عمل  اأّن  على  مّتفَقني  فكانا  وتروت�سكي  لينني  اأّما   

تروت�سكي  مبا�رسة. وحاجج  نتائج  يوؤتي  لن  »جينوتدل« 

للمت�سّككني  تثبت  اأمثلٍة  توفري  �رسورة  عن  جهته  من 

على  با�ستمرار  ي�سّدد  كان  لكّنه  املكتب.  اإن�ساء  ف�سائل 

القاعدة  بني  والعالقات  الأ�رسة  حتّول  ة 
ّ
اأهّمي ب�ساأن  موقفه 

، على اعتبار اأّن تغيري العالقات 
ّ
القت�سادّية والبناء الفوقي

اإطالق  �ساأنها  التي من  العوامل  ة من 
ّ
ة والعائلي

ّ
ال�سخ�سي

تني.
ّ
لة واملبادرة الفني

ّ
املخي

ة 
ّ
ة الأملاني

ّ
يك�سف احلوار بني لينني واملنا�سلة ال�سيوعي  

كالرا زتكن عدداً من اآراء لينني يف امل�ساألة الن�سوّية. كانت 

زتكن معجبة بن�ساط الّن�ساء خالل الثورة وبعدها. وكانت 

 واجلينوتدل مثاًل ُيقتدى 
ّ
ترى اأي�سًا اإىل احلزب البل�سفي

ة. وقد وافقها 
ّ
ة الن�سوّية العاملي

ّ
بالّن�سبة اإىل احلركة ال�سيوعي

ٍة قوّيٍة ذات قاعدة 
ّ
لينني على �رسورة بناء حركٍة ن�سوّيٍة اأممي

توافرها.  دون  من  الثورة  تقوم  ل  متينة  ة 
ّ
مارك�سي نظرّية 

»�سحايا  املوم�سات  اأّن  لينني  راأى  البغاء،  مو�سوع  يف 

الفردّية  ة 
ّ
املُلكي للربجوازّية«: �سحايا منظومة  مزدوجاٌت 

العمل  اأّن  غري   .
ّ
الأخالقي نفاقها  و�سحايا  الربجوازّية 

على تنظيم املوم�سات، الذي ت�سعى اإليه روزا لوك�سمربغ 

، »انحراف 
ّ
 الأملاين

ّ
ورفيقاٌت اأخرياًت يف احلزب ال�سيوعي

عار�س  عليه،  بناًء  الأخرى.  الأولوّيات  عن  بغي�س« 

قراءاتهّن  معظم  جمتهدات  ات 
ّ
�سيوعي تخ�سي�س  اأي�سًا 

تّتخذها  التي  والأ�سكال  ة 
ّ
جن�سي لق�سايا  ونقا�ساتهّن 

موؤ�ّس�سة الّزواج. قال:

»يبدو لي أّن هذا الفائض من النظرّيات الجنسّية، 
في  اعتباطّية  فرضّيات  بل  فرضّيات،  ومعظمها 
نابعة  إّنها  شخصّيٍة.  حاجٍة  عن  صادرٍة  الغالب، 
طبيعّيٍة  غير  جنسّيٍة  حياٍة  تبرير  إلى  الحاجة  من 
والمطالبة  البرجوازّية  األخالقّية  أمام  مغالية  أو 
لألخالقّية  المستتر  االحترام  هذا  إّن  بالسماح. 
في  التنقيب  هذا  قدر  إلّي  بالّنسبة  منّفٌر  البرجوازّية 
النظرّيات  هذه  بدت  مهما  بالجنس.  يتعّلق  ما  كّل 
متمّردة أو ثورّية فهي في نهاية المطاف برجوازّية 
بالّتمام. إّنها مّما يتعّلق به مثّقفون وامثالهم. لكن 
الواعية  البروليتاريا  بين  لذلك  الحزب  في  مكان  ال 

طبقّيًا والمقاتلة«.

اأّن  موؤّكدة  والّزواج  اجلن�س  عن  اآراءه  زتكن  عار�سْت 

واحلرب  الربجوازّي   
ّ
الجتماعي والّنظام  الفردّية  ة 

ّ
امللكي

ة. وبالعك�س، 
ّ
ة والعالقات اجلن�سي

ّ
توؤّثر يف احلياة ال�سخ�سي

وم�ساعره  باأفكاره  النهيار  يف  اآخٌذ  القدمي،  فالعامل 

واأحا�سي�سه ب�سبب الثورة. يف رّده، وافق لينني على تعيني 

نقد  اإىل  انتقل  لكّنه  تها، 
ّ
لأهّمي وتقديرها  للم�ساألة  زتكن 

نظرّية كولونتاي ال�سهرية عن اجلن�س مبا هو »كاأ�س ماء«: 

ة 
ّ
مارك�سي غري  ال�سهرية  املاء«  »كاأ�س  نظرة  اأّن  »اأعتقد 

د 
ّ
ًا )...( لي�ست العالقات بني اجلن�سني جمر

ّ
ومعادية اجتماعي

تعبرٍي عن التاأثري املتبادل بني العامل القت�سادّي واحلاجة 

. اإّن 
ّ
اجل�سدّية، يجري انتقاوؤها مبفردها للفح�س الفيزيائي

الأ�سا�س  اإىل  مبا�رسًة  العالقات  تلك   
ّ

تغري ب 
ْ

ن�س حماولة 

ة 
ّ
القت�سادّي للمجتمع مبعزل عن عالقة ذلك بالإيديولوجي

ة. بالتاأكيد 
ّ
ٌة ولي�ست فكرًة مارك�سي

ّ
ب�سكل عاّم فكرٌة عقالني

الإن�سان  ي�ستلقي  هل  لكن،  عط�س.  من  الرتواء  يجب 

الواعي يف املجرور وي�رسب من امل�ستنقع؟ اأو ي�رسب من 

اأّن اجلانب  اإذًا، يبقى  غت بحافتها �سفاٌه عديدة؟ 
ّ
كاأ�س متر

 ل اأميل اإىل كّل هذه 
ّ
 )...( ك�سيوعي

ّ
 هو الأهم

ّ
الجتماعي

»حترير  اجلّذاب:  عنوانها  رغم  املاء«  »كاأ�س  عن  النظرّية 

بل  التق�ّسف،  بتحقيق  مطالبًة  ة 
ّ
ال�سيوعي لي�ست  احلّب«. 

اأخرى، من  اأ�سياء  بني  النابَعني، من  والقّوة  الفرح  باإ�ساعة 

ٍة �ساخبٍة 
ّ
حياة حبٍّ كاملة، يف حني اأّن عي�س حياٍة جن�سي

يف اأّيامنا هذه لن يجلب، براأيي، ل الفرح ول القّوة. على 

 
من دواعي األسف أن النسويات البلشفيــــــــــــــــــــــــــــــات
واجهن مقاومة من رفاقهن البالشفة الذكور، فقد عارض عدد ال 
أصال وسعوا إلى  بأس به من الحزبيين وجود »المكتب النسوي« 
حله بحجة أنه يقسم الصفوف الحزبيــــــــــــــــــــــــــــــــــة.



ئ 
ّ
ئ، بل �سي

ّ
العك�س، اإّنه �سيعّطل هذا وتلك. وهذا اأمر �سي

جّدًا، بالتاأكيد يف زمن الثورة«.

وا�ستطرد لينني يف حديثه لال�ست�سهاد بكلمات ع�سيقته   

�سيوعيّة  ل  اأّن  على  ت�سّدد  التي  اآرمان  اإيني�ّسا  ورفيقته 

بني  لينني  وميّز  بالعك�س.  والعك�س  املراأة،  ر 
ّ
حتر دون  من 

الّن�سال  اأهّميّة  الن�سوّية الربجوازّية والثورة، م�سّددًا على 

ل�سالح  جينوتدل،  مثل  مكاتب  خالل  من  الربوليتارّي، 

العامالت، يف امل�سانع كما يف مطابخ كما يف البيوت.

ة
ّ
االإ�شالحات القانوني

ة ١٩١٧ عددًا من الّتغيريات 
ّ
حملت ثورة اأكتوبر البل�سفي

واحلماية  العمل  الّن�ساء حقوق  منحت  اجلذرّية،  ة 
ّ
القانوني

بعد  ة. 
ّ
والإجنابي ة 

ّ
اجلن�سي ّيات 

ّ
احلر من  اأو�سع  ودرجاٍت 

كاّفة  ُيلغي  مر�سوٍم  اأّول  �سدر  الثورة،  قيام  من  اأ�سهر 

على  الّدين  وب�سيطرة  بالأ�رسة  املتعّلقة  ال�سابقة  القوانني 

داٍت 
ّ
مقي الّن�ساء  َتُعد  ني. مل 

ّ
املثلي ة وجترمي 

ّ
ال�سخ�سي احلياة 

جال 
ّ
الر بني  امل�ساواة  اأعلن  فقد  اآبائهّن.  اأو  باأزواجهّن 

بها  وا�سُتبدل  باطلًة  ة 
ّ
الديني الّزيجات  والن�ساء. واعُتربت 

الّزواج املديّن اأو �رساكات الأمر الواقع. بات الّطالق ممكناً 

 من الّزوجني ول حاجة اإىل تقدمي م�سّوغات 
ٍّ
عند طلب اأي

ني يف حال مل 
ّ
له. كذلك، اأُلغي مفهوم الأولد غري ال�رسعي

لطفلها، واأُعطي  ف اإىل اأبٍ 
ّ
اأن تتعر يكن با�ستطاعة املراأة 

ابقون حقوقًا مت�ساوية. واملق�سود 
ّ

ون ال�س
ّ
ال�رسكاء اجلن�سي

الأطفال  رعاية  نوذج  من  بالنتقال  ال�سماح  بذلك 

ًة حيث يقع على 
ّ
 والفردّي اإىل نوذج اأكرث جمعي

ّ
ال�سخ�سي

. وقد اعُترب الأطفال 
٨
عاتق الدولة الهتماُم بجميع الأولد

جميعًا مت�ساوين بغ�ّس النظر عّما اإذا كان اأهلهم متزّوجني 

اأم ل. بناًء عليه، اأُلغي قانون التبّني الفردّي.

التنفيذّية  اللجنة  ت 
ّ
اأقر الثورة،  من  الأّول  العيد  يف   

واحل�سانة«  والأ�رسة  الزواج  »قانون  بالإجماع  للحزب 

املماأ�َس�س  الّتمييز  واألغى  الإ�سالحات  تلك  دّعم  الذي 

بني رجال ون�ساء يف الأقّل على م�ستوى الدولة. وملّا كان 

الّنّقاد  بع�س  راأى  فقد  بالّزواج،  يعرتف  يزال  ل  القانون 

اإىل ال�ستمرار بالعرتاف مبوؤ�ّس�سة الزواج مبا هو ا�ست�سالٌم 

للربجوازّية. وبعد عاٍم من ذلك، اأي يف العام ١٩٢٠، كان 

 اأّول بلدٍ يف العامل مَينح حّق الإجها�س.
ّ
الحّتاد ال�سوفياتي

ر القانويّن مل يكن كافياً لإحداث 
ّ
�سوف يتبنّي اأّن التحر  

العامل  كان  فيما  جذرّية.  واأكرث  اأو�سع  ة 
ّ
جمتمعي حتّولٍت 

 ،
ّ
�سيوعي نظام  ظّل  يف  يعي�س  واملجتمع   ،

ّ
يتغري  

ّ
اخلارجي

حاله.  على  اً 
ّ
عملي والأ�رَس  للّنا�س   

ّ
الداخلي العامل  ظّل 

ة، كما ملداها 
ّ
نه�سْت معار�ساٌت لتلك الإ�سالحات القانوني

وم�ستتبعاتها. كان الهدف منها، يف معظمها، اإر�ساء اأ�س�ٍس 

ر 
ّ
، وكانت الن�ساء بحاجٍة اإىل اأن تتحر

ّ
مادّية ملجتمٍع �سيوعي

من العمل املنزيل ورعاية اأطفالهّن للم�ساركة يف الن�ساط 

احلرّية.  لتحقيق  املطلوبة  الوفرة  اإنتاج  ويف  القت�سادّي 

وراأت قّلة من الطوباوّيني اأّن الهدف هو حترير الّن�ساء ببناء 

اأ�س�ٍس لعامَل تتوّحد فيه احلرّية والعمل واحلّب يف ثالوٍث 

واحد. عاملٍ ت�ستطيع فيه الن�ساء اأن ُيحبنب كما ي�ساأن فال 

يكون احلّب و�سيلًة ل�ستيعابهّن اأو اإجبارهّن على َتنا�سي 

كهذا،  عامٍل  يف  لل�رسيك.  اإر�ساًء  واخل�سوع  حاجاتهّن 

�سوف  واأج�سادهّن،  حياتهّن  على  الّن�ساء  ت�سيطر  حيث 

الوفرة  وت�سود  بالأولد  العناية   
ّ
ال�سيوعي املجتمع  يتوىّل 

ة من 
ّ
ة وتتخّل�س العالقات اجلن�سي

ّ
املادّية وامل�ساعر الرفاقي

 يف الفكر 
ّ
طابعها املقّد�س. و�سوف ي�سري الّن�ساط اجلن�سي

ماء.  كاأ�س  مثل �رسب  عادّيًا  ن�ساطًا  وال�سلوك  واملمار�سة 

ماء«  كاأ�س  �رسب  مثل  »احلّب  كولونتاي  نظرّية  اأّن  غري 

التف�سري  �سوء  من  ملنّوعاتٍ  �سْت 
ّ
تعر الطالع،  ئة 

ّ
�سي كانْت 

ة �سوف توؤّدي 
ّ
والتجّني. فقد افرُت�س ب�سذاجةٍ اأّن الراأ�سمالي

اإىل ا�سمحالل العائلة وولدة اأناٍط جديدٍة من املوؤ�ّس�سات 

خة 
ّ
املوؤر . وكما حتاجج 

ّ
احلر احلّب  القائمة على  ة 

ّ
املجتمعي

�سيال فيت�سباتريك، مل تعرف �سنواُت الثورة الأوىل �سيادَة 

وتفاوتْت  تكاثرت   .
ّ
اجلن�سي الن�ساط  من  واحٍد  ن�َسق 

املتق�ّسفة  املواقف  بني  املو�سوع  هذا  يف  الّنظر  وجهاُت 

وعلى  واحلّب.  اجلن�س  من  ة 
ّ
والظرفي الطليقة  واملواقف 

العموم، مع اأّن الّنا�س �سعروا بف�سحات اأو�سع من احلرّية، 

فاإّن الأزواج والقلوب كانت ل تزال مك�سورة. عانى الأيتام 

ة األغي، 
ّ
ة قا�سية، ومع اأّن جترمي املثلي

ّ
من م�ساعب اجتماعي

ةٍ يف هذا املو�سوع اأو ممار�سات 
ّ
مل يكن من نقا�ساتٍ علني

ة له.
ّ
علني

يف نهاية العام ١٩٢٠ ظهرت اخلالفات حول »قانون   

احلزب  قادة  من  العديد  كان   .
ّ
واأعم اأ�سّد  بحّدة  الأ�رسة« 

يعتقدون اأّن �سيطرة الن�ساء على اأج�سادهّن تهّدد معّدلت 

�سّكان  اإنتاج  يعرقل  الذي  الأمر  والولدة،  اخل�سوبة 

اأقوياء ومنتجني اقت�سادّياً وع�سكرّياً. فبدًل من  �سوفياٍت 

ة 
ّ
اجلن�سي القواعد  تكون  اأن  يجب  ة 

ّ
اجلن�سي احلرّية  دعم 

ة. يف 
ّ
ة موّجهة نحو اجلدوى املجتمعي

ّ
ة وال�سخ�سي

ّ
احلكومي

 ١٩٣٦ العام  ويف  »جينوتدل«،  حّل  ر 
ّ
تقر  ،١٩٢٩ العام 

بالأ�رسة  املتعّلقة  واملرا�سيم  القوانني  معظم  �ستالني  قلب 

راأ�سًا على عقب، مانعاً الإجها�س ووا�سعاً عقباٍت عديدًة 

يف وجه حرّية الطالق.
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تظاهرة لعمال 

وعامالت معمل 

بوتيلوف يف اليوم 

الأول من ثورة 

�سباط ١٩١٧
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ماذا تبّقى من احلّب؟

األك�سندرا كولونتاي موؤّلفة يجعلك اكت�ساُفها ترين وتفهمني 

العامل وحياتك ال�سخ�سّية بطرائق مل تاألفيها من قبل. يف 

اأعمالها الأخرية، فيما هي تتاأّمل م�سار حياتها واإجنازاتها، 

 لي�س ممكنًا اإل بوا�سطة العمل. يف 
ّ
ر الفعلي

ّ
كتبْت اأّن التحر

كّل  عن  طويلة  لفرتات  تخّلني  الن�ساء  اأّن  كولونتاي،  راأي 

�سيء من اأجل احلبيب، على اأَمل بلوغ الكمال والن�سجام 

جال فر�َس 
ّ
الروحانّيني. وقد جننَي يف املقابل حماولت الر

رغباِتهم وحاجاتهم ال�سخ�سّية، واإلزام الن�ساء على التكّيف 

اأواخر  يف  املع�سلة.  لتلك  حاًل  كولونتاي  جتْد  مل  معها. 

ر من احلّب، ذلك 
ّ
حياتها، دعت كولونتاي الن�ساء اإىل التحر

اأّنه يحتّل حّيزًا ج�سمانّيًا وعاطفّيًا اأكرب ممّا يجب، وبال كبري 

جدوى. وحرّي بالعمل اأن يكون جوهر احلياة على الّدوام.

لقد نالت كولونتاي ن�سيبها من اإ�ساعة اجلهد والوقت   

واحلّب على رجاٍل �سَعْوا اإىل فر�س اإرادتهم الذاتّية عليها، 

وجميعهم على ح�ساب ما ت�سّميه كدحها ال�سعوري - اأي 

الذي  الأمر  وتطّلعاتها،  م�ساعرها  �سلكْته يف  الذي  امل�سار 

اأجل  من  الذاتّية  حاجاتها  كْبت  اإىل  الغالب  يف  بها  اأّدى 

الكربى  احلماقة  لكّن  الغرامّية.  عالقاتها  متطّلبات  حتقيق 

التي تعرتف بها اأّنها ظّلْت توؤمن باحلّب ومبركزّيته بالن�سبة 

اإىل الثورة وطاقته على تغيري العامل.

ة احلّب«، كتب الفيل�سوف 
ّ
يف مقال بعنوان »راديكالي  

�سالفوي  تالميذ  من  وهو  هورفات،  �رسيكو   
ّ
الكرواتي

معظم  واكبْت  قد  احلّب  عن  املحادثات  اأّن  جيجك، 

املا�سي،  القرن  يف  ة 
ّ
والجتماعي ة 

ّ
ال�سيا�سي النتفا�سات 

من ثورة ت�رسين الأول / اأكتوبر ١٩١٧ اإىل اأيار / مايو 

ة. طوال تلك ال�سنني، فيما 
ّ
١٩٦٨ اإىل جتارب احلياة اجلمعي

 
ّ
ون ي�سعْون اإىل قمع التعبري اجلن�سي

ّ
كان ثورّيون راديكالي

ينا�سلون  كولونتاي،  اأمثال  اآخرون،  كان  احلّب،  ت 
ْ
وكب

يالحظ  املقابل،  يف  احلّب.  على  الثورة  اإر�ساء  اأجل  من 

هورفات اأّن احلّب غائٌب اإىل حدٍّ كبري يف ثورات القرن 

.
٩
الواحد والع�رسين

ل  مبداأين  اجلن�سّية  واحلقوق  احلرّية  ت�سّكل  اليوم،   

املعاين  اأّن  اإّل  فيه،  نعي�س  الذي   
ّ
العاملي للّنظام  يتزعزعان 

التي  تلك  عن  جذرّيًا  تختلف  وذاك  املفهوم  لهذا  املُعطاة 

واجهْتها كولونتاي ورفيقاُتها الن�سوّيات. يف الرتكيز احلايّل 

امل�سّخم على الفردّية وعلى اإ�سباع احلاجات الأنانّية، ثّمة 

ال�سوق.  اإّل يف  توجد  ل  احلرّية  اأّن  ذلك  للحّب.  ا�ستحالٌة 

وعلى الرغم من اأّن الّزواج والعائلة يف َطْور التقهقر، فال 

يزالن املوؤ�ّس�ستني املجتمعّيتني الأ�سا�سّيتني اللتني باإمكانهما 

كان   
ٌ
اأمر وهو  املثلّيني،  زواج  حتى  ل�ستيعاب  تتكّيفا  اأن 

م�ستبعَد الّت�سديق منذ ب�سع �سنوات فقط. ل يزال الزواج 

الإفرادّي مو�سع ت�ساوؤٍل على نحٍو متزايٍد حيث ميكن العثور 

يف  اأو  ة 
ّ
احلر العالقات  من  اأ�سكاٍل  يف  اأحيانًا  احلّب  على 

املادّية  اأو�ساعنا  لكّن  اجلن�سّيني.  لل�رسكاء  الّطوعي  الّتعّدد 

احلالّية تطرح ال�سوؤال جمّددًا عن املعاين التي ن�سفيها على 

هذا احلّب؟ يف واحدة من املقالت الأثرية لدّي عن احلّب 

املعا�رس اأقراأ:

»ولكن مع أّني أستمتع بالّسرير، ُيغضبني الخداع: 
الحميمّية بدون كلفتها. وإني أعّرف ما هي الكلفة: 
هو:  السؤال  توّحدًا...  ازددت  بك  حّبًا  ازددت  كّلما 
كيف نحّب؟ إّنه سؤاٌل شخصّي بين الفرد والفرد، 
كثيفًا، حميمًا، مخيفًا، وضرورّيًا. وهو سؤال عالمّي 

أيضًا، غضوبًا، رافضًا، متطّلبًا، وعسيرًا.
ليس الحّب عاطفّيًا. ليس الحّب بداًل عن ضائع.  

يتعّين على النساء امتشاق الّسالح  
من أجل الحّب«.10

اأّن  ذلك  احلّب،  اأجل  من  ال�سالح  امت�سْقن  الن�ساء،  اأّيتها 

احلّب ثورة والثورة حّب.
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ألكسندرا كولونتاي

١٩52 - ١8٧2
مناضلة شيوعّية 
روسّية. أّول امرأة 
يف العالم تشغل 
المنصب الوزاري. 
مؤّسسة احلركة 
النسوّية يف روسيا. 
لها عّدة كتابات يف 
التعليم والرتبية وحتّرر 
المرأة والمأسلة 
القومّية. هذه مقاطع 
من كتاب »ألكسندرا 
كولونتاي: حتّرر 
المرأة العاملة«، 
ترمجة طالل احلسيين 
وفواز طرابليس، دار 
الطليعة،
بريوت ١٩٧2.

ألكسندرا كولونتاي
رائدة حتّرر المرأة

ال�ّسيوعيّة  احلركة  ن�ساء  اأبرز  من  كولونتاي  األك�سندرا 

ل�سان  على  يروي  غوركي  مك�سيم  اأّن  حّتى  الرو�سيّة، 

لينني  فقط:  اثنان  �سيوعيّان  رو�سيا  »يف  قوله:  مارتوف 

ومدام كولونتاي!«.

كانت اأّول امراأة يف العامل ت�سغل من�سب وزير. ولعبت   

دورًا هاّماً يف احلزب والّدولة خالل ال�ّسنوات الأوىل لثورة 

 وا�سلت خدمتها للدولة ال�سوفياتيّة يف ال�سلك 
ّ
اأكتوبر. ثم

الّدبلوما�سي خالل ربع قرن، لكّن م�ساهمتها الكربى هي 

ومنا�سلة  ككاتبة  حياتها  كّل  له  �ست 
ّ
كر الذي  ن�سالها 

العامالت  الّن�ساء  ر 
ّ
وحتر املراأة  ر 

ّ
حتر اأجل  من  �سيوعيّة 

ب�سكل خا�ّس.

عقيد يف  اأ�رسة  لدى  دومونتوفيت�س  األك�سندرا  ولدت   

اجلي�س الرو�سي يف �سان بطر�سربغ عام ١٨٧٢. وتزّوجت 

باكرًا  تاأّثرت  كولونتاي.  فالدميري  املهند�س  اأقاربها،  اأحد 

واهتمامها  الّتطّورية  داروين  نظرّية  الثورّية عرب  بالأفكار 

الّتا�سع  القرن  اأفول  ومع  الأطفال.  نف�س  وعلم  بالرّتبية 

الن�ساء  من  عيل 
ّ
الر ذاك  عداد  يف  كولونتاي  كانت  ع�رس 

ر 
ّ
الأر�ستقراطيّات والربجوازّيات اللواتي �سعني اإىل الّتحر

ال�ّسعب«.  اإىل  »الّتوّجه  وعرب  الّتدري�س  عرب   
ّ
ال�سخ�سي

ال�ّسعبوّية«  »احلركة  نهايات  ت�سهد  الفرتة  تلك  وكانت 

التي تعترب الفاّلحني عماد الثورة �سّد القي�رّسية، واجلماعة 

البدائيّة يف الريف قاعدة النتقال املبا�رس اإىل ال�سرتاكيّة. 

 �رسعان ما اّت�سحت حدوده 
ّ
وقد ان�سّق عنها جناٌح اإرهابي

بعد �سل�سلٍة من الغتيالت الفردّية اجلريئة �سّد القيا�رسة 

وكبار موّظفي الّدولة.

، فقد 
ّ
يف تلك الأثناء كانت رو�سيا عند منعطف تاريخي  

وانتقال  ال�ّسديد  ومتركزها  ناعة  لل�سّ املت�سارع  الّنمّو  اأّدى 

مئات الألوف من الأقنان ال�ّسابقني لالنخراط بقّوةٍ يف العمل 

اأ�سمالية يف الّزراعة وتدمريها ال�رسيع 
ّ
املاأجور، وتغلغل الر

من  �ستتمّكن  التي  الطبقة  ولدة  اإىل  البطريركي  لالإنتاج 

النت�سار اأخريًا على القي�رسّية وبناء ال�سرتاكيّة: الّطبقة 

العاملة. ومن العالمات الفارقة لهذا النعطاف الإ�رسابات 

خمة يف �سانت بطر�سربغ عام ١٨٩٦، حيث  العماليّة ال�سّ

اأ�سهمت العاملة اإىل جانب العامل يف حتطيم الآلت )وهو 

اأحد الأ�سكال البدائية لل�رّساع الّطبقي( ومقاومة ال�رّسطة.

برزت  الرو�سّية،  العاملة  للّطبقة  ال�رّسيع  الربوز  مع   

العّمال  »حزب  يف  احّتدت  التي  املارك�سّية  احللقات 

ان�سّمت   .١٨٨٩ عام  الرو�سي«  الدميقراطي  ال�سرتاكي 

كولونتاي اإىل احلركة العّمالّية منذ �سنّيها الأوىل. وقد اأثّرت 

خمة الذي  فيها زيارة قامت بها لأحد م�سانع الّن�سيج ال�سّ

رت بعد ذاك ربط م�سريها 
ّ
 ١٢ األف عاملة وعامل. فقر

ّ
ي�سم

اإىل   
ّ
ال�سيا�سي التزامها  فاأّدى  اعدة.  ال�سّ الثورّية  بالطبقة 

تاأّزم عالقاتها بزوجها الذي اعترب ن�ساطها ال�سيا�سي مبثابة 

 له. فانف�سلت عنه، ومعها طفلها الوحيد، رغم 
ّ
حتدٍّ �سخ�سي

ما كانت تكّن له من حّب واحرتام. واختارت حياة الّن�سال 

مثل  يكن  ومل  والأ�رسة.  احلّب  حياة  على  اخلاّلق  والعمل 

اإليها واإىل بنات جيلها.  اأمرًا ي�سريًا بالن�سبة  هذا الختيار 

وتروي يف مذّكراتها )املكتوبة عام ١٩٢٦(:

»ما زلت أنتمي إلى جيٍل من النساء نشأ عند 
منعطف الّتاريخ. وكان الحّب، بكّل ما يجريه 
ويجّره من خيبات أمٍل متكّررة ومآٍس وسعي 
دائٍم وراء السعادة الكاملة، ال يزال يلعب دورا 

كبيرًا في حياتي، دورًا أكبر مّما يجب أن يكونه! 
ولقد هدرت فيه الوقت الثمين والكثير من 

الطاقة، ويمكن القول إّنه كان عديم الجدوى 
في التحليل األخير. فنحن، نساء الجيل 

الماضي، لم نكتشف الّسبيل إلى الّتحّرر الفعلي، 
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فبذلنا طاقاتنا بدون حساب، وهدرنا قدراتنا 
العلمّية في تجارب عاطفّية عقيمة. وتأكيدًا، 

فإّني وغيري من المناضالت والكادحات أدركنا 
أّن الحّب ليس الهدف األساسّي للحياة، وتمّكّنا 

من أن نجعل العمل محورًا لحياتنا. ولوال أّننا 
لم نهدر طاقاتنا في الّصراع الدائم مع عواطفنا 
تجاه اآلخرين، لكّنا استطعنا بذل المزيد من 

الجهد الخاّلق. والواقع أّن هذا النزاع كان حربًا 
دائمة ضّد تدّخل الرجل في شؤوننا وتعّديه على 

ذاتّيتنا، نزاٌع يدور حول مشكلة معّقدة: العمل 
أم الحب أم الزواج؟ نحن نساء الجيل القديم 
لم ندرك، كما يدرك الّشبان والّشاّبات اليوم، 
أّنه يمكن الّتوفيق بين العمل والّسعي وراء 

الحّب، بحيث يبقى العمل محورًا للوجود. فقد 
منحنا كّل ذاتنا للمحبوب على أمل بلوغ الّتناغم 

الروحّي الكامل.

غير أّن الرجل كان يسعى باستمرار إلى فرض   
ذاتّيته علينا وتكييفنا حسب مبتغاه. فاضطرمت 
الثورة في داخلنا، رغم كّل شيء، وتحّول الحّب 
تكرارًا إلى قيٍد يقّيدنا، وشعرنا أّننا مستعبدات 
وحاولنا الّتحّرر من قيد الحّب. وبعد نضاالٍت 
متواصلة مع المحبوب انعتقنا أخيرًا وتدافعنا 

نحو الحرّية. وسقطنا مجّددًا في الوحدة 
والتعاسة والوحشة. لكّننا كّنا ننعم بحّرية 

السعي وراء فارس أحالمنا - العمل.

من حسن حّظ الجيل الحالي أّنه ليس مضطّرًا   
إلى خوض غمار هذا الّنضال عديم الجدوى 
بالّنسبة إلى المجتمع البشرّي، فيوّفر كامل 

جهوده للّنشاط الخاّلق«.

اإىل  ّيتها« غادرت رو�سيا 
ّ
ا�ستعادت كولونتاي »حر بعدما 

 يف زيوريخ، واأ�سهمت 
ّ
اأملانيا ودر�ست القت�ساد ال�سيا�سي

وتوّثقت  ة 
ّ
الأملاني ة 

ّ
الّدميقراطي ة 

ّ
ال�سرتاكي احلركة  يف 

ة زورا لوك�سمبورغ وكالرا  باأبرز قادتها وبخا�سّ �سالتها 

فقد  ة 
ّ
و�سي

ّ
الر الّثورّية  يا�سة 

ّ
ال�س �سعيد  على  اأّما  زتكن. 

وقفت كولونتاي اإىل جانب املنا�سفة خالل ان�سقاق احلزب 

احلرب  خالل  اإّل  البال�سفة  اإىل   
ّ
تن�سم ومل   .١٩٠٣ عام 

ة الأوىل.
ّ
العاملي

عادت كولونتاي اإىل رو�سيا مع اندلع الثورة الأوىل   

قبل  ما  فرتة  يف  وقتها،  معظم  �ست 
ّ
وكر  .١٩٠٥ عام 

ة الأوىل، للعمل بني الن�ساء. اأُ�ّس�ست احلركة 
ّ
احلرب العاملي

بقيادة  وكانت  الأوىل.  الثورة  عقب  رو�سيا  يف  ة 
ّ
الّن�سائي

احلركة الن�سوّية الربجوازّية، املطالبة بامل�ساواة الكاملة بني 

ة 
ّ
الرجال والن�ساء، بغ�ّس الّنظر عن الّتحّولت الجتماعي

كاّفة  لتنظيم  و�سعيها  لتحقيقها،  املطلوبة  ة 
ّ
وال�سيا�سي

ع وعي العامالت 
ّ
الن�ساء حول هذا املطلب، الأمر اّلذي ميي

القيادة  حتت  وي�سعهّن  له  �سن 
ّ
يتعر اّلذي  لال�ستغالل 

بني   
ّ
ا�سرتاكي عملٍ  لتاأ�سي�س  �سعيها  يف  الربجوازّية. 

جبهتني:  على  الن�سال  اإىل  كولونتاي  ت 
ّ
ا�سطر الن�ساء، 

رفاقها  اإقناع  اأجل  ومن  جهة،  من  الن�سوّية  احلركة  �سّد 

ب�رسورة   
ّ
الدميقراطي  

ّ
ال�سرتاكي احلزب  يف  ورفيقاتها 

لها  رفيقات  مع  فاأ�ّس�ست  العامالت.  بتنظيم  الهتمام 

ق�سايا  لدرا�سة   ،١٩٠٦ عام  العامالت«،  الن�ساء  »نادي 

الدعاية  اأ�سكال  خمتلف  على  والّتدريب  العاملة  املراأة 

والّتحري�س يف �سفوف العامالت. واأخذت تطالب باإن�ساء 

من  انطالقاً  الن�ساء  بني  للعمل  �سة  متخ�سّ ة 
ّ
حزبي اأجهزة 

ة 
ّ
ة و�سع املراأة كاأّم ورّبة بيت، وبالتايل خ�سو�سي

ّ
خ�سو�سي

لها.  �س 
ّ
تتعر التي  ة 

ّ
الإ�سافي وال�ستغالل  القهر  اأ�سكال 

للحركة  نواة  اأّول  تكوين  يف  النادي  هذا  اأ�سهم  وقد 

 الأّول 
ّ
ة يف رو�سيا. ويف املوؤمتر الن�سائي

ّ
ة الن�سائي

ّ
ال�سرتاكي

لعموم رو�سيا، املنعقد عام ١٩٠٨، اأمكن للمراأة العاملة اأن 

الن�ساء  من  وفدٍ  بوا�سطة  زة 
ّ
املتمي مطالبها  وتطرح  تتمّثل 

 ثالثني عاملة، معظمهّن من الأّميات.
ّ
ات �سم

ّ
ال�سرتاكي

مع ا�ستداد موجة القمع والإرهاب و�سدور اأمر باإلقاء   

ت كولونتاي اإىل �سلوك طريقٍ املنفى 
ّ
القب�س عليها، ا�سطر

 وح�رست 
ّ
عام ١٩٠٧. يف اأملانيا وا�سلت عملها الن�سائي

موؤمتر �ستوتغارت للحزب ال�سرتاكي الدميقراطي الأملاين. 

املحا�رسين يف مدر�سة  كذلك كانت كولونتاي يف عداد 

وو�سعت  اإيطاليا،  يف  الرو�س  للعّمال  ة 
ّ
احلزبي الكادر 

ليقّدمها  والّطفولة  الأمومة  رعاية  القوانني حول  م�ساريع 

الدوما.  ون يف جمل�س 
ّ
الدميقراطي  - ون 

ّ
ال�سرتاكي النّواب 

مل�ساألة  ة 
ّ
الجتماعي »الأ�س�س  كتابها  �سدر  املنفى  ويف 

ودعوة   
ّ
الن�سواين الجّتاه  �سّد  �سجال  مبثابة  وهو  املراأة«، 

يبني  اأن  اإىل  الرو�سي  الّدميقراطي  ال�سرتاكي  للحزب 

 ،١٩١١ عام  كولونتاي،  �ساركْت  ة. 
ّ
ن�سائي ة 

ّ
عمالي حركة 

اّلذي ما زلنا نحتفل به  للمراأة   
ٍّ
عاملي اأّول عيدٍ  يف تنظيم 

عام. وزارت فرن�سا  / مار�س من كلّ  اآذار  الثامن من  يف 

�سّد  البيوت  رّبات  اإ�رسابات  تنظيم  يف  اأ�سهمت  حيث 
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غالء املعي�سة، ويف اإنكلرتا، حيث اّطلعت على الدور اّلذي 

توؤّديه الن�ساء يف النقابات العّمالية الإنكليزّية.

ة، 
ّ
غادرت كولونتاي اأملانيا بعد اندلع احلرب العاملي  

 - ة 
ّ
ال�سرتاكي الأحزاب  ة 

ّ
اأغلبي موقف  �سعقها  وقد 

املغان  اقت�سام  حلرب  املوؤّيدة  ة 
ّ
الأوروبي ة 

ّ
الدميقراطي

ًا 
ّ
نهائي �سالتها  فقطعت  ال�ستعمارّية.  الّدول  بني 

يف  البال�سفة  اإىل  اأخريًا  وان�سّمت  املن�سفي  بالجّتاه 

دورًا  العام  يونيو ١٩١٥. ولعبت طوال ذلك   / حزيران 

هاّماً، اإىل جانب األك�سندر �سليابينكوف، يف الّدعاية �سّد 

احلرب و�سّد الجّتاه ال�سرتاكي - الإمربيايل يف احلركة 

ة، وكانت �سلة الو�سل بني لينني - يف �سوي�رسا 
ّ
العّمالي

 
ّ
ثم البل�سفي داخل رو�سيا.  املركزّية للحزب  - والّلجنة 

�سافرت اإىل الوليات املّتحدة، بت�سجيعٍ من لينني، حيث 

قامت بجولةٍ وا�سعةٍ األقت خاللها ع�رسات املحا�رسات 

اإىل حرٍب  اأجل حتويلها  �سّد احلرب ال�ستعمارّية ومن 

ة.
ّ
اأ�سمالي

ّ
ة �سّد الر

ّ
اأهلي

احلكم  انهيار  بعد  رو�سيا  اإىل  كولونتاي  عادت   

القي�رسّي، وكانت احلرب قد رفعت اأكالف املعي�سة، وهذا 

ما �سّجع البال�سفة على اإيالء العمل بني الّن�ساء العامالت 

العمل  ونظم  ة، 
ّ
ن�سائي ة 

ّ
�سيوعي �سحيفة  لإ�سدار  ة 

ّ
الأهّمي

يف  للّن�ساء  ني 
ّ
عاملي موؤمترين  وعقد  امل�سلمات،  الّن�ساء  بني 

دعم  عندما  بالّنجاح  كولونتاي  ن�ساط  وتكّلل  مو�سكو. 

اً م�رسوعها القا�سي بجعل الإجها�س عماًل 
ّ
لينني �سخ�سي

 حتت رعاية الّدولة وعلى ح�سابها.
ّ
اً يتم

ّ
�رسعي

يف تلك الأثناء، كان يدور يف �سفوف احلزب البل�سفي   

دكتاتورّية  ظّل  يف  الّنقابات  دور  حول  عا�سف  �سجاٌل 

ة 
ّ
لأغلبي معار�سًا  موقفاً  كولونتاي  فوقفت  الربوليتاريا، 

احلزب، يدعو اإىل ت�سيري ال�سناعة من قبل موؤمتر للمنتجني 

مع  معار�سة  ة 
ّ
حزبي كتلة  و�سّكلت  رو�سيا.  عموم  يف 

عرفت  ني 
ّ
الّنقابي القادة  وبع�س  �سليابينكوف  األك�سندر 

ترّد  العّمالية«  »املعار�سة  وكانت  ة«. 
ّ
العمالي بـ»املعار�سة 

بالّدرجة الأوىل على تروت�سكي اّلذي رفع �سعار »ع�سكرة 

ارم على الّطبقة  العمل« بفر�س الن�سباط الع�سكري ال�سّ

واعتماد  ال�سيا�سة  لتنفيذ هذه  الّنقابات  وت�سخري  العاملة، 

ة. وقد 
ّ
الّنقابي القيادات  اختيار  النتخاب يف  بدل  الّتعيني 

الّنزعة  ب�سّدة  دان  اّلذي  لينني  ة احلزب حول 
ّ
التّفت غالبي

ة الإدارّية عند تروت�سكي. ورّد على »املعار�سة 
ّ
البريقراطي

لالإنتاج  الّنقابات  ت�سيري  اإىل  الّدعوة  اأّن  معتربًا  العّمالية« 

الّنقابات  ودور  للحزب  القيادي  الّدور  تلغي  ناعة  وال�سّ

فتبقى  واجلماهري،  ة 
ّ
ال�ّسيوعي الّطليعة  بني  و�سل  كحلقة 

التي  والنحرافات  الأ�ساليل  ل�سّتى  نهبا  العاملة  الّطبقة 

غري  ال�سّ والربجوازي  الفاّلحي  الو�سط  من  اإليها  �سح 
ْ
تر

املحيط بها. ودعا لينني يف املقابل:

١  اإىل منح الّنقابات حّدًا من ال�ستقاللية لال�ستمرار يف 

الّدفاع عن م�سالح الّطبقة العاملة جتاه الدولة ال�سوفياتّية، 

عّمالّية  دولة  هي  واإّنا  ا�سرتاكّية  دولة  بعد  ت�سبح  مل  التي 

مع  العّمال  حتالف  على  ترتكز  بريقراطي«  انحراف  »ذات 

الفالحني اّلذين ي�سّكلون اأكرثّية ال�ّسعب ال�ّساحقة.

٢  اإىل اعتبار الّنقابات مدر�سة لل�ّسيوعية ودر�ساً لالإدارة 

للحزب  العمالية. وقد هزم اجلناحان املعار�سان يف موؤمترٍ 

»املعار�سة  باعتبار  تو�سية  عنه  و�سدرت   ١٩٢٢ عام 

العّمالية« تكّتاًل ممنوعًا.

يا�سة 
ّ

بعد هذا الّتاريخ، تقّل�س دور كولونتاي يف ال�س  

 ١٩٢٣ عام   
ّ
اخلارجي لك 

ّ
ال�س اإىل  فان�سّمت  ة، 

ّ
الّداخلي

ة يف الرّنويج واملك�سيك 
ّ
و�سغلت عّدة منا�سب ديبلوما�سي

ويد، اإىل اأن رّقيت اإىل رتبة �سفرية متجّولة 
ّ

وفنلندا وال�س

لتوقيع  ال�سوفياتية  احلكومة  انتدبتها  وقد   .١٩٤٣ عام 

ة - الفنلندّية عام ١٩٤٥.
ّ
وفياتي

ّ
ة الهدنة ال�س

ّ
اّتفاقي

من  املبّكر  كولونتاي  ان�سحاب  اأّن  يف  �سكٍّ  من  وما   

ة اأنقذها من امل�سري املظلم اّلذي 
ّ
يا�سية الّداخلي

ّ
احلياة ال�س

ة« والعديد غريهم من 
ّ
لقاه رفاقها يف »املعار�سة العّمالي

قادة وكوادر احلزب البل�سفي من خمتلف الجّتاهات على 

يد �ستالني يف منت�سف الثالثينات. وقد توّفيت كولونتاي 

عاماً.  ثمانون  العمر  من  ولها   ١٩٥٢ عام  مو�سكو  يف 

الرّتبية  ق�سايا  حول  الكتابات  من  كبريًا  عددًا  وتركت 

ة 
ّ
العاملي ة يف فنلندا واحلرب 

ّ
ة وال�سرتاكي

ّ
القومي وامل�ساألة 

ة، ن�رس منها ثالثة 
ّ
وفياتي

ّ
ال�س ة يف رو�سيا 

ّ
العّمالي والّطبقة 

ا�س دعاوي كتب 
ّ
ة والأ�رسة« وهو كر

ّ
»ال�ّسيوعي ن�سو�س 

العامالت  حركة  و»تاريخ  ة 
ّ
ال�سوفياتي لطة 

ّ
ال�س قيام  بعد 

الثالث  املوؤمتر  اأمام  و»الّتقرير  اأوروبا«  يف  ات 
ّ
ال�سرتاكي

)ترجم  به  املرتبطة  رات 
ّ
املقر مع  هنا  نن�رسه  الكومنرتن« 

الن�س  وترجم  طرابل�سي  فواز  والثاين  الأّول  ني  الّن�سّ

انسحــــــــــاب كولونتاي المبكر من الحياة السياسية الداخلية 
»المعارضة  في  رفاقها  القاه  الذي  المظلم  المصير  من  أنقذها 
البلشفي  الحزب  وكوادر  قادة  من  غيرهم  والعديد  العمالية« 
من مختلف االتجاهات على يد ستالين في منتصف الثالثينات.



بدايات  �لعدد 18- 19 | 2017 / ١022018

نف�سها  كولونتاي  خّل�ست  لقد  احل�سيني(.  طالل  الّثالث 

بهذه  لها  حياتها  نذرت  اّلتي  املراأة  ر 
ّ
حتر ة 

ّ
لق�سي فهمها 

العبارات املقتطفة من مذّكراتها )املكتوبة عام ١٩٢٦(:

»إذا كنت قد حّققُت شيئاً في هذا العالم،   
فليس مرّد ذلك لصفاتي الّشخصّية، 

فإنجازاتي ما هي إال الّدليل على أّن المرأة 
باتت تسير باّتجاه كسب االعتراف العاّم 

بها،على الّرغم من كاّفة الّصعاب. فانخراط 
ماليين الّنساء في العمل اإلنتاجي الذي تّم 

بوتيرٍة متسارعٍة خالل الحرب، هو الذي أفسح 
المجال أمام المرأة لكي تحتّل أعلى المراكز 

السّياسّية والّدبلوماسّية. غير أّنه من المؤّكد 
أّن بلدًا مستقبلّياً، كاالّتحاد السوفياتي، هو 
وحده القادر على معالجة قضايا المرأة دون 

أفكاٍر مسبقة، وعلى تقييم أعمالها فقط من 
منظار مهارتها ومواهبها، وبالّتالي فهو وحده 
القادر على أن يوّكل إليها مراكز المسؤولّية. 
وحدها العواصف الثورّية الجديدة امتلكت 

القّوة الكافية لكْنس كاّفة العقد والّترّسبات ضّد 
النساء. واّتحاد الّشعب الكادح المنتج هو القادر 

على تحقيق المساواة الكاملة والّتحّرر الّناجز 
للمرأة ببنائه المجتمع الجديد«.

ف. ط.

يف حترر املراأة العاملة: األك�شندرا كولونتاي

 مل يعد �رشورة
ّ
العمل املنزيل

يف، تق�سي 
ّ
يف املا�سي كانت املراأة الفقرية، يف املدينة والر

كّل حياتها يف كنف الأ�رسة، جتهل كّل ما يجري خلف عتبة 

دارها، ل بل اإنّها نادراً ما كانت تّواقة اإىل املعرفة، على كّل 

حال. وكتعوي�سٍ عن ذلك، كانت املراأة توؤّدي يف بيتها مهّمات 

�رسورّية ومتنّوعة تنفع الأ�رسة والّدولة يف اآنٍ معاً. كانت املراأة 

اً اأّي امراأة عاملة اأو فاّلحة: 
ّ
توؤّدي كاّفة املهاّم التي توؤّديها حالي

تطبخ وتغ�سل وتنظف البيت وتكوي وترتق الّثياب. ولكن مل 

يكن عملها يقت�رس على ذلك، فقد كانت توؤّدي مهاّم مل تعد 

وحتيك  والكّتان  وف  ال�سّ تغزل  كاأن  املعا�رسة،  املراأة  توؤّديها 

الّزينة. كذلك  الأجواخ والقما�س وت�سنع اجلوارب واأ�رسطة 

كانت ت�سنع املخّلل )الكبي�س( وتدّخن اللحوم بالقْدر الذي 

للبيت  املادّية، وت�ستخرج امل�رسوبات  به مواردها  ت�سمح لها 

وت�سّب ال�ّسموع. ما كان اأكرثها واجبات املراأة يف تلك الأّيام! 

هكذا ق�ست اأّمهاتنا وجّداتنا حيواتهّن. وحّتى يف اأّيامنا هذه 

يف بعيدًا 
ّ
ل تزال جتد يف بع�س القرى النائية يف اأقا�سي الر

بنمط  حتتفظ  تزال  ل  جيوباً  الكبرية  والأنهر  الّطرقات  عن 

احلياة القدمي هذا بكّل نقاوته، حيث ربّة املنزل تنوء حتت عبء 

اأعمالٍ اأعفيت منها املراأة العاملة يف املدن واملراكز ال�سناعية 

كان منذ زمنٍ بعيد.
ّ
املكتّظة بال�س

ناعي يف البيت عمل املراأة ال�شّ

ة 
ّ
على اأّيام جّداتنا كان هذا العمل املنزيّل عماًل بالغ الأهمي

وال�رّسورة يتوّقف عليه رفاه الأ�رسة كّلها. وبالقدر الذي 

كانت جتتهد فيه رّبة املنزل يف اأداء مهاّمها، بقدر ما كانت 

من  اأفادت  الّدولة  حتى  ومزدهرة.  منتظمة  البيت  حياة 

تكن  مل  الأّيام  تلك  يف  فاملراأة  منزل.  كرّبة  املراأة  ن�ساط 

كانت  واإّنا  ولأ�رستها  لها  البطاطا  ح�ساء  بطبخ  تكتفي 

اإلخ.  والّزبدة  واخليوط  اجلوخ  مثل  منتجات  عّدة  ت�سنع 

وق حيث تتحّول اإىل �سلع، 
ّ

وهذه كّلها ميكن بيعها يف ال�س

اأي اإىل اأ�سياء ذات قيمة.

 اأّن عمل جّداتنا واأّمهاتنا مل يكن يثّمن باملال. 
ٌ
�سحيح  

جال، اأكانوا فالحني اأم عّمالً، كانوا يبحثون 
ّ
لكّن جميع الر

موارد  لأّن  املثل،  يقول  كما  من ذهب«  »يداها  امراأٍة  عن 

كافية  لي�ست  املنزيل«  املراأة  »عمل  بدون  وحده  جل 
ّ
الر

م�سالح  كانت  احلني  ذلك  يف  مزدهر.   
ّ
زوجي بيٍت  لبناء 

ت�سمك  فبقدر  الّزوج،  م�سالح  مع  تلتقي  والدولة  الأّمة 

ن�سيج  من  املنتجات  ل�سّتى  اإنتاجها  بقدر  بالأ�رسة  املراأة 

فت�سهم  وق، 
ّ

ال�س يف  منها  الفائ�س  يباع  و�سوف  وجلد 

بذلك يف ازدهار البلد القت�سادّي.

املراأة املتزّوجة وامل�شنع

ت كّل نط احلياة هذا. وكّل ما كانت 
ّ

ة قد غري
ّ
اأ�سمالي

ّ
اإّن الر

وحّلت  وامل�سانع.  امل�ساغل  تنتجه  �سارت  الأ�رسة  تنتجه 

�سيقة. فاأّي رّبة بيت ت�سغل نف�سها 
ّ
الآلة حمّل اأنامل املراأة الر

اجلوخ  ن�سج  اأو  ال�سوف  غزل  اأو  ال�ّسموع  �سّب  الآن يف 

ات يف احلانوت 
ّ
يف وقتٍ ميكن فيه �رساء كّل هذه احلاجي

بنف�سها؟  جواربها  ت�سنع  ة 
ّ
�سبي �ساهدمت  وهل  املجاور؟ 

مّنا  ومن  ذهب.  من  فالوقت  لذلك،  لديها  وقت  ل  اأّولً، 

يريد هدر املال بطريقةٍ غري جمدية دون اأن يجني منه اأّي 
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ربح؟ اإّن رّبة املنزل، التي هي امراأة عاملة يف الوقت ذاته، 

ع وقتها يف 
ّ
وق بدلً من اأن ت�سي

ّ
ت�سرتي جواربها يف ال�س

ي�رسفن  اللواتي  العامالت  الّن�ساء  هّن  وقليالت  �سنعها. 

وقتاً يف تخليل اخليار اأو �سنع املحفوظات يف وقتٍ يبيع 

فيه البّقال املجاور املخّلالت واملحفوظات على اأنواعها.

قد  البّقال  يبيعه  الذي  املنتوج  اأّن  من  غم 
ّ
الر وعلى   

ة 
ّ
اخلارجي وامل�سنوعات  ة، 

ّ
الّنوعي حيث  من  اأدنى  يكون 

ت�سنعها  التي  املحفوظات  جودة  يف  لي�ست  امل�سنع  من 

القدرة  ول  الوقت  متلك  ل  العاملة  املراأة  فاإّن  املنزل،  رّبة 

اأّولً  ماأجور  عامٌل  اإّنها  كّلها.  ات 
ّ
العملي بهذه  القيام  على 

 .
ّ
اإهمال عملها املنزيل اإىل  ها عملها املاأجور 

ّ
باأّول، ي�سطر

اآخذة  اهن 
ّ
الر و�سعها  يف  فالأ�رسة  اأمر،  من  يكن  ومهما 

هذه   - ة 
ّ
املنزلي الأعباء  من خمتلف  اً 

ّ
تدريجي النعتاق  يف 

خالية  الأ�رسة  لن 
ّ
يتخي ل  جّداتنا  كانت  التي  الأعباء 

منها. وما كانت تنتجه الأ�رسة بالأم�س بات ينتجه اجلهد 

امل�سرتك للعّمال والعامالت يف امل�سانع وامل�ساغل.

 الفردّي
ّ
نهاية العمل املنزيل

والأعباء  تنتج.  ول  الآن  ت�ستهلك  باتت  الأ�رسة  اإّن 

الّنظافة  �سوؤون  هي:  املنزل  رّبة  بها  تقوم  التي  ئي�سية 
ّ
الر

)م�سح الأر�س ونف�س الغبار والّتدفئة والعناية بالإ�ساءة 

اإلخ.( والّطبخ )حت�سري الغذاء والع�ساء( والغ�سيل والعتناء 

ببيا�س وثياب الأ�رسة )رتق الّثياب وما �سابه(.

املراأة  وقت  كّل  ت�ستغرق  موؤملة  مرهقة  اأعباء  وهذه   

ة اإىل بذل �ساعات عمل طويلة يف امل�سنع 
ّ
العاملة امل�سطر

كانت  التي  املهاّم  اأّن  الأكيد  لكّن  قّوتها.  كّل  وت�ستنفد 

جّداتنا يقمن بها كانت اأكرث تنّوعاً. وبالإ�سافة اإىل ذلك، 

ز مبيزٍة بات يفتقدها العمل املنزيّل 
ّ
كان عمل جّداتنا يتمي

للّن�ساء العامالت، وهي اأّن الن�ساء فقدن فائدتهّن بالّن�سبة 

 ،)
ّ
اإىل الّدولة )من منظار م�ساهمتهّن يف القت�ساد الوطني

م جديدة ول 
َ
ذلك اأّن العمل الذي يقمن به ل ينتج اأّي قي

ي�سهم يف ازدهار البلد.

ال�سباح  بكامله من  يومها  العاملة  املراأة  تق�سي  عبثاً   

للم�ساء وهي تنّظف البيت وتغ�سل وتكوي الّثياب هادرًة 

كّل حياتها يف جهود ل متناهية لرتق الثياب املهرتئة اأو 

لتح�سري الّطعام، ح�سب املوارد املتوا�سعة املتوافرة لديها، 

دون اأن ينتهي يوم عملها هذا اإىل اأّي نتيجةٍ ماّدية، لأّنها 

ل تنتج باأيديها التي تعمل بال كلل اأيَّ �سيء ميكن اعتباره 

وق التجاري. وحتى لو عا�ست املراأة العاملة 
ّ

�سلعًة يف ال�س

 بالن�سبة اإليها. �ستبقى ثّمة 
ّ

األف �سنة، فاإّن الأمر لن يتغري

ّف، و�سيبقى زوجها 
ّ
طبقة من الغبار يجب نف�سها عن الر

ياأتي اإىل البيت جائعاً عند امل�ساء، ويبقى اأطفالها يحملون 

الوحل على اأحذيتهم. وهكذا مع الأّيام ي�سبح عمل رّبة 

ة.
ّ
املنزل اأكرث فاأكرث تفاهة واأقّل اإنتاجي

والدة العمل املنزيل اجلماعي

اإّن املنزل الإفرادي قد جاوز حّده. وها اإّن العمل اجلماعي 

اً. واإّن املراأة العاملة �سوف تدرك، عاجالً  ّ
يحّل حمّله تدريجي

بنف�سها.  مبنزلها  تعتني  لأن  بحاجة  لي�ست  اأّنها  اآجاًل،  اأم 

ففي جمتمع الغد، يف املجتمع ال�سيوعي، �سوف يقوم بهذا 

�سواه.  بعمل  يقمن  ل  الن�ساء  من  �سة  متخ�سّ فئة  العمل 

رن منذ �سنوات من هذه الأعمال 
ّ
اإّن ن�ساء الأغنياء قد حتر

 
ّ
قيمة املرهقة. فلماذا يجب على املراأة العاملة اأن ت�ستمر

ّ
ال�س

حياة  حتاط  اأن  يجب  ال�سوفياتية  رو�سيا  يف  اأدائها؟  يف 

حة  احة والإ�رساق وال�سّ
ّ
الر العاملة بنف�س اجلّو من  املراأة 

ن�ساء  بحياة  الآن  حّتى  يحيط  يزال  ل  الذي  واجلمال 

 
ّ
ال�سيوعي املجتمع  يف  املراأة   

ّ
ت�سطر فال  ة. 

ّ
الغني الّطبقات 

يف   - الأ�سف  مع  الّنادرة   - فراغها  �ساعات  ق�ساء  اإىل 

العاّمة  املطاعم  يوّفر  �سوف   
ّ
ال�سيوعي املجتمع  لأّن  الّطبخ 

واملطابخ املركزّية التي يحّق للجميع ارتيادها.

تلك  حّتى  الأقطار،  كاّفة  يف  تتكاثر  املوؤ�ّس�سات  هذه   

والواقع  اأ�سمايل. 
ّ
الر الّنظام  عليها  ي�سيطر  يزال  ل  التي 

اأّنه طوال ن�سف القرن الأخري كان عدد املقاهي واملطاعم 

يف جميع مدن اأوروبا يتزايد يوماً بعد يوم، فاإذا بها تنبت 

وتتكاثر كالفطر بعد مطر اخلريف. هناك ظّل ذوو اجليوب 

هذه  مثل  ارتياد  على  القادرين  وحدهم  باملال  املح�سّوة 

 في�سبح مبقدور اأّي اأحد 
ّ
املطاعم. اأّما يف املجتمع ال�ّسيوعي

اأن يتناول وجبة الّطعام يف املطاعم واملطابخ املركزّية. وما 

ينطبق على الأكل ينطبق على الغ�سيل وغريه من الأعباء. 

ة اإىل اأن تغرق يف م�ستنقعٍ 
ّ
لن تكون املراأة العاملة م�سطر

اء رتق اجلوارب اأو 
ّ
من القذارة اأو اأن تفقد ب�رسها من جر

ات 
ّ
اإ�سالح البيا�سات. ل بل اإّنها �سوف حتمل هذه احلاجي

كّل  اأي�سًا  وتخرجها  اأ�سبوع،  كّل  املركزّية  املغا�سل  اإىل 

زاح 
ُ
ي �سوف   

ّ
اإ�سايف عبٌء  هذا  ومكوّية.  مغ�سولة  اأ�سبوع 

ة برتق  عن كاهل املراأة العاملة. كذلك فاإّن املحاّلت اخلا�سّ

تق�سي  باأن  العاملة  للمراأة  ت�سمح  �سوف  الثياب  واإ�سالح 

اأم�سياتها يف القراءات املفيدة وال�ستجمام ال�سّحي بدلً 

الأعباء  فاإّن  لذلك  امل�سني.  الكدح  يف  تق�سيها  اأن  من 

الأربعة املذكورة التي ل تزال ترهق ن�ساءنا �سوف تزول يف 

ظّل الّنظام ال�سيوعي الّظافر، ول �سّك يف اأّن املراأة العاملة 
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لن تذرف دمعًة واحدة على زوالها. وهكذا يكون املجتمع 

لكي  املراأة  ازح على 
ّ
الر املنزيّل  الّنري  قد حّطم  ال�سيوعي 

يجعل حياتها اأغنى واأمّت واأ�سعد واأكرث امتالًء باحلرّية.

ة
ّ
اأ�شمالي

ّ
تربية االأطفال يف ظّل الر

العمل املنزيل  اأعباء  اّلذي يبقى من الأ�رسة بعد زوال  ما 

فاق 
ّ
الفردي؟ تبقى تربية الأطفال. هنا اأي�ساً تهّب دولة الر

حمّل  ًا 
ّ
تدريجي املجتمع  فيحّل  الأ�رسة،  لنجدة  الكادحني 

تعْد  مل  ة 
ّ
اأ�سمالي

ّ
الر ظّل  يف  الأطفال  تربية  اإّن  الوالدين. 

تعليمهم  يتلّقون  فالأطفال  الوالدان.  بها  ي�سطلع  َمهّمة 

اإن يبلغ الّطفل �سّن الّدرا�سة حّتى يبداأ  يف املدر�سة. وما 

يعد  الّذهني مل  فنمّو طفلهم  اأكرب.  بحرّية  يتنّف�سون  اأهله 

ات الأ�رسة 
ّ
اأمرًا يعنيهم. اإّل اأّن هذا ل ينهي طبعًا م�سوؤولي

جتاه الّطفل. تبقى مهّمة اإطعامه وتاأمني ك�سوته وحتويله اإىل 

قادر على العتماد على نف�سه، عندما  ماهر ونزيهٍ  عاملٍ 

تدعو احلاجة، وعلى اإعالة اأهله يف �سيخوختهم.

ة ظلت ت�سطلع 
ّ
غري اأّنه نادرًا ما ا�ستطاعت اأ�رسة عّمالي  

ات جتاه اأولدها. فاأجور الأهل منخف�سة ل 
ّ
بهذه امل�سوؤولي

الفراغ  اأوقات  ع، وندرة 
َ
ال�ّسب باإطعام الأولد حّتى  ت�سمح 

ل متكن الأهل من بذل الوقت والهتمام الكافيني لرتبية 

ة اإىل اأن تتوىّل تربية 
ّ
اجليل الّطالع. فكانت الأ�رسة م�سطر

الواقع  فعاًل؟  تربيتهم  كانت  هل  ولكن،  بنف�سها.  اأولدها 

وهوؤلء  الربوليتاريا.  اأطفال  يرّبي  اّلذي  هو  ال�ّسارع  اأّن 

ة واأفراحها، تلك التي كّنا ننعم 
ّ
يجهلون راحة احلياة العائلي

بها يف كنف اآبائنا واأّمهاتنا.

ل  مانات،  ال�سّ وانعدام  الأهل  اأجور  انخفا�س  اإّن   
ّ
ثم  

بل املجاعة، غالباً ما تدفع بابن الربوليتارّي اإىل اأن ي�سبح 

بدوره عاماًل م�ستقاّلً قبل بلوغه �سّن العا�رسة. وما اإن يبداأ 

نف�سه حّتى يعترب  باإعالة  بنتًا(  اأم  اً  اأكان �سبيّ )�سيّان  الولد 

اأّنه بات �سيّد نف�سه اإىل درجٍة يبطل معها مفعول كلمات 

ون�سائح اأهله عليه، وتتقّل�س �سلطتهم وتنتهي طاعته لهم.

مع ا�سمحالل اأعباء الأ�رسة، الواحد تلو الآخر، يحّل   

تنفيذ واجبات الإعالة والرّتبية.  املجتمع حمّل الأهل يف 

ة، 
ّ
اأ�سمالي

ّ
والواقع اأّن الأطفال غالبًا ما �سّكلوا، يف ظّل الر

عبئاً ثقيالً ل يطاق على الأ�رسة الربوليتارّية.

الّطفل والدولة ال�شيوعية

مل�ساعدة  ال�سيوعي  املجتمع  يهّب  اأي�ساً  املجال  هذا  يف 

جهود  بف�سل   - ال�سوفياتيّة  رو�سيا  خطْت  لقد  الأهل. 

مفّو�سيَتي الرّتبية العاّمة وال�ّسوؤون الجتماعيّة - خطوات 

من  الّتخفيف  جمال  يف  العديدة  املنجزات  وحّققت  هاّمة 

ع  �سّ ّ
للر بيوت  ثّمة  الأطفال.  واإعالة  وتربية  الأ�رسة  اأعباء 

والأهل  لالأطفال  وخميّمات  وريا�س،  نهارّية  وح�سانات 

وم�ستو�سفات ومنتجعات �سّحيّة لالأطفال املر�سى ومطاعم 

وطعام جّماين يف املدار�س وكتب مدر�سيّة جمانيّة ومالب�س 

دافئة لل�ّستاء واأحذية لالأطفال يف املوؤ�ّس�سات الّتعليمية. األ 

الّطفل مل يعد عبئًا على  اأّن  للّتدليل على  تكفي كّل هذه 

الأ�رسة واإّنا بات املجتمع هو اّلذي يتوىّل رعايته؟

كان اهتمام الأهل باأطفالهم ي�سمل ثالثة جمالت:  

�سيع
ّ
١  العتناء بالر

٢  تربية الّطفل

اإىل تعليم الأطفال يف املدار�س  بالن�سبة  اأّما  ٣  التعليم. 

على  ملقى  واجب  فهذا  واجلامعات،  والثانوّية  ة 
ّ
البتدائي

تراكم  اإّن  اأ�سمايل. 
ّ
الر املجتمع  يف  حّتى  الدولة،  عاتق 

قد  معي�ستها  ظروف  ة 
ّ
ونوعي العاملة  الّطبقة  على  الأعباء 

اأ�سمايل اإن�ساء املالعب واحل�سانات 
ّ
فر�سا على املجتمع الر

حلقوقهم  العّمال  وعي  تنامي  ومع  لالأطفال.  يا�س 
ّ
والر

املجتمع  اهتمام  تنامى  نة، 
ّ
معي تنظيماتهم يف دولٍة  وتوّطد 

باإعفاء الأ�رسة من اأعباء رعاية الأطفال.

الّتمادي يف  يخاف  كان  الربجوازّي  املجتمع  اأّن  غري   

تقوي�س  يف  ي�سهم  ل  كي  العاملة  الّطبقة  م�سالح  تلبية 

يدركون  اأنف�سهم  ون 
ّ
اأ�سمالي

ّ
فالر نف�سها.  الأ�رسة  اأركان 

جل امل�سوؤول 
ّ
اأّن الأ�رسة القدمية، حيث املراأة م�ستعبدة للر

عن اإعالة الأ�رسة ورفاهها، هي اأف�سل �سالح خلنق تطّلع 

وح الثورّية عند العّمال 
ّ
ية واإخماد الر

ّ
الربوليتاريا نحو احلر

والعامالت على حدٍّ �سواء. فالن�سغال باأمور الأ�رسة ُيفقد 

العامل عزميته ويجعله ي�ساوم مع راأ�س املال. واأّي �سيءٍ ل 

يفعله اأب اأو اأّم عند روؤية اأطفالهما يت�سّورون جوعاً؟

النا�سئة  تربية  حتويل  عن  عاجٌز  اأ�سمايّل 
ّ
الر املجتمع   

ة، اإىل وظيفةٍ من الوظائف التي 
ّ
ة فعلي

ّ
اإىل وظيفة اجتماعي

، يف املقابل، فاإّنه 
ّ
ت�سطلع بها الّدولة. اأّما املجتمع ال�سيوعي

اأ�سا�س  هي  الّطالع  للجيل  ة 
ّ
الجتماعي الرتبية  اأّن  يعترب 

اإّن  اجلديد.  البنيان  يف  الّزاوية  وحجر  واأعرافه  قوانينه 

الأم�س،  اأ�رسة  من  بالّتاأكيد  يولد  لن  الغد  جمتمع  اإن�سان 

الوالدين  بني  نزاع  من  عليه  تنطوي  مبا  قة، 
ّ
ي ال�سّ الّتافهة 

واهتمامها الأنايّن باأولدها دون �سائر الأولد. اإّن اإن�ساننا 

الّتنظيمات  رحم  يف  يولد  اجلديد،  املجتمع  يف  اجلديد، 

مات 
ّ
واملخي يا�س 

ّ
والر واحلدائق  كاملتنّزهات  ة 

ّ
ال�سرتاكي

الق�سط  الّطفل  يق�سي  حيث  املوؤ�ّس�سات  من  وغريها 

 
ّ
الأوفر من وقته ويتوىّل مرّبون اأكّفاء حتويله اإىل �سيوعي
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يعي عظمة ال�سعارات املقّد�سة، �سعارات الّت�سامن والروح 

ة.
ّ
ة والتعاون املتبادل والإخال�س للحياة اجلماعي

ّ
فاقي

ّ
الر

تاأمني معي�شة االأّم

ما بعد اإعفاء الأ�رسة 
ّ
مع زوال اأعباء الرتبية والّتعليم ول�سي

من الق�سط الأوفر من الأعباء املادّية الّناجمة عن اإجناب 

الأطفال، ل يبقى من واجبات الأ�رسة جتاه اأطفالها �سوى 

الأّم  لعناية  بحاجة  يكون  عندما  الر�سيع  الّطفل  رعاية 

يثقل  لن  اأّمه.  بثياب  والّتعّلق  امل�سي  تعّلم  طور  يف  وهو 

ة بعد الآن بعبء رعاية اأطفالها! فالّدولة 
ّ
كاهل الأّم ال�سبي

ة تعترب اأّن من واجبها اأن توؤّمن املعي�سة لالأّم اأكانت 
ّ
العّمالي

تر�سع  اّلتي  هي  دامت  ما  ل،  اأم  اً  ّ
�رسعي زواجًا  متزّوجة 

الأمومة يف كّل مكان، وتبني  ُدور  تن�سئ  الّطفل. و�سوف 

احل�سانات الّنهارّية يف كّل املدن والقرى، فت�سمح بذلك 

للمراأة باأن تخدم الّدولة بطريقةٍ جمدية واأن متار�س دورها 

كاأّم يف اآٍن واحد.

لكي ال يكون الّزواج قيداً

 ل يرمي 
ّ
لنطمئّن الأّّمهات العامالت: اإّن املجتمع ال�سيوعي

على  من  �سيع 
ّ
الر ول  اأّمه  من ح�سن  الّطفل  انتزاع  اإىل 

ثدييها. ول هو ينوي تدمري الأ�رسة بوا�سطة العنف. ثقوا 

من اأّننا ل�سنا ن�سمر اأّيًا من هذه النوايا! لي�ست هذه اأهداف 

.
ّ
املجتمع ال�سيوعي

ولكن ما اّلذي ن�ساهده اليوم؟ ن�ساهد الأ�رسة القدمية   

كاّفة  من  ًا 
ّ
تدريجي ر 

ّ
تتحر اأخذت  وقد  بالنحالل.  اآخذة 

ة التي كانت بالأم�س ت�سّكل دعائم متا�سك 
ّ
الأعباء املنزلي

اإّن الأهل  ة. وماذا عن الأطفال؟ 
ّ
الأ�رسة كوحدٍة اجتماعي

ول  بهم  العتناء  على  اأ�ساًل  قادرين  غري  الربوليتارّيني 

منه  يعاين  و�سٌع  وهذا  وتعليمهم.  معي�ستهم  تاأمني  على 

الأهل والأبناء على حدٍّ �سواء.

والعامالت  العّمال   
ّ
ال�سيوعي املجتمع  يخاطب  لذا   

ون بع�سكم 
ّ
ويقول لهم: »ما زلتم يف ربيع العمر، واأنتم حتب

بع�سًا. اإّن ال�سعادة حقٌّ للجميع. فعي�سوا حياتكم ول تنفروا 

على  قيدًا  كان  اأّنه  مع  الّزواج  تخ�سوا  ول  عادة. 
ّ

ال�س من 

 من كّل 
ّ
. والأهم

ّ
اأ�سمايل

ّ
الر العامل والعاملة يف املجتمع 

اٌن ممتلئون �سّحة وعافية، يف اأن 
ّ
ذلك اأّل ترتّددوا واأنتم �سب

متنحوا الوطن عّمالً واأطفالً مواطنني جددًا. فاإّن جمتمع 

العّمال بحاجة اإىل قوى عاملة جديدة، وهو يرّحب مبجيء 

كّل طفل جديٍد اإىل العامل. ول حاجة اإىل اأن تقلقوا على 

ول  واجلوع  الربد  يعرفوا  لن  فاإّنهم  اأطفالكم،  م�ستقبل 

اأ�سمايل. 
ّ
البوؤ�س والإهمال، كما كان احلال يف املجتمع الر

فما اإن يولد الّطفل، حّتى يوؤّمن املجتمع ال�ّسيوعي، حّتى 

ة لالأم وطفلها ما يحتاجان اإليه من 
ّ
توؤّمن الّدولة العّمالي

اإطعام  يتوىّل  �سوف   
ّ
ال�سيوعي الوطن  اإّن  وعناية.  غذاءٍ 

الّطفل وتربيته وتعليمه. لكّنه لن ينتزع الّطفل من كنف 

اأهله، باأّي حالٍ من الأحوال، اإذا كانوا يريدون الإ�سهام 

�سوف   
ّ
ال�سيوعي املجتمع  اإّن  باأنف�سهم.  اأولدهم  برتبية 

ي�سطلع بكامل واجباته يف جمال تربية الأطفال. اإل اأّنه 

ة اأو حنان الأمومة اإذا ثبت 
ّ
لن يحرم اأحدًا من اأفراح الأبو

فهل  حيح«.  ال�سّ قدرها  وتقديرها  فهمها  على   
ٌ
قادر اأّنه 

وهل  العنف؟  بوا�سطة  لالأ�رسة  تدمريًا  ذلك  اعتبار  ميكن 

ميكن اعتباره انتزاعًا ق�رسّياً للّطفل من ح�سن اأّمه؟

االأ�رشة: احّتاد عاطفي - رفاقي

باحلقيقة  العرتاف  من   
ّ
مفر فال  اأمر  من  يكن  مهما 

اإّن الأ�رسة من الّنمط القدمي قد جتاوزها الّزمن.  القائلة 

 
ّ

 واإّنا هو تغري
ّ
وامل�سوؤول عن ذلك لي�س املجتمع ال�سيوعي

ظروف احلياة.

مل تعد الأ�رسة �رسورّية للّدولة كما كانت بالأم�س. ل   

د موؤ�ّس�سة عدمية اجلدوى لأّنها متنع 
ّ
بل اإّنها اأ�سواأ من جمر

ة 
ّ
الإنتاجي من  مبزيٍد  بعملهّن  القيام  من  العامالت  الن�ساء 

لأّن  اأنف�سهم  لأفرادها  �رسورّية  الأ�رسة  تعد  ومل  واجلّد. 

مهاّم تربية الأطفال، وقد كانت بالأم�س ملقاة على عاتق 

ولكن  املجموعة.  عاتق  اإىل  الآن  تنتقل  اأخذت  الأ�رسة، 

ابقة �سوف ُيبنى �سكٌل للعالقات 
ّ

على اأنقا�س الأ�رسة ال�س

 يقوم 
ّ
 - رفاقي

ّ
ًا: احّتاد عاطفي

ّ
جل واملراأة جديد كّلي

ّ
بني الر

على امل�ساواة بني مواطنني من اأبناء املجتمع ال�ّسيوعي يف 

يتهما وا�ستقاللهما وعملهما.
ّ
ممار�سة حر

عهد  انتهى  ة! 
ّ
املنزلي املراأة  عبودّية  عهد  انتهى  لقد   

كانت  زمٌن  وانق�سى  الأ�رسة!  داخل  امل�ساواة  انعدام 

اأن تبقى بدون معيل، هي  املراأة يتهّددها اخلوف فيه من 

لم تعد األسرة ضرورية للدولة كما كانت باألمس. ال بل إنها أسوأ 
من مجرد مؤسسة عديمة الجدوى ألنها تمنع النساء العامالت من 
القيام بعملهن بمزيد من اإلنتاجية والجد. ولم تعد األسرة ضرورية 
باألمس  كانت  وقد  األطفال،  تربية  مهام  ألن  أنفسهم  ألفرادها 
ملقاة على عاتق األسرة، أخذت تنتقل اآلن إلى عاتق المجموعة.
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كولونتاي تتو�سط 

املندوبات اإىل موؤمتر 

الن�ساء ال�سيوعيات 

ل�سعوب ال�رسق يف 

العام ١٩٢٠
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املجتمع  يف  فاملراأة  زوجها،  هجرها  ما  اإذا  واأطفالها، 

�سوف  واإّنا  زوجها،  على  الآن  بعد  تعتمد  لن   
ّ
ال�سيوعي

�ساعداها  واإّنا  زوجها  يعيلها  ولن  عملها.  على  تعتمد 

الدولة  لأّن  الأطفال  م�سري  على  القلق  ويزول  القوّيان، 

�سوف  الزواج  اإّن   
ّ
ثم عنهم.  م�سوؤولة  �ستكون  ة 

ّ
العّمالي

ة التي كانت 
ّ
ماته املادّية واأثقاله املالي

ّ
ر من كاّفة مقو يطهَّ

ة حّتى الآن. فمن الآن 
ّ
ت�سّكل لطخة عار يف احلياة العائلي

ي 
َ

ل الّزواج اإىل احّتادٍ �سام بني نف�س
ّ
و�ساعداً �سوف يتحو

يوّفر  احّتاد   - بالآخر  يثق  �سخ�سني متحاّبني، كلٌّ منهما 

�سى. 
ّ
لكّل عاملٍ وعاملة احلدَّ الأق�سى من ال�سعادة والر

هذا ما ي�ستحّقه مواطنون يعرفون اأنف�سهم ويعون البيئة 

وح 
ّ
الر بف�سل  املتني   ،

ّ
احلر الحّتاد  وهذا  بهم.  املحيطة 

ة 
ّ
العائلي العبودّية  عن  البديل  هو  ت�سوده،  اّلتي  ة 

ّ
فاقي

ّ
الر

جال 
ّ
 اإىل الر

ّ
املا�سية اّلذي يقّدمه جمتمع الغد ال�سيوعي

والّن�ساء على حدٍّ �سواء.

مانات املاّدية   ظروف العمل وتتزايد ال�سّ
ّ

وما اأن تتغري  

املتوّفرة للعامالت، وبعد اأن يزول الّزواج الّديني - اّلذي 

كان ُي�سّمى »زواجًا ل ينف�سم« ليّت�سح اأّنه خدعة ل غري - 

جال والن�ساء، بو�سفهم 
ّ
 نزيه بني الر

ّ
ويحّل حمّله احّتاٌد حر

ة خمزية تبداأ 
ّ
ع�ّساقًا ورفاقًا يف اآنٍ معًا، فاإّن كارثة اإ�سافي

عارٍ  لطخة  ي�سّكل  كان  خميف   
ّ
�رس ويزول  بال�سمحالل 

ة جمعاء، غري اأّنه ُيرخي بكّل ثقله على 
ّ
على جبني الإن�ساني

املراأة الكادحة اجلائعة على نحو خا�ّس - عنينا به البغاء.

اإلغاء البغاء

اإّن البغاء هو ابن الّنظام القت�سادّي ال�ّسائد وابن موؤ�ّس�سة 

تزول  حّتى  املوؤ�ّس�سة  هذه  تلغى  اإن  وما  الفردّية.  امللكيّة 

ًا. جتارة الن�ساء تلقائيّ

من هنا، ل يخيفّن املراأة العاملة اأّن الأ�رسة، يف �سكلها   

الراهن �سائرة اإىل زوال، ل حمالة. فالأحرى بها اأن حتيّي 

ر املراأة من العبودّية املنزليّة 
ّ
انبالج فجر جمتمعٍ جديد يحر

ويخّفف عنها اأعباء الأمومة وميّهد ال�ّسبيل اأخريًا اأمام اإلغاء 

البغاء - اأب�سع الّنكبات التي ُبليت بها الّن�ساء.

الكربى  الق�سّية  اأجل  من  للّن�سال  املدعّوة  املراأة  اإّن   

الدولة  اأّن  تدرك  اأن  ينبغي   - الربوليتاريا  حترير  ق�سّية   -

اّلذي  الّنمط  ال�ّسخيفة من  اجلديدة لن تقبل بالنق�سامات 

كان �سائدًا من قبل: »هوؤلء اأطفايل اأنا واأولئك اأطفالك اأنت 

اأو اأطفال اجلريان واأنا ل�ست معنّية بهم، تكفيني م�سائبي«. 

ترتفع  �سوف  الجتماعي،  لدورها  الواعية  العاملة،  الأّم  اإّن 

من الآن ف�ساعدًا اإىل م�ستوى ل فارق فيه بني ما هو لها وما 

اأطفال  اأطفالنا نحن،  اأّن الأطفال هم  هو لي�س لها، فتدرك 

الّدولة ال�سيوعّية، واأّنهم ملٌك م�سرتٌك جلميع الكادحني.

جال والن�شاء
ّ
ة بني الر

ّ
حتقيق امل�شاواة االجتماعي

ل بّد للدولة العّمالية من اأن توّفر �سكاًل جديداً للعالقات 

يّقة التي تكّنها الأّم  بني اجلن�سني. اإّن العاطفة الأنانيّة ال�سّ

الأ�رسة  اأطفال  جميع  لت�سمل  تّت�سع  اأن  يجب  لأطفالها 

ل  اّلذي  »الّزواج  اأنقا�س  وعلى  الوا�سعة.  الربوليتارّية 

الحّتاد  يقوم  �سوف  املراأة،  ا�ستعباد  على  القائم  ينف�سم«، 

املتبادل  والحرتام  احلّب  يعّززه  واملراأة،  الرجل  بني   
ّ
احلر

يف  مت�ساوينْي  العماليّة،  الّدولة  مواطني  من  مواطنني  بني 

احلقوق والواجبات. ومكان الأ�رسة الفردّية الأنانيّة �سوف 

تقوم اأ�رسة العّمال الكبرية ال�ّساملة حيث ال�ّسّغيلة، رجاًل 

، هم فوق كّل �سيء اإخوة ورفاق.
ً
ون�ساء

جل واملراأة يف جمتمع الغد 
ّ
هكذا �ستكون العالقة بني الر  

املباهج  كاّفة  لالإن�سانيّة  �ست�سمن  عالقة  وهي   .
ّ
ال�سيوعي

امل�ساواة  حتقيق  عرب   »
ّ
احلر »احلّب  ي�سّمى  ما  يوّفرها  التي 

جل، وهي مباهج يعجز 
ّ
الجتماعيّة احلقيقيّة بني املراأة والر

اأ�سماليّة.
ّ
عن توفريها املجتمع الّتجارّي يف ظّل الر

املتفّجرين  املرتعرعني،  الأطفال  اأمام  املجال  اأف�سحوا   

�سّحًة وعافية!

ون�ساطًا،  حيوّيًة  ممتلئة  �سبيبة  اأمام  املجال  اأف�سحوا   

ة يف م�ساعرها وعواطفها!
ّ
متعّلقة باحلياة ومباهجها، حر

امل�ساواة  فبا�سم  ال�ّسيوعي.  املجتمع  �سعارات  تلك هي   

واحلرّية واحلّب نهيب بكاّفة العامالت والعّمال والفاّلحات 

بناء  اإعادة  مبهّمة  واإميان،  بجراأٍة  ي�سطلعوا،  اأن  والفاّلحني 

الكمال والعدالة وزيادة  باجّتاه مزيٍد من  الب�رسّي  املجتمع 

قدرته على اأن يوؤّمن لالأفراد ال�ّسعادة التي ي�ستحّقون. اإّن 

رو�سيا  من  تنطلق  اّلتي  احلمراء،  الجتماعيّة  الثورة  راية 

باقرتاب  لنا  اإيذانًا  العامل،  يف  اأخرى  بلدان  على  َلرتفرُف 

»اجلّنة على الأر�س« التي حتلم بها الب�رسّية منذ قرون.

الواعية لدورها االجتماعي، سوف ترتفع من اآلن  العاملة،  األم 
فصاعدا إلى مستوى ال فارق فيه بين ما هو لها وما هو ليس لها، 
فتدرك أن األطفال هم أطفالنا نحن، أطفال الدولــــــــــــــــــــــة 
الشيوعية، وأنهم ملك مشترك لجميع الكادحيـــــــــــــــــــــــن.
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إينياّس آرمان
البلشفّية، النسوّية، العاشقة

ولدْت اإين�سّيا اآرمان )١٨٧٤ - ١٩٢٠( لدى اأ�رسٍة فنّية،   

وجّدتها.  عّمتها  كَنف  يف  ن�ساأْت   ،
ّ
باري�سي اأوّبرا  ملغّني  ابنة 

الكزندر  من  تزوجْت  مدّر�سة.  عملْت  مو�سكو.  يف  عا�سْت 

اآرمان، ابن اأ�رسة فرن�سّية - رو�سّية من كبار �سناعّيي الن�سيج، 

وهي يف �سّن الـ١٩ واأجنبْت منه اأربعة اأطفال. وبعد عقد من 

الأ�سغر فالدميري،  لتعي�س مع �سقيقه  الّزمان هجرْت زوجها 

الطالب والثورّي البالغ ١٧ من العمر. جتيد اأربع لغات وذات 

اإدارّية مرموقة. ظّل زوجها الكزندر يرعاها. وتبّنى  قدرات 

ابنها اأندريه الذي اأجنبْته من �سقيقه العام ١٩٠٣.

التي   ١٩٠٥ العام  ثورة  مع   
ّ
البل�سفي ن�ساطها  بداأ   

 
ّ
الدميقراطي احلزب  اإىل  خاللها  وان�سّمت  فيها  �ساركت 

لّلجنة  الّتابع  الن�سوّي  الفرع  اأ�س�سْت  حيث   
ّ
ال�سرتاكي

اأبوابها  مو�سكو  جامعة  فتحْت  ملّا  للحزب.  املركزّية 

خالل  احلقوق.  لدرا�سة  ا 
ّ

اإيني�س اإليها  ان�سّمت  للفَتيات، 

 ١٩٠٧ العام  ها يف 
ُ
اآخر ات 

ّ
مر اأربع  اعُتقلْت  الفرتة  تلك 

عندما ُنفيْت اإىل �سيبرييا لكّنها متّكنت من الفرار. يف العام 

١٩٠١ ُتويّف ع�سيُقها فالدميري اآرمان بال�سّل العاّم فلجاأْت 

اإىل فرن�سا وان�سّمْت اإىل جمموعة لينني.

لينني  م�ساعدة  اإىل  اآرمان  ا 
ّ

اإيني�س حتّولت  ما  �رسعان   

ة بينهما. َعر�سْت 
ّ
ئي�سة. و�رسعان ما ن�ساأت عالقة غرامي

ّ
الر

ناديا كروب�سكايا على لينني الهجر لكّنه طلب منها البقاء. 

وقد �سكنْت اإيني�سا يف بنايٍة جماورة للبناية التي ي�سكنها 

)هي  ع�رسة  ابعة 
ّ
الر باري�س  دائرة  يف  وكروب�سكايا  لينني 

وحّوَلها   
ّ
الفرن�سي  

ّ
ال�سيوعي احلزب  ا�سرتاها  التي  ال�سّقة 

اإىل متحٍف ما لبث اأن اأغلق اأبوابه العام ٢٠٠٧(.

اإىل  ا لينني 
ّ

اإيني�س اأيلول / �سبتمرب ١٩١٠ رافقْت  يف   

ة الن�سوّية« يف كوبنهاغن. ومطلع 
ّ
ة ال�سرتاكي

ّ
»موؤمتر الأممي

مدر�سة  يف   
ّ
ال�سيا�سي القت�ساد  تدري�س  بداأْت   ١٩١١

ة يف لوجنومو قرب باري�س. ومن 
ّ
ة البل�سفي

ّ
الكوادر احلزبي

اإىل  عادْت  اأّنها  توّلْتها  التي  العديدة  ة 
ّ
الن�سالي املهّمات 

 
ّ
البل�سفي اإعادة تنظيم فرع احلزب  للم�ساهمة يف  رو�سيا 

يف �سان بطر�سربغ الذي تلّقى �رسبة قوّية من ال�رسطة. 

ٍة 
ّ
بولوني فاّلحٍة  بزّي  تخّفيها  رغم  عليها  القب�س  اأُلقي 

جن ل�سّتة اأ�سهر. خرجْت من العتقال 
ّ

وُحكم عليها بال�س

اعتقاُلها  اأعيد  وقد  ّي 
ّ
ال�رس العمل  يف  ل�سنَتني  وعا�سْت 

وُنفيت جمّددًا اإىل �سيبرييا. لكّنها متّكنت من الفرار قبل 

كان  الذي  لينني  اإىل  وان�سّمت   ١٩١٣ العام  حماكمتها 

يعي�س قرب كراكوف يف بولونيا.

ا. 
ّ

باإيني�س عالقته  وْقف  لينني  ر 
ّ
قر  ١٩١٣ نهاية  يف   

ويتبنّي من الر�سالة الوحيدة املعروفة عن تلك احلادثة مدى 

: »اأ�ستطيع اأن اأحتّمل حرماين من 
ّ
تعّلقها بالقائد البل�سفي

ُقبالتك، ولكن كم يكون فرحي عظيمًا، لو اأيّن اأ�ستطيع اأن 

اظّل اأراك بني حنٍي واآخر... وهذا لن يوؤمل اأّي اأحد، فلماذا 

.
١
حترمني منه؟«

تعليماٍت  حتمل  التي  الر�سائل  تبادل  يحرْمها.  مل   

ة تتخّللها عباراُت �سعور 
ّ
ة ونقا�سات نظرّية و�سيا�سي

ّ
حزبي

ُن�رسْت  عليها.  ال�سديد  واحلر�س  واحلزن  بالّذنب  لينني 

وُحجبت  الكاملة«،  لينني  »موؤّلفات  يف  ر�سائله  بع�س 

يف  حمفوظة  تزال  ل  التي  احلميمة  ة 
ّ
ال�سخ�سي الر�سائل 

ة« مبو�سكو. 
ّ
ة - اللينيني

ّ
»معهد املارك�سي

ا 
ّ

اإيني�س انتقلت  الأوىل  ة 
ّ
العاملي احلرب  اندلع  عند   

لت�سكن على مقربة من لينني وناديا يف �سوي�رسا، وحافظْت 

على �سداقتها مع كروب�سكايا والّزمالة يف العمل الثورّي 

ة 
ّ
اجلبلي حالت 

ّ
الر عن  لينني  زوجة  كتبْت  وقد  والن�سوّي. 

ا. لكن مل يْخُل الأمر 
ّ

التي كانت تعتزمها مع لينني واإيني�س

كّلفها  ة. 
ّ
ال�سخ�سي قوّية  وم�ساِعدته  القائد  بني  توّتٍر  من 

يكن  ومل   ١٩١٦ العام  مطلع  باري�س  اإىل  ة 
ّ
حزبي مبهّمة 

غا�سٍب  بتعليٍق  فرّدت  املهّمة،  تنفيذها  ة 
ّ
كيفي عن  را�سيًا 

 ١Michael Pearson,

«Lenin’s

Lieutenant»,

 The Guardian,

29 Septembre, 2017

إعداد
فريق »بدايات«
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�سادٍم، فكتب رّدًا عليه »لن ننجز اأمرًا ... با�ستخدام كلمات 

نابية ... هذا ل ي�سّجع على موا�سلة املرا�سلة«.

ا 
ّ

عقب اندلع ثورة �سباط / فرباير١٩١٧ كانت اإيني�س  

يف عداد الفريق الذي عاد مع لينني اإىل رو�سيا و�سمحْت 

ة باملرور عرب الدولة العدّو يف »القطار 
ّ
له ال�سلطات الأملاني

ا 
ّ

املُغلق« ال�سهري. بعد انت�سار ثورة اأكتوبر انُتخبْت اإيني�س

لرتاأ�س  مو�سكو،  ل�سوفيات  التنفيذّية  اللجنة  لع�سوّية 

للحزب  املركزّية  لّلجنة  التابعة  ة 
ّ
الن�سائي اللجنة  لحقًا 

وهي   Jenotdal »جينوتدال«  با�سم  املعروفة   
ّ
البل�سفي

املتعّلقة  القوانني  اإ�سدار  يف  احلّق  ُمنحت  التي  اللجنة 

بالّن�ساء وكّلفْت بتحقيق امل�ساواة بني الرجال والّن�ساء يف 

احلزب ويف الّنقابات.

اإحدى  نفذْتها  اغتيال  حماولة  يف  لينني  اأ�سيب  ملّا   

اأن  طَلَب  الثورّي«   
ّ
ال�سرتاكي »احلزب  اإىل  املنت�سبات 

ترافقه  مل  نقاهته.  فرتة  خالل  جانبه  اىل  ا 
ّ

اإيني�س تكون 

كروب�سكايا وما لبثْت اأن غادرْت الكرملني قبل اأن يعود. 

انتقلت  وقد  ا 
ّ

باإيني�س العالقة  ل  و�سْ الفرتة  تلك  اأعادْت 

على  هاتفٍ  خّط  وُمنحْت  بالكرملني  �سّقة  يف  َكن 
ّ

لل�س

ة املقفلة املو�سولة مبا�رسًة بلينني.
ّ
ال�سبكة الداخلي

ا اآرمان على العمل ١٤ �ساعة باليوم يف 
ّ

ْت اإيني�س
ّ
انكب  

ة واملجاعة وانت�سار وباء الإنفلونزا. 
ّ
�سنوات احلرب الأهلي

اأ�سيبْت بذات الرئة فاأر�سلها لينني للّنقاهة يف م�سّحة يف 

جبال القوقاز، ما لبثْت اأن غادرْتها بعدما طّوقت اجليو�ُس 

الطريق،  على  املحّطات  اإحدى  يف  املنطقة.  البي�ساء 

امل�سابني  لأحد  طعام  جللب  القطار  من  ا 
ّ

اإيني�س خرجْت 

بال�سّل فالتقطْت وباء الكولريا.

ا اآرمان يف ٢٤ اأيلول / �سبتمرب ١٩٢٠. 
ّ

توّفيْت اإيني�س  

من  بحر�س  حماطاً  الّنقابات«  »بيت  يف  جثمانها  �سّجي 

الكرملني يف  التايل عند جدار  اليوم  الّن�ساء، ودفنْت يف 

ع لينني باقًة من  . َو�سَ
ّ
ال�ساحة احلمراء يف اإثر ت�سييٍع ر�سمي

األك�سندرا كولونتاي  الّزنبق الأبي�س على القرب. وكتبت 

من  َظّن  حتى  العينني،  دامع  لينني  على  احلزن  وطاأة  عن 

حوَله اأّنه قد ينهار يف اأّي حلظة. وختمْت قائلًة اإّن لينني مل 

ا.
ّ

يتجاوز َقّط وفاة اإيني�س

 
ســــــــــــــــــــرعان ما تحولت إينيسا آرمان إلى مساعدة لينين 
الرئيســـــــــــــــــــــــــة. وسرعان ما نشأت عالقة غرامية بينهما.
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ناسء روسيا ١٩١٧ يف أعني المؤّرخني المعارصين

كاتب واستاذ 
جامعي، لبنان.

 واسم سعادة
ّ
خ الأمريكي

ّ
�سحيحة ر�سائل الن�ساء التي عرث عليها املوؤر

 ،
ّ
الرو�سي الأر�سيف  يف  تنقيبه  اأثناء   

١
�ستينربغ د.  مارك 

وال�سكاوى  والنداءات  الر�سائل  من  الهائل   
ّ
الكم �سمن 

ة ال�سلطة« 
ّ
والعرائ�س املرفوعة اإىل طريَف مرحلة »ازدواجي

يف العام ١٩١٧، احلكومة املوؤّقتة و�سوفيات برتوغراد، من 

اآلف العّمال واجلنود والفاّلحني الذين �سّمم الكثري منهم 

على الكتابة وهم بالكاد يفّكون احلرف.

احليوّي،  بالدور  قورن  ما  اإذا  كبري،  تفاوٌت  هذا  يف   

واملفاجئ وقتذاك، الذي لعبْته الن�ساء يف انطالقة الأحداث 

اخلبز  طوابري  احتجاجات  من  بدءاً  ة، 
ّ
الرو�سي الثورّية 

فرباير   / �سباط   ٢٣ يف   »
ّ
العاملي املراأة  »يوم  فتظاهرات 

، التي غلبْت عليها 
٢
)٨ اآذار / مار�س بالتقومي الغريغوري(

الن�سيج،  ة، وخ�سو�سًا عامالت م�سانع 
ّ
الن�سائي امل�ساركة 

اإ�رساٍب  اإىل  �رسيعًا  حتّول  وما  املنازل،  رّبات  اأي�سًا  لكن 

عاّم فانتفا�سة وا�سعة مع ان�سمام قطاعات البّحارة وجنود 

احلامية الع�سكرّية يف العا�سمة.

امل�ساركة  بني  الّتفاوت  هذا  طبيعة  عن  فكرةٍ  لإعطاء   

وال�سوت، يلتقط �ستينربغ ق�سيدًة ن�رسْت يف العدد الأّول من 

اجلريدة الن�سائّية البل�سفّية »رابوتنيت�سا« يف اأّيار / مايو١٩١٧، 

موّقعًة با�سم جندّي. يف الق�سيدة، يتحّدث اجلندّي على ل�سان 

احلرب  اأتون  يف  اجلبهة،  على  املَرمي  حمبوبها  تناجي  امراأٍة 

اأندرييف يف  يبالغ اجلندّي  با�ستمرارها.  البال�سفة  ينّدد  التي 

انفعالت املراأة وم�ساعرها، على نحٍو كاريكاتورّي. بالن�سبة 

التنميط  هذا  مع  اجلريدة  راِت 
ّ
حمر ت�ساُمح  �ستينربغ،  اإىل 

عن  الن�سوّية«  ة 
ّ
»النف�سالي �سبهة  تفادي  رغبٍة يف  عن   

ّ
ينم

ة، للرجال والن�ساء، يف ال�رساع، ولو من خالل 
ّ
الوحدة الطبقي

 لنفعالت 
ّ
، التنميطي

ّ
ا�ستعارة �سوت الّذَكر الكادح البل�سفي

املراأة واأحا�سي�سها، وهو يحتلّ م�ساحة �سوتها، ملناجاة نف�سه 

كذَكر يف اآخر الأمر.

ة الن�شوّية«
ّ
1 �شّد »االنف�شالي

ة«
ّ
و�شّد اإهمال احلزب لـ»امل�شاألة الن�شائي

ة ١٩٠٥ - ١٩٢١« 
ّ
لكتاب �ستينربغ عن »الثورة الرو�سي

ة، 
ّ
زة بني لئحٍة عامرِة من الكتب �سدرْت يف املئوي

ّ
مكانة ممي

يف  جندّي  لق�سيدة   »
ّ
اأدبي »نقد  يف  هنا  ف 

ّ
يتع�س لكّنه 

ة« 
ّ
ة الن�سوي

ّ
لً، لأّن »النف�سالي

ّ
ة. اأو

ّ
ٍة ن�سائي

ّ
جريدٍة بل�سفي

تتفاداها  عنها  ح 
ّ
م�رس غري  ًة 

ّ
داخلي خ�سيًة  تكن  مل 

من  ًا 
ّ
�سجالي خ�سماً  كانت  بل  »رابوتنيت�سا«،  رات 

ّ
حمر

الطبيبة  بقيادة   »
ّ
التقدمي الن�ساء  »حزب  ودم: جتربة  حلمٍ 

اكت�سبْت  التي   )١٨٥٢  -  ١٩٢٢( بوكروف�سكايا  ماريا 

�سهرًة من عملها بني الفقراء. ي�سّنف حزب بوكروف�سكايا 

على  اأي  ة، 
ّ
الربجوازي ة 

ّ
الن�سائي احلركة  ي�سار  على  هذا 

ة 
ّ
ي�سار »رابطة الن�ساء من اأجل امل�ساواة يف احلقوق لعام

رو�سيا« املنادية بحّق القرتاع العام للن�ساء )وهذه اأكرب 

ة قبل الثورة، وقريبة من حزب 
ّ
منّظمات رو�سيا الن�سائي

حزب  رف�س  الكاديت(.  ني، 
ّ
الدميقراطي ني 

ّ
الد�ستوري

لكّنه  فقط،  املراأة  بق�سايا  َمطالبه  ح�رس  بوكروف�سكايا 

اعترب يف الوقت نف�سه اأّن التعاون مع الرجال، يف منّظماٍت 

ة، من اأجل حت�سيل حقوق الن�ساء، 
ّ
ة اأو نقابي

ّ
م�سرتكٍة، حزبي

. وعندما متّكن، 
٣
�سيكون دائماً مل�سلحة الرجال ل الن�ساء

ال�سرتاكي  ال 
ّ
العم »حزب  من   

ّ
البل�سفي اجلناح  مثاًل، 

ال�سلطات  اإذن  على  احل�سول  من   »
ّ
الرو�سي الدميقراطي 

 لعام ١٩١٤، لتنظيم لقاءٍ حمدودٍ يف 
ّ
يف يوم املراأة العاملي

توّقعنا،  »كما  بوكروف�سكايا،  ت 
ّ

بطر�سربغ، حت�رس �سانت 

ة الن�ساء 
ّ
 قّط على تبعي

ّ
 للمراأة مل يحتج

ّ
فاإّن اليوم العاملي

لأزواجهّن، بل َترّكز احلديث فيه على ا�ستعباد راأ�س املال 

اإّل  ة 
ّ
املنزلي ة 

ّ
التبعي اإىل  الربوليتاريا، ومل يتطرقوا  لن�ساء 

ًا« عن الّن�سال 
ّ
. بوكروف�سكايا املنف�سلة »جندري

٤
عر�سًا«

�ست 
ّ
حتم التي  بوكروف�سكايا  نف�سها  هي  »القت�سادّي«، 
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لدخول رو�سيا يف احلرب �سّد اأملانيا بعد ذلك باأ�سهرٍ قليلة، 

قبل  من  ت�سحيات  من  تفرت�سه  وما  احلرب،  اأّن  معتربًة 

ذاتها. ويف  ة 
ّ
التقّدمي املراأة  ال�سبيل كي حتّقق  املراأة، هي 

ة 
ّ
فرتة �سدور »رابوتنيت�سا« بالتحديد، كانت »النف�سالي

دين 
ّ
ة« التي متّثلها بوكروف�سكايا، يف طليعة املوؤي

ّ
الن�سوي

ة، جنبًا 
ّ
لقرار احلكومة املوؤّقتة ال�ستمرار يف احلرب العاملي

ة، 
ّ
ة الثوري

ّ
اإىل جنب، مع كوكبة من »بطالت« ال�سرتاكي

واآنا  بري�سكوف�سكايا،  بري�سكو  ويكاترينا  فيغنري،  اآنا 

لن اإىل 
ّ
ة فريا زا�سوليت�س، اللواتي حتو

ّ
ياكيموفا، واملن�سفي

ة يف احلرب، 
ّ
دعم حكومة الأمري جيورجي لفوف امل�ستمر

قد  الثاين  نقول  القي�رس  حرب  اأّن  �سعار  حتت  وذلك 

ة 
ّ
الرو�سي الثورة  الدفاع عن  اإ�سقاطه، حرب  �سارْت بعد 

ة.
ّ
ة الأملاني

ّ
ة الع�سكري

ّ
�سّد الإمربيالي

يف  »رابوتنيت�سا«  جلريدة  ل 
ّ
الأو العدد  اأّن  كما   

ار/ مايو ١٩١٧ كان بالأحرى ا�ستئنافاً للجريدة التي 
ّ
اأي

ل عدد منها يف٢٣ �سباط / فرباير١٩١٤، يف 
ّ
اأو �سدر 

خ 
ّ
ة لكتاب املوؤر

ّ
. من جملة الّنقاط املهم

ّ
يوم املراأة العاملي

 جان جاك ماري »الن�ساء 
ّ
 الفرن�سي

ّ
واملنا�سل الرتوت�سكي

ة« ال�سادر يف اأيلول / �سبتمرب٢٠١٧ 
ّ
يف الثورة الرو�سي

عن دار �سوي، اإي�ساُحه اأّن اإنيي�سا اآرمان هي التي طرحْت 

يف الأ�سا�س فكرة هذه اجلريدة، واأن ناديجدا كروب�سكايا 

فر�سْت هذه الفكرة على لينني الذي كان قليل احلما�سة 

لها، بل متحفظاً، ومل ي�ساهم يف اأيٍّ من الأعداد ال�سبعة 

.
٥
التي �سدرْت منها خالل اأعوام احلرب

بني األك�شندرا كولونتاي وكالرا ت�شتكني

األك�سندرا  مثل  ة 
ّ
بل�سفي ٌة 

ّ
قيادي ت�سّدْت  املوازاة،  يف 

حزبها  جانب  من  اإهماًل  اعتربْته  ملا  باكرًا  كولونتاي، 

الوقت  رف�سْت يف  لكّنها  العاملة،  الطبقة  ن�ساء  ة 
ّ
لق�سي

كولونتاي  ْع 
ّ
ت�سي فلم  ة«. 

ّ
الن�سوي »احلركة  مقولة  نف�سه 

مل�ساألة  ة 
ّ
الجتماعي »الأ�س�س  يف  النظرّي  جمهودها 

ة« بال�سّد 
ّ
ة ثوري

ّ
رة »ن�سوي

َ
 )١٩٠٩( يف اإطار بلو

٦
املراأة«

ة باملطلق 
ّ
ة«، بل و�سعت الن�سوي

ّ
ة الربجوازي

ّ
من »الن�سوي

الن�ساء  »حترير  اأّن  واعتربْت  ة، 
ّ
الربجوازي خانة  يف 

ًة م�سرتكًة للّن�ساء 
ّ
ات ل ميكن اأن يكون ق�سي

ّ
الربوليتاري

لكّل  ال�سامل  املجهود  فقط  هو  بل  الطبقات،  كّل  من 

ا�س 
ّ
كر �سدر  اجلن�سني«.  بني  متييز  دون  من  الربوليتاريا 

كولونتاي هذا يف الفرتة نف�سها تقريبًا التي كتبت فيها 

 .
٧
ات«

ّ
ات الأملاني

ّ
كالرا ت�ستكني »حركة الّن�ساء ال�سرتاكي

من حركة  بال�سّد  الت�سديد،  بني  الأخرية جمعْت  املقالة 

التناق�سات  ة 
ّ
اأولوي على  ة، 

ّ
الربجوازي الن�ساء  حقوق 

ة بني اجلن�سني، وبني 
ّ
ة على التناق�سات الجتماعي

ّ
الطبقي

من  ات 
ّ
الأملاني ات 

ّ
ال�سرتاكي ن�سال  اأّن  على  الت�سديد 

اأجل الظفر بحّق القرتاع للن�ساء اأقوى بكثري ممّا تقوم به 

املنادياُت بحقوق املراأة ح�رساً، وحتديداً لأّن هذا القرتاع 

لي�س هدفاً يف ذاته، بل هو بالن�سبة اإليهّن، �سالح م�سّخر 

ة.
ّ
لبلوغ مرامي ال�سرتاكي

الأوىل  اأّن  هنا،  وكولونتاي  ت�ستكني  بني  الفارق   

حدودها  يف  الن�ساء  حقوق  حركة  بني  املفا�سلة  تقيم 

زاً 
ّ
حي فتوِجد  ات، 

ّ
ال�سرتاكي الن�سوة  وبني  ة، 

ّ
الربجوازي

ة، يف 
ّ
ال�سرتاكي احلركة  اإطار  لالأخريات يف  بذاته  قائماً 

ة بذاتها للن�ساء 
ّ
حني اأّن كولونتاي ل ترمي لإعطاء كياني

ة« 
ّ
»الن�سوي مع  م�سكلتها  عن  تف�سح  بل  ات، 

ّ
ال�سرتاكي

 م�سرتكٍ 
ّ
ات الرجال كعدو

ّ
بحّد ذاتها، وتقول »َترى الن�سوي

خمتلف.  موقٌف  فلهّن  ات 
ّ
الربوليتاري الّن�ساء  ا 

ّ
اأم لهّن، 

كاأعداء  الرجال  اإىل  ات 
ّ
الربوليتاري الن�ساء  تنظر  ل 

الكدح  يف  و�رسكاء  رفاٌق  هم  بل  لهّن،  وم�سطِهدين 

ي�ستعبد  اأف�سل.  م�ستقبٍل  اأجل  الكفاح من   ويف 
ّ
اليومي

ة 
ّ
الجتماعي الظروف  ل 

ْ
قب من  الرجل  ورفيُقها  املراأَة 

الن�سوة  اأّن  على  كولونتاي  ت�سّدد  هذا،  مع  نف�سها«. 

اأّن  هنا  لنا  ويبدو  م�ساعفة.  اأعباء  حتت  نوؤَْن 
َ
ي العامالت 

كولونتاي يف حمّله،  لألك�سندرا  مار�س  روزاليند  انتقاد 

»املراأة  بني  ما،  نوعًا   
ّ
ميتافيزيقي اإىل دمج  متيل  فالأخرية 

اأّن رف�سها  ة«، كما 
ّ
الربوليتاري »املراأة  ة« وبني 

ّ
ال�سرتاكي

ة بحّد ذاتها ي�سطدم مباآل 
ّ
اإعطاء اأّي �سكٍّ للحركة الن�سوي

اإرث  اكت�ساف  اإعادة  اأّن  كما  نف�سها،  ة 
ّ
البل�سفي التجربة 

 ،
ّ
ال�سوفياتي الحّتاد  يف  اأو  الغرب  يف  �سواٌء  كولونتاي، 

اأّنه، يف نهاية  للفكر الن�سوّي. يبقى  ارتبط مبوجة جتذيرٍ 

اليوم على موقف كولونتاي  الّتحّفظ  الأمر، ومهما يكن 

هنا  ُيقال  ما  اأقّل  اأّنه  اإّل  ة، 
ّ
بعام ة« 

ّ
»الن�سوي من   

ّ
ال�سلبي

اإىل  ف اختزاله 
ّ

التع�س اً، ومن  ّ
رًا نظري

َ
لو

َ
مب اأّنه كان موقفاً 

تفوي�س ال�سوت للرجل حفاظاً على وحدة خّط الطبقة 

من  السلبي  كولونتاي  موقف  على  اليوم  التحفظ  يكن  مهما 
بعامة، إال أنه أقل ما يقال هنا أنه كان  »النسويـــــــــــــــــــــة« 
موقفـــــــــــــــــــــــــا مبلورا نظريا، ومن التعسف اختزاله إلى 
تفويض الصوت للرجل حفاظا على وحدة خط الطبقة العاملة.
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ق�سيدة  يتناول  حني  �ستينربغ،  يحت�سب  كما  العاملة، 

اجلندّي اأندرييف يف »الرابوتنيت�سا«.

2 زوجات اجلنود وعامالت الن�شيج

ني 
ّ
املقابل حديث �ستينربغ عن مفاجاأة احلزبي  يف 

ّ
ي�سح

اأقّل   
ّ
وي�سح �سباط،  ثورة  يف  الن�ساء  بدور  ني 

ّ
ال�سرتاكي

اأّنها،  على  ة 
ّ
الرو�سي املراأة  اإىل  هوؤلء  لنظرة  تو�سيفه 

ًا، اأكرث تخلّفاً من الرجل على وجه العموم، وغري 
ّ
�سيا�سي

بالن�سبة  اأّنه  هنا  الإي�ساح  من  بّد  ول  وخجولة،  بة، 
ّ
جمر

من  الع�رسين  القرن  مطلع  ل 
ّ
حتو حدث  �ستينربغ  اإىل 

ةٍ 
ّ
ني الرو�س اإىل نظري

ّ
ةٍ للريف يف معرتك الثوري

ّ
نظرةٍ مثالي

القي�رس،  مع  ووقوفه  والتخّلف  ة 
ّ
بالرجعي تربطه  ةٍ 

ّ
�سلبي

يف  اة 
ّ
الـم�سم ة 

ّ
الريفي للمراأة  النحو  هذا  على  وتنظر 

ة الـ»بابا«.
ّ
الرو�سي

اأخذْت جريدة  اندلع ثورة �سباط،  اأ�سبوع من  بعد   

اقات 
ّ
ال�سب لكونهّن  الن�ساء  متتدح  ة 

ّ
البل�سفي »الربافدا« 

«، ولدورهّن يف َثْني 
ّ
اإىل ال�سارع يف »يوم املراأة العاملي

اجلنود عن اإطالق الر�سا�س، ومل تذكر »الربافدا«، كما 

ي�سري �ستينربغ، اإىل اأّن كوادر احلزب يف منطقة فيبورغ 

طلبوا من العامالت عدم التظاهر واللتزام بالن�سباط، 

واأّن حركة الن�ساء يف ال�سارع يف اليوم التايل مل تقت�رس 

على حماولة ثْني اجلنود عن اإطالق الّنار، بل كانت بينهّن 

ال�رسطة  مراكز  على  الهجمات  تنظيم  اإىل  اقاُت 
ّ
ال�سب

التعار�س هنا  اإقامة  فاإّن  النريان فيها. مع هذا،  واإ�رسام 

�رساطية«  »كوادر  وبني  ة 
ّ
ن�سائي جماهري«  »عفوّية  بني 

�سميث،  �ستيفن  خ 
ّ
املوؤر ح  يو�سّ كما  اإذ  لي�س يف حملّه، 

حتى لو كانت هذه الكوادر قد طالبْت عامالت م�سانع 

د بقرارات 
ّ
الن�سيج يف منطقة فيبورغ بالن�سباط والتقي

يف  �سّخت  التي  هي  نف�سها  الكوادر  هذه  فاإّن  احلزب، 

ًا« اأخذ الّتظاهرات يف 
ّ
ال�ساعات التالية »عن�رساً �سيا�سي

.
٨
الجّتاه الت�سعيدي

 
ّ
احلزبي الكادر  اأّن  كيف  ماري  جاك  جان  ي�ستعيد   

م�سانع  عامالت  من  طلب  كايروف  فيكتور   
ّ
البل�سفي

يوم  يف  ال�سارع  اإىل  اخلروج  عدم  فيبورغ  يف  الن�سيج 

يف  العا�سمة  يف  ة 
ّ
احلزبي املنّظمات  كانت   .

ّ
العاملي املراأة 

ال�رسطة  جناح  اء 
ّ
جر الفرتة  تلك  يف  ال�سعف  من  حالةٍ 

الكوادر يف  من  كبريٍ  بتوقيف عدد  »الأوخرانا«  ّية 
ّ
ال�رس

اأعوام احلرب، وب�سبب اإر�سال عددٍ كبري من ال�سباب اإىل 

الثالثة،  ة 
ّ
ال�سرتاكي الأحزاب  كانت  بالتوازي،  اجلبهة. 

اإىل  تنظر  الثورّيون،  ون 
ّ
وال�سرتاكي واملنا�سفة  البال�سفة 

راً يف �سلّم ال�سناعات، 
ّ
معامل الن�سيج على اأنّها الأقّل تطو

اأكرثّية  دامت  ما  ريب  بال  ذكورّي  مبوقف  ذلك  ويختلط 

اليد العاملة يف هذه املعامل من الن�ساء. مع ذلك، ويف هذه 

ة 
ّ
العّمالي الإ�رسابات  ذاكرُة  ة 

ّ
حي ت 

َ
بقي حتديداً،  املعامل 

الكثيفة التي �سهدْتها رو�سيا يف ال�سنتني ال�سابقتني على 

اندلع احلرب، وبالأخ�ّس اإ�رساب منطقة فيبورغ نف�سها 

يف اأيلول / �سبتمرب١٩١٣. كما ت�ساعفْت ن�سبة الن�ساء، 

ما بني اندلع احلرب وبداية العام ١٩١٧، لُتقارب ن�سف 

�سّخ  وا�ستمرار  احلرب  فمع  ة: 
ّ
ال�سناعي العاملة  اليد 

الن�ساء يف قطاعات مل تكن  اإىل اجلبهة، عملت  ان 
ّ
ال�سب

والقطار واحلرا�سة  الرتامواي  قبل، مثل  لهّن من  متاحة 

والعتالة والعمل يف املوانئ وور�س البناء والربيد، واإىل 

حّد كبري كانت الأجور هي الأ�سعف يف القطاعات التي 

توّظف ن�سبًة عاليًة من الن�ساء، كما يف حال معامل الن�سيج 

والغذاء والكاوت�سوك، يف حني كان للعامل الرجل �سعف 

اأّن  ومبا  وال�سابون.  للمراأة يف معامل اجللد والأحذية  ما 

امراأة  اأي�سًا  هي  هذه  الإنتاج  قطاعات  العاملة يف  املراأة 

اأّن  عاملة يف الإطار املنزيّل، وجب الأخذ بعني العتبار 

تكن  مل  الرجال.  قبل  الّن�ساء  ت�سيب  التموين  اأزمات 

ًا 
ّ
اجتماعي انفجاراً  تتوّقع  ة 

ّ
ال�سرتاكي ة 

ّ
احلزبي الكوادر 

تقارير  اأّن  مع  فرباير١٩١٧،   / �سباط  يف  جماهريّيًا 

ال�رسطة يف برتوغراد كانت حتّذر منه بالفعل قبل اأ�سابيع 

الربيطاين  ال�سفري  كان  وقت  ويف  ح�سوله،  من  قليلة 

بات  لالأو�ساع  انفجاراً  اأّن  من  حمّذراً  حكومته  يرا�سل 

كان  اإذا  يحّدد  اأن  ي�ستطيع  ل  لكّنه  رو�سيا،  يف  و�سيكاً 

انفجارًا من فوق، اأم من حتت.

 ،١٩٢٣ عام  بالتف�سيل،  كايوروف  فيكتور  كتب   

وقائع تلك ال�ساعات. طلب من العامالت التوّقف عن اأّي 

دعوة مبا�رسة اإىل التظاهر والإ�رساب، وانتظار توجيهات 

لي�س  باأّنه  يعتقدون  الذين  جملة  من  كان  واأّنه  احلزب، 

ك، اذ »لي�س هناك من �سبب �سوى 
ّ
هناك ظرف موؤاٍت للتحر

خرجت  بعدما  تبّدل  ني 
ّ
احلزبي موقف  واأّن  اخلبز«،  طوابري 

الأحزاب  بني   
ّ
ثالثي وبتن�سيق  ال�سارع،  اإىل  العامالت 

الكوادر  اأخذت  حيث  فيبورغ،  منطقة  يف  ة 
ّ
ال�سرتاكي

ة الأعلى بال�ستجابة لهذا 
ّ
ة تطالب الهيئات احلزبي

ّ
املحّلي

ال�سغط القاعدّي العّمايل الن�سائي. ما حدث اأّن القطاع 

الن�سيج،  عامالت  العاملة،  الطبقة  من  تاأّخرًا«  »الأكرث 

دًا 
ّ
تقي والأقّل  التموين،  باأزمة  تاأثّرًا  الأكرث  القطاع  كان 

ن�سايّل  اإحياءٍ  يف  رغبة  ذلك  واأثمر   ،
ّ
احلزبي بالن�سباط 

 يف ال�سارع. 
ّ
عند اأولئك العامالت لإحياء يوم املراأة العاملي



بدايات  �لعدد 18- 19 | 2017 / ١١42018



بدايات  �لعدد 18- 19 | 2017 / ١١52018



بدايات  �لعدد 18- 19 | 2017 / ١١62018

حتى العام ١٩٢٣، كان ل يزال ممكناً روؤية الأمور على 

 بال م�سكلة. وكّلما اقرتبنا 
ّ
هذا الّنحو يف الحّتاد ال�سوفياتي

ة 
ّ
دة بال�رسدّية الر�سمي

ّ
ات �سارت الأمور مقي

ّ
من الثالثيني

ون هم 
ّ
التي تقلب الوقائع، ومعها ي�سري النا�سطون احلزبي

الذين جالوا على عنابر العامالت يف فيبورغ، ودفعوا بهّن 

ْت ت�سعون األف امراأة النداء. 
ّ
اإىل التظاهر والإ�رساب، ولب

مل يعد م�سموحًا للكادر اأن يدخل يف لعبة تاأّثر وتاأثري مع 

ر كّل �سيء« وفقًا 
ّ
عامالت الن�سيج، بل �سار »الكادر يقر

ة.
ّ
للمقولة ال�ستاليني

الثورة  »تاريخ  يف  تروت�سكي  ليون  اإىل  وبالعودة   

التي  القاعدة  »عنا�رس  اأّن  على  ي�سّدد  جنده  ة« 
ّ
الرو�سي

فّجرت  التي  هي  املعرت�سة،  الثورّية  منّظماتها  جتاوزْت 

ثورة �سباط / فرباير، واأّن املبادرة اأُتْت عفوّياً من ق�سم من 

من  وال�سطهاد  لال�ستغالل  عر�سًة  الأكرث  الربوليتاريا 

�سواه، عامالت الن�سيج، وينبغي اأن نح�سي من جملتهّن 

. تروت�سكي الذي كان 
٩
عددًا غري قليل من ن�ساء اجلنود«

 حلظة اندلع هذه الأحداث، َيذكر 
ّ
يف منفاه النيويوركي

 ،
ّ
اإر�سال عامالت الن�سيج، يف �سبيحة يوم املراأة العاملي

مندوباٍت اإىل عّمال التعدين.

من  الأّول  لليوم   
ّ
الأ�سا�سي ال�سعار  هو  »اخلبز«  كان   

ح�سود  على  الغالب   
ّ
الن�سائي الطابع  ة. 

ّ
الرو�سي الثورة 

ذلك  يف  وتظاهرْت  اأ�رسبْت  التي  ن�سمة  األف  الت�سعني 

 �سيٌئ يف 
ٌ
اليوم، ممتزجاً ب�سعار اخلبز، كان له، مع ذلك، اأثر

»املدر�سة  رائدة  زيناييدا غيبيو�س،  ال�ساعرة  ات« 
ّ
»يومي

بانحيازها  ُعرفت  والتي   ،
ّ
الرو�سي الفّن  يف  الرمزّية« 

حرب  رو�سيا  لدخول  ومعار�ستها   ١٩٠٥ ثورة  اإىل 

مبا  �سبيهة  التظاهرات  هذه  زيناييدا  اعتربت  الـ١٩١٤. 

ة اجلوع 
ّ
كان يحدث يف تلك الفرتة من قالقل على خلفي

يف اأملانيا، وكتبْت، هي التي مل ت�سارك يف هذا اليوم، بل 

احتجاجنا  »كان  ماري،  ي�سّجل  كما  النافذة  من  راقبْته 

من  اأي�ساً  �سيكون  بعده  من  وخ�سوعنا  كرامة،  بال  هذا 

حيث  التايل،  اليوم  يف   
ُ

كرب امل�سهد  لكّن  كرامة«.  دون 

ني يف برتوغراد 
ّ
ال�سناعي العّمال  اأكرث من ن�سف  �سارك 

حّدة  وت�ساعدْت  �سباط،   ٢٤ وتظاهرات  اإ�رساب  يف 

»اإ�سقاط  اإىل  ال�سعار  ر 
ّ
وتطو الدامية،  املواجهات 

باأّنها »ح�سٌد  اجلماهري  ذلك و�سفت  ومع  ة«، 
ّ
الأوتقراطي

من ال�سعاليك والبنات«، وباأّن رو�سيا لي�ست اأملانيا كي 

دات«.
ّ
ت�سهد »انتفا�سة �سي

ما اأ�ساحت زيناييدا عينيها عنه هنا، مل يعنِت به جان   

غم من مالحظة 
ّ
جاك ماري يف عر�سه هو اأي�ساً، فعلى الر

تروت�سكي اأّن من عامالت الن�سيج عددًا كبريًا من ن�ساء 

اجلنود، مل يطرق ماري هذا الباب. ن�ساء واأرامل اجلنود، 

اأو »ال�سولداتكي«، ويقّدر عَدُدهّن بنحو ١٤ مليوناً وقت 

ة طيلة فرتة 
ّ
ة حقيقي

ّ
اندلع الثورة، �سّكْلن كتلة احتجاجي

احلرب العاملية الأوىل يف رو�سيا، اإذ مل تنقطع يوماً طيلة 

اأعوام احلرب موجات احتجاجات اخلبز، ونهب املخازن 

الـ»�سولداتكي«. ٢٨٨ هجمة  وامل�ستودعات من جانب 

ة يف العام ١٩١٦ وحَده، وقد اأخذت احتجاجات 
ّ
جماعي

»ال�سولداتكي« تلك م�سار التنديد الت�ساعدّي با�ستمرار 

.
١٠

احلرب نف�سها

»
ّ

٣ من حّق الت�شويت للمراأة اإىل »لواء املوت الن�شائي

مار�س١٩١٧،   / اآذار   - فرباير   / �سباط  يف  حدث  ما 

الن�سيج  عامالت  بني  بداأْت  حتت«  من  »انتفا�سة  اأّن 

العاملة  الطبقة  لت�سمل  عت 
ّ
تو�س  

ّ
ثم و»ال�سولداتكي« 

الع�سكرّية،  احلامية  لها  لتنحاَز  والبّحارة  ة 
ّ
ال�سناعي

فيها  بادرْت  فوق«،  من  �ساغطةٍ  »حركةٍ  مع  تقاطعْت 

بت�سكيل  نوكاديت،  ي 
ّ
اأكتوبري من  ة، 

ّ
الليربالي املعار�سة 

ميخائيل  الأكتوبرّي  برئا�سة  الدولة«  دوما  »جلنة 

اجلي�س  اأركان  قيادة  اللجنة  فيها  واأقنعت  رودزيانكو، 

»ال�ستافكا« بال�سغط على القي�رس نقول الثاين للتنّحي. 

ال�ساغطة  احلركة  هذه  اإىل  بالن�سبة  مطروحاً  يكن  مل 

القي�رس  موافقة  لكّن  ة يف حلظتها، 
ّ
املََلكي اإلغاء  من فوق 

توارث  بقانون  د 
ّ
التقي عدم  مع  التنّحي،  على  ال�رسيعة 

العر�س يف الأعقاب، املعمول به منذ بول�س الأّول، والذي 

مبوجبه ينتقل العر�س اإىل ابنه املري�س األك�سي، واإ�رساره 

ة الالحمدودة ل�ساحب 
ّ
على تطبيق فكرته عن الأوتقراطي

اإىل  العر�س  نقل  خالل  من  ممكنة،  حلظة  لآخر  ال�سيادة 

اً« 
ّ
»تقني ت�سبب  الذي  هو  ميخائيل،  الأر�سيدوق  اأخيه 

اعتذر عن  اآل رومانوف، فميخائيل  بانتهاء حكم �ساللة 

ة منتَخبة.
ّ
قبول ذلك ما مل ينل م�سادقة جمعي

يشدّد تروتسكي في »تاريخ الثورة الروسية« نجده يشدد على أن 
»عناصر القاعدة التي تجاوزت منظماتها الثوريــــــــــــــــــــــــة
المعترضـــــــــــــــــــــــة، هي التي فجرت ثورة شباط/فبراير، 
البروليتاريـــــــــــــــــــا  أتت عفويا من قسم من  المبادرة  وأن 
النسيج. عامالت  واالضطهاد من سواه،  لالستغالل  األكثر عرضة 
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حكم هذا التقاطع بني »انتفا�سةٍ من حتت« والنَخب   

ة والقيادة الع�سكرّية من َفوق، على عام الثورة 
ّ
الليربالي

ح�سماً  يجد  ولن  تفاقماً،  �سيزداد  بالتبا�ٍس  ة 
ّ
الرو�سي

وجناحهم  ال�سلطة  على  البال�سفة  ا�ستيالء  مع  اإّل  له 

من  جناَحني  يف  �ستتجاور  وهكذا  بها.  الحتفاظ  يف 

متّثل »ثورة  اأ�سهر، �سلطتان، واحدة  ق�رس طوريد طوال 

»ثورة  متّثل  وثانية  املوؤّقتة،  احلكومة  وهي  الّنَخب«، 

الّنا�س«، من خالل »�سوفيات مندوبي العّمال واجلنود«. 

حاها، اأخذ اجلميع ُيْطنب يف امتداح الثورة  بني حلظة و�سُ

ة، ويف 
ّ
احلا�سلة، مبن يف ذلك قادة الكني�سة الأرثوذك�سي

بقيادة  املوؤّقتة  احلكومة  فيه  اّتفقت  الذي  نف�سه  الوقت 

برئا�سة  لل�سوفيات  التنفيذّية  اللجنة  مع  لفوف  الأمري 

على  ت�سخيدزه  نيقول   
ّ
املن�سفي  

ّ
الدميقراطي  

ّ
ال�سرتاكي

 اأن يلعب املحامي األك�سندر 
ّ
التعاون، وكان من الطبيعي

كرن�سكي دورًا حمورّياً يف تلك الفرتة، بحكم كونه �سلَة 

البدء  يف  فيها  �سغل  التي  املوؤّقتة  احلكومة  بني  الو�سل 

التي  ال�سوفيات  تنفيذّية  وبني  العدل،  وزير  من�سب 

البّت يف  تاأجيل  التعاون، جرى  بهذا  فيها.  كان ع�سوًا 

ة 
ّ
ة تاأ�سي�سي

ّ
طبيعة نظام ما بعد الثورة اإىل حني قيام جمعي

يتاأّجل، ومل يح�سل  انتخابها  منتَخبة، وهذه ظّل موعُد 

اإّل يف نهاية العام ١٩١٧، ومبا�رسًة بعد اإطاحة البال�سفة 

ة 
ّ
 تفريقهم الجتماَع الأّول للجمعي

ّ
باحلكومة املوؤّقتة، ثم

ق لهم تركيبُتها، يف انعطافةٍ حاّدة 
ُ
ة التي مل َتر

ّ
التاأ�سي�سي

ة.
ّ
باجّتاه منطق احلرب الأهلي

من  كلٍّ  عمل  بداية  يف  تان 
ّ
تاأ�سي�سي مفارقتان  ثّمة   

�سوفيات برتوغراد واحلكومة املوؤّقتة.

دمقرطة اجلي�س وحّق الت�شويت للّن�شاء

ة 
ّ
الأ�سرتالي خة 

ّ
املوؤر تالحظ  بال�سوفيات.  يتعّلق  فيما 

انتخاب  قبل  ومبا�رسًة  ال�سوفيات،  اأّن  فيتزباتريك  �سيال 

قد  كان  املنا�سفة،  عليها  �سيطر  التي  التنفيذّية  قيادته 

ين�ّس  الذي  رقم ١«  »القرار  هو  للغاية،  ثورّيًا  ًا  ن�سّ  
ّ
اأقر

ات منتَخبة للجنود، 
ّ
على دمقرطة اجلي�س من خالل جمعي

ال�سوفيات  ة 
ّ
مرجعي واإقرار  اط، 

ّ
ال�سب �سلطة  وتخفي�س 

اأّي  ورهن  امل�سّلحة،  بالقّوات  املتعّلقة  الأ�سئلة  كلّ  حول 

تقول   .
١١

اأي�سًا ال�سوفيات  بتوقيع  للحكومة   
ّ
حربي قرارٍ 

هيمن  التي  لل�سوفيات  التنفيذّية  اللجنة  اإّن  فيتزباتريك 

دون للّتعاون مع احلكومة املوؤّقتة، 
ّ
ون املوؤي

ّ
عليها ال�سرتاكي

احلكومة،  هذه  يف  قليلة  باأ�سهرٍ  ذلك  بعد  امل�ساركون   
ّ
ثم

اأّن  اإّل   ،»١ رقم  »القرار  من  ل  للتن�سّ امل�ستطاع  حاولت 

اط الذين باتْت 
ّ
هذا القرار اأ�ّس�س لفرتاقٍ كبري، بني ال�سب

تهم هي احلكومة املوؤّقتة، واجلنود وبّحارة الأ�سطول 
ّ
مرجعي

تهم هي ال�سوفيّتات وجلانهم املنتَخبة، 
ّ
الذين باتْت مرجعي

موقفًا  لل�سوفيات  التنفيذّية  اللجنة  اتخذت  حني  ويف 

ًا« جتاه ا�ستمرار احلرب، اأي ت�سويغ ا�ستمرارها طاملا 
ّ
»دفاعي

من  »ال�سوفيات  فاإّن  للهجوم،  عر�سة  ة 
ّ
الرو�سي الأرا�سي 

حتت«، �سارْت متيل اأكرث فاأكرث اإىل املوقف الداعي لوْقف 

احلرب بكّل ب�ساطة.

عند  ماري  جاك  جان  ها 
ُ
ظهر

ُ
في الثانية  املفارقة  اأّما   

تناوله م�ساألة منح احلكومة املوؤّقتة حّق الت�سويت للمراأة.

رابطة  من  ومببادرة  مار�س١٩١٧،   / ١٩اآذار  ففي   

الن�ساء من اأجل امل�ساواة يف احلقوق، �ستتوّجه اأربعون األف 

امراأة، حماطات مبواكب من ملي�سيا الن�ساء على الأح�سنة، 

ال�سوفيات  من  وكّل  الّدوما،   
ّ
مقر طوريد،  ق�رس  اإىل 

ة 
ّ
واحلكومة املوؤّقتة، حتت �سعار »مكان الن�ساء هو يف اجلمعي

 من احلكومة وال�سوفيات قد 
ٌّ
ة«، وبعدما كان كل

ّ
التاأ�سي�سي

م�ساألًة  لي�س  املراأة  اقرتاع  حّق  اأن  اعتربا  اأن  لهما  �سبق 

ملّحًة ول راهنة.

يف حني ي�سف �ستيفان �سميث هذا اليوم باأّنه »حلظة   

 ،
١٢

نادرة كان فيها اجلندر ولي�س الطبقة هو حمور التعبئة«

الي�سار  انتابت  التي  املخاوف  على  يرّكز  �ستينربغ  وجند 

ظروف  يف  للن�ساء  القرتاع  مْنُح  يرتّد  اأن  من  بالتحديد 

ة، جند ماري 
ّ
ة مل�سلحة الرجعي

ّ
ة والثقافي

ّ
رو�سيا الجتماعي

ة 
ّ
الرو�سي الن�سوّية  احلركة  بني  املقاي�سة  من  نوعًا  يلتقط 

ة للمراأة يف مقابل 
ّ
واحلكومة املوؤّقتة: منح احلقوق ال�سيا�سي

ة يف دعم قرار ال�ستمرار باحلرب. 
ّ
اإ�سهام النخب الن�سائي

جرى  احلرب،  ا�ستمرار  �سعار  وحتت  ة، 
ّ
القومي بالأجندة 

 »
ّ
»احلربي املوقف  اأّن  ولو  للمراأة،  الت�سويت  حقّ  انتزاع 

تتقّدمهّن  الدولة،  دوما  قاعة  اإىل  دخْلن  اللواتي  للن�ساء 

بري�سكوف�سكايا   - بري�سكو  مثل  الثورّيات«  »البطالت 

وفريا فيغني، كان خمتلفًا عن ق�سمٍ من الن�ساء يف حميط 

. تالقْت كلٌّ من »البطالت 
١٣

الق�رس، املعار�سات للحرب

الثورّيات« لعهد الإرهاب �سّد النظام القي�رسّي واحلركة 

»احلقوق  املقاي�سة  هذه  على  الربجوازّية  الن�سوّية 

استمرار شعار  وتحت  القومية،  باألجنــــــــــــــــــــــــــــــــدة 
الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــرب، جرى انتزاع حقّ التصويت للمرأة.
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ة يف مقابل دعم احلرب«. ويف هذا الإطار، �ستولُد 
ّ
ال�سيا�سي

ة« يف ربيع ١٩١٧، التي �سّكلْتها 
ّ
جتربة »الألوية الن�سائي

اجلبهة، حيث  على  احليوّية  �سّخ  لإعادة  املوؤّقتة  احلكومة 

تطّوعت الن�سوة بالّذهاب اإىل اجلبهة واإعادة تذكري الرجال 

الفاّلحة  ظاهرة  خ�سو�سًا  و�ستربز  ة، 
ّ
الوطني بواجباتهم 

املتطّوعة ماريا بوت�سكاريفا، التي �سّكلت يف اأيار / مايو 

من ذلك العام - اأي يف وقت كانت فيه وزارة احلرب يف 

برتوغراد.  « يف 
ّ
الن�سائي املوت  »لواء   - كرن�سكي  عهدة 

»اللواء  �سوى  كرن�سكي  يجد  لن  املطاف،  نهاية  ويف 

الهجوم  ة 
ّ
ع�سي ال�ستاء  ق�رس  اأمام  للمرابطة   »

ّ
الن�سائي

 لالإطاحة به يف ٢٥ ت�رسين الثاين / نوفمرب. يف 
ّ
البل�سفي

»ال�سولداتكي«،  اجلنود  واأرامُل  زوجاُت  �سّكلت  املقابل، 

ة 
ّ
ال�سعبي احلركة  يف  ة 

ّ
الأ�سا�سي ة 

ّ
الجتماعي الكتلة 

مع  فاأكرث  اأكرث  وتقاطعْت  احلرب،  ل�ستمرار  املناه�سة 

بعد  خ�سو�سًا   ،
ّ
البل�سفي احلزب  �سي�سلكه  الذي  امل�سار 

ني.
ّ
عودة لينني واملنفي

ات
ّ
٤ تركة القيادّيات البل�شفي

الثورّية«  رو�سيا  يف  وال�سعب  »ال�سيا�سات  كتابها  يف 

دور  ة 
ّ
اأهمي مقابل  ويف  اأّنه،  على  بادكوك  �سارة  ت�سّدد 

درجات  كّل  عن  غائبًة  املراأة  بقيت  »ال�سولداتكي«، 

املوؤّقتة،  باحلكومة  املرتبطة  ة 
ّ
البريوقراطي يف  الإدارة 

برتوغراد،  ل�سوفيات  مندوباٍت  انُتخنب  قليالت  ون�سوة 

كان  املناطق،  �سائر  منظار  من  اأّنه  اإىل  بادكوك  وتذهب 

عمومًا  الهيئات  يف  املراأة  ح�سور  لختزال  ميل  هناك 

�ستيفن  اأّما   .
١٤

�سني
ّ
املدر عن  كمندوبة  ت�سارك  حني 

 
ّ
الرو�سي  

ّ
ال�سرتاكي الي�سار  ثقافة  اأّن  فيعترب  �سميث، 

التي  الهالة  رغم  الرجل،  عليها  يهيمن  ثقافًة  بقيْت 

ات 
ّ
اكت�سبْتها فيه البطالت الثورّيات، وخ�سو�ساً الإرهابي

فيغنري  فريا  مثل  الثورّية  ات 
ّ
وال�سرتاكي ات 

ّ
النارودني

ويكاترينا بري�سكو - بري�سكوف�سكايا، وخ�سو�سًا مارّيا 

ت�ستاأهل  مفارقةٍ  اأمام  �سميث ي�سعنا  لكّن  �سبرييدونوفا، 

متابعَة البحث والتفكري: يف اإحالة على مقالة لبيت فيزلر 

ة«، 
ّ
الرو�سي ة 

ّ
الدميقراطي  - ة 

ّ
ال�سرتاكي املراأة  »ت�سّكل  عن 

 
ّ
ال�سرتاكي العّمال  حزب  داخل  الّن�ساء  اأّن  يعترب 

كّن   ،
ّ
واملن�سفي  

ّ
البل�سفي بجناَحيه   ،

ّ
الرو�سي  

ّ
الدميقراطي

ة 
ّ
احلزبي اأطرهّن  يف  م�ساركًة  اأو�سع  القي�رسّي  العهد  يف 

 »
ّ
الثوري  

ّ
ال�سرتاكي »احلزب  يف  للن�ساء  كان  ممّا  باملدن 

ة، واحلزب اجلماهريّي الأكرب يف 
ّ
املنبثق عن احلركة ال�سعبي

رو�سيا عام ١٩١٧، والأكرث جتّذراً يف الأرياف، مع ن�سبةٍ 

ل باأ�س بها بني العّمال اأي�سًا. ويتابع �سميث اأّن هذا الدور 

ات، يف اجلناحني، 
ّ
ات - الدميقراطي

ّ
 للن�ساء ال�سرتاكي

ّ
املهم

والذي لعب دوراً مهّماً بعد ثورة �سباط، �سيرتاجع ما اأن 

الغالب،  اأعّمهم  الرجال يف  للحزب،  القدماء  القادة  يبداأ 

بالعودة من املنايف.

على  مرّكزاً  الوجهة،  هذه  ماري  جاك  جان  يخالف   

ة العائدة اإىل رو�سيا يف 
ّ
ة البل�سفي

ّ
الوجوه القيادّية الن�سائي

اآذار / مار�س وني�سان / اأبريل، مثل األك�سندرا كولونتاي 

كروب�سكايا،  وناديجدا  اآرمان  واإنيي�سا  �ستا�سوفا  واإيلينا 

ال�سابع  للكونفرن�س  املحورّي  املنعطف  يف  وامل�ساركات 

ة، 
ّ
اللينيني ني�سان«  »مو�سوعات  �سيتبّنى  الذي  للحزب 

املوؤّقتة  لتقوي�س احلكومة   
ّ
العك�سي العّد  بالتايل  ويد�سّن 

على  اأّنه،  ماري  يذكر  ال�سلطة.  على  البال�سفة  وا�ستيالء 

جتمع  اأن  كولونتاي  حاولْت  الكونفرن�س،  هذا  هام�س 

ة يف 
ّ
بع�س املندوبات لدعم اقرتاحها ان�ساء اأق�سام ن�سائي

فت معه اآرمان بالمبالة، 
ّ
منّظمات احلزب، وهو اقرتاح ت�رس

 ،
١٥

 العاّم
ّ
لت تكري�س جهدها للّن�ساط احلزبي فالأخرية ف�سّ

واأّيًا يكن من �سيء فاإّنه يف فرتة ما بعد اإقرار »مو�سوعات 

ات، على ما يوجزه 
ّ
ني�سان« تكّثف جهد القيادّيات البل�سفي

زوجات  »ال�سولداتكي«،  من   
ٍّ
كل على  �سوين  جيوفري 

الداعي  وكان  واملغا�سل،  امل�سابغ  وعامالت  اجلنود، 

لنقابة  اإ�رساٌب  »رابوتنيت�سا« هو  اإ�سدار  املبا�رسة لإعادة 

هذه العامالت. عدم متّكن كولونتاي من اإقناع احلزب، ول 

تراَفَق  ة، 
ّ
الن�سائي املكاتب  بفكرتها حول  رفيقاتها،  ما 

ّ
�سي

الأو�ساط  بني  تها 
ّ
�سعبي �سعود  مع  الفرتة  تلك  نف�س  يف 

اإثر »اأّيام متّوز« اإىل اأن  ة، وقد زادْت بعد اعتقالها 
ّ
العّمالي

اأطلق �رساحها اأواخر اآب / اأغ�سط�س، مبا�رسة بعد ف�سل 

كرن�سكي  حكومة  تطويق  كورنيلوف  اجلرنال  حماولة 

لتقوي�سها من جهة  املجال  فتح  الذي  الأمر  اليمني،  من 

البال�سفة بعد ذلك ب�سهرين، وا�ستبدالها مبجل�س مفّو�سي 

ال�سعب  كمفّو�سة  كولونتاي،  فيه  حّلت  الذي  ال�سعب 

ة، وبالتايل كاأّول وزيرة يف العامل.
ّ
لل�سوؤون الجتماعي

ة
ّ
اإجراءات البال�شفة الدميقراطي

اإجراءات  من  البال�سفة  اّتخذه  ما  على  ماري  يرّكز 

مبتابعة  املهمومة  املوؤّقتة  احلكومة  تكن  مل  ة« 
ّ
»دميقراطي

لت�سعها  القائم   
ّ
الجتماعي الّنظام  على  واحلفاظ  احلرب 

والدولة،  الكني�سة  ف�سل  جملتها  ومن  اأعينها،  اأمام 

 ،
ّ
ة مدين

ّ
والكني�سة واملدر�سة، و�سّن قانون اأحواٍل �سخ�سي

 للدولة، وكذلك، 
ّ
وتاأميم امل�سارف، واإن�ساء م�رسف مركزي
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باجّتاه  اخلطو  ومثيالتهما،  واآرمان  كولونتاي  �سغط  حتت 

الأطفال  وريا�س  ح�سانات  من  ة 
ّ
عمومي �سبكٍة  ت�سكيل 

وال�سعي اإىل حترير املراأة من اإرهاق العمل املنزيّل، والغاء 

موؤ�ّس�سة  داخل  يوَلدون  اأطفال  بني  القانون  يف  متييز  كّل 

، واإعالن عدم تدّخل الّدولة واملجتمع 
١٦

الزواج اأو خارجا

ة بني الأفراد اإّل يف حالت التعنيف 
ّ
يف العالقات اجلن�سي

ني، ولغاية اإلغاء جترمي 
ّ
، واإلغاء عقوبة ال�سجن للمثلي

ْ
والق�رس

الإجها�س يف ١٨ ت�رسين الثاين / نوفمرب١٩٢١.

هذه  وا 
ّ
اأقر الذين  اأّن  اإىل  ذلك  مع  ماري  هنا 

ّ
ينب  

باأّنها  مقتنعني  البداية  يكونوا يف  ة مل 
ّ
الطليعي الإجراءات 

اعُتمدْت لتبقى، واأّن كولونتاي مثالً كانت تثّمن قرارات 

ة 
ّ
العاملي للربوليتاريا  �سهادة  اأّنها  على  الثورّية  احلكومة 

اللجنة  من  �سادول،  جلاك  به  ْت 
ّ
اأ�رس فمّما  امل�ستقبل،  يف 

ة، واملنبهر بجمال وجاذبية اأّول وزيرة 
ّ
الع�سكرّية الفرن�سي

يوهم  لكْن  ريب،  بال  هزمون 
ُ
�سي البال�سفة  اأّن  العامل،  يف 

ة تعني 
ّ
نف�سه يف الغرب َمن يعتقد اأّن هزمية الثورة الرو�سي

.
١٧

ة
ّ
ة العاملي

ّ
هزمية ال�سرتاكي

التزامن بني تقدمي كولونتاي يف ٣  الطريف هنا هو   

 اإىل 
ّ
ت�رسين الثاين / نوفمرب١٩١٧ م�رسوع الزواج املدين

ة 
ّ
�سي ال�سعب وبني اإلقاء الكني�سة الأرثوذك�سي

ّ
جمل�س مفو

 كما كانت احلال 
ّ
م عليها، لي�س لتهمة جتديف لهوتي

َ
احلر

م على ليون تول�ستوي يف �سباط / فرباير 
َ
 احلر

َ
يوم األقي

باإيعاز من كولونتاي، ومب�ساعدة  ١٩٠١، بل لأّنه جرى، 

وطرد  نيف�سكي  األك�سندر  دير  احتالل  الأحمر،  احلر�س 

م على 
َ
قي احلرب. احلر

ّ
الرهبان منه وحتويله اإىل بيت معو

الكني�سة  من  اإيذاناً  كان  احلديث  العامل  يف  وزيرة  اأّول 

غ�سون  يف  انتقلت  التي  الكني�سة  اأر�سَلت  بالت�سعيد. 

اإىل  الإكلريو�س  داخل  ة 
ّ
البل�سفي مكافحة  من  اأ�سهر 

الرتويج داخلها للقناعة باأّن حكم البال�سفة �سينهار يف 

 
ّ

غ�سون اأ�سابيع، لئحًة من ٢٤ بنداً لل�سوفناركوم، تن�س

وان�سجام  الكني�سة،  لروزنامة   
ّ
الر�سمي العتماد  على 

احلاجات  وتاأمني  الكني�سة،  روح  مع   
ّ
املدر�سي التعليم 

والأ�سطول،  اجلي�س  يف  الكني�سة  لأع�ساء  ة 
ّ
الروحي

وح�رس  للكني�سة،  املال  من  ًة 
ّ
ميزاني الدولة  وتخ�سي�س 

مل  ال�سوفناركوم  اأّن   
ّ
بديهي بالكني�سة.  واإبطاله  الزواج 

ان�سمام  من  اأّيام  بعد  اإّنه  بل  البنود،  هذه  من   
ٍّ
باأي ياأخذ 

يف  ال�سونفاركوم  اإىل  الثالثة  الثورّيني   - ني 
ّ
ال�سرتاكي

»نقل  مر�سوم  ا�ست�سدر  دي�سمرب،   / الأّول  كانون   ١١

ة 
ّ
�سي

ّ
ة اإىل اإدارة مفو

ّ
ملّف التعليم وتكوين املعاهد الكن�سي

بطريرك  و�سارع  اأكرث،  الأمور  تاأّزمت  للتعليم«.  ال�سعب 

البال�سفة  اعتبار  اإىل  )فا�سيليبيالفني(  تيخون  مو�سكو 

املوؤمنني حتت طائلة  ، ومنع 
ّ
واأّن عملهم �سيطاين جمانني، 

ة 
ّ
قة هنا اأّن بطريركي

َ
م من التعاون معهم. املفار

َ
اإنزال احلر

األغاها بطر�س الأكرب قبل ثالث قرون،  مو�سكو كان قد 

عام ١٧٢١، ومل حُتِيها الكني�سة اإّل يف ٢٨ ت�رسين الأول 

بالتقومي  نوفمرب   / الثاين  ت�رسين  اأكتوبر ١٩١٧ )١٠   /

اأّيام على ا�ستيالء البال�سفة  اأي بعد ب�سعة  الغريغورّي(، 

على ال�سلطة.

ه 
ّ
 الذي اأقر

ّ
الالفت يف املقابل، اأّن مر�سوم الزواج املدين  

ال�سوفناركوم يرفع �سّن الزواج اإىل ١٨ �سنة للذكور و١٦ 

البالد  �سّكان  اإىل  بالن�سبة  اأّنه  يلحظ  لكّنه  لالإناث،  �سنة 

�سنة   ١٦ اإىل  ة 
ّ
القانوني ال�سّن  تخّف�س  للقوقاز،  العابرة 

للذكور و١٣ �سنة لالإناث، وبالتايل مل ي�ستجب املر�سوم 

مبو�سكو،  امل�سلمني  موؤمتر  يف  امل�سلمات  دات 
ّ
ال�سي ملطلب 

اأّيار / مايو ١٩١٧، منع زواج الفتيات ما دون الـ١٦ عامًا.

الت�شّدع يف املوقف من احلرب وال�شالم

ة، يربط جان جاك ماري 
ّ
وبالعودة اإىل الكني�سة الأرثوذك�سي

 باأزمة مفاو�سات ال�سلح 
ّ
توقيت تعبئتها �سّد الزواج املدين

 حتديدًا بني 
ّ
يف بري�ستليتوف�سك، وانق�سام احلزب البل�سفي

ًا اأقلوّيًا، يقوده لينني، يطالب بتوقيع ال�سلح 
ّ
ار كان عملي

ّ
تي

ية«. 
ّ
 ثَمن، وبني اأن�سار »احلرب الثور

ّ
يف اأ�رسع وقت وباأي

األك�سندرا   ،
ّ
اأّن قائدات العمل الن�سائي ي�سّدد ماري على 

واإيفعينيا  كوفليفا  وفارفارايا  اآرمان  واإنيي�سا  كولونتاي 

ْيَن اأّن 
َ
بو�س، كّن يف مواجهة مع لينني يف تلك الفرتة، وير

ة، 
ّ
 املرهق هو خيانة للثورة العّمالي

ّ
توقيع ال�سالم الإمالئي

ة نف�سها. يف تلك الفرتة كان 
ّ
ر الثورة الرو�سي

ّ
التي هي مرب

ملو�سكو  ة 
ّ
املناطقي واللجنة  الن�سقاق،  حاّفة  على  احلزب 

مل تعد ت�سمع لّلجنة املركزّية، بل ت�سّكل جمل�س مفّو�سي 

 مفّو�س �سْعب لل�سوؤون 
ّ
�سعب م�ستقّل لولية مو�سكو، �سم

ة وهو 
ّ
ة، الأمر الذي عّلق عليه لينني ب�سخرية مر

ّ
اخلارجي

�سيقيمون  ف�ساعداً  الآن  من  »املو�سكو«  كان  اإن  ي�ساأل 

بأزمة مفاوضات  المدني  الزواج  التعبئة ضد  توقيت  يربط ماري 
البلشفي  الحزب  وانقسام  ليتوفسك«،  »بريست  في  الصلح 
تحديدا بين تيار كان عمليا أقلويا، يقوده لينين، يطالب بتوقيع 
الصلح في أسرع وقت وبأي ثمن، وبين أنصار »الحرب الثورية«.
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ة مع تفري ونوفغورو دوب�سكوفوريازان، 
ّ
عالقاٍت دبلوما�سي

لقد  الوراء«.  اإىل  �سنة  �ستمئة  العودة  هكذا  با�رسنا  »وقد 

والي�ساروّية،  املوازية،  ة 
ّ
الإقليمي احلكومة  هذه  ت 

ّ
ا�ستمر

احلزب  يخرج  مل   .١٩١٨ يونيو   / حزيران   ٩ حتى 

ة احلاّدة بعد »بر�ستليتوف�سك« 
ّ
البل�سفي من اأزمته الداخلي

اإّل يف مرحلٍة بات ي�ستد فيها عليه اخلّناق، من اأخ�سامه 

الدفاع  ة 
ّ
»جمعي د 

ّ
)متر ني 

ّ
اليميني الثورّيني  ني 

ّ
ال�سرتاكي

حلفاء   
ّ
ثم �سافينكوف(،  بقيادة  ّية« 

ّ
واحلر الأّم  الوطن  عن 

ني الثورّيني 
ّ
البال�سفة بعد ت�رسين الأّول / اأكتوبر، ال�سرتاكي

الي�سارّيني و�سوًل اإىل انتفا�ستهم ٦ - ٧ متوز / يوليو يف 

مو�سكو، والتي لعبْت فيها ماريا �سبرييدونوفا دوراً بارزاً. 

نف�سه  و�سع   
ّ
الثوري  

ّ
ال�سرتاكي للحزب   

ّ
اليميني اجلناح 

يف خانة »الثورة امل�ساّدة« يف مواجهة البال�سفة، واجلناح 

الي�سارّي للحزب و�سع البال�سفة اأنف�سهم يف خانة »الثورة 

احلزب  ا�ستعاد  اجلناَحني،  هذين  مواجهة  يف  امل�ساّدة«. 

خني، 
ّ
 وْحدته، واليوم هناك �سبه اإجماع عند املوؤر

ّ
البل�سفي

 مل يكن يف 
ّ
اأّن احلزب البل�سفي من خمتلف املواقع، على 

املركزّي  احلزب  نوذج  ي�سبه   ١٩١٨  -  ١٩١٧ الأعوام 

 الذي ر�سم لينني �سورته يف »ما العمل؟« )١٩٠٢(.
ّ
مي

َ
الهر

ولعلّ من النواق�س يف �سغل جان جاك ماري اإهمال   

احلالة التي �سّكلتها ماريا �سبرييدونوفا يف مرحلة وقوفها 

�سّد البال�سفة، خ�سو�ساً يوم بدت الأمور تنقلب ل�سالح 

يتوّجب على  اأن  قبل  ل�ساعات،  ولو  مو�سكو،  حزبها يف 

التجارب  من  �سل�سلةٍ  عي�س  العادّية  فوق  املنا�سلة  هذه 

اإعدامها  اإىل  و�سوًل  وم�سّحٍة  �سجٍن  بني  ما  بنْقلها  ة 
ّ
املُر

تروت�سكي  �سقيقة  كامينيفا،  واأولغا  هي   ،١٩٤١ عام 

وزوجة كامينيف، يف جمزرة غابة ميدفيديف.

حترير املراأة من العمل املنزيّل

ة، 
ّ
اأّما فيما يتعّلق بعمل كولونتاي يف فرتة احلرب الأهلي

اأبرزها هاج�س  ة 
ّ
اأ�سا�سي ع خطوط 

ّ
تتب فقد جنح ماري يف 

اأّن  اعتربْت  التي  هي  املنزيّل،  العمل  من  الن�ساء  حترير 

ل  عظيمًا،  اإ�سالحًا  »�سيكون  الزواج  عن  املطبخ  ف�سل 

بني  واجلمع  الدولة«،  عن  الدين  ف�سل  عن  ًة 
ّ
اأهّمي يقّل 

من  النطالق  وبني  العاملة  للمراأة  ٍة 
ّ
حمائي قوانني  رزمة 

الإجها�س  اإباحة  يف  ة 
ّ
والطليعي العمل،  اإجبارّية  مبداأ 

النتقال  مع  اإليه  احلاجة  تت�ساءل  �سوف  باأّنه  الظّن  مع 

اأو  »اجلينوتدل«  قيام  �سّكل  ولئن  ة. 
ّ
ال�سرتاكي نحو 

املركزّية،  اللجنة  لدى  الن�ساء  بني  بالعمل  املوكلة  الهيئة 

يف  ًة 
ّ
اأ�سا�سي حمّطًة  ة، 

ّ
املحّلي ال�سعد  على  ومثيالتها 

ة، 
ّ
البل�سفي القيادّيات  من  اجليل  هذا  اإ�سهامات  تكري�س 

اإىل  للجينوتدل و�سوًل  الالحق  التعطيل  يرى ماري يف 

قد  املراأة«  »حترير  اأّن  بحّجة  ات، 
ّ
الع�رسيني نهاية  اإلغائه 

ة الالحقة، رغم اأّن 
ّ
اأجنز، منعطفًا باجّتاه املحافظة الجتماعي

 يف 
ّ
اً من »اإ�سالحات كولونتاي« قد ا�ستمر ّ

اأ�سا�سي جزءاً 

ة 
ّ
رو�سيا اإىل اليوم، يف حني توا�سل الكني�سة الأرثوذك�سي

املمنوحة  الإجها�س  ّية 
ّ
العودة عن حر اأجل  حْملتها من 

عام ١٩٢٠.

Mark D. Steinberg. The Russian Revolution 1905-1921, Oxford, 2017, p.28-32  ١

حتى ٣١ كانون الثاين/يناير ١٩١٨ كان معموًل بالتقومي اليولياين  ٢

ة، وفقط بعد ا�ستيالء 
ّ
يف رو�سيا، حيث ت�سبثت به الكني�سة الأرثوذك�سي  

البال�سفة على ال�سلطة اتخذ قرار النتقال اىل التقومي الغريغوري، وعليه

جرى القفز مبا�رسة من ٣١ كانون الثاين ١٩١٨ اإىل ١٤ �سباط/فرباير. فيما   

عنى الأحداث برو�سيا، تلتزم هذه املقالة بالتقومي اليولياين حتى

حلظة ال�ستعا�سة عنه  

Rosalind Marsh. The birth, death and rebirth, of feminist writings in Russia,  ٣

in: Textual Liberation – European Feminist Writing in Twentieth Century,  

Edited by Helena Forsas-Scott, Routledge, 1991  

Jean-Jacques Marie. Les Femmes dans la Révolution russe,  ٤

Paris, Seuil, 2017, p.153  

Op.cit. p.146  ٥

Selected Writing of Alexandra Kollontai.  ٦

Translated with an introduction and commentaries by Alex Holt, p.58  

لالإطالع على مقالة كالرا ت�ستكني »حركة الن�ساء الإ�سرتاكيات الأملانيات«  ٧

Clara Zetkin, German Socialist women’s movement,  

https://www.marxists.org/archive/zetkin/1909/10/09.htm  

S.A. Smith, Russia in Revolution, An Empire in crisis 1890-1928.  ٨

Oxford, 2017, p.102  

Léon Trotsky, Histoire de la révolution russe. 1. La révolution de Février  ٩

Editions du Seuil, 1995, p.141  

S.A. Smith, op.cit. p.96-97  ١٠

Sheila Fitzpatrick, The Russian Revolution, second edition, Oxford, 1994, p.47-48  ١١

S.A. Smith. op.cit. p.140  ١٢

J-J.  Marie, op.cit. p.167  ١٣

Sarah Badcock, Politics and the People in Revolutionary Russia.  ١٤

A Provincial History. Cambridge University, p.106  

J-J. Marie, op.cit, p.187  ١٥

اأما املوؤرخ جيفري �سوين في�سري اىل ان كروب�سكايا هي التي رف�ست دائمًا   

فكرة املكاتب احلزبية الن�سائية

Geoffrey Swain. The Russian Revolution, London, Tauris, 2017, p.117  

من جملة ما يو�سحه جان جاك ماري اأن القانون املقر يف ١٦ اأيلول ١٩١٨   ١٦

ن�س على اأن تتوجه املراأة احلامل غري املتزوجة اإىل مقر البلدية قبل ثالثة اأ�سهر 

من الولدة وت�سجل ا�سم والد الطفل، وميكن لل�سخ�س املعرت�س على ت�سميته 

اأن يلجاأ اإىل املحكمة، كما اأعطى القانون للقا�سي اأن يوزع النفقات على اأكرث 

من معا�رس للمراأة احلامل غري املتزوجة اإن تعّذر الف�سل يف هوية والد الطفل. 

يف ظروف احلرب الأهلية واجلوع، ح�سل اأن ا�ستخدمت بع�س الن�ساء هذه املادة 

لال�ستفادة من نفقات غذائية لعدد من املعا�رسين

J-J. Marie, op.cit. p.200-201  ١٧

الهوام�ش
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عماد الدين رائف

كاتب وصحايف، لبنان. 
من أعماله »قصص 
بريوتية ألغاتانغل 
كرميسكي« 20١6.

حتّرر المرأة يف الملصق ويف احلياة

مل�شقات »احلياة اجلديدة«

ة )كرا�سني 
ّ
عند �سماعك عبارة »اأكتوبر الأحمر« بالرو�سي

ة 
ّ
البل�سفي الّثورة  اإىل  بتفكريك  تذهب  اأن  وقبل  اأكتيابر(، 

خم  ال�سّ احللويات  م�سنع  �سورة  الذهن  اإىل  تتبادر  قد 

ة، 
ّ
اب�س على �سّفة نهر »مو�سكفا« يف العا�سمة الرو�سي

ّ
الر

ُي�سّمى  �سوكول  لوح  اأ�سهرها  ولعّل  منتجاته،  اأحد  اأو 

»األيونكا« )ت�سغري ا�سم األيونا(. و»األيونكا« اليوم ل تزال 

يف اأبهى حللها، حتتّل واجهات الكيو�سكات املف�سية اإىل 

املنتجات  واأنواع  اأ�سكال  تعّددت  وقد  احلمراء،  ال�ساحة 

ة منها كانت 
ّ
التي حتمل ال�سورة، اإّل اأن الن�سخة الأ�سلي

ة جميلة 
ّ
العام ١٩٦٥، وهي طفلة �سالفي قد ظهرت يف 

ن، ذات عينني 
ّ
دة اخلدين م�رسقة يف فولر ملو

ّ
نظيفة مور

زرقاوين وا�سعتني تنظران اإليك، كنموذج عن الهيئة التي 

ة، ول نن�سى هنا 
ّ
ينبغي اأن تكون عليها الطفلة ال�سوفياتي

دة بل لي�ست نحيلة كذلك، 
ّ
اأّنها ل تتمّتع فقط ب�سّحة جي

املثل  يقول  كان  كما  مر�سًا،  تعترب  النحافة  كانت  حني 

ال�سائر يف تلك احلقبة.

ة التي تنتمي 
ّ
�سبقت »األيونكا« مئات اللوحات الفني  

 لفتيات ون�ساء، للظهور على نطاق 
ّ
اإىل فئة الر�سم الواقعي

وا�سع يف الحّتاد ال�سوفياتي وحظيت ب�سهرة كبرية، ومل 

اأو يف  الّتلفاز  �سا�سة  وعلى  ال�سينما  ظهورهّن يف  يكن 

ة م�سادفة يف ظّل نظاٍم مل يعرف العبث 
ّ
املطبوعات الورقي

رة. 
ّ
اأو امل�سادفة يف انتقاء الوجوه وتوجيه الر�سائل امل�سو

توجيٍه  اإىل  احتاجت  حياته  من  امل�سريّية  الفرتة  ولعّل 

العود يف  ًا طرّي  دّقة، حني كان غ�سّ واأكرث  اأكرب  مبا�رس 

التي  الع�رسة  »الأّيام  تلت  التي  الأوىل  الع�رس  ال�سنوات 

الأّول   
ّ
التوجيهي  

ّ
الدعائي �سالحه  وكان  العامل«،  هّزت 

، الذي نحت وعي جيل كامل 
ّ
فيها هو املل�سق ال�سيا�سي

من اأبناء الثورة وبناتها.

العا�سمتني  يف  الثورة  انت�سار  عن  اأعلن  اإن  ما   

مدينة  حملته  )ا�سم  وبرتوغراد  مو�سكو  تني 
ّ
ال�سمالي

ل 
ّ
لتتحو العامني ١٩١٤ و١٩٢٤،  بني  بطر�سبورغ  �سان 

العام  يف   
ّ
ال�سوفياتي الحّتاد  انهيار  حتى  لينينغراد  اإىل 

١٩٩١( �سنة ١٩١٧، حتى اندلعت �رسارة حرب �سعواء 

اإّل  باأ�سكال خمتلفة  القي�رسّية،  رو�سيا  اأنحاء  يف جميع 

ة �سديدة اأودت بحياة اأكرث من ثالثة 
ّ
زت بوح�سي

ّ
اأّنها متي

ًا حتى العام ١٩٢١، 
ّ
ت ر�سمي

ّ
ع�رس مليون مديّن وا�ستمر

اإّل اأّن املناو�سات التي تلتها بني اجلي�س الأحمر من جهة، 

ني 
ّ
ني والي�سارّيني املعتدلني والقومي

ّ
واملحافظني الدميقراطي

ت 
ّ
ني والرو�س البي�س من جهة اأخرى، ا�ستمر

ّ
النف�سالي

اأمام  تتهاوى  والأ�سقاع  املدن  وكانت  تني. 
ّ
اإ�سافي �سنتني 

ر من نري 
ّ
زحف اجلي�س الأحمر م�سحوبة بدعوات التحر

التي  املل�سقات  وع�رسات  ين،  والدِّ للقي�رس  العبودّية 

الطبقة  توحيد  اإىل  وتدعو  بلغاتها  ال�سعوب  تخاطب 

ة الأوىل للعبارة 
ّ
العاملة »الربوليتاريا«، والرتجمة العربي

ال�سهرّية كانت »يا �سعاليك جميع العامل احّتدوا«، التي 

الفرتة.  تلك  يف  ة 
ّ
املرحلي ة 

ّ
الورقي العملة  على  ظهرت 

ال�سورة  اإلييت�س  الرفيق فالدميري  الثورة  قائد  ه�ّسم  وقد 

التي  القي�رسّية،  رو�سيا  يف  ة 
ّ
ال�سالفي للمراأة  التقليدّية 

كانت قد ظهرت بالفعل على عدد من املل�سقات املوّجهة 

ة الأوىل اأو ما �سبقها من اإعالنات 
ّ
اأثناء فرتة احلرب العاملي

ة. وكان لينني 
ّ
ة ذات اأناقة باري�سي

ّ
ب�سورة امراأة ار�ستقراطي

املراأة،  لول  لتنت�رس  كانت  ما  ثورته  باأّن  بالفعل  يعتقد 

ر ت�سهد اأّن جناح 
ّ
وقال يف ذلك »اإّن جتارب حركات التحر

الّثورة يخ�سع لدرجة م�ساركة املراأة فيها، من برتوغراد 

ة البعيدة، اإّن موقف الّن�ساء 
ّ
اإىل مو�سكو اإىل املدن ال�سناعي

الربوليتارّيات خالل الّثورة كان رائعًا، وبدونهّن كان من 

لها  يا  ننت�رس، هذه هي وجهة نظري،  اأّل  املحتمل جّدًا 
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اإّنهّن  رائعات،  عامالتنا  َنعم  عليها.  برهنَّ  �سجاعة  من 

ات من الّدرجة الأوىل، وهّن ي�ستحققن 
ّ
مقاتالت حقيقي

نا«.
ّ
كّل اإعجابنا وحب

امل�شاواة

ات 
ّ
ع�رسيني مطلع  ال�سهل  من  كان  التعاليم،  هذه  وفق 

ة على مل�سق، 
ّ
القرن املا�سي ر�سم �سورة املراأة ال�سالفي

 متاأّبطة عددًا من 
ّ
ت�سري بطريقها نحو مركز التثقيف احلزبي

 ر�سم ب�سكل 
ّ
الكتب واإىل جانبها رجل دين اأرثوذك�سي

كاريكاتوريٍّ حجمه ن�سف حجمها، يدعوها اإىل الدين 

فيما متّد يدها اليمنى راف�سة دعوته، ويرتافق الر�سم مع 

ذلك«.  اإىل  �سبيل  املا�سي. ل  اإىل  يدعو  »الكاهن  عبارة 

تقب�س  التي  ال�رسيرة  ب�سورة  جّدة  تظهر  اأن  كذلك  اأو 

الأخرى  يدها  باإ�سبع  وت�سري  حفيدتها  �سفرية  بيدها 

للو�سول  ت�سارع  الفتاة  فيما  املتهاوية،  الكني�سة  اإىل 

اأْن  ينبئ  بوقًا،   يحمل 
ّ
»املدر�سة« حيث يظهر �سبي اإىل 

للمل�سق  املبا�رسة  والر�سالة  اأزف.  قد  الدرو�س  وقت 

 - احفظوا الأولد منه«. اإّل اأّن ذلك »ال�سهل« 
ّ
ين �سم »الدِّ

من  م�سنية  جهود  بذل  اإىل  احتاج  اآخر  بواقٍع  ا�سطدم 

اأّوًل،  لفهمه  وبرتوغراد  مو�سكو  يف  الثورّيني  املثّقفني 

ر. 
ّ
التحر بدعوة  اإليه  التوّجه  قبل  ثانيًا،  معه  وللتعامل 

ينت�رس  الذي  املحافظ  امل�سلم   
ّ
الزراعي باملجتمع  ويتمّثل 

يقطنها  التي  الأرا�سي  م�ساحتها  تفوق  اأرا�ٍس  على 

والدونبا�س  القوقاز  �سمال  من  ومتتّد  باأ�سعاف،  ال�سالف 

ترك�ستان  اأرا�سي  اأق�سى  الإيغور  بالد  اإىل  غربًا  والقرم 

اإىل �سفاف  ة �سماًل 
ّ
التاريخي الّتتار  اأرا�سي  �رسقًا، ومن 

بحر قزوين جنوبًا. ولعّل املل�سق الذي ظهر بني العامني 

لرتك  تاأّهبي  الفاّلحة  »اأّيتها  بعنوان  و١٩٢١،   ١٩١٩

العام  امل�سار  ير�سم  باجلديدة«  واللتحاق  القدمية  احلياة 

ة ب�سكل عام. وميكن اتخاذه 
ّ
املطلوب من املراأة ال�سوفياتي

ة من جهة 
ّ
املنزلي التقاليد  على  املراأة  معيارًا، يف خروج 

ة من جهة اأخرى �ساّقة طريقها الأحمر على 
ّ
والجتماعي

�سكل مثّلث و�سط املل�سق، وذلك بني ا�ستعباد الرجل لها 

باأحكام قي�رسّية بالية اإىل ميني املل�سق وا�ستعباد املجتمع 

ر 
ّ
لتتحر الأخرى،  اجلهة  يف  و�سعوذات  بخرافات  لها 

املراأة م�ساركة يف تربية الأطفال ويف احلياة القت�سادّية 

اآن،  والنتخابات يف  والعمل  املدر�سة  ة عرب 
ّ
والجتماعي

تذّيله، عرب م�ساواتها  التي  ة 
ّ
اللينيني التعاليم  وذلك وفق 

ة واإىل الأبد. وقد فر�س هذا امل�سار 
ّ
 مر

ّ
بالرجل ال�سوفياتي

بعد حتررهّن  ثانيًا  اأنف�سهّن  الن�ساء  ة 
ّ
بقو  

ّ
ثم اأّوًل،  ة 

ّ
بالقو

فكيف  النَّوم.  وغرفة  املطبخ«  »عبودّية  من  وخروجهّن 

كانت احلال �رسقًا؟

البل�شفة �رشقًا

الو�سطى  اآ�سيا  يف  »الثورة«  انت�سار  عن  الإعالن  بقي 

عن  اإعالن  د 
ّ
جمر  ،١٩١٨ اأبريل   / ني�سان   ٣٠ يف 

ة 
ّ
ال�سوفياتي ة 

ّ
ال�سرتاكي ترك�ستان  جمهورّية  تاأ�سي�س 

جمهورّية  نطاق  يف  والداخلة   
ّ
الذاتي باحلكم  املتمّتعة 

)ترك�ستان  ة 
ّ
ال�سوفياتي ة 

ّ
ال�سرتاكي الحّتادّية  رو�سيا 

اأرا�سي كازاخ�ستان،  اليوم م�ساحات من  ة هي 
ّ
التاريخي

قرغيز�ستان،  طاجيك�ستان،  تركمان�ستان،  اأوزبك�ستان، 

وبالد الإيغور - �سينكيانغ يف ال�سني(. اأّما يف الواقع فقد 

م�ستعرة  ة 
ّ
الأهلي احلرب  كانت  الأمر خمتلفًا، حيث  كان 

الأملان غربًا على  ا�ستيالء  بعد  نف�سها حما�رَسة  ورو�سيا 

البلطيق واأوكرانيا والقرم وتهاوي منظومات الدفاع يف 

بيالرو�سيا وما وراء القوقاز.

ة 
ّ
الفرن�سي اجليو�س  احتّلت  فقد  ال�ّسمال  من  اأّما   

واأرخانغل�سك،  مورمان�سك  ة 
ّ
والربيطاني ة 

ّ
والأمريكي

 - الأنكلو   
ّ
ثم ة 

ّ
الياباني اجليو�س  غَزت  ال�رسق  ومن 

من  املمتّدة  املناطق  وكانت  �سا�سعة.  م�ساحات  ة 
ّ
فرن�سي

هي  الو�سطى  اآ�سيا  يف  قزوين  بحر  اإىل  فرغانة  وادي 

بعد  البي�ساء  ة 
ّ
الرو�سي اجليو�س  اإليه  ُدفعت  الذي  املَنفذ 

اآ�سيا  ًا، فقد كانت 
ّ
كّل هزمية من اجلي�س الأحمر، وعملي

 - امل�ستجّدة  اأّمها  عن  معزولة  ترك�ستان  اأو  الو�سطى 

ة 
ّ
ة، اإىل اأن اأر�سل لينني البوارج احلربي

ّ
رو�سيا ال�سرتاكي

ال�سوفيات  اأغ�سط�س وح�َسد   / اآب  اإىل بحر قزوين يف 

والطاجيك  والكازاخ  الأوزبيك  من جموع  َمن ح�سدوا 

والّتتار والقرغيز وقبائل الألتاي اإىل جانبهم يف حرب 

خيوه  اإمارَتي  اأّن  اإّل  واجههم.  َمن  كّل  �سّد  �رسو�س 

الزحف  وجه  يف  �سامدتني  بقيتا  وبخارى  )خوارزم( 

الأحمر، واحتاجتا اإىل »ثورتني« منف�سلتني من الداخل 

يف وجه الإقطاع.

 
كان من السهل مطلع عشرينيات القرن الماضي رسم صورة المرأة 
السالفية على ملصق، تسير بطريقها نحو مركز التثقيف الحزبي 
متأبطة عددا من الكتب وإلى جانبها رجل دين أرثوذكسي رسم 
كاريكاتوري حجمه نصف حجمهــــــــــــــــــــــــــــــــا. بشكل 
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فن�ساء  عمومًا،  الراأ�س  غطاء  هنا  احلجاب  يعني  ول   

ال�سمال كّلهّن من املزارعات والفاّلحات يت�ساركن غطاء 

تهن 
ّ
الراأ�س باأ�سكال واألوان خمتلفة تدّل اأحيانًا على قومي

الطق�س  تقت�سيه طبيعة  ما  اأو  اأحيانًا،  التقليدّي  زّيهّن  اأو 

 اأحيانًا اأخرى، فما يعنيه احلجاب 
ّ
اأو ظروف العمل اليومي

مز الّديني حتديدًا، الذي يجعل املراأة رهينة املنزل 
ّ
هو الر

هّن  والفاّلحات  العامالت  »اأف�سل  املجتمع:  من  دة 
ّ
ومقي

اقتداء  �رسورة  مع  ذلك  ويرتافق   .»
ّ
اللينيني احلزب  يف 

ة من تقّدم وعبارة: 
ّ
ن�ساء ترك�ستان مبا حّققْته املراأة الرو�سي

»اأّيتها املراأة التتارّية ان�سّمي اإىل �سفوف عامالت رو�سيا 

ة �ستحّطمني 
ّ
بيد مع املراأة العاملة الرو�سي ة، يداً 

ّ
ال�سوفياتي

ك املنزل ونزع 
ْ
اآخر العقبات«. والدعوة هنا �رسيحة اإىل تر

 النطالق اإىل املعمل اأي اإىل 
ّ
م ثم

َ
احلجاب مبا ميّثله من قي

 املطلوب. و�رسيعًا �ستنت�رس موجة جديدة 
ّ
التقّدم ال�سرتاكي

للمراأة   
ّ
اجلماعي النخراط  ت�سّور  التي  املل�سقات  من 

بالعامالت:  واللتحاق  ة 
ّ
ال�سرتاكي الدعوة  يف  الآ�سيوّية 

ة«، وجت�سيد طابور من 
ّ
»انخرطي يف �سفوف بناء ال�سرتاكي

الن�ساء ينزعن احلجاب �سيئًا ف�سيئًا للو�سول اإىل رفيقاتهّن 

املوجة  تلك  وترتافق  ات. 
ّ
والزراعي ات 

ّ
ال�سناعي العامالت 

مع دعوة املراأة اإىل تكري�س حّقها يف العمل: »اأّيتها املراأة: 

حّق  ويف  والإنتاج«،  الأر�س  حرث  يف  حّقك  �سي 
ّ
كر

الفتيات الأ�سغر �سنًا باللتحاق بـ»بيت ال�سباب«.

التمييز االإيجابي

اأم  اأّمًا  اأكانت  �سواء  العاملة  املراأة  فاإّن  احلال،  وبطبيعة 

مفاهيمها،  يف  جديدة  لعائلٍة  �س 
ّ
�ستوؤ�س ابنة،  اأم  زوجة 

جديدة«  »حياة  نحو  ة 
ّ
اللينيني التعاليم  على  قائمة 

اجلمهورّيات  يف  الرتّدد  يف   
ّ
�سي�ستمر م�سطلح  وهو 

ة الآ�سيوّية.
ّ
ال�سوفياتي

يف  املراأة  متثيل  �رسورة  �ستكون  التالية  واخلطوة   

فالقرية  واقرتاعًا،  تر�ّسحًا  ة 
ّ
والعمالي ة 

ّ
الزراعي املجال�س 

املبا�رسة:  والدعوة  املجال�س،  تلك  عرب  ُتبنى  احلديثة 

 .
ّ
اأّيتها الفاّلحة، توّجهي اإىل انتخابات املجل�س الزراعي

عاليًا  )امل�ستقبل(  طفلها  حتمل  اأّم  على  ال�سعادة  وتبدو 

ة 
ّ
ال�سوفياتي )املراأة  القرتاع  يف  حّقها  مار�ست  بعدما 

وللحياة   
ّ
ال�سرتاكي للوطن  وت  ت�سّ احلقوق  كاملة 

ة 
ّ
التثقيفي املل�سقات  مئات  ظهرت  وقد  ة(. 

ّ
ال�سرتاكي

الأطفال  وتربية  والولدة  ل 
ْ
احلم حالت  يف  للمراأة 

والعناية ب�سّحتهم وال�سعي اإىل الق�ساء على الأمرا�س 

املُعدية. وترافقت مع ح�سم م�ساألة هاّمة لدى املراأة، وهي 

اأو  املعمل  اإىل  املنزل  امل�ساواة هي اخلروج من  ابة 
ّ
بو اأّن 

نت تلك املل�سقات 
ّ
، وت�سم

ّ
النخراط يف العمل الزراعي

جمتمع  ملخاطبة  الن�ساء  على  حفظها  ي�سهل  اأ�سعارًا 

تعتقْد  »ل  ومنها:  مرادهّن،  عن  بها  والتعبري  الرجال 

�سديدة  اأنا  بل  بالأمر فح�سب،  اأتظاهر  اأّنني  يا عزيزي 

ة«.
ّ
الهتمام باحلركة العمالي

كذلك عّززت املل�سقات يف الأذهان قول لينني: »اإّن   

الكادحات  الن�ساء  عمل  هو  الكادحات  الن�ساء  حترير 

ل خطوة خطوة للو�سول اإىل  اأنف�سهّن«، مع ال�رسح املف�سّ

بها  التي حظيْت  ة  العناية اخلا�سّ اإىل  املبتغى. وبالإ�سافة 

/ مار�س  اآذار  الثامن من   يف 
ّ
العاملي املراأة  مل�سقات يوم 

بالق�ساء على جميع  من كّل �سنة، كيوم احتفايّل للمراأة 

 على مدى 
ّ
الوطن ال�سرتاكي التمييز �سّدها يف  اأ�سكال 

اأّنها  اإّل   ،
ّ
ال�سوفياتي الحّتاد  حياة  من  ال�سبعة  العقود 

قيود  من  املراأة  لتحرير  �سًة 
ّ
مكر كانت  الأوىل  احلقبة  يف 

هذا  يف  مبا�رسة  ر�سائل  وتت�سّمن  املطبخ«،  »عبودّية 

ال�سدد. )»الثامن من اآذار هو يوم انتفا�سة املراأة العاملة 

تفتح  وهي  العاملة  املراأة  وتظهر  املطبخ«،  عبودّية  على 

الباب وا�سعًا اأمام رهينة املطبخ لتنطلق نحو حياة جديدة(.

على  الفردّي  التاأثري  مدى  قيا�س  اليوم  ميكن  ول   

مبرحلة   
ّ
متر مل  التي  املجتمعات  يف  خ�سو�سًا  الن�ساء، 

 كبري من 
ّ
ة ومتركزها، فذلك يحتاج اإىل جمع كم

ّ
الراأ�سمالي

ة 
ّ
ال�سواهد التي يختفي كثري منها خلف الدعاية ال�سيا�سي

 
ّ
 لالقت�ساد الزراعي

ّ
املوّجهة، اإّل اأّن التحويل ال�سرتاكي

قَدم  على  الن�ساء  فيه  انخرطت  وقد  حا�سمًا،  كان  فيها 

امل�ساواة مع الرجال، وكان هذا التحويل يعيد بناء املجتمع 

ة 
ّ
البطريركي العالقات  وي�سّفي  جذرّية  ب�سورة   

ّ
الزراعي

ة، 
ّ
قيا�سي ة 

ّ
زمني فرتة  ويف  ناقاًل،  الأرياف  يف  ة 

ّ
الإقطاعي

ماليني الن�ساء الفاّلحات التقليدّيات اإىل �ساحة الكدح، 

ة وامل�سانع وبالتايل اإىل »احلياة 
ّ
ات الزراعي

ّ
اأي اإىل التعاوني

اجلديدة« املن�سودة.

 
الزراعــــــــــــــــــــــــي المجتمع  بناء  يعيد  التحويل  هذا  كان 
بصورة جذرية ويصفي العالقات البطريركية اإلقطاعية في األرياف 
ناقال، وفي فترة زمنية قياسية، ماليين النســــــــــــــــــــــــــــاء 
الفالحات التقليديات إلى ساحة الكدح، أي إلى التعاونيات الزراعية 
والمصانع وبالتالي إلى »الحياة الجديدة« المنشــــــــــــــــــــودة.
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اآ�سيا الو�سطى اّت�سمت بطابٍع  ة يف 
ّ
والثورة البل�سفي  

بالغ التعقيد لي�س على ال�سعيد الع�سكرّي فح�سب، بل 

ذلك  احتاج  وقد   ،
ّ
املارك�سي التنظريّي  ال�سعيد  على 

نف�سها  ة 
ّ
املارك�سي النظرّية  اجتهادّية يف  تعديالت  اإىل 

ة 
ّ
فللمر كثرية،  طاقاٍت  وا�ستنزف  الواقع  مع  يتالءم  مبا 

ة 
ّ
ة زراعي

ّ
ة يف بيئة اإقطاعي

ّ
الأوىل يعلن عن ثورة ا�سرتاكي

ة، 
ّ
ر الراأ�سمالي

ّ
 يف مرحلة التطو

ّ
مرتامية الأطراف مل متر

للبلدان  الالراأ�سمايّل  ر 
ّ
»التطو مثل  مقولت  وظهرت 

بناءً  ة 
ّ
ال�سرتاكي اإىل  و»النتقال  اقت�سادّيًا«  املتخّلفة 

و»الدولة  ة» 
ّ
ال�سرتاكي للبدان  ة 

ّ
الغني التجربة  على 

 
ّ
ال�سرتاكي ل 

ّ
للتحو ة 

ّ
اأ�سا�سي كاأداة  ة 

ّ
ال�سرتاكي

ة ك�رسط �رسورّي 
ّ
للمجتمع« ناهيك عن »الثورة الثقافي

نافلة  ومن  ة«. 
ّ
ال�سرتاكي اإىل  املتخّلفة  البلدان  لنتقال 

القول اأّن و�سع املراأة يف تلك البلدان وقف عقبة كاأْداء 

يف وجه هذه الثورة.

نزع احلجاب

تهاجم  التي  املل�سقات  من  كبري  عدد  جانب  اإىل 

الدين  رجال  ت�سوير  عرب  ة 
ّ
الديني املمار�سات 

)الأرثوذك�س وامل�سلمني واليهود( كاريكاتريّيًا وباأ�سكال 

كانت  التي  العاّمة  املل�سلقات  جانب  واإىل  قبيحة، 

الو�سطى  اآ�سيا  حوا�رس  اإىل  بكثافة  مو�سكو  من  ت�سل 

مطلوب  هو  ما  اأو  للمراأة  الثورة  قّدمته  عّما  تتحّدث 

ة 
ّ
ال�سفوف الأمامي العاملة كوين يف  املراأة  »اأّيتها  منها: 

كنت  لو  اأّمي  تثّقفي.  املراأة  »اأّيتها  ة«، 
ّ
ال�سرتاكي لبناء 

للعاملة  اأكتوبر  ثورة  قّدمت  »ماذا  ل�ساعدِتني!«،  مثّقفة 

والفاّلحة؟ بيت الأّم والطفل، جمل�س العّمال والفاّلحني، 

مدر�سة الكبار، بيت الأطفال - احل�سانة، املكتبة ونادي 

مل�سقات  �ست  خ�سّ ذلك  كّل  جانب  اإىل  العامالت«. 

فظهرت  احلجاب،  �سطوة  من  ترك�ستان  ن�ساء  لتحرير 

مك�سوفة  راأ�سها  على  بحجاٍب  اأّوًل  الثورة   - املراأة 

ة 
ّ
ال�سرتاكي ترك�ستان  جمهورية  راية  حاملَة  ال�سدر 

تنظران  قيودهما  ك�رستا  قد  امراأتان  فيما  ة، 
ّ
ال�سوفياتي

اإليها، حتمل اإحداهما �سعلة.

راأ�سها  عن  حجابها  نزعت  وقد  املراأة  ظهرت   
ّ
ثم  

لأّمها  ظهرها  تدير  وهي  قدميها  حتت  ممزقًا  بدا  وقد 

ووالدها ورجل الدين امل�سلم الذي يدعوها اإىل امل�سجد 

اإىل »رفيقني«  وتّتجه  ر احلمراء، 
ّ
التحر راية  بيده، وحتمل 

عّمال  »يا  عبارة  فوقه  ُكتبْت  باب  ولوج  اإىل  يدعوانها 

العامل احّتدوا«. 
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الثقافة اجلديدة
دمقرطة الفّن وابتكاٌر بال حدود

ة متداخلة على ال�سنوات الأوىل 
ّ
ارات ثقافي

ّ
طغت ثالثة تي

ة. ظهرت 
ّ
ة والبنياني

ّ
ة وامل�ستقبلي

ّ
ة: الطليعي

ّ
من الثورة الرو�سي

ة 
ّ
الإيطالي �سابقتها  من  بوحيٍ  ة 

ّ
الرو�سي ة 

ّ
امل�ستقبلي النزعة 

ب�سغفها  زت 
ّ
ومتي الع�رسين  القرن  بداية  مع  ن�ساأت  التي 

بنتاجات العلوم وال�سناعة واحلداثة. وقد جّمدت ال�رسعة 

والتكنولوجيا واآمنت بال�سباب وعبدت العنف وكرهت كّل 

ال�سوّي  ال�سلوك  ومع  املا�سي  مع  الَقطع  اإىل  ودعت   ٍ قدمي

ة تفارقت كّلياً 
ّ
الرو�سي ة 

ّ
امل�ستقبلي اأّن  اإّل  ال�سائد.  والّذوق 

بل  نّدًا  ة 
ّ
ال�سيوعي التزمت  باأّنها  ة 

ّ
الإيطالي ة 

ّ
امل�ستقبلي مع 

ة.
ّ
ة التي تبّنتها َنظريتها الإيطالي

ّ
نقي�ساً للفا�سي

املر�شوم رقم 1 لدمقرطة الفنون

�س 
ّ
ام الثورة دعا اأناتويل لونات�سار�سكي، مفو

ّ
ل اأي

ّ
يف اأو

 ،ٍ جديدة »اأ�سكالٍ  اإبداع  اإىل  »التنوير«،  ل�سوؤون  ال�سعب 

ة«، فا�ستجاب ماياكوف�سكي 
ّ
ةٍ من احلياة الفّني

ّ
ةٍ و�سعبي

ّ
حر

الإعالن  واأ�سدروا  للدعوة  بورليوك  ودافيد  وكامن�سكي 

 
ّ
الأدب والفن الفنون:  الرقم ١ حول دمقرطة  »املر�سوم 

ة 
ّ
امل�ستقبلي الّنزعة  مبادئ  يلّخ�س  الذي  لل�سعب« 

ة وطموحاتها:
ّ
الرو�سي

»الأدب للمالأ والر�سوم يف ال�سوارع!«  

 
ّ
ار امل�ستقبلي

ّ
ها الرفاق واملواطنون، نحن، طليعة التي

ّ
»اأي  

 )لفّن ال�سبيبة الثوري( نعلن ما يلي:
ّ
الرو�سي

اإلغاء النظام القي�رسّي،   على 
ً
 من اليوم، وبناء

ً
١ ابتداء

ة 
ّ
العبقري وخمازن  م�ستودعات  يف  الفن  وجود  يلغى 

ال�سالونات،  العر�س،  �سالت  الق�سور،  ة: 
ّ
الب�رسي

املكتبات، امل�سارح.

٢ با�سم امل�سرية الكربى نحو م�ساواة اجلميع اأمام الثقافة، 

ة« للكائن املبدع عند زوايا البنايات، 
ّ
ن »الكلمة احلر

ّ
لُتدو

وعلى  وقرانا  مدننا  وال�سوارع يف  وال�سطوح  والأ�سيجة، 

وعلى  ة 
ّ
الكهربائي واحلافالت  والعربات  ارات 

ّ
ال�سي ظهور 

ثياب جميع املواطنني.

يف  بيت،  اإىل  بيت  من  نة( 
ّ
)امللو اللوحات  لُتن�رس   ٣

متالألئةٍ  ُقزحٍ  اأقوا�س  �سكل  على  احات، 
ّ

وال�س ال�سوارع 

ّقي ذائقتهم.
َ
ة وتر

ّ
مثل الأحجار الكرمية، ُتفرح عيون املار

ترّدد  بال  يتناولوا  باأن  مطالبون  والكّتاب  امون 
ّ
الر�س  

بالر�سوم  ويغّطوا  نوا 
ّ
ليزي فّنهم  واأدوات  الألوان  عبوات 

احلديد  �سكك  قطارات  وقطعان  واملحّطات  املدن  جميع 

املنفلتة من اأعقلتها.

اأن  يجب  ال�سارع،  يف  مروره  عند  اليوم،  من   
ً
ابتداء  

معا�رسيه  اأفكار  بعميق  حلظةٍ  بكّل  املواطُن  ي�ستمتع 

حه 
َ
وفر الّنهار  لهذا  ن 

ّ
امللو الألق  ل 

ّ
يتاأم واأن  الالمعني، 

موؤّلفينا  ملو�سيقى  كان  اأينما  ن�ست 
ُ
ي اأن  ويجب  ائع، 

ّ
الر

ة كانت اأو �ساخبة.
ّ
ني البديعني: �سجي

ّ
املو�سيقي

ة للجميع.
ّ
لتكن ال�سوارع �ساحاِت احتفالت فّني  

ويف حال َوجدت كلماتنا اآذانًا �ساغية، فكّل خارج اإىل   

من  بديالً  اجلمال،  تاأّمل  من خالل  وُيرثي   
ُ

�سيكرب ال�سارع 

ة )لوحات الإعالنات( 
ّ
حال �سوارع اليوم، وهذه الكتب املعدني

 املْطِبق وحدها 
ُ
حيث الطمُع واجل�سُع واحل�سُد ال�سافل والغباء

ث الروح وُتوؤذي الَعني.
ّ
ن كلماِتها التي تلو

ّ
تدو

»الفّن، كّل الفّن، لل�سعب، كّل ال�سعب!«  

�سوارع  يف  �سوم 
ّ
والر لالأ�سعار  عر�س  ل 

ّ
اأو قام 

ُ
�سي  

.
١
مو�سكو يوم تد�سني جمّلتنا«

CONSTRUCTIVISM ة
ّ
البنياني

ة 
ّ
للم�ستقبلي تْطويرًا  مّثَل  ومعمارّي   

ّ
فّني ار 

ّ
تي ة 

ّ
البنياني

جارى  وقد  الأوىل.  ة 
ّ
العاملي احلرب  عيد 

ُ
ب رو�سيا  يف  برز 

بو�سكني  اإىل رمي  والدعوة  املا�سي  ة يف رف�س 
ّ
امل�ستقبلي

ودو�ستوييف�سكي يف البحر »من فوق باخرة احلداثة« ويف 

ُن�رس يف غازيتا   ١

فوتوري�ستوف )جمّلة 

امل�ستقبلّيني( يف 

١٥ اآذار / مار�س 

.١٩١٨

إعداد
فريق »بدايات«
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احتقار الّذوق ال�سائد الذي جعله ماياكوف�سكي مو�سوعاً 

لق�سيدته »�سفعة يف وجه الذوق ال�سائد« )١٩١٢(.

الفّن  بني  بط 
ّ
بالر خا�ّس  نْحوٍ  على  ون 

ّ
البنياني  

ّ
اهتم  

اأن  يجب  اجلديد  الفّن  اأّن  راأوا   .
ّ
ال�سناعي والإنتاج 

اإ�سهام  على  وعملوا  ال�سناعي.  الإنتاج  نب�س  ي�ستوحى 

ة 
ّ
فني نقو�ساً  موا 

ّ
ف�سم باأ�سكاٍل خمتلفةٍ  ال�سناعة  الفّن يف 

واأثاثاٍت  ال 
ّ
والعم للعامالت   

ً
واأزياء لالأن�سجة  ة 

ّ
تزييني

للمكتبات  وجتهيزاٍت  الكلفة  ة 
ّ
اقت�سادي ومدافَئ  للمنازل 

وما  بالتكنولوجيا  خا�ّس  �سَغف  ني 
ّ
للبنائي وكان  ة. 

ّ
العام

 
ّ
اأنتجْته العلوم. وقد اأعلنوا نهاية فّن اللوحة والعمل الفني

اأن  يلزم   
ّ
نتاٌج جماعي الفّن   :

ّ
الأ�سا�سي ومبداأُهم  الفردّي. 

ة.
ّ
�رِسك املُ�ساهد فيه مثلما يجب اأن يخدم اأهدافًا جمتمعي

ُ
ي

اأ�سهموا  وقد  بالثورة  ني 
ّ
نياني

ُ
الب التزام  كان   عليه 

ً
بناء  

موا ونّفذوا مل�سقات 
ّ
ة، ف�سم

ّ
ة البل�سفي

ّ
يف احلملة الدعاوي

عرف لحقًا 
ُ
نة اأو ر�سموا ما �سوف ي

ّ
ًة ملو

ّ
وَلوحاٍت دعاوي

مل�سق  اأعمالهم  اأ�سهر  ومن  الأبنية،  على  بـ»الغرافيتي« 

َتد 
َ
الو بوا�سطة  الِبي�س  »اهزموا  بعنوان  لي�سيتزكي  اإل 

الأحمر« )١٩١٩(. 

مع  عندهم   
ّ
الغرافيكي الت�سميم  بوادر  ظهرْت   

ت�سميم  على  الأمر  يقت�رس  ومل  ولي�سيتزكي  رود�سنكو 

بل  ة 
ّ
ال�سيا�سي الدعاية  اأو  امل�رسح  اأو  ينما 

ّ
لل�س مل�سقاٍت 

تعّدى ذلك اإىل ابتكار اأناٍط جديدة يف ت�سميم املجاّلت 

والكتب والهتمام بنوع خا�ّس بكتب الأطفال.

ات 
ّ
تقني ابتكار  يف  اي�سا  ادًا 

ّ
رو ون 

ّ
البنياني وكان   

الّت�سوير والّتوليف الت�سويرّي )فوتومونتاج( القائمة على 

ةٍ 
ّ
�سحافي ق�سا�ساٍت  اأو  �سَورٍ  بني  يجمع  الذي  الكوّلج 

و. 
ّ
بيكا�س واأعمال  ة 

ّ
التكعيبي وْحي  من  وتالوين  ور�سوم 

ة 
ّ
التقني تلك  فيها  ا�سُتخدمْت  التي  الأعمال  اأوائل  ومن 

لوحة »لينني وكهربة رو�سيا« )١٩١٩ - ١٩٢٠( وتزيني 

َتلقى  رود�سنو لق�سيدة ماياكوف�سكي »عن هذا«. و�سوف 

 
ّ
الأملاين واترفيلد  جون  لدى  خاّلقًا  تطويرًا  ة 

ّ
التقني تلك 

ابتكارات  توؤّثر  �سوف  ما  مبثل  ة 
ّ
للفا�سي املُعادي  الي�سارّي 

والّت�سميم   
ّ
الغرافيكي والت�سميم  العمارة  يف  ني 

ّ
البنياني

ق�س والأزياء. ومن اأبرز 
ّ
 وامل�رسح والأفالم والر

ّ
ال�سناعي

اآثارها حركتا »الباوهاو�س« يف اأملانيا.

ة التنوير«
ّ
لونات�شار�شكي و»مفو�شي

ة اأناتويل لونات�سار�سكي )١٨٧٥ - ١٩٣٣( 
ّ
طغْت �سخ�سي

من  اأكرث  خالل  ة 
ّ
الرو�سي ة 

ّ
والتعليمي ة 

ّ
الثقافي احلياة  على 

�س ال�سعب 
ّ
ل. �سغل من�سب »مفو

ّ
عْقد من زمن الثورة الأو

والتعليم(  الثقافة  ة 
ّ
مفو�سي )لحقًا   Narkompros للتنوير« 

ل / اأكتوبر ١٩١٧ اإىل ١٩٢٩.
ّ
من ت�رسين الأو

ان�سقاق  منذ  الأوائل  البال�سفة  من  ولونات�سار�سكي   

 العام ١٩٠٣، قد 
ّ
 الرو�سي

ّ
 الدميقراطي

ّ
احلزب ال�سرتاكي

ار املناه�س للحرب بقيادة لينني وتروت�سكي. 
ّ
انحاز اإىل التي

كان مثّقفًا رفيع امل�ستوى يجيد �سّت لغاٍت وكاتبًا خم�سبًا 

 والأدب 
ّ
له مئات املقالت يف الفل�سفة والفكر ال�سرتاكي

من  والّنحت.  واملو�سيقى  والر�سم  واحلديث   
ّ
الكال�سيكي

ة« ١٩٠٨، و»مقاربات لفل�سفٍة 
ّ
اأعماله »الدين وال�سرتاكي

ة« ١٩٠٩، وقد �سدرت خمتارات من مقالته يف 
ّ
ت�ساركي

الأدب والفّن بعد الوفاة.

ة فائقة املوهبة« وقال 
ّ
حتّدث عنه لينني مبا هو »�سخ�سي  

هو  كما  كثريًا،  ه 
ّ
واأحب جتاهه.  �سعيٌف  »اأنا  به  عالقته  عن 

مل  الرجلني  بني  العالقة  اأّن  مع  ممتاز«.  رفيٌق  اإّنه  معروف. 

ة.
ّ
تْخُل من خالفاٍت يف الفكر كما يف ال�سيا�سة الثقافي

منفتحة  �سيا�سةٍ  اعتماد  لونات�سار�سكي  عن  ُعرف   

ة، وباملرونة الكبرية جتاه 
ّ
ة الإبداع والتعّددي

ّ
ي
ّ
وحمرتمة حلر

�سّد  القي�رسّي  للعهد  ة 
ّ
الرتاثي الأبنية  عن  دافع  املثّقفني. 

 وبني املثّقفني يريد تدمريها، بحّجة 
ّ
ارٍ يف احلزب البل�سفي

ّ
تي

هوؤلء  ومن  القي�رسّي.  باملا�سي  يتعّلق  ما  كّل  مع  القطع 

الدعاة ماياكوف�سكي الذي اأعلن يف اإحدى ق�سائده »اآن 

�سا�س«. وقد رّد عليه ال�ساعر 
ّ
بالر الأوان لو�سم املتاحف 

الكبري األك�سندر بلوك، مدافعًا عن حماية الرتاث. واأن�ساأ 

واملتاحف  للمحفوظات  فرعًا  وزارته  يف  لونات�سار�سكي 

ة 
ّ
ال�سهري، و�ساعدْته يف تلك املهم ال�ستاء«  مركُزه »ق�رس 

ة لري�سا رايزنر )١٨٩٦ - ١٩٢٦( التي 
ّ
املنا�سلة البل�سفي

 يف اجلي�س الأحمر وهي 
ّ
 ن�سائي

ّ
�س �سيا�سي

ّ
ل مفو

ّ
كانت اأو

احلرب  عن  بتحقيقاتها  ُعرفت  التي  الالمعة  ة 
ّ
ال�سحافي

ة.
ّ
ة والثورة الأملاني

ّ
الأهلي

الربولتكالت واالأجيتربوب

بحركة  الثورة  قبل  اأ�سهم  قد  لونات�ساري�سكي  وكان 

ة« Proletkult �سحبة زمالئه يف الي�سار 
ّ
»الثقافة الربوليتاري

ت 
ّ
و�سم ومك�سيم غوركي،  بوغدانوف  األك�سندر   

ّ
البل�سفي

ناديا كروب�سكايا، زوجة لينني، ولري�سا رايزنر يف جلنتها 

ةٍ 
ّ
ثقافي �سةٍ 

ّ
موؤ�س اإىل  احلركة  لت 

ّ
حتو الثورة  مع  ة. 

ّ
املركزي

ني طمحوا 
ّ
ةٍ وا�سعة النت�سار من اأدباء وفّنانني طليعي

ّ
جتريبي

ة ت�ستلهم بناء جمتمع 
ّ
الي

ّ
ة وعم

ّ
اإىل اإنتاج ثقافة جديدة ثوري

اأّن  با�سمهم  �سترينربغ  دافيد  اأعلن  وقد  جديد.   
ّ
�سناعي

، يناه�س 
ّ
»الأدب الربوليتارّي �سوف يكون اأدباً غري طبقي
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املا�سي«. وقد نَت احلركة  التي عرفها  اأنواع الأدب  كاّفة 

نحو  يف  عوا 
ّ
جتم ع�سو  األف   ٨٤ ت 

ّ
�سم اإذ  فائقة  ب�رسعة 

٣٠٠ نادٍ وحمرتٍف حيث ي�سارك نحو ن�سف مليون مواطن 

ات احلركة التي ترّكزت بنوع خا�ّس يف امل�سانع. 
ّ
يف فعالي

حركة  حظيْت  ة. 
ّ
دوري مطبوعة   ١٥ احلركة  واأ�سدرْت 

ة 
ّ
ة برعاية لونات�سار�سكي ودعم »مفو�سي

ّ
الثقافة الربوليتاري

لها.
ّ
التنوير« مع اأّنها نا�سلْت لال�ستقالل عن الدولة التي متو

للتنوير«  ال�سعب  ة 
ّ
»مفو�سي كانت  اآخر،  �سعيد  على   

وتعميم  الدعاية  حقول  يف  العاملة  ات 
ّ
املفو�سي اأبرز 

 ،Agitprop الأجيتربوب  يف  بدورها  اأ�سهمت  الثقافة. 

بروح  لونات�سار�سكي  خا�سها  والدعاية  التحري�س  حملة 

 .Proletkult س بها الربولتكالت�
ّ
املبادرة واحلما�سة التي اأ�س

البالد  جتوب  والتحري�س  الدعاية  وبواخر  قطارات  كانت 

والقنوات والأنهار والبحار و»تن�رس الثورة وفنون الثورة« - 

اأ�سهرها »القطار الأحمر« الذي د�ّسنه لينني - يوّزع املنا�سري 

والكتب واأعداد جريدة »اإزف�ستيا« يف كاّفة اأرجاء رو�سيا. 

والإعالنات  ال�سعارات  ترت�سم  والعربات  قاطراته  وعلى 

ون 
ّ
�سينمائي وداخله  ة، 

ّ
الفّني واللوحات  والدعايات 

ون اأدباء يجوبون اأرجاء رو�سيا 
ّ
رون وفّنانون ت�سكيلي

ّ
وم�سو

فون على بالدهم وي�ستوحون منها وُيوحون.
ّ
يتعر

»حمرتفات الدولة احلّرة«

يف  ة« 
ّ
احلر الدولة  »حمرتفات  اأُن�سئت   ١٩١٨ نهاية  يف 

ة، 
ّ
ات الإمرباطوري

ّ
مو�سكو وبرتوغراد لتحّل حمّل الأكادميي

ها تنمية ثقافة العني وزيادة  لتعليم الفنون املختلفة. غر�سُ

الأبعاد   
ّ
ثالثي واملدى  والكتلة  الّلون  ف 

ّ
تعر على  طاقتها 

متكاملة  نظرة  ا�ستيعاب  من  الطاّلب  ومتّكن  واحلركة. 

الفرد  موؤّهالت  لتنمية  والّنحت  والعمارة  للت�سكيل 

ة داخل جدرانها 
ّ
ة الفني

ّ
اأعلنت احلري ة، وقد 

ّ
ة الفردي

ّ
الفّني

طالٍب  كّل  منَح  وتكفلْت  ة 
ّ
الفني املدار�س  بكّل  واعرتفْت 

ته يف اأّي اجّتاه يريد.
ّ
فر�سة تنمية فردي

بقرار  »املحرتفات«  لينني  رفد   ١٩٢٠ نهاية  ويف   

عددًا  ا�ستقطب   VKhUTEMAS للفنون  عالٍ  معهدٍ  اإن�ساء 

اآلتمان  منهم  فيه،  للتّدري�س  رو�سيا  فّناين  اأملع  من  كبريًا 

و�ستبانوفا  وبوبوفا  و�ساغال  وماليفت�س  وكاندين�سكي 

تن�ساأ  و�سوف  واآخرون.  وتاتلني  ولي�ستزكلي  ورود�سكنو، 

ة.
ّ
ل مدر�سةٍ للفنون الغرافيكي

ّ
يف ظّل ذلك املعهد اأو

ويعود اإىل لونات�سار�سكي اأي�ساً تاأ�سي�س »بيت الفنون«   

ويحتوي  العام ١٩١٩.  نهاية  موؤمّمٍ يف  م�رسٍف  بناية  يف 

ال�سينما  ولعرو�س  للموؤمترات  وقاعات  تدري�س  �سالت 

ٍف وحمرتفاٍت 
َ
وامل�رسح، بالإ�سافة اإىل مكتبةٍ ومقهى وغر

ل�سكن الكّتاب والفّنانني يعي�سون فيها مقابل حما�رسات 

يلقونها على اجلمهور.

النهايات

تلك  معظم  كانت  حتى  الزمن  من  عقٌد  م�سى  اإن  ما 

ة، التي انتع�ست خالل �سنوات الثورة 
ّ
املحاولت التجريبي

اإ�رساف  تنتقل حتت  اأو  تتعرّث  ة 
ّ
التجريبي ة، 

ّ
الأهلي واحلرب 

اأو  ة«، 
ّ
ال�سرتاكي ة 

ّ
»الواقعي ار 

ّ
تي ي�سّجع  اأخذ  وقد  احلزب، 

ة 
ّ
الثقافي احلياة  على  ة 

ّ
البريوقراطي اإطباق  بدء  مع  الدولة 

ة والتعليم.
ّ
والفّني

باكرًا خ�رسْت حركة »الثقافة الربوليتارّية« ا�ستقاللها عند   

ة 
ّ
�سدور قرارٍ عن اللجنة املركزّية للحزب بدجْمها يف مفو�سي

التعليم، واأعطيت الأولوّية يف ن�ساطاتها لتعليم العّمال.

ة 
ّ
الثقافي احلياة  ارات 

ّ
وتي ات 

ّ
�سخ�سي عار�سْت  وقد   

وانتقدوا   )NEP( اجلديدة«  ة 
ّ
القت�سادي »ال�سيا�سة  كاّفًة 

 - اجلدد  الأثرياء  وظهور  ة 
ّ
للبريقراطي املت�سّخم   

ّ
النمو

الثورة،  لغة  ْت 
ّ

تغري وح�سب،  هذا  لي�س  النيب«.  »رجال 

من  حتجب  الكلمات  اأخذت  اً، 
ّ
»تدريجي يالحظ:  كما 

بقْدر ما تف�سح عنها. �سار للكلمة وجهان: وجٌه  املعاين 

ة ووجٌه للممار�سة. فمثالً، �سارت كلمة »�سوفييت« 
ّ
للّنظري

. ومل تعد 
ّ
ة وم�سدرًا لالعتزاز الوطني

ّ
�سفة مالزمة للوطني

ة 
ّ
الدميقراطي من  معنّيٍ  نطٍ  على   - ة 

ّ
النظري اإّل يف   - تدّل 

يف  ماياكوف�سكي  عن  برجر  مقالة  )راجع  ة« 
ّ
الربوليتاري

ق�سائد  ماياكوف�سكي  كتب  العدد(.  هذا  من  اآخر  مكان 

ة والأثرياء 
ّ
ات �ساخرة ومريرًة �سّد البريوقراطي

ّ
وم�رسحي

ة التي �سدرت 
ّ
�س مع رفاقه جمّلة LEF النقدي

ّ
اجلدد. واأ�س

خالل ١٩٢٣ - ١٩٢٥ لتعاود ال�سدور بعد عامني با�سم 

New LEF قبل اأن تتوّقف عن ال�سدور العام ١٩٢٩.

اآخر  ينني، 
ّ

يي�س �سريغاي  ال�ساعر  انتحر   ١٩٢٥ عام   

ة 
ّ
الرو�سي الثورة  اأ�سوات  اأنقى  واأحد  يف 

ّ
الر ي 

ّ
غنائي

اإيزادورا  عن  املقال  )راجع  �سعرائها  بني  ة 
ّ
�سعبي والأو�سع 

اأقدم  اآخر من هذا العدد(. وعام ١٩٣٠  دانكن يف مكان 

�سديقه  من  معتذرًا  النتحار،  على  بدوره  ماياكوف�سكي 

اأخرج  بعام  ذلك  قبل  انتحاره.  على  لمه  لأّنه  يي�سينني 

ة ال�سعب ل�سوؤون الثقافة 
ّ
�ستالني لونات�سار�سكي من مفو�سي

ة 
ّ
»الواقعي كانت  ات، 

ّ
الثالثيني منت�سف  ويف  والتعليم. 

ة، مع اأّن بع�س 
ّ
اً حمل البنياني

ّ
ة« قد حّلت عملي

ّ
ال�سرتاكي

ني اأمثال لي�سي�ستزكي ورود�سنكو و�ستيبانوفا ظّلوا 
ّ
البنياني

ةً يف خدمة الدولة.
ّ
ير�سمون اأعمالً فني
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إيزادورا دانكن يف الثورة
»أرقُص من أجل احلياة اجلديدة«

 فقريٍ من 
ٍّ
اإيزادورا دانكن العام ١٨٧٧ يف حي ولدْت   

وعا�ست  باكرًا  والداها  افرتق  فران�سي�سكو،  �سان  اأحياء 

منذ  دة 
ّ
متمر الثالثة.  واإخوتها  البيانو،  �سة 

ّ
مدر والدتها،  مع 

ة ال�سارمة، وا�ستهواها 
ّ
الن�ساأة، �ساقت باملدر�سة الكاثوليكي

على  وقفْت  اأن  منذ  ترق�س  اإّنها  تقول  كانت   - ق�س 
ّ
الر

�ست الرق�س م�ساهمًة 
ّ
قدمني - فغادرت املدر�سة باكرًا ودر

لفرتة يف  وعملْت  نيويورك  اإىل  انتقلْت  الأ�رسة.  اإعالة  يف 

ق�س.
ّ
غ للر

ّ
ر التفر

ّ
امل�رسح قبل اأن تقر

غادرْت اإيزادورا اإىل لندن مباٍل اقرت�سْته من ن�ساء ثرّياٍت   

ة. ومنذ مطلع القرن  كانت ترق�س لهن يف حفالتهّن اخلا�سّ

معظم  العرو�س يف  وقّدمت  اأوروّبا  اأخذْت جتوب  الع�رسين 

اليونان،  ة، 
ّ
البندقي بوداب�ست،  فييّنا،  باري�س،  عوا�سمها، 

اأملانيا، �سان بطر�سربغ، مو�سكو، وار�سو، هولندا ودومًا ذهابًا 

ق�س قرب 
ّ
�ست مدر�ستني للر

ّ
اأ�س واإياباً من نيويورك واإليها. 

برلني ويف جنوب فرن�سا، عرفت امل�ساهري من ملوٍك وحّكامٍ 

ني ومثّقفني، واألهمت املاليني من امل�ساهدين.
ّ
وكبار الراأ�سمالي

واإلزامه  ط 
ّ
املنم ق 

ّ
ال�سي ه 

ّ
بزي للباليه،  بعدائها  جاهرْت   

امل�رسح،  على  ةٍ 
ّ
ا�سطناعي باأداء حركاٍت  اق�س 

ّ
والر اق�سة 

ّ
الر

مْت 
ّ
�سم اجل�سد.  حترير  هو  املطلوب  فيما  اجل�سد  د 

ّ
يقي الذي 

ة«، 
ّ
على اإعادة العتبار اإىل اجل�سد الب�رسّي »مبا هو اأداًة تعبريي

الفنون،  �سائر  ر 
ّ
تطو ْكب 

َ
ر املتخّلف عن  ق�س 

ّ
الر فّن  واإحياء 

ة وا�ستوحت 
ّ
ة طبيعي

ّ
فعملْت على تطوير حركات رق�ٍس حر

ة. كانت ترق�س 
ّ
ات الإغريقي

ّ
الأ�ساطري والعبادات وامل�رسحي

عباءةٍ  اأو  بغاللةٍ  متدّثرة  اأو  عاريًة  واأحيانًا  القدمني  حافية 

ق�س 
ّ
الر وتوؤْثر  ة، 

ّ
الروماني اأو  ة 

ّ
الإغريقي الأزياء  ت�ستوحي 

رق�سْت  بنف�سها.  مو�سيقاها  اختارْت  الّطْلق.  الهواء  يف 

وفاغرن.  و�سوبرت  و�سوّبان  وبْتهوفن  لباخ  مقطوعاٍت  على 

والفل�سفة،  وامل�رسح  والأدب  عر  ال�سِّ وا�ستلهمْت يف رق�سها 

اإىل  �سيك�سبري  من  متتّد  ال�ستلهامات  من  كبريةٍ  مروحةٍ  يف 

�ست اإيزادورا درانكن لأ�سلوٍب 
ّ
ني. يف احل�سيلة، اأ�س

ّ
ال�سوريالي

ق�س احلديث«.
ّ
ى »الر

ّ
ق�س هو باكورة ما �سوف ُي�سم

ّ
يف الر

 
ّ
الجتماعي باللتزام  باكرًا  ق�س 

ّ
للر روؤياها  ارتبطْت   

ة بالبحث 
ّ
والن�سوّي. كانْت تقول »اأنا ل�سُت راق�سة. اأنا مهتم

»بال  ها 
ُ
�سعار عنه«.  والتعبري  للحياة  جديدٍ  �سكلٍ  عن 

وجه  يف  وخ�سو�سًا  احلياة،  نواحي  كّل  يف  طّبقته  حدود« 

ة 
ّ
ة الغربي

ّ
قيود املجتمع الربجوازّي. جاهرْت بنقد الراأ�سمالي

ى »رفيقة«.
ّ
ة، وطالبت باأن ت�سم

ّ
واأعلنت انحيازها لال�سرتاكي

ّية املراأة« قبل اأّي �سيء 
ّ
راأْت اإىل رق�سها مبا هو »رمٌز حلر  

ف 
ّ
ّيتها يف الت�رس

ّ
ّية املراأة عَنْت بالّن�سبة اإليها حر

ّ
اآخر. وحر

»اأرفع جمدًا من  امراأة جديدة  اإىل ولدة  بج�سدها. تطّلعْت 

 يف ج�سدٍ هو الأوفر 
ً
اأّي امراأة ُوجدْت من قبُل واأرقى ذكاء

ّية«.
ّ
متّتعًا باحلر

يف  وتروي   ،١٩٠٥ العام  مو�سكو  اإيزادورا  زارْت   

مذّكراتها اأنّها دخلْت �سانت بطر�سربغ فيما عرباٌت حتمل 

اجّتهْت  اليوم،  ذلك  يف  الدامي«.  »الأحد  �سحايا  نعو�س 

بابون،  الب  هو  دين  رجل  بقيادة  ة 
ّ
�سلمي ٌة 

ّ
الي

ّ
عم م�سريٌة 

وترفع ال�سلبان والأيقونات املقّد�سة، نحو »ق�رس ال�ستاء« 

اأولدهم.  لإطعام  باخلبز  تطالب  للقي�رس  عري�سة  لتقدمي 

على  الّنار  باإطالق  القوزاق  الة 
ّ
وخي اجلي�َس  القي�رس   

َ
اأَمر

وكتبْت  بكْت.  عامل.  األف  من  اأقّل  ل  فقتلْت  املتظاهرين 

اَل 
ّ
يف �سريتها »با�ستنكارٍ ل حدود له �ساهدُت هوؤلء العم

اأَر ذلك  اأيّن مل  لو  �سهداءهم...  املكلومني يحملون  الفقراء 

امل�سهد، لكانت كّل حياتي خمتلفة. هناك، اإزاء تلك امل�سرية 

ت اأن اأنذر نف�سي 
ُ
ر

ّ
التي بدْت بال نهاية، اإزاء تلك املاأ�ساة، قر

وقواي خلدمة ال�سعب وامل�سحوقني«.

القي�رسّي.  النظام  �سقوط  اإيزادورا  ا�ستقبلْت  بحما�سٍة   

فرباير   / �سباط  ثورة  الأوىل،  ة 
ّ
الرو�سي بالثورة  احتفلْت 

الثورة  ن�سيد  »املار�سييز«،  اأنغام  على  رق�سْت  باأن   ،١٩١٧

إعداد
فريق »بدايات«
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حّققْت  الثورة  اأّن  ظّنوا  الذين  لأ�سحابها  قالت  ة. 
ّ
الفرن�سي

لينني«  على  اأراهن  »اإيّن  اجلمهورّية:  باإعالن  اأهدافها 

الذي  اجلديد  املجتمع  وقيام  البال�سفة  بانت�سار  اأْت 
ّ
وتنب

ة 
ّ
وامل�ساواتي ة 

ّ
الت�ساركي والقائم على  مارك�س  كارل  به  حلم 

ة يف 
ّ
)Lever، ٢٩١ - ٢(. راأْت يف انت�سار الثورة ال�سرتاكي

د تطبيقٍ حللم مارك�س، وجدْت فيه 
ّ
رو�سيا ما هو اأبعد من جمر

حتقيقًا للّنبوءات امل�سرتكة لأفالطون ونيت�سه وامل�سيح.

ّ
عام ١٩٢٠ التقْت اإيزادورا ليونيد كرا�سني، الدبلوما�سي  

لتاأ�سي�س  ، يف لندن، وعر�ست عليه م�رسوعها 
ّ
ال�سوفياتي

»اأطفال  �س 
ّ
تدر مو�سكو  يف  احلديث  للرق�س  مدر�سة 

حركات  خالل  من  واجلمال  الفرح  ومتنحهم  الربوليتاريا، 

اأناتويل  اإىل  ر�سالًة  لْته 
ّ
حم ة«. 

ّ
احلر الطليقة  اجل�سد 

فيها  قالْت  للتنوير«،  ال�سعب  �س 
ّ
»مفو لونات�سار�سكي، 

وبيتًا  م�ْسغاًل  اأريد  مقابل عملي.  باملال  اأ�سمع  اأن  اأريد  »ل 

لأن  والفر�سة  ب�سيطة  اأرديًة  ب�سيطًا،  طعامًا  ولطاّلبي،  يل 

نقدم اف�سل ما ن�ستطيعه من عَمل. �سئمُت الفّن التجارّي 

دعارةٍ  ببيت  الأ�سبه  احلديث  امل�رسح  �سئمُت  الربجوازّي. 

اجلماهري،  اأجل  من  اأرق�س  اأن  اأريد  فّني...  مبحراٍب  منه 

ًة املاُل 
ّ
لل�ّسعب العِامل الذي يحتاج اإىل فّني ومل يكن له مر

ةٍ قال 
ّ
الكايف مل�ساهدتي...«. رّد عليها لونات�سار�سكي بربقي

واألَف طالب.  اإىل مو�سكو. �سنمنحك مدر�سة  »تعايَل  فيها 

بالفعل  وا�سع«.  نطاقٍ  على  فكرتك  تنفيذ  و�ست�ستطيعني 

م�ساَدرًا  اً 
ّ
ملكي ق�رسًا  فها 

ّ
بت�رس لونات�سار�سكي  و�سع 

ا�سّد  من  اأّن  الأمور  مفارقات  ومن  الطاّلب.  من  ومئاٍت 

بودفوي�سكي،  نيكولي  املتحم�سني مل�رسوعها كان جارها 

برتوغراد  ل�سوفيات  ة 
ّ
الع�سكري ة 

ّ
الثوري اللجنة  رئي�س 

�ٍس لل�ّسعب 
ّ
ل مفو

ّ
ة احتالل »ق�رس ال�ستاء« واأو

ّ
وقائد عملي

ة.
ّ
ة والبحري

ّ
لل�سوؤون الع�سكري

حتت  مدر�ستها  اإيزادورا  افتتحْت   ١٩٢١ خريف  يف   

ر« وقّدمت 
ّ
ة ل تكون اإّل يف اجل�سد املتحر

ّ
وح احلر

ّ
�سعار »الر

ا�ستعرا�سًا راق�سًا على م�رسح بول�سوي يف الذكرى الرابعة 

للثورة. وقد �سارك يف العر�س ١٥٠ راق�سة وراق�سًا من 

طاّلب املدر�سة. ويف ٢٣ ت�رسين الثاين / نوفمرب من ذلك 

»الفّن  �سعار  فيه  تتبّنى  »اإزف�ستيا«  مقاًل يف  ن�رسْت  العام 

وا�سٍع  قطاع  بني  حينها  ال�سائد  ال�سعار  وهو  للجماهري«، 

رْت راأيها القائل اإّن رق�س 
ّ
ة. وكر

ّ
من الإنتلجن�سيا الرو�سي

لنَب�س  منا�سبًا  يعْد  مل  البالية  ال�سارمة  بقواعده  الباليه 

.»
ّ
« و»الطبيعي

ّ
ق�س »احلر

ّ
احلياة اجلديدة، موؤْثرًة عليه الر

للن�سيد  رق�سًة  مت 
ّ
�سم رو�سيا،  يف  اإقامتها  خالل   

لينني،  لذكرى  ني 
ّ
جنائري ن�سيدين  على  ورق�ساٍت   ،

ّ
الأممي

ة عرب العامل.
ّ
و�سل�سلَة رق�سات م�ستوحاة من اأغان ثوري

�سريغاي  ال�ساعر  اإيزادورا  تزوجْت   ١٩٢٢ العام  يف   

كان  الذي  ة، 
ّ
وال�سرتاكي ة 

ّ
الفاّلحي الثورة  مغّني  اإي�سينني 

واأمريكا. يف  اأوروبا  �سنة. وجالْت معه يف  بـ١٨  ي�سغرها 

احلدود  عند  للّتحقيق  اأُخ�سعْت  نيويورك  اإىل  زيارة  اآخر 

ة تّتهمها باأنّها 
ّ
�سْت حلمالت �سحافي

ّ
ة، وتعر

ّ
بتهمة البل�سفي

عرو�س  عّدة  واألغيْت  وتروت�سكي،  للينني  ٌة 
ّ
خفي مبعوثٌة 

ة.
ّ
تها الأمريكي

ّ
لها... اإىل اأن ُحرمْت اأخرياً من جن�سي

القت�ساّدية  وال�سائقة  ة 
ّ
الأهلي احلرب  ب�سبب   

دعمها  وقف  اإىل  ة 
ّ
ال�سوفياتي الدولة  ت 

ّ
ا�سطر واملجاعة، 

اإيزودورا متّكنت من جمع ما يكفي  املايّل للمدر�سة، لكّن 

نفوذ  انت�رس  وجيزة.  لفرتة  ولو  لال�ستمرار  عاٍت 
ّ
ترب من 

ق�س احلديث خالل الثورة واأن�سئت 
ّ
مدر�ستها، وانتع�س الر

واأ�سرتاخان  وكييف  ومو�سكو  برتوغراد  يف  له   
ُ

مدار�س

ر ل�سْعف الإمكانات. 
ّ
وتبلي�سي. لكّن تلك املدار�س مل تعم

تلك  يعر�سون  و�سيبرييا  رو�سيا  عرب  تالمذتها  جاب  وقد 

الرق�سات احلديثة، بل و�سلوا بها اإىل ال�سني.

ًا راق�سًا 
ّ
يف العام ١٩٢٤ قّدمت اإيزادورا عر�سًا غنائي  

غادرْت   
ّ
ثم لينني.  لذكرى   

ً
اإحياء الثورة«  »اأغاين  بعنوان 

مو�سكو بعد انهيار عالقتها العا�سفة والعنيفة مع اإي�سينني 

ة 
ّ
الع�سبي وانهياراته  الكحول  على  ال�ساعر  ادمان  ب�سبب 

التي ما لبثْت اأن قادْته اإىل النتحار يف نهاية العام ١٩٢٥.

دانكن  اإيزادورا  الأخرية من حياة  الف�سول  ت�سهد  مل   

اأياماً بهيجة، اأقامْت يف جنوب فرن�سا مع و�سيفتها ماري، 

ة �سعبة، مّتكلًة على م�ساعدة زوج �سابق، 
ّ
يف ظروف مالي

مغامراتها  ووا�سلت  الذْكر،  ي�ستحق   ٍ
ّ
فّني ن�ساٍط  دون  من 

الوحيَدين  وابنتها  ابنها  مبقتل  ُفجعْت  لكّنها  ة. 
ّ
الغرامي

لكْن  جمّددًا  حَمَلْت  باأن  الأمر  عاجَلت  �سيارة.  حادث  يف 

�رسعان ما ُتويّف املولود اجلديد.

ُتوّفيْت اإيزادورا دانكن يف ١٤ اأيلول / �سبتمرب ١٩٢٧   

اإثر حادٍث موؤ�سٍف عندما اختنقْت حني التّف �سالها َحول 

وعند  املعَجبني.  اأحد  برفقة  تقّلها  كانت  �سيارة  عَجالت 

وفاتها كانت قد اأجنَزت كتابَة �سريتها وبا�رست العمَل على 

.
ّ
خمطوطة عن اإقامتها يف الحتاد ال�سوفياتي

Isadora Duncan, Isadora Speaks, edited and introduced by

 Franklin Rosemon, San Fransisco, 1981

Maurice Lever, Isadora, Roman d’une vie, Paris, 1987

Isadora Duncan, My Life, Liveright, New York, 1927

الهوام�ش



بدايات  �لعدد 18- 19 | 2017 / ١332018

السينما يف الثورة
سريغي آيزنشتاين وفن المونتاج

روايئ وكاتب، 
فلسطني وسورية. 
حمّرر موقع »رّمان«. 
من أعماله
رواية »تذكرتان
إىل صفورية«.

ية لنا هو ال�سينما«. هذا سليم البيك
ّ
»من بني كّل الفنون، الأكرث اأهم

لينني،  ة يف رو�سيا، فالدميري 
ّ
البل�سفي الثورة  قائد  قاله  ما 

ة الأوىل، كو�سيلة 
ّ
وهذا متامًا ما تعك�سه الأفالم ال�سوفياتي

الحّتاد  على  يعود  هنا  املتكّلم  و�سمري  و»لنا«.  ة« 
ّ
»هام

اأفالٍم  مع  بالتزامن  مقابلة  وقالها يف  الوليد،  ال�سوفياتي 

ة 
ّ
ال�سوفياتي ال�سينما  كانت  اإذ  هنا،  منها  اأمثلة  �سنتناول 

ة 
ّ
الطبقي امل�سالح  اأو  الدولة،  م�سالح  يخدم  مبا  ر 

َ
تتبلو

ل 
ّ
اأن تتحو ة، قبل 

ّ
�ست عليها الدولة ال�سوفياتي

ّ
تاأ�س التي 

ة« اآنذاك 
ّ
 الأفالم »الهام

ّ
ة. ومن اأهم

ّ
�رسيعاً اإىل بريوقراطي

عن  هنا  واحلديث  اأيزن�ستاين،  �سريغي  املخرج  اأفالم 

ات القرن املا�سي.
ّ
ع�رسيني

من  اثنني  واإىل  اأيزن�ستاين،  اإىل  الو�سول  قبل  لكن   

تعطي  اأن  ميكن  اأخرى  اأفالم  على  ًل 
ّ
اأو  

ّ
�سنمر اأفالمه، 

اإ�سافة  ال�سينما،  لهذه  ة 
ّ
الفّني  / ة 

ّ
التقني الطبيعة  فكرة عن 

. وكلمة »الدعائي« ل 
ّ
ة« باملعنى الدعائي

ّ
اإىل كونها »هام

 بهذه الأفالم ول املديح، اإّنا التو�سيف، ففيلم 
ّ
تق�سد الذم

يف  اإّنا،  متامًا،   
ّ
دعائي هو  لأيزن�ستاين،  بومتكني«  عة 

ّ
»املدر

ال�سينما  تاريخ  الأفالم يف   
ّ
اأهم بني  من  عّد 

ُ
ي ذاته،  الوقت 

لها مو�سوعًا للدرا�سة. لي�ست امل�ساألة 
ّ
اأو ة ومن بني 

ّ
العاملي

ل�سالح  »الدعاية«  اأي  عدمه،  من  ال�سعارات  حمل  اإذن 

ُتنقل  التي  ة 
ّ
الكيفي يف  هي  بل  عدمها،  من  نة 

ّ
معي اأفكار 

 
ّ
( الفل�سطيني

ّ
 )ال�سيوعي

ّ
بها هذه الأفكار، والكالم للروائي

اإميل حبيبي.

مو�شوعات االأفالم باأربعة اأمثلة

فيلم »�سقوط �ساللة رامونوڤ« )١٩٢٧( للمخرجة اإ�سفري 

عتها 
ّ
ة، جم

ّ
واقعي ة، 

ّ
اأر�سيفي لقطات  على  متامًا   

ّ
مبني �سوب 

متخّلاًل  كالمًا  اإليها  م�سيفة  وولّفتها  وقّطعتها  املخرجة 

ي�سري  كما  هي،  حكاية  خاللها  من  لت�سنع  املَ�ساهد، 

 الأخري، مظهرًة 
ّ
العنوان، حكاية �سقوط القي�رس الرو�سي

من  ال�ساحقة  ة 
ّ
الغالبي رو�سيا،  فقراء  كان  التي  املاأ�ساة 

للّثورة،  مقّدمة  الفيلم  حمتوى  فكان  يعي�سونها.  ال�سعب، 

حكاية  من  الفيلم  يحويه  ما  وبني  بينها  ًا 
ّ
�سببي ربطًا  اأو 

متامًا، على  اً، 
ّ
مبني ًا 

ّ
طليعي فيلماً  الفيلم  و�سور. ويعترب هذا 

التوليف / املونتاج.

 )١٩٢٧( بطر�سربغ«  �سانت  »نهاية  فيلم  يروي   

فاّلح رو�سي يرتك  بودوفكني حكاية  ف�سيفولود  للمخرج 

ال، 
ّ
�رسِب العم

ُ
اأر�سه ويذهب للعمل يف م�سنع باملدينة. ي

بيته،  ا�ست�سافه يف  الذي  ب�سديقه  اجلديد  العامل  �سي 
َ
في

�سغٌل  اأي�سًا  الفيلم  هذا  يف  الإ�رساب.  قادة  اأحد  باأنّه 

اأ�سا�سي على املونتاج، واإن كان بوا�سطة املمّثلني والأداء، 

ة واحلرب وحاجة 
ّ
وهو كذلُك يظهر العالقة بني الراأ�سمالي

ة للحرب كي تبقى.
ّ
الراأ�سمالي

فيلم اآخر هو »مو�سكو يف اأكتوبر« )١٩٢٧( للمخرج   

بوري�س بارنيت، ويحكي باخت�سار ا�ستيالء البال�سفة على 

ال�سلطة باقتحام »ق�رس ال�ستاء« يف �سانت بطر�سربغ عام 

 
ّ
اأو هو توليف روائي  ،

ّ
روائي بَنَف�سٍ   

ّ
١٩١٧، وهو وثائقي

ة.
ّ
لأحداث وَم�ساهد واقعي

ال�سلطات  لهتمام  وذلك  هنا،  عديدة  والأمثلة   

اأو  م�ساحلها،  يخدم  »هام«   
ّ
كفن بال�سينما  ال�سوفياتية 

 مع الّزمن، اإذ 
ّ

 ال�سكل بداأ يتغري
ّ
ة اأخرى، لكن

ّ
كاأداة دعائي

ة. 
ّ
ة على ح�ساب الأفالم الوثائقي

ّ
ازداد عدد الأفالم الروائي

 )١٩٣٧( اأكتوبر«  »لينني يف  هو  واحداً  مثاًل  هنا  ونورد 

د 
ّ
يج�س بامتياز،   

ّ
روائي فيلم  وهو  روم،  ميكايل  للمخرج 

ة لينني العائد اإىل �سانت بطر�سربغ من 
ّ
فيه ممثٌل �سخ�سي

والفيلم  رفاقه.  مع  امل�سّلحة  الثورة  بتنظيم  ليبداأ  فنلندا 

الذي �سدر بعد ع�رس �سنني من الأفالم ال�سابقة املذكورة، 

امل�ساهد  العديد من  الذي يظهر يف  ب�سطوة �ستالني  تاأّثر 
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لقطة الأدراج من 

فيلم املدمرة بومتكني
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اأدرجها  وقد  الدكتاتور،  وفاة  بعد  املخرج،  حذفها  التي 

دون رغبة منه.

لها،  تكرار  اأو  مثلها،  العديد  اإيجاد  ميكن  اأمثلة  هذه   

مع  ت�سرتك  التي  الباكرة  ال�سوفياتية  ال�سينما  نتاج  يف 

ة 
ّ
الكيفي ال�سكل وامل�سمون، من  املذكورة هنا يف  الأفالم 

 على املونتاج، اإىل 
ّ
�سنع بها الفيلم، باعتماٍد اأ�سا�سي

ُ
التي ي

ة، 
ّ
املو�سوع الذي ينقله الفيلم، وهو متعّلق بالثورة البل�سفي

باً لها، وما بعدها اإذ كان نتيجة لها، 
ّ
وما قبلها اإذ كان م�سب

احلال.  بطبيعة  ال�سوفياتية  ال�سلطات  يخالف رغبة  ومبا ل 

اإّنا الأبرز من بينها جميعها كانت اأعمال املنّظر ال�سينمائي 

نتناول منها  اأفالم  اأيزن�ستاين، �ساحب  واملخرج �سريغي 

هنا »املدرعة بومتكني« و»اأكتوبر«.

�شريغي اأيزن�شتاين

قبل احلديث عن اأفالمه، �سناأتي على ذكر اأيزن�ستاين نف�سه، 

كمخرج ومنّظر، وكما مررنا قبل اأ�سهر بالذكرى املئة لثورة 

اأكتوبر ١٩١٧، مررنا يف ٢٢ كانون الثاين / يناير بذكرى 

ني عرب 
ّ
مرور ١٢٠ عامًا على ولدة اأحد اأعظم ال�سينمائي

ني«، 
ّ
»ال�سينيفيلي لدى  »ا�ستقراراً«  واأكرثهم  الأزمنة  كّل 

اته 
ّ
نظري بف�سل  كما  اأفالمه  بف�سل  وذلك  ال�سينما،  هواة 

عن  كذلك  كتب  وهو  حتديداً،  املونتاج  يف  ة، 
ّ
ال�سينمائي

وت والألوان وحتى اأبعاد ال�سا�سة البي�ساء. ال�سّ

 ١١ يف  اخلم�سني  بعمر  باكراً،  اأيزن�ستاين  رحل   

ا�ستطاع خالل عمر ق�سري  / فرباير ١٩٤٨. وقد  �سباط 

يكون  اأن  بل  وح�سب،  عظيماً  �سينمائيًا  يكون  اأن  لي�س 

�ساً ل�سينما عظيمة، نظريًة واأفالماً، واأكرث ما ميكن اأن 
ّ
موؤ�س

باأّن  يقول  اإذ  لديه،  املونتاج  طرائق  اً، هي 
ّ
نظري به،  عرف 

ُ
ي

املونتاج هو الفيلم باأكمله، وهذه الطرائق هي الآتية:

 املونتاج املرتّي )القيا�سي( الذي يقوم على طول امل�ساهد.

ال�سورة  حمتوى  على  يقوم  الذي   
ّ
الإيقاعي املونتاج   

ور. وحركات ال�سّ

 لل�سور.
ّ
 الذي يقوم على امل�سمون العاطفي

ّ
 املونتاج النغمي

 املونتاج املافوق - نغمي، وهو املرحلة املتقّدمة من املونتاج 

.
ّ
النغمي

 املونتاج الفكرّي واملعني بالأثر الفكري الذي ميكن اأن ُيرتك 

 من بني الطرائق لدى اأيزن�ستاين.
ّ
على املُ�ساهد، وهو الأهم

يتحّدث  كان  وقد  الفّنية  روؤيته  عن  اآيزن�ستاين  كتب   

ل »اإ�رساب« )١٩٢٥(: »بخ�سو�س 
ّ
عن فيلمه الطويل الأو

احلد�س  من  ننطلق  ل  فنحن  لدّي،  الفّنية  الأ�سا�سات 

فعلى  ة، 
ّ
العاطفي للعنا�رس  ة 

ّ
العقلي البنية  من  اإّنا   ،

ّ
الإبداعي

ة على حتليل عميق 
ّ
مبني ماّدة  م�سبقاً  تكون  اأن  كّل عاطفة 

«. فاأيزن�ستاين الذي 
ّ
وعلى ح�سابات، وهذا هو ال�سيء الأهم

اً باجلي�س الأحمر وبعده 
ّ
جاء اإىل ال�سينما من الهند�سة مار

ة 
ّ
العقلي ات 

ّ
والعملي ات 

ّ
والريا�سي العلوم  كانت  بامل�رسح، 

 اخلا�ّس. وكانت حامل تعريفاته 
ّ
اإبداعه ال�سينمائي اأ�سا�س 

الفّني  العمل  الفنون، فيكون  الإبداع يف  ملا هو  وتطبيقاته 

الوقت  يف  ة 
ّ
�سيا�سي ة 

ّ
واجتماعي ة، 

ّ
عقلي ة 

ّ
حتليلي ماّدة  لديه 

ة 
ّ
ة ولنعكا�س فهمه للمارك�سي

ّ
ذاته، تعك�س انتماءه لل�سيوعي

ة 
ّ
ة واإن�ساني

ّ
ة ونقي

ّ
يف �سينماه، فكانت اأفالمه حُمكمة وجتريبي

ة، 
ّ
بالّنظري مقرونة  وكانت  ة، 

ّ
طليعي وبالتايل  ة 

ّ
ثوري وكذلك 

زمنه،  يف   
ّ
العاملي بل  ال�سوفياتي،  امل�ستوى  على  ل  وذلك 

 اإىل زمننا احلايل بعد ٧٠ عاماً على رحيله.
ّ
والتاريخي

»ال�سينما  اأّن  ة 
ّ
مر كتب   ،١٩١٧ ثورة  ابن  اأيزن�ستاين   

هي يف جانب منها �سناعة، ويف جانبها الآخر فّن، وعلى 

ة لهذا الفّن اأن تكون خا�سعة 
ّ
ة والقت�سادي

ّ
الأبعاد التجاري

قبل  من  املو�سوعة  ة 
ّ
والقت�سادي ة 

ّ
الجتماعي للمهامّ  متاماً 

اأّي  قبل  ة 
ّ
ال�سوفياتي ال�سينما  غاية  اإّن   ...١٩١٧ ثورة 

واملعرفة  العامة  الثقافة  منحهم  اجلماهري،  تعليم  هي  �سيء 

الدولة  ل�سالح  تقود حملة دعاية �سخمة  ة، فهي 
ّ
ال�سيا�سي

د 
ّ
تها... بالن�سبة لنا، الفّن لي�س جمر

ّ
ة واإيديولوجي

ّ
ال�سوفياتي

كلمة، اإذ ل نرى فيه �سوى اآلٍت ُت�ستخدم يف �ساحة القتال 

ة، 
ّ
يف �رساع الّطبقات ويف الن�سال من اأجل بناء ال�سرتاكي

كما هو احلال، مثاًل، يف �سناعة املعادن«.

وهذا اقتبا�س جمتزاأ من م�ساركة له يف عمل جماعي   

لدور  روؤيته  فيه  نلم�س   ،
ّ
ال�سوفياتي الحّتاد  يف  الفن  عن 

املا�سي،  القرن  من  باكر  حديث  يف  املجتمع،  يف  ال�سينما 

طور  يف  ة 
ّ
ال�سوفياتي الدولة  كانت  حني  ع�رسينياته  يف 

جّمد  الذي  »اأكتوبر«  لفيلمه  مزامناً  ذلك  وكان  التاأ�سي�س، 

فيه الثورة البل�سفية، ولفيلم »اخلط العام« الذي تالعبت به 

ال�سلطات ال�سوڤييتية.

كانت اأفالم اآيزن�ستاين اأمينة لأفكاره، وهي ما عك�سها   

ة، 
ّ
البطولة جماعي اأفالما عن  هذا القتبا�س، فكانت، مثاًل، 

 
استطاع خالل عمر قصير ليس أن يكون سينمائيـــــــــــــــــــــــا
عظيمــــــــــا وحسب، بل أن يكون مؤسسا لسينما عظيمة، نظرية 
وأفالمـــــــــا، وأكثر ما يمكن أن يعرف به، نظريا، هي طرائق المونتاج 
لديه، إذ يقول بأن المونتاج هو الفيلم بأكملــــــــــــــــــــــــــه.
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تنقل  ة، 
ّ
حتري�سي ة، 

ّ
اإر�سادي اأفالما  وكانت  اجلماهري،  بطولة 

. حتمل �سعارات ول 
ّ
الرو�سي ال�سياق  الطبقي يف  ال�رساع 

ف�سوف يخت�ّس  ت�ساوؤل  بد من  واإن كان ل  ذلك.  ي�سريها 

�سوؤال  وهو  ال�سعارات،  هذه  حمل  بها  يتم  التي  بالكيفية 

جعله  اأ�سلوب  لأيزن�ستاين،  الفّني  الأ�سلوب  اإىل  يحيلنا 

اأحد عظماء ال�سينما العاملية، وهو اأ�سلوب جعله ُيهاَجم يف 

ة«، 
ّ
بـ»ال�سكالني اّتهم  حيث  ذاته لحقاً  ال�سوفياتي  الحتاد 

بل حتى بـ»النحطاط« ومعاداة الثورة. واإثر اجلزء الثاين من 

ل منه العام ١٩٤٥ 
ّ
فيلمه »اإيڤان الرهيب« )�سدر اجلزء الأو

وبقي الثاين حمجوزَا لدى الرقابة حتى العام ١٩٥٨(. وقد 

جُل لحقاً 
ّ
 ال�سوفياتي، ليدرك الر

ّ
�سمي

ّ
انهال عليه النقد الر

اأّن املطلوب ل خدمة للثورة بل خدمة �ستالني، واإن ا�ستلزم 

ذلك مغالطات تاريخيًة يف الأفالم.

»املدّرعة بومتكني« و»اأكتوبر«

عة بومتكني« )١٩٢٥( اأحد اأف�سل الأفالم 
ّ
عّد فيلم »املدر

ُ
ي

لدرا�سة  ممتاز  مثال  وهو  تاأثرياً،  واأكرثها  التاريخ،  يف 

الباكرة،  ة 
ّ
ال�سوفياتي ال�سينما  يف  ته 

ّ
ي
ّ
واأهم املونتاج 

�سينما  �سانعي  اأبرز  اأحد  هو  اأيزن�ستاين  اأّن  خ�سو�سًا 

ب�سكل  ماأخوذة  ًة 
ّ

ق�س الفيلم  يروي  العامل.  يف  املونتاج 

عة 
ّ
املدر ارة 

ّ
بح د 

ّ
متر وهي  ة، 

ّ
حقيقي اأحداث  عن   

ّ
واقعي

�سينّفذون  الذين  اط 
ّ
ال�سب اأوامر  وع�سيانهم  بومتكني 

الأكرث  بني  )ومن   
ّ
ملحمي م�سهد  يف  بالأهايل،  جمزرة 

ًا( على الدرج الطويل الذي بدا بت�سويره 
ّ
ا�ستعادًة �سينمائي

كاأنّه ل ينتهي. فالفيلم كّله عبارة عن مقّدمة ُتظهر عالقة 

عليهم  د 
ّ
التمر  

ّ
ثم الأغنياء،  اط 

ّ
بال�سب الفقراء  ارة 

ّ
البح

الفيلم  البطولة يف   .
ّ
الرب الّنا�س يف  ك 

ّ
مع حتر والتحامهم 

ة، فلي�س هنالك بطل فرد يعود اإليه الف�سل يف كّل 
ّ
جماعي

ال�سينما  ميزات  اإحدى  املونتاج(  )بعد  وهذه  ما يح�سل، 

ة حيث تكون البطولة للجماعة. نرى ذلك يف 
ّ
ال�سوفياتي

ال�سّلم  نراه على  عة كما 
ّ
املدر املعارك على ظهر  م�ساهد 

 الّنا�س مقابل جمع الع�ساكر.
ُ
حيث يكون جمع

وله عنوان  »اأكتوبر« )١٩٢٧(،  الآخر فهو  الفيلم  ا 
ّ
اأم  

)عنوان  العامل«  هّزت  ام 
ّ
اأي ع�رسة  »اأكتوبر:  هو  اإنكليزّي 

ر 
ّ
ي�سو والفيلم  ريد(،  جون   

ّ
الأمريكي ال�سحايّف  كتاب 

ة، منتهياً بو�سول لينني 
ّ
ام الأخرية من الثورة البل�سفي

ّ
الأي

اأمام  ة، 
ّ
حقيقي مبَ�ساهد  وخطابه،  بطر�سربغ  �سانت  اإىل 

الأبرز  ة 
ّ
ال�سينمائي الوثيقة  هو  الفيلم  ار. 

ّ
الثو من  ح�سود 

ال�ستاء،  ق�رس  لقتحام  ة 
ّ
ملحمي مب�ساهد  حتديداً  للّثورة، 

ني 
ّ
ة« وح�سب لل�سيوعي

ّ
وهو حلظة تخليد فّنية، لي�ست »هام

ة عالية �ساهمت يف تكوين مدر�سة 
ّ
والعامل، اإّنا منجزة بفّني

ة.
ّ
املونتاج ال�سوفياتي

ة
ّ
املونتاج ك�شكالني

ة الرو�سية« يف الأدب كانت حمّط النّقد 
ّ
مثلما اأّن »ال�سكالني

رت �سمن ظروف خا�ّسة و�سارت 
ّ
 ال�سوفياتي، فتطو

ّ
�سمي

ّ
الر

اً / نقدياًّ له اإبداعاته، كان املونتاج يف 
ّ
بحّد ذاتها مذهباً اأدبي

للم�ساحة  وذلك  اخلا�ّسة،  بظروفه  كذلك،  ة 
ّ
الرو�سي ال�سينما 

ًل، 
ّ
اأو ة 

ّ
الأر�سيفي اللقطات  توّفرها  اأن  ميكن  التي  الآمنة 

قة )جّداً( التي ميكن اأن ي�رسح �سمنها �سانع 
ّ
وللم�ساحة ال�سي

اً، بحكاية مكتوبة واأداءٍ 
ّ
الفيلم اإذا اختار اأن يكون فيلمه روائي

ة، 
ّ
ة ال�سوفياتي

ّ
وجت�سيدات وما ل ميكن اأن يعجب البريوقراطي

نقداً ودولًة.

ة يف ال�سينما مدر�سَة مونتاج. 
ّ
اأتت املدر�سة ال�سوفياتي  

اإّنا، كما  اإىل ذلك،  اأدى  الت�سييقات عليها هي، غالبًا، ما 

ة مزامنًة ل�سدور 
ّ
هو احلال يف الأدب وقد برزت ال�سكالني

املتاح  �سمن  ال�سوفيات  املخرجون  اأبدع  الأفالم،  هذه 

ارات 
ّ
التي كاأحد  �س 

ّ
ُتدر الأخرية  و�سارت  �سينماهم،  يف 

اأ�سمائها  اأبرز  و�سار  التاريخ،  يف  البارزة  ة 
ّ
ال�سينمائي

ولهذا،  الأوائل،  ال�سينما  معّلمي  اأحد   - اأيزن�ستاين   -

مع   
ّ
الإبداعي الإنتاج  ترافق  ال�سينما،  كما يف  الأدب  يف 

الإنتاج النقدّي والتنظريّي.

هذه الأفالم ال�سامتة املتناَولة هنا، باأ�سلوب �سناعتها   

هي  فيها،   
ّ
ال�سيا�سي وباللتزام  ومبَ�ساهدها  وبحكايتها 

ة كانت الأكرث تاأثرياً من غريها 
ّ
ة ملرحلة تاريخي

ّ
وثيقة فّني

اأكتوبر  ثورة  �سنوات، واحلديث هنا عن  ما حلقها من  يف 

ل، 
ّ
عام ١٩١٧ التي اأكملت يف اأكتوبر ٢٠١٧ قرنها الأو

واحلديث كذلك عن �سينما املونتاج يف العامل حيث الريادة 

فكانت  لل�سوفيات.  لً 
ّ
اأو كانت  فيه  وال�سناعة  والتنظري 

لل�سوفيات،  ة« 
ّ
ي
ّ
اأهم الأكرث   

ّ
»الفن لينني  قال  كما  ال�سينما 

الأكرث  بني  من  الباكرة،  ة 
ّ
ال�سوفياتي ال�سينما  هذه  وكانت 

.
ّ
ة للعامل يف تاريخه ال�سينمائي

ّ
ي
ّ
اأهم

 
أتـــــــــــــــــــــــــت المدرسة السوفياتية في السينما مدرسة 
إلى  أدى  التضييقات عليها هي، غالبا، ما  مونتـــــــــــــــــــــاج. 
ذلك. في األدب كما في السينما، ترافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 
اإلنتاج اإلبداعي مع اإلنتاج النقدي والتنظيـــــــــــــــــــــــــــري.
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تاتلني و»نْصٌب لألممّية الثالثة«
أو رؤيوّية الثورة

إعداد
ني فريق »بدايات«

ّ
نياني

ُ
الب فّن  معامل  اأبرز  اأحد  الثالثة«  ة 

ّ
لالأممي ميّثل »ن�سب 

 عن اجلمع بني الفّن 
ٌ ّ
اأعمال تاتلني. وهو نوذٌج معرب ورائعة 

 
ّ
الجتماعي واللتزام   - الآلت  ة 

ّ
جمالي  - والتكنولوجيا 

 للفّنان.
ّ
وال�سيا�سي

يعمل  لوالد   )١٩٣٥  -  ١٨٨٥( تاتلني  فالدميري  لد 
ُ
و  

مهند�ساً يف �رسكة ل�سكك احلديد واأمّ تقر�س ال�سعر توّفيت 

يحمل  مل  التي  اأبيه  زوجُة  تربيَته  فتولّت  طفل  بعُد  وهو 

لفرتة  وعمل  باكراً  الأبوّي  املنزل  غادر  عاطفة.  اأّي  لها 

بّحارًا قبل اأن ينتقل اإىل مو�سكو لدرا�سة الفّن الت�سكيلي 

)١٩٠٢ - ١٩٠٤(. ومار�س الر�سم )بداأ بر�سم الأيقونات( 

وتزيني الق�سائد وت�سميم الأزياء للم�رسح.

فكتور  ال 
ّ
اجلو بال�ساعر  الفرتة  تلك  يف  تاتلني  تاأثر   

 
ّ
رو�سي فّن  لتوليد  ال�سعي  يف  معه  وان�سغل  خليبنيكوف 

 
ّ
ة والفولكلور الرو�سي

ّ
ي�ستلهم الأيقونات والر�سوم ال�سعبي

ارات 
ّ
�س اأي�سًا لتي

ّ
ة. يف تلك الفرتة كانت رو�سيا تتعر

ّ
عام

ة. ومّثلْت زيارة مارتينيتي 
ّ
ة الأوروبي

ّ
ومدار�س احلداثة الفّني

 ١٩١٦ �سنة  ملو�سكو  الإيطايل   
ّ
امل�ستقبلي ار 

ّ
التي �س 

ّ
موؤ�س

ة 
ّ
امل�ستقبلي احلركة  ن 

ّ
وتكو تاتلني  فّن  ر 

ّ
تطو يف  َمعلماً 

يف  الرو�س  الفّنانني  اّطالع  بداأ  ذاتها  وبالأهمية  ة. 
ّ
الرو�سي

ني يف فرن�سا.
ّ
تلك الفرتة على اأعمال التكعيبي

 خال�س، اإىل 
ّ
انتقل تاتلني من هاج�س توليد فنٍّ رو�سي  

را�سخ اإىل  حماورة علوم الغرب وفنونه انطالقاً من انتماءٍ 

اأخرى،  جهٍة  ومن   .
ّ
الرو�سي واحل�سارّي   

ّ
الثقايف الرتاث 

بقْدر ما كان مهوو�ساً مببتكرات احلياة احلديثة والتكنولوجيا 

ارات، اإلخ. - بذاك 
ّ
ارات واجلر

ّ
ارات والطي

ّ
- الكهرباء وال�سي

ة.
ّ
ة و�سوفي

ّ
 يف فّنه عن روؤى طوباوي

ّ
القْدر �سعى اإىل اأن يعرب

الثورة واالبتكار

وتخّلى  الفّن«  »موت  تاتلني  اأعلن  اأكتوبر،  ثورة  ة 
ّ
ع�سي

بتجهيزات  ب 
ّ
يجر اأخذ  ة. 

ّ
الفني اللوحة  على  العمل  عن 

ة 
ّ
بالـ»كوّلج«، بوحيٍ من اأعمال بيكا�سو يف مرحلته التكعيبي

ة الأبعاد، قبل اأن ي�ستقّل التجهيز 
ّ
 انتقل اإىل لوحاٍت ثالثي

ّ
ثم

بذاته:  قائماً  اً 
ّ
فني ل عمالً 

ّ
عن اللوحة، ويتخّلى عنها ليتحو

للم�رسح  ديكورات  ة، 
ّ
معماري ت�ساميم  م�ستقّلة،  جتهيزات 

ة وت�ساميم لأزياء وكتب وجماّلت.
ّ
وال�سينما، اأثاثات منزلي

الثورة  »لقد عّززت  قائاًل  تاتلني  الثورة عّلق  قيام  عند   

الفّن يف  ي�سع  اأن  على  م 
ّ
�سم وقد  البتكار«.  على  احلافز 

ة، ول�سان حاله اأّن النظام اجلديد يوجب 
ّ
خدمة احلياة اليومي

ة مواّد جديدة واأ�سكال تعبري 
ّ
اأن ُت�ستخِدم يف الأعمال الفني

املعادن  ا�ستخدام  يف  تاتلني  عند  التجريب  فكان  جديدة. 

واخل�سب والّزجاج.

�س ال�سعب 
ّ
 تاتلني اإىل اإدارة الدولة بدعوةٍ من مفو

ّ
ان�سم  

من�سب  و�سغل  لونات�سار�سكي،  اأناتويل  التنوير،  ل�سوؤون 

رئي�س فرع مو�سكو يف وزارة الثقافة. وملّا قرر لينني َن�سب 

الثورة  اأبطال  ة لذكرى 
ّ
العام ال�ساحات  �رسوح ومتاثيل يف 

و�سهدائها توىّل تاتلني تنظيم حملة لت�سييد خم�سني �رسحاً 

ة 
ّ
الفني »املحرَتفات  رئا�سة  توىّل  العام ١٩١٩  ومتثاًل. ويف 

ة« يف مو�سكو، واأطلق جمّلة »الفّن يف العامل«.
ّ
احلر

وجهته جنمة القطب

من  بتكليٍف  اأ�ساًل  الثالثة«  ة 
ّ
لالأممي »ن�سب  تاتلني  م 

ّ
�سم

لقيادة  مركزاً  ليكون  التنوير«  ل�سوؤون  ال�سعب  ة 
ّ
»مفو�سي

انحناوؤه   
ّ
ما يلفت يف مظهره اخلارجي ل 

ّ
واأو الثالثة.  ة 

ّ
الأممي

الذي يجمع التما�سك والتوازن اإىل زخم الندفاع اإىل اأمام. 

د الفّنان اأن تكون وجهة الّن�سب نحو جنمة الُقطب.  وقد تق�سّ

ي العمل، 
ّ
واإن كان ل بد من مقارنة »برج تاتلني«، كما �سم

العراق،  �سامراء  ة، يف 
ّ
املَلوي بربج  اأ�سبه  فهو  اأخرى  بعمارة 

اأكرث منه باأّي عمارة اأخرى. لي�س معروفاً ما اإذا كان تاتلني قد 
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ة، لكّننا نعرف اأّن ال�ساعر خليبنيكوف 
ّ
�ساهد �سوراً عن امللوي

كان معجباً بثقافة فار�س وبالد الرافَدين وح�سارتهما، وقد 

ة العني وزراد�ست.
ّ
وردْت اإ�سارات يف �سعره لقر

�سوفيات  »جمل�س  تعلن  راية  الربج  فوق  ُترفرف   

ة 
ّ
معماري كتل  ثالث  داخله  ويف  العامل«.  وفالحي  ال 

ّ
عم

ة، 
ّ
الزجاجي بالّنوافذ  قاعاٍت �سخمة مغّطاة  هي كناية عن 

ات 
ّ
ك وْفق اآلي

ّ
مرتاكبة الواحدة فوق الأخرى، لكّنها تتحر

الدنيا  الكتلة  متفاوتة.  ة 
ّ
زمني وبوتائر  منها  بكلٍّ  خا�ّسة 

ة 
ّ
الت�رسيعي للن�ساطات  �سة  خم�سّ ال�سكل،  ة 

ّ
خمروطي

ة وتدور على حمورها مبعّدل دورةٍ واحدةٍ يف ال�سنة. 
ّ
لالأممي

 
ّ
ة ال�سكل وتخدم كمقر

ّ
والكتلة الثانية هي الو�سطى، هرمي

ة 
ّ
التنفيذي اللجنة  مكاتب   

ّ
وت�سم ة 

ّ
التنفيذي للن�ساطات 

وتدور  واللجان.  الأجهزة  و�سائر  وال�سكرتاريا  ة 
ّ
لالأممي

ا الكتلة 
ّ
ة كّل �سهر. اأم

ّ
هذه الكتلة حول حمورها مبعّدل مر

ة ال�سكل تدور حول نف�سها 
ّ
الثالثة والأعلى فهي اأ�سطواني

ة واحدة يف اليوم. وهي مركز لالإعالم والدعاية 
ّ
مبعّدل مر

حف ومطبعًة  والتحري�س يحوي مكتبًة ومكاتب حترير لل�سّ

ة وحمّطة 
ّ
واأجهزة تلغراف واآلٍت و�سا�سات عر�س �سينمائي

ة وغريها. وللربج م�سعدان لالنتقال اإىل هذه الكتل 
ّ
اإذاعي

واأنوار  بينها. وتعلو الربج لقطات راديو وتلغراف  وفيما 

ة املتوا�سلة.
ّ
كا�سفة و�سا�سات �سينما للعرو�س الدعائي

 ٨ يف  الثالثة«  ة 
ّ
لالأممي »ن�سب  نوذج  تاتلني  �َس 

َ
عر  

الثامن  املوؤمتر  ملنا�سبة   ١٩٢٠ نوفمرب   / الثاين  ت�رسين 

ملجال�س ال�سوفيات يف برتوغراد، وانتقل منها يف ال�سهر 

ة وال�سغط الهائل 
ّ
التايل اإىل مو�سكو. ب�سبب احلرب الأهلي

والتدّخل  ة 
ّ
الأهلي احلرب  فرتة  يف  ة، 

ّ
احلكومي للّنفقات 

ة لبناء الّن�سب.
ّ
، مل تتوّفر ميزاني

ّ
اخلارجي

ف متاماً كيف كان تاتلني ينوي 
َ
عر

ُ
يف كّل الأحوال، مل ي  

ات التي �ستتوىّل رفع العنا�رس 
ّ
تنفيذ ت�سميمه واإنتاج الآلي

من  يثري  الت�سميم  كان  فقد  وحتريكها.  الثالثة  ة 
ّ
املعماري

ة ما يجعله م�ستحيل 
ّ
ة والتكنولوجي

ّ
امل�سكالت امليكانيكي

من  اأ�ساًل  ماً 
َّ
م�سم يكن  مل  لعّله  ولكْن  اً. 

ّ
عملي التحقيق 

ة« 
ّ
»النتفاعي تاتلني  نوايا  من  غم 

ّ
الر فعلى  نّفذ. 

ُ
ي اأْن  اأجل 

ة، 
ّ
ة والتحري�سي

ّ
ة والإعالمي

ّ
ره لوظيفة الربج الدعائي

ّ
وت�سو

 
ٍّ
 �سادر يف زمن روؤيوي

ّ
ميكن النظر اإليه على اأنّه عمٌل فّني

ر فيه كثريون اإمكان حتقيق الطوبى وبناء حياة جديدة 
ّ
ت�سو

هي اجلّنة على الأر�س.

John Milner, Vladimir Tatlin and the Russian Avant-Garde, London, 1983

Christina Lodder, Russian Constructivism, London, 1983

David Elliot, Rodchenko and the Arts of Revolutionary Russia, New York, 1979

Harrison Salisbury, La Russie en Révolution, 1900-1930, Paris, 1979

Centre Pompidou,  Art et Poésies Russes, 1900-1930, Textes Choisis, Paris, 1979

املراجع
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جون برجر

ماياكوفسكي: لغته، ثورته، موته

روايّئ، كاتب مرسحّي، 
ناقد وراّسم
 .)20١٩ - ١٧36(
قيل عنه إّنه من 
كرث نفوذًا  الكّتاب األ
يف العالم يف اخلمسني 
سنة األخرية. ُولد 
يف بريطانيا وعاش 
معظم حياته يف قرية 
فرنسّية صغرية يف 
جبال األلب حيث 
استوحى شخصّيات 
ثالثّيته الروائّية من 
حياة الفاّلحني. صدر 
له بالعرّبية »جناح 
بيكاّسو وإخفاقه« 
)20١0( »من عايدة 
إىل كزافييه« )20١0( 
»طرائق يف الرؤية« 
.)20١٧(

ك يف قطعان 
ّ
»كانت الّذئاب تت�سّلل اإىل حّد البيت. تتحر

 رهيبًا. وكان عواوؤها كريهاً وخميفًا اإىل 
ً
كبرية وتطلق عواء

ة الأوىل ذلك العواء الّثاقب 
ّ
اأبعد حّد. هناك �سمعُت للمر

�س. مل يكن الأطفال ي�ستطيعون النوم لياًل وكنُت 
ّ
املتوح

ة �سوف متنعهم 
ّ
 قوي

ٌ
ئنهم قائلة: »ل جتزعوا، لدينا كالب

ْ
اأطم

من القرتاب««.

هكذا َو�سفْت والدة ماياكوف�سكي الغابة يف جيورجيا   

ة حيث ن�ساأ فالدميري واأخواته. والغر�س من اإثبات 
ّ
الرو�سي

الو�سف هنا هو الّتذكري منذ البداية باأّن العامل اّلذي ُولد 

فيه ماياكوف�سكي كان �سديد الختالف عن عاملنا.

بب يف 
ّ

دة، فال�س
ّ
عندما ينتحر رجٌل يتمّتع ب�سّحةٍ جي  

ذلك - يف الّتحليل الأخري - اأّنه مل يُعد يجد َمن يفهمه. 

 عدم الفهم هذا بعد الوفاة. لأّن الأحياء 
ّ
وغالبًا ما ي�ستمر

ة املنتحر وعلى ا�ستخدامها مبا  ون على تف�سري ق�سّ
ّ
ي�رس

هذا  على  ال�سمت  يْطبق  هكذا  هم.  واأغرا�سهم  يتالءم 

معنى  اكتناه  اإّن  الفهم.  انعدام  �سّد  الأخري  الحتجاج 

ل يف 
ّ
ة لأّي تاأم

ّ
ظاهرة ماياكوف�سكي - وهي ظاهرة مركزي

ة وال�ّسعر - يتطّلب اأن نعالج 
ّ
العالقة بني ال�سيا�سة الثوري

داً يف اآن معًا يف �سعره، كما يف 
ّ

ذاك املعنى ب�سفته متج�س

م�سار حياته وموته.

اللغة اأّواًل

لنبداأ بدايًة ب�سيطة. اإّن ماياكوف�سكي معروٌف خارج بالده 

معروٌف  هو  ممّا  اأكرث  ة 
ّ
�سيا�سي ة 

ّ
رومان�سي اأ�سطورًة  ب�سفته 

بب اأّن �سعره قد اأثبت حّتى الآن ا�ستع�ساءه 
ّ

ك�ساعر. وال�س

الكبري على الرتجمة. وقد �سّجع ذلك ال�ستع�ساُء العديد 

القدمية  املجزوءة  احلقيقة  تلك  اإحياء  على  اء 
ّ
القر من 

للرّتجمة. وهكذا ف�سرية  قابٍل  ال�ّسعر غري  اإّن  تقول  التي 

ة، التزامه بثورة 
ّ
ماياكوف�سكي - حياته يف احلركة امل�ستقبلي

ة، 
ّ
ال�سوفياتي الدولة  مع  ك�ساعر  الكامل  متاهيه   ،١٩١٧

دوره خالل عقٍد من الّزمن ك�ساعرٍ منربّي وكمب�رّس، وما 

ه املفاجئ اّلذي دفعه اإىل النتحار وهو بعُد يف 
ُ
بدا اأّنه ياأ�س

ة 
ّ

م�سري ماّدة  كّلها  ى 
ّ
ت�سم  - العمر  من  والّثالثني  ابعة 

ّ
ال�س

�سرية  ماياكوف�سكي  عند  كانت  التي  �سعره،  ماّدة  لأّن 

حياته ذاتها، غائبة عنها.

باللغة  يبداأ  ماياكوف�سكي  عند  �سيءٍ  كّل  اأّن  احلقيقة   

تقديره  علينا  يرتّتب  ما  وهذا  ي�ستخدمها،  كان  التي 

ف�سرية  ة. 
ّ
الرو�سي اللغة  جنيد  ل  كّنا  لو  حّتى  قدره  حّق 

ة 
ّ
ماياكوف�سكي، كما ماأ�ساُته، حمكومتان بالعالقة التاريخي

اإفراغ  البّتة  يعني  ل  وهذا  اللغة.  تلك  وبني  بينه  زة 
ّ
املمي

واإّنا   
ّ
ال�سيا�سي م�سمونها  من  ماياكوف�سكي  ظاهرة 

ز ذلك امل�سمون.
ّ
العرتاف حتديدًا مبا ميي

ة:
ّ
و�شي

ّ
ثالث نقاط ب�شدد اللغة الر

١ خالل القرن الّتا�سع ع�رس، كان الّتمايز بني 

كانه  ممّا  نفورًا  اأقّل  املكتوبة  ة 
ّ
والرو�سي ة 

ّ
املحكي ة 

ّ
الرو�سي

غم من اأّن 
ّ
ة. وعلى الر

ّ
يف اأّي بلٍد من بلدان اأوروبا الغربي

تكن  مل  ة 
ّ
الرو�سي اللغة  فاإّن  ة، 

ّ
ي
ّ
اأم كانت  ال�سعب  ة 

ّ
اأكرثي

للّتعبري عن  و�سّخرتها  احلاكمة  الّطبقُة  بعُد  �سادرْتها  قد 

القرن  نهاية  اأّن  على  �سواها.  دون  واأذواقها  م�ساحلها 

�سهدْت بداية الّتمايز بني لغة ال�ّسعب ولغة الّطبقة الو�سطى 

ة اجلديدة. وكان ماياكوف�سكي من بني الذين جهروا 
ّ
املديني

ة »اإخ�ساء اللغة« هذه. ومع ذلك، كان ل 
ّ
مبعار�ستهم لعملي

 اأن يعتقد اأّنه وريث 
ٍّ
اً، ل�ساعرٍ رو�سي

ّ
يزال ممكناً، بل طبيعي

وحدها  ة 
ّ
ال�ّسخ�سي الكربياء  تكن  فلم  ة. 

ّ
حي ةٍ 

ّ
�سعبي لغةٍ 

ي�ستطيع  اأّنه  اإىل العتقاد  ماياكوف�سكي  التي دفعْت  هي 

مل  ببو�سكني،  نف�سه  قارن  وعندما  ة. 
ّ
رو�سي بل�سان  الّنطق 

ني معزولني، واإّنا 
ّ
يفعل ذلك من اأجل اأن يعلن فرادة عبقري

ُن�رست مقالة برجر   *

عن ماياكوف�سكي 

يف جمموعته 

»وجهات يف 

الّنظر«، ترجمة فّواز 

طرابل�سي، دم�سق، 

مركز الأبحاث 

والدرا�سات 

ة، ١٩٩٠
ّ
ال�سرتاكي
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قابلة لأن  تزال  كانت ل  للغةٍ  ين 
َ
�ساعر ز 

ّ
ميي اأن  اأجل  من 

ةٍ باأ�رسها.
ّ
تكون ملكاً لأم

ة 
ّ

ومتغري ة 
ّ

منرب لغة  ة 
ّ
الرو�سي اللغة  لأّن   ٢

بالقوايف  اً  خا�سّ  
ً
غنى ة 

ّ
غني جتدها  ة، 

ّ
ال�سوتي الّدرجات 

حفظ  ظاهرة  تف�سري  على  ي�ساعد  ما  وهذا  والإيقاعات. 

 ،
ّ
الرو�سي فال�سعر  و�س. 

ّ
الر عند  قلب  ظهر  عن  ال�سعر 

وك« 
ّ
ة �سعر ماياكوف�سكي، اأقرب اإىل مو�سيقى »الر وبخا�سّ

ه يحّدثنا 
َ

منه اإىل �سعر ميلتون. ا�سمْع ماياكوف�سكي نف�س

عن الأمر:

»من أين يأتي هذا الهدير البدائّي األصّم لإليقاع؟ 
في األمر لغٌز من األلغاز، لكّن مصدره عندي كّل 

أنواع الّتكرار في ذهني ألصواٍت وحركاٍت موّقعٍة، بل 
هو أّية ظاهرة أستطيع أن أنسب إليها صوتاً معّيناً. 
فهدير البحر الذي يتكّرر إلى ما ال نهاية قد يكون 
مصدرًا لإليقاع، أو خادٌم يصفق الباب كّل صباح، 

صوت يتكّرر ويدور على نفسه فيكون له رجٌع في 
خلدي، أو حّتى دوران األرض الذي هو في تجربتي، 

كما في متجر يعّج باألدوات البصرّية، ينذر بصفير 
ريٍح عاتية ويمتزج به«.

الّذاكرة للغة  ة ومن�ّسطات 
ّ
زات الإيقاعي

ّ
اأّن هذه املمي على 

ة ل تاأتي على ح�ساب امل�سمون. قد 
ّ
ماياكوف�سكي الرو�سي

ة. 
ّ
ا�ستثنائي اأّن معانيها تتمايز بدّقةٍ  اإّل  تختلط الإيقاعات 

 
ّ
وفيما انتظام ال�سوت يطْمئن، اإذا باملعنى احلاّد والفجائي

الكلمات  ا�ستقاق  على  تطاوع  لغة  ة 
ّ
فالرو�سي ي�سدم. 

اإ�سافة  الو�سوح، من خالل  �سديدة  املعاين  اجلديدة ذات 

البادئات والالحقات. اإّنها جمال لتجّلي طاقة ال�ساعر على 

البهلوان.  وال�ساعر   
ّ
املو�سيقي ال�ساعر  والبتكار:  الرباعة 

يكون  قد  البهلوان  اأرجوحة  على  ماهراً  �ساعراً  اأّن  ذلك 

اأقدر على ا�ستدرار دموعك من ممّثٍل تراجيدّي.

اء
ّ
الثورة ت�شاعف عدد القر

حملة  من  وب�سبب  الّثورة،  انت�سار  عقب   ٣

كاتبٍ  كّل  بات  الّنطاق،  وا�سعة  ة 
ّ
احلكومي ة 

ّ
ي
ّ
الأم حمو 

اأّن جمهورًا وا�سعًا  اأو ذاك،   مدركًا اإىل هذا احلّد 
ٍّ
رو�سي

اأّن  ذلك  اإىل  اأ�سف  ن. 
ّ
الّتكو قيد  الآن  هو  اء 

ّ
القر من 

اأخذ يزيد من حجم الربوليتاريا، وبعد حتويل  الّت�سنيع 

اء »الأبكار« الذين 
ّ
ني اجلدد اإىل فئة من القر

ّ
الربوليتاري

اأولئك  بال  يف  فخطر  ة. 
ّ
التجاري القراءة  تف�سْدهم  مل 

بالكلمة  تطالب  ة 
ّ
الثوري الطبقة  اأّن  تكّلف،  دونا  اء، 

ّ
القر

ة. 
ّ
الثوري حقوقها  من   

ٍّ
كحق لها  وبا�ستخدامها  ة 

ّ
الثوري

كانت  والكتابة  القراءة  جتيد  بروليتاريا  فولدة  وهكذا 

املكتوب يف الحتاد  الأدب  نطاق  باإغناء وتو�سيع  تب�رّس 

، بدًل من اأن توؤّدي اإىل اإفقاره كما كانت احلال 
ّ
ال�سوفياتي

ة.
ّ
اأ�سمالي

ّ
يادة الر

ّ
يف الغرب يف ظّل ال�س

وكان هذا القتناع مبثابة فعل اإميانٍ عند ماياكوف�سكي   

التجديدات  اأّن  نف�سه  له  لت 
ّ
�سو وقد  اأكتوبر.  ثورة  بعد 

الن�ساط  األوان  من  لوٌن  هي  اإّنا  �سعره  يف  ة 
ّ
ال�ّسكلي

. فعندما كان يبتكر ال�سعارات لوكالة الدعاية 
ّ
ال�سيا�سي

ة - الرو�ستا ROSTA - اأو يجول يف اأنحاء الحّتاد 
ّ
احلكومي

اأمام  ة 
ّ
ال�سعري الّندوات   طوًل وعر�سًا عاقداً 

ّ
ال�سوفياتي

بوا�سطة  باأّنه،  موقنًا  كان  ال، 
ّ
العم من  غفريةٍ  جماهريٍ 

وبالتايل  جديدة،  ا�ستعاراٍت  دخل 
ُ
ي �سوف  كلماته، 

تلك  اأّن  ومع  العاملة.  الطبقة  لغة  اإىل  جديدة،  مفاهيم 

نني، اإّل اأّنها كانت 
ّ

 ال�س
ّ
اجلولت اأوهنْت �سّحته على مر

ذاتها  احلياة  اأّن  فيها  بدا  التي  القليلة  املنا�سبات  من 

كان  للعبه،  نف�سه  انتدب  الذي  ور  الدَّ ذلك  �سّحة  توؤّكد 

اجلمهور يفهم كلماته. رمّبا كان املعنى الكامن وراء تلك 

الكلمات يغيب عن اأذهانه، غري اأّنه مل يكن لياأبه بذلك 

ن�ستون، مثلما كان ياأبه 
ُ
لقي وهم ي

ُ
ي »هناك« حيث كان 

اإىل  اً 
ّ
م�سطر كان  التي  الالمتناهية  امل�ساجالت  يف  له 

ني 
ّ
احلزبي وامل�سوؤولني  النا�رسين  مع  »هنا«  فيها  اخلو�س 

عن جمال الأدب. فهناك كان اجلمهور، اأو الق�سم الأكرب 

منه، يحد�س اأّن فرادة ماياكوف�سكي اإّنا تنتمي اإىل فرادة 

لقون 
ُ
ي الرو�س  ال�سعراء  معظم  كان  فقد  ذاتها.  الثورة 

يلقيه  ماياكوف�سكي  كان  مناحة، يف حني  وكاأّنه  ال�سعر 

وت باجّتاه �سفينةٍ اأخرى  ٍ لل�سّ
ّ

مثل بّحارٍ ي�سيح عرب مكرب

عرب بحرٍ هائج.

اللحظة  تلك  يف  ة 
ّ
الرو�سي اللغة  حال  كانت  هكذا   

ال�سعر  ت�ستدعي  لغًة  كانت  اإّنها  والقول  ة. 
ّ
التاريخي

حماولةٌ  هي  اإّنا  مباِلغة  ة 
ّ
لغوي ا�ستعارًة  لي�س   

ً
ا�ستدعاء

ة يف عددٍ حمدودٍ من الكلمات.
ّ
لخت�سار حلظةٍ تاريخي

العالقة -  تلك  الآخر يف  ف 
َ
الطر ب�ساأن  ماذا  ولكْن،   

 نوعٍ من ال�سعراء كان؟ يبقى 
َّ
ماياكوف�سكي ال�ساعر؟ اأي

د بحيث يتعّذر ت�سنيفه 
ّ
ماياكوف�سكي على قدرٍ من الّتفر

باملقارنة مع �سعراء اآخرين. ولعّلنا نبداأ ت�سنيفه ك�ساعر 

بتفّح�س نظرته اإىل ال�ّسعر، ولو انطوى الأمر على قدرٍ 

د 
ّ
من الفجاجة، اآخذين بالعتبار اأّن هذا الّتعريف متجر

غوط التي كان ال�ساعر عر�سًة لها طوال حياته  من ال�سّ
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ة 
ّ
الّذاتي العوامل  فيها  ز 

ّ
ني اأن  علينا  يتعّذر  وهي �سغوط 

ة.
ّ
عن العوامل التاريخي

يف  ال�سعر،  اإىل  طريقه  ماياكوف�سكي  ي�سف  هكذا   

ة:
ّ
املالحظات نحو �سريته الذاتي

»اليوم كتبُت قصيدة. أو باألحرى: مقاطع من 
قصيدة. إّنها سّيئة. ال تصلح للّنشر. »ليل« جاّدة 

ستريتنسكي. قرأُت القصيدة لبورليوك. وأضفُت: 
إّنها من نْظم صديق. جمد دافيد ونظر إلّي: »أنت 

نفُسك كاتُبها!« ثّم صاح: »إّنك لعبقرّي!«. فرحُت 
لهذا اإلطراء الرائع الذي ال أستحّقه... فانكبْبت 

على الّشعر. في تلك الليلة، أمسيُتني شاعرًا على 
نحٍو فجائّي تمامًا«.

تلبية الطلب االجتماعي

لأّنه  �ساعراً  �سار  اإّنه  قوله   
ّ
املهم لكّن  ملتب�سة.  اللهجة 

طاقته  كانت  طبعًا،   .
ً
ا�ستدعاء ة 

ّ
املهم لتلك  ا�ستدعي 

ة كامنًة اأ�ساًل. والأرجح اأّنها كانت �ستتفّجر عاجاًل 
ّ
العبقري

اأو اآجاًل. اإّل اأّن مزاجه ق�سى باأن ياأتي تفّجر تلك الطاقة 

تلبيًة لطلٍب معنّي.

ب�سفته  ال�سعر  اإىل  الإ�سارة  يوا�سل  �سوف  بعد،  فيما   

معنّي،   »
ٌّ
اجتماعي  

ٌ
»طلب بال�رسورة  يقابله  اأن  يجب  اأمراً 

تاأتي الق�سيدة تلبيًة مبا�رسًة له. واجلامع امل�سرتك بني �سعره 

هو  الالحق   
ّ
ال�سيا�سي و�سعره  امل�ستقبلية  فرتته  املتوّقد يف 

ال�ساعر  مواجهة  نط  بذلك  ونعني  املخاطبة.  �سكل  حتديداً 

اأو  امراأًة  الـ»اأنت«  هذا  يكون  قد  يخاطب.  الذي  للـ»اأنت« 

�سكل  على  يطراأ  ل  ًا 
ّ

تغري اأّن  اإّل   ،
ّ
احلزبي امل�سوؤول  اأو  الله 

تقدمي ال�ساعر حلياته اإىل الذين يخاطبهم. عَبثًا تبحث عن 

ة اإ�سفاء 
ّ
الـ»اأنت« يف حياة الـ»اأنا«، ذلك اأّن ال�سعر هو عملي

ف 
ّ
ت�رس يف  املو�سوعة  ال�ساعر  حياة  على  �ساعرّي  معنى 

الآخر. قد يقول قائٌل اإّن ذلك القول ينطبق، اإىل هذا احلّد اأو 

ال�سعر  اإّن  القائلة  اأّن الفكرة  اإطالقاً، غري  ال�سعر  ذاك، على 

نطٌ من التبادل يفعل فعله بني حياة ال�ساعر وبني الطَلبات 

التي ت�سعها عليه حيواٌت اأخرى، فكرة متبلورة بنوع خا�ّس 

اإّنها تنطوي على املبداأ القائل  ة. 
ّ
يف الظاهرة املاياكوف�سكي

ا�ستقبال  نط  بح�سب  يلقاه  ل  اأو  تربيره  يلقى  ال�سعر  اإّن 

التي  ال�رساعات  من  هاّماً  �رساعاً  نالم�س  هنا  له.  الّنا�س 

هي  مبا  اللغة  هو  هنا  فاملبتدى  ال�ساعر.  حياة  تخرتم  كانت 

الآخرين على  املنتهى هو حكم  اأّن  الأ�سا�س. على  املُعطى 

تعاطى  نة. فقد 
ّ
معي الّلغة يف ظروف  لتلك  ا�ستخدامه  ة 

ّ
كيفي

ماياكوف�سكي مع اللغة وكاأّنها ج�سده ذاته، وترك لالآخرين 

روا ما اإذا كان لذاك اجل�سد احلّق يف احلياة اأم ل. 
ّ
اأن يقر

 واحدة 
ّ
ناعي كانت املقارنة بني اإنتاج ال�ّسعر والإنتاج ال�سّ  

اختزال  اأّن  غري  ماياكوف�سكي.  لدى  الأثرية  املقارنات  من 

بالتكنولوجيا   
ّ
امل�ستقبلي باإعجابه  ال�ستعارة  تلك  تف�سري 

احلديثة يجانب احلقيقة. فال�سعر بالن�سبة اإىل ماياكوف�سكي 

ة وحتويل. وهو يتحّدث عن جتربة 
ّ
 للتجربة ال�سخ�سي

ٌ
ت�سنيع

ال�ساعر مبا هي املاّدة اخلام لل�سعر، يف حني اأّن الق�سيدة هي 

:
ّ
ي الطلب الجتماعي

ّ
 الذي يلب

ّ
املنتوج النهائي

»وحده جهد تمهيدّي قد نال نصيبه الوافي من 
االختمار يوّفر لي الوقت الالزم إلتمام نصٍّ معّين، 
ذلك أّن متوّسط إنتاجي اليومّي يتراوح بين ثمانية 

وعشرة أسطر«.

»إّن الشاعر هو ذلك الكائن الذي يرى إلى كّل 
اجتماٍع أو إشارة مرور أو كّل حدٍث من األحداث، في 
أّي ظرٍف من الظروف، على أّنه ماّدة قابلة للّصياغة 

في كلمات«.

القوايف  تاأليف  هو  التمهيدّي  باجلهد  يعنيه  كان  والذي 

ة واختزانها من اأجل ا�ستخدامها 
ّ
وال�سَور والأبيات ال�سعري

 باأطوارٍ عديدة، كما يقول 
ّ
الالحق. فـ»�سناعة« الق�سيدة متر

ب�رساحةٍ نادرة يف مقاله »كيف ت�سنع الأ�سعار؟«. ياأتي يف 

املقام اجلهد التمهيدّي الذي يقوم على �سكب التجربة يف 

ًا.
ّ
كلماٍت واختزان تلك املقاطع الكالمية املوجزة ن�سبي

»حوالي العام 1913 كنت عائدًا من ساراتوف 
إلى موسكو، ولكي أثبت إخالصي المرأٍة كانت 
ترافقني، قلت لها: »ما أنا ببشر، إّنما أنا غمامٌة 

ترتدي سروااًل«. وما إن تفّوهُت بتلك العبارة حّتى 
لَمع في خاطري أّنها قابلة لالستعمال في قصيدة. 

الشعـــــــــــــــــــــــر بالنسبة إلى ماياكوفسكي تصنيع للتجربة 
الشخصيــــــــــــــــــة وتحويل. وهو يتحدث عن تجربة الشاعر 
أن  حين  في  للشعر،  الخام  المادة  هي  بمـــــــــــــــــــــــــــا 
القصيدة هي المنتوج النهائي الذي يلبي الطلب االجتماعـــــي.
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بعد مضّي سنتين على الحادثة، استخدمُت 
»غمامة في سروال« عنوانًا لقصيدة جاهزة كانت 

تبحث عن عنوان«.

ًا« 
ّ
اجتماعي »طلبًا  ة 

ّ
ثم باأّن  ال�ساعر  اإدراك  ياأتي  ذلك  بعد 

لق�سيدةٍ حول مو�سوعٍ معنّي، فيجهد لكي يتفّهم احلاجة 

تاأتي  واأخرياً،  ما ميكن.  باأ�سمل  الّطلب  ذلك  الكامنة وراء 

الق�سيدة مبا يتالءم وتلك احلاجة. هنا يحاول  ة نظم 
ّ
عملي

ال�ساعر اأن يفيد الإفادة الق�سوى ممّا قد �سكبه �سابقًا يف 

ة تتطّلب الختبار تلو الختبار. 
ّ
كلمات. اإّل اأّن هذه العملي

الق�سيدة  تكت�سب  ذاك  اإذ  اأخرياً،  الّنظر  ي�ستوي  وعندما 

ة:
ّ
طاقتها التفجريي

أّيها الرفيق جابي الضرائب
أقسم بشرفي

أّن قافيًة
ال تكّلف الشاعر

أكثر من فلس أو فلسين
اسمْح لي بهذه االستعارة:

القافية
عبوة

عبوة ديناميت
وبيت الشعر هو الفتيل

يحترق الفتيل
فتنفجر العبوة

ويتناثر حطام المدينة في الجّو:
تلك هي القصيدة
فما هي الضريبة

على القوافي
التي تصيب الهدف؟

وتقتل على الفور؟
لو أّنه

لم يبَق على هذه البسيطة
غير خمس قواٍف متوارية

ولو أّنها في مجاهل فنزويال
القتفيُت أثرها

غيَر آبٍه بقيٍظ أو صقيع
ولغْصُت بحًثًا عنها

مثقاًل بجالميد التسليفات والقروض
فيا أّيها المواطن،

اّدخْر ثمن بطاقة الّسَفر!
فالشعر - كّل الشعر! -

رحلٌة في المجهول!
الشعر

مثل الّتنقيب عن الّراديوم
أوقّية واحدة من المنتوج

مقابَل عاٍم من العمل.
في سبيل إنتاج كلمٍة واحدة

عليَك أن تصّنع
آالف األطنان

من خام الكالم
ولكن، قارن قدح شرار

تلك الكلمة
باالحتراق البطيء

للكلمات الخام!
فتلك الكلمة

تقّطر ألوف السنين
وتهّز أفئدة الماليين!

ة تبادل
ّ
ال�شعر عملي

اء 
ّ
ما اإن ينتهي نظم الق�سيدة حّتى تتطّلب اأن يقراأها القر

ة 
ّ
ال�سعري ندواته  يف   .

ً
اإلقاء نف�سه  ال�ساعر  يلقيها  اأن  اأو 

اأو  �سباق  ارة 
ّ
�سي �سائق  مثل  ماياكوف�سكي،  كان  ة، 

ّ
العام

اأّن  فارق  مع  منتجاته،  ميزات  ي�ستعر�س   ،
ّ
جتريبي ارٍ 

ّ
طي

 اإّنا يف 
ّ
معر�س الق�سائد مل يكن على الأر�س ول يف اجلو

اأذهان م�ستمعيه.

رغبة  تخدعنا  اأن  يجوز  ل  اأمر  من  يكن  ومهما   

فنح�سبها  ال�سعر،  اإنتاج  ة 
ّ
عملي عقلنة  يف  ماياكوف�سكي 

ة مرتعة ب�سغٍف 
ّ
اً من الأ�رسار. فقد كانت روؤياه ال�سعري

ّ
خلو

تزعزعه اأبداً رغبة ال�ساعر.

يغفو الكون
وأذنه الجّبارة

المحشًوة ببراغي
- هي النجوم -
ملقاة على كتفه

ة 
ّ
مع ذلك، كان ماياكوف�سكي يرى اإىل ال�سعر ب�سفته عملي

ة ترجمةٍ تهدف اإىل جعل جتربة ال�ساعر قابلًة 
ّ
تبادل، بل عملي

اللغة.  بكيمياء  يوؤمن  كان  الآخرين.  قبل  من  لال�ستخدام 
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. وعندما 
ّ
ل العجائبي

ّ
ففي فعل الكتابة نف�سه يحدث التحو

يي�سينني عام ١٩٢٥، عجز عن  ال�ساعر  انتحار  كتب عن 

اأن يبقى  ال�ساعر  ملاذا كان على  مقنعةٍ  واحدةٍ  تقدمي حّجةٍ 

على قيد احلياة، واإن يكن اعترب اأّن هذا ما ميليه عليه الّطَلب 

ثاء هي بيت الق�سيد: 
ّ
. اإّن املقاطع الأوىل من الر

ّ
الجتماعي

د دواة حرب، ملا 
ّ
الفندق جمر لو كان يف غرفة يي�سينني يف 

قطع �رسايني ر�سغه و�سنق نف�سه. لو كان يف مقدوره فقط اأن 

يكتب، لرمّبا بقي على قيد احلياة. فاأن تكتب يعني اأن تختلي 

 اإىل الآخرين يف اآنٍ معًا.
ّ
بنف�سك واأن تن�سم

يتحّدث ماياكوف�سكي يف الق�سيدة ذاتها عن ال�سعب   

كّل  ويهاجم  وتتنّف�س«،  لغتنا  فيه  »تعي�س  الذي   
ّ
الرو�سي

 لّلغة )مردفاً اأّنه لو قّدر ليي�سينني 
ّ
ا�ستخدام خجول اأو اأكادميي

اأن  لدعاهم  تاأبينه،  يف  التقليدّيني  اخلطباء  اإىل  ي�ستمع  اأن 

وا مراثيهم يف اإ�ستهم(. اإّل اأّنه يعرتف، يف املقابل، باأّن 
ّ
يد�س

يت�ساءل:  اأّنه  مع  الكّتاب،  على  الوطاأة  �سديد  الأزمة  وْقع 

 يقول:
ّ
ولكن اأّي زمٍن مل يكن �سديد الوطاأة عليهم؟ ثم

إّنما الكلمات
هي طالئع

البشرّية الّزاحفة
تقّدموا!

خلُفنا
الّزمن

يتفّجر مثل ألغاٍم أرضّية!
لن نترك
للماضي

غير ضفائر
شعورنا

المتشابكة بالّريح

بني ماياكوف�شكي وريت�شو�س

تو�سيحًا لفكرتنا، قد ي�ساعد اأن نقارن ماياكوف�سكي بكاتٍب 

الذي  ريت�سو�س  باني�س  املعا�رس   
ّ
اليوناين ال�ساعر  هو  اآخر 

. لكْن 
ّ
 و�سيوعي

ٌّ
 �سيا�سي

ٌ
هو، مثله كمثل ماياكوف�سكي، �ساعر

ينا، يقع ريت�سو�س 
َ
غم من اللتزام امل�سرتك ل�ساعر

ّ
على الر

ماياكوف�سكي.  مع  باملقارنة  ال�سعر  من  الأخرى  ال�سّفة  يف 

كتابٍة ول من  فعل  ريت�سو�س من  الأ�سعار عند  تولد  اإذ ل 

 
ّ
لة لقرار اأ�سا�سي ت�سنيعٍ للكلمات. يولد ال�سعر عنده كمح�سّ

املنتوج  الأ�سعار  تكون  اأن  من  وبدًل  بال�ّسعر.  له  عالقة  ل 

 
ّ
ةٍ �سديدة الّتعقيد، تبدو كمنتوج فرعي

ّ
ةٍ اإنتاجي

ّ
النهائي لعملي

ريت�سو�س  اأ�سعار  باأّن  النطباع  ك 
ُ
في�ساور منتجاتها.  من 

بات 
ّ
 من تر�س

ٌ
ب

ّ
تاأتيه قبل تراكمها يف كلمات: اإذ اإّنها تر�س

ريت�سو�س  يوؤّكد  بق�سائده  لي�س  م�سبق.  قرارٍ  اأو  موقٍف 

. بل بالعك�س من ذلك، ب�سببٍ من موقفه 
ّ
ت�سامنه ال�سيا�سي

�س بع�س الأحداث لديه لبو�ساً �سعرّيًا:
ّ
، تتلب

ّ
ال�سيا�سي

يوم السبت، الساعة الحاديَة عشرة قبل الّظهر
النسوة يجمعن الّثياب
من على حبل الغسيل.

صاحبة الّدار واقفة عند عتبة
الفناء

رجٌل يحمل حقيبة.
وآخر يعتمر قّبعًة سوداء

الموتى ال يدفعون اإليجار
قطعوا خّط الهاتف عن إيلين.

بائع الكعك ينادي عمدًا:
»كعك، سخن، يا كعك«

عازف الكمان الشاّب على الّنافذة
»سخن وطّيب الكعك«

يقول.
يرمي كمانه على الّرصيف

الببغاء تراقب من فوق كتف الخّباز.
صاحبة الّدار تخشخش بمفاتيحها.

النسوة الّثالث يدخْلن البيت
ويصفْقن الباب.

مواجهة  يف  بريت�سو�س  ال�ست�سهاد  الق�سد  لي�س 

من  خمتلفان  نَطان  اإّنهما  العك�س.  اأو  ماياكوف�سكي، 

ف�سعر  متغايرة.  نف�سها  هي  ظروٍف  يف  يكتبان  ال�سعراء 

 
ٌّ
فرعي منتوج  ة( 

ّ
ال�سعري ته 

ّ
عبقري من  )ب�سبٍب  ريت�سو�س 

من منتجات خياره الذي هو خيار معار�سة ومقاومة. فيما 

اأن  عليه  مُيلي   
ّ
ال�سيا�سي الواجب  اأّن  ماياكوف�سكي  يرى 

 ،
ّ
علني واحدهما  عند  ال�سعرّي  ال�سكل  يوؤّكد.  واأن  ميّجد 

ًا، 
ّ
ظاهري يبدو  قد  ما  عك�س  وعلى  الّثاين.  عند  ّي 

ّ
�رس

ل اأ�سّد عزلًة من الثاين.
ّ
فالأو

ْت لغة الثورة
ّ

تغري

اللغة  اإّن  القول  ميكننا  ماياكوف�سكي.  اإىل  الآن  لنعْد 

عن  وتنّقب  ًا، 
ّ
جماهريي �سعراً  ت�ستدعي  كانت  ة 

ّ
الرو�سي

الأوىل.  �سنواتها  وخالل  الثورة  قبل  ني 
ّ
الوطني �سعرائها 
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ة 
ّ
اإذا كانت عبقري ما  م�ساألة  احل�سم يف  ي�ستحيل  اأّنه  ومع 

اأّنها  اأم  ال�ستدعاء  ذلك  بفعل  ظهرت  قد  ماياكوف�سكي 

ته وبني 
ّ
ترعرعت فقط يف كنفه، فاإّن هذا الّتزامن بني عبقري

حالة اللغة يف ع�رسه كان عن�رساً حا�سمًا يف نتاج ال�ساعر 

مل   
ٌ
تزامن لكّنه  موته،  يف  اأي�ساً  ورمّبا  حياته  امتداد  على 

ر طوياًل.
ّ
يعم

ة اجلديدة« )الـ»نيب« 
ّ
منذ افتتاح »ال�سيا�سة القت�سادي  

ًا، 
ّ
 خفي

ّ
الّتغري كان   ،

ّ
تتغري نف�سها  الثورة  لغة  اأخذْت   )NEP

خفى على �ساعرٍ منربّي مثل 
َ
اأول الأمر، اإّل اأّنه مل يكن لي

ماياكوف�سكي. ومع الوقت، مل تعد الكلمات تعني متامًا ما 

دق كان خارقًا.  تقوله. )اإّن ت�سميم لينني على القول ال�سّ

فاإذا وفاُته منعطٌف حا�سم يف هذا امل�سمار كما يف �سواه(. 

ما  بقْدر  املعاين  من  حتجب  الكلمات  اأخَذت  ًا، 
ّ
تدريجي

ووجٌه  ة 
ّ
للّنظري وجٌه  وجهان:  للكلمة  �سار  عنها.  تف�سح 

للممار�سة. فمثاًل، �سارت كلمة »�سوفيات« �سفة مالزمة 

اإّل   - تدّل  تعْد  ومل   .
ّ
الوطني لالعتزاز  وم�سدراً  ة 

ّ
للوطني

ة. 
ّ
ة الربوليتاري

ّ
ة - على نط معنّي من الدميقراطي

ّ
يف النظري

بعيدٍ،  حدٍّ  اإىل  »الأبكار«،  اء 
ّ
القر جمهور  اأم�سى  هكذا 

جمهورًا من املخدوعني.

خْف�س  ظاهرة  ت�ستفحل  اأن  قبل  ماياكوف�سكي  مات   

الأخرية،  حياته  �سنوات  يف  لكّنه  ة. 
ّ
الرو�سي اللغة  قيمة 

ازدادت روؤياه �سخريًة كما نتبنّي من اأعمال »اخلري« و»البّق« 

ًا. فقد اأ�سحت 
ّ
ام«، وقد لقَيْت جميعها ا�ستقباًل �سلبي

ّ
و»احلم

فلن�ستمْع  دق.  وال�سّ ال�سّحة  فَقَدت  مبَعاٍن  م�سحونة  كلماته 

ام«:
ّ
اإىل املخرج يف الف�سل الّثالث من »احلم

»حسنًا! اآلن جميع الّرجال على المسرح. اركعوا 
على ركبٍة واحدة، احُنوا الظهور وطأطئوا الّرؤوس. 

يجب أن تبدوا مستعَبدين، تمام؟ انهالوا بمعاولكم 
الوهمّية على الفحم الحجرّي الوهمّي. أشّد بؤسًا، 

أنت هناك، يجب أن تبدو أشّد بؤسًا، فإّن القوى 
الظاّلمَة تقهرك.

»وأنت هناك! أنت تمّثل »رأس المال«. قْف هناك، 
أّيها الرفيق، »رأس المال«. سوف تؤّدي لنا رقصًة 

قصيرة تمّثل »القهر الّطبقّي«...

»النساء على المسرح اآلن. أنِت سوف تكونين 
»الحّرّية«. أخالقك الحميدة تخّولِك ذلك. وأنت 
تستطيعين لعب دور »المساواة«، ليس مهّمًا من 
يمّثل هذا الّدور، أليس كذلك؟ وأنِت، يا عزيزتي، 

ستمّثلين دور »األخّوة«، فلسِت تستثيرين من 
المشاعر إاّل هذا الّشعور! جميعكّن مستعّدات؟ 

هّيا! انفثن الجماهير الوهمّية بحماستكّن الوهمّية! 
حسنًا! حسنًا!«.

ما الذي كان يحّل مباياكوف�سكي يف تلك الأثناء؟ امراأة   

على  احلّدة،  متزايد  لنقدٍ  �س 
ّ
يتعر واإنتاجه  ترتكه.  ها 

ّ
يحب

اء باأّنه 
ّ
اعتبار اأّن »َنَف�َسه« بعيٌد عن الطبقة العاملة. اأبلَغه الأطب

ة بال اأمل يف �سفاء، لأّنه يرهق �سوته 
ّ
اأعطب اأوتاره ال�سوتي

ة 
ّ
عند تالوة ال�سعر. وهو، من جهته، اأعلن حّل رابطته الأدبي

 )NEF »نيف«  ت�سميتها  اأعيدت  وقد   LEF )»ليف«  ة 
ّ
الّطليعي

ة 
ّ
الر�سمي »الأكرثّيني«  الكّتاب  رابطة  اإىل  ان�سمامه  واأعلن 

ة جتاهه. والنتيجة اأّنه 
ّ
اب« RAPP( التي كانت دومًا �سلبي

ّ
)»الر

ال�سابقون  اأ�سدقاوؤه  فيما  اجلديدة،  الرابطة  معزوًل يف  بات 

املعر�ُس  اأخرى،  جهةٍ  من  املرتّدين.  عداد  يف  ي�سّنفونه 

اٍت ومل�سقاٍت 
ّ
اأ�سعارٍ وم�رسحي  لنتاجه - من 

ُّ
ال�سرتجاعي

يف  كان  له.  يتوّقعه  كان  الذي  النجاح  يحرز  مل   - واأفالمٍ 

ال�سابعة والّثالثني من العمر - كان بو�سكني يف ال�سّن ذاتها 

احلديثة  اللغة  �س 
ّ
موؤ�س كان  بو�سكني  اأّن  غري  ُقتل.  عندما 

ال�سعر  بلغة  �سيحّل  الذي  فما  منازع.  بال   
ّ
الرو�سي لل�سعر 

 الثورّي التي اآمن بها ماياكوف�سكي ذاَت يوم؟
ّ
الرو�سي

 
ٌ
ماّدة خام اأّنها  اإىل حياته على  يرى  الكاتب  اإذا كان   

تنتظر دخول اللغة، واإذا كان م�سغوًل على الّدوام بت�سنيع 

ة تبادل 
ّ
ة، ويرى اإىل ال�سعر على اأّنه عملي

ّ
جتربته ال�سخ�سي

ذاك  ي�ستنتج  اأن   
ُ
خطر ذلك  عن  ينجم  ل، 

ّ
الأو املقام  يف 

الكاتب اأّن حياته ذاتها م�ستنفدة عندما ُيحرم من جمهوره 

اإّل ك�سذرات  املبا�رس. فلن يرى بعد الآن اإىل تلك احلياة 

غم 
ّ
من�سورة على امتداد ال�سنني. فكاأّنا جنحت الّذئاب، بالر

من كّل �سيء، يف متزيق ج�سمه اإربًا:

»ال تجزعوا، لدينا كالٌب قوّية سوف تمنعهم من 
االقتراب«. ثّمة من أخلف بالوعد. فقد هَجَمت الّذئاب.

تفصح  ما  بقدر  المعاني  من  تحجب  الكلمات  أخذت  تدريجيا، 
عنها. صار للكلمة وجهان: وجه للنظرية ووجه للممارسة. صارت 
صفة مالزمة للوطنية. ولم تعد تدل على نمط  كلمة »سوفيات« 
معين من الديمقراطية البروليتاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
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التعليم يف الثورة

 
ّ
ل اإجنازات التعليم يف رو�سيا - الثورة املر�سوم احلكومي

ّ
اأو

ة بني �سن ٨ و٥٠ �سنة، وهو الإجراء 
ّ
الّداعي اإىل حَمو الأّمي

تعّلم  من  رو�سيا  �سّكان  من  املاليني  ع�رسات  مّكن  الذي 

يف  ي�سارك  تقليٍد  اإىل  ل 
ّ
حتو اأن  لبث  ما  والكتابة.  القراءة 

ال�سبيبة  من  عون 
ّ
متطو والكتابة  القراءة  تعليم  حمالت 

ة يطوفون على الأرياف والأطراف.
ّ
ال�سيوعي

يف ٣٠ اأيلول / �سبتمرب ١٩١٨ �سدر »اإعالن مبادئ«   

اإجراءاته  واأبرز  والتعليم.  الرتبية  حقل  يف  الإ�سالح  عن 

ي »مدر�سة العمل املوّحدة« 
ّ
 فيما �سم

ّ
توحيد التعليم املدر�سي

حتّل حمّل املدار�س ال�سابقة متعّددة امل�ستويات. والتعليم يف 

اإىل  املدر�سة املوّحدة جّمايّن وخمتلط للجميع من �سّن ٨ 

اً موّحدًا 
ّ
١٧ �سنة. وقد اّتبعت تلك املدار�س برناجماً تعليمي

 اجلديد على مبادئ 
ّ
و�سهاداٍت موّحدة. وقام النظام التعليمي

ٍة جذرّيٍة اأبرز ما فيها: 
ّ
ة اإ�سالحي

ّ
تعليمي

القيود  كّل  ومعه  املدر�سة  يف  ال�سلطة«  »مبداأ  اإلغاء   ١

ة املفرو�سة على الطاّلب.
ّ
اخلارجي

ة 
ّ
البيتي والواجبات  الفرو�س  عن   

ّ
التدريجي التخّلي   ٢

ج.
ّ
والعالمات وامتحانات الدخول والتخر

 بالعمل 
ّ
 وربط التعليم املدر�سي

ّ
٣ الهتمام بالّتعليم املهني

اليدوّي حتت �سعار »اأن تعي�س يعني اأن تعمل«.

التخّلي  على  يقوم  الذي  »املرّكبات«  نظام  اعتماد   ٤

 عن نظام »املواّد« ل�سالح نظاٍم عابٍر لالخت�سا�سات 
ّ
التدريجي

ة 
ّ
 والن�ساطات الإن�ساني

ّ
يقوم على العالقات بني العامل الطبيعي

ة.
ّ
والعالقات الجتماعي

ة
ّ
 لنظرّيات اأمريكي

ّ
تطبيق ا�شرتاكي

ن�سطني  ومنّظرين  خرباء  بعّدة   
ّ
التعليمي القطاع  حظي 

لونات�سار�سكي،  اأناتول  بقيادة  اد 
ّ
الرو جيل  من  وخاّلقني 

ة امل�سوؤولة 
ّ
�س ال�سعب للتنوير« Narkompros، املفو�سي

ّ
»مفو

عن التعليم والثقافة، ونائبته ناديا كروب�سكايا، زوجة لينني، 

ة.
ّ
 يف املفو�سي

ّ
وامل�سوؤولة الأبرز عن قطاع التعليم اجلامعي

بالّنظرّيات  تاأّثرهم  الفرتة  تلك  تربوّيي  ُيخِف معظم  مل   

ديوي  جون   
ّ
التقّدمي  

ّ
الأمريكي للمرّبي  ة 

ّ
التعليمي

التعليم  ربط  اإىل  ديوي  �سعى   .)١٩٥٢  -  ١٨٥٩(

واملجتمع«  »املدر�سة  موؤّلفاته  اأبرز  ومن  ة، 
ّ
بالدميقراطي

ة 
ّ
جمتمعي وحدٌة  اأّنها  على  املدر�سة  ف 

ّ
يعر حيث   )١٨٩٣(

حتويل  اأي   ،
ّ
املجتمعي لالإ�سالح  اإطاراً  ت�سّكل  اأن  يجب 

اً يف املجتمع، على 
ّ
التلميذ اإىل مواطٍن ي�سهم اإ�سهاماً اأخالقي

حت�سيل  على  القائم  التعليم  ديوي  انتقد  وقد  تعبريه.  حّد 

التلميذ  طاقات  تنمية  اإىل  ودعا  �سلفاً،  املربجمة  املهارات 

الح العاّم. وعار�س  اإىل اأق�ساها وا�ستخدامها يف خدمة ال�سّ

 ال�سلطوّية يف التعليم، وما تفر�سه 
ّ
املرّبي الأمريكي التقّدمي

اأّنه   
ّ
والأهم ج�سمايّن.  وتقييٍد  ا�ستكانٍة  من  التالميذ  على 

دعا اىل التخّلي عن ممار�سة العلم باجّتاهٍ واحٍد من الأ�ستاذ 

على  قائم  هو  مبا  اجلديد  التعليم  اإىل  ونظر  التلميذ.  اإىل 

املعرفة والأخذ بعني العتبار م�سالح  املوازنة بني تو�سيل 

قادريَن  تالميٍذ  تكوين  اإىل  فدعا  ة. 
ّ
احلياتي التلميذ وجتاربه 

متعّددة  مناهج  خالل  من  امل�ستقّل  النقدّي  التفكري  على 

كفاءات  بتنمية  الكتفاء  على عدم  و�سّدد  الخت�سا�سات. 

الأ�ساتذة واإّنا العمل على تغيري مفهوم التعليم ذاته.

اأبيها.  عن  ديوي  ابنة  كتاب  كروب�سكايا  ترجمت   

املرّبية  عند  اجلديدة  املدر�سة  عن  املركزّية  الفكرة  وكانت 

ة املدر�سة اجلديدة لي�ست تاأهيل 
ّ
كروب�سكايا، ترى اأن مهم

نة بقْدر ما هي تنمية طاقات الّطفل 
ّ
التلميذ لن�ساطاٍت معي

بذاته.  ة 
ّ
امل�ستقبلي حياته  ظروف  باإنتاج  له  �ست�سمح  التي 

اأدخلنا  »لقد  يقول   ١٩٢٠ العام  يف  لونات�ساركي  وكتب 

للو�سائل  اً 
ّ
ا�سرتاكي تطبيقاً  املوّحدة«  العمل  »مدر�سة  يف 

ة«.
ّ
ة التي تتبّناها اأف�سل املدار�س الأمريكي

ّ
التعلمي

إعداد
فريق »بدايات«



بدايات  �لعدد 18- 19 | 2017 / ١4٩2018



بدايات  �لعدد 18- 19 | 2017 / ١502018

 اجلديد عن ديوي
ّ
ومن اأبرز ما اأخذه النظام التعليمي  

لها عن »الرغبات«،  ١ اعتماد »م�سالح« التالميذ، متييزاً 

النقدّية  ومَلَكته  التلميذ  ة 
ّ
�سخ�سي تنمية  نحو  وتوجيهها 

ة وت�سجيع التعاون وامل�ساركة مع الآخرين.
ّ
و�سعوره بامل�سوؤولي

با�ستمراٍر  التعليم  وتطعيم  الختبار  على  الت�سجيع   ٢

باآخر مكت�سفات العلوم.

ي تلك الفرتة بلون�سكي Blonski الذي 
ّ
ومن اأبرز تربوي  

ة على ثالثة: مارك�س وديوي 
ّ
ته الرتبوي

ّ
يقول اإّنه بنى نظري

. وقد اأخذ عن مارك�س مقولته اأّن املجتمع 
ّ
والواقع الرو�سي

اإنهاء  على  ويعمل  العمل  تق�سيم  يلغي  �سوف   
ّ
ال�سيوعي

املدينة  اليدوّي، وبني  والعمل   
ّ
الذهني العمل  بني  الفوارق 

 
ّ
الذاتي »الّت�سيري  ته عن 

ّ
بنظري بلون�سكي  ُعرف  والأرياف. 

بني  التوفيق  على  والرتكيز  التالمذة«  قبل  من  للمدر�سة 

روح  تنمية  وبني  التالمذة،  وم�سالح  الع�رس  متطّلبات 

ة.
ّ
املبادرة عند الطفل وتنمية روح امل�سوؤولي

 )١٨٨٨ - ١٩٤٠( Moisey Pistrack مويزي بي�سرتاك  

التالمذة  لدى  ة 
ّ
النقدي الروح  وتنمية  البتكار  داعية 

�ساحب  وهو  املجتمع.  يف  ة 
ّ
احلقيقي للعالقات  ووعيهم 

على   ١٩٢٠ العام  اأطلقه  الذي  العمل«  »مدر�سة  مفهوم 

وقد  لالإن�سان.  وال�سعادة   
ّ
الرقي حامل  هو  العمل  اعتبار 

املدر�سة  وبني  اليدوّي،  والعمل  التعليم  بني  املزج  اأّن  راأى 

 
ً
وبناء اجلديدة.  املدر�سة  ركيزة  يكون  اأن  يجب  وامل�سنع، 

مات 
ّ
ُنّظمْت »املخي بي�سرتاك وليبي�سن�سكي  على مبادرات 

وقد   .
ّ
ال�سناعي العمل  التالمذة  ميار�س خاللها  الطاّلبية« 

داأب لينني وكروب�سكايا على زيارة تلك املع�سكرات.

ًة 
ّ
ي
ّ
ة احلرب« وقد �سهدْت حر

ّ
كانت تلك فرتة »�سيوعي  

بال  اخلاّلقة  والبتكارات  والتخييل  التجريب  يف  وا�سعة 

احلياة.  ميادين  �سائر  �سهدْته يف  مثلما  التعليم  حدود يف 

من  نتَخبون 
ُ
ي كانوا  الذين  املعّلمني  بدور  الّنظر  اأعيد 

مارك�س  معادلة  ب�سددهم  و�سادْت  ة، 
ّ
املحّلي ال�سوفييتات 

نحو  نف�سه«  هو  يتعّلم  اأن  يجب  املعّلم  »اأّن  عن  ال�سهرية 

من  لينني  دعا  وقد  والتلميذ.  املعّلم  بني  ة جديد 
ّ
قو توازن 

جهته اإىل اإ�سالح امل�سوؤولني عن التعليم قبل ال�رسوع يف 

ني 
ّ
الرتبوي بع�س  اإّن  حتى  ة. 

ّ
التعليمي ال�سيا�سات  اإ�سالح 

اإّن  حتى  اأ�ساًل،  �سٍة 
ّ
كموؤ�س املدر�سة  جدوى  عن  ت�ساءلوا 

على  املدر�سة«  »ا�سمحالل  اإىل  دعا  �سولغني،  اأحدهم، 

�رسورة  غرار  على  ة، 
ّ
و�سلطوي ة 

ّ
طبقي �سة 

ّ
موؤ�س اعتبارها 

ا�سمحالل الدولة.

وبرز جيٌل جديٌد من الرتبوّيني، منهم الفيل�سوف والعامل   

�س 
ّ
 اأنطون ماكارنكو )١٨٨٨ - ١٩٥١( الذي اأ�س

ّ
النف�ساين

احلرب  دي 
ّ
وم�رس ال�سوارع  لأطفال  املالجئ  وبنى  املاآمت 

ق 
ّ
طب الأحداث.  ات 

ّ
اإ�سالحي لقطاع  مديرًا  وكان  ة 

ّ
الأهلي

ات 
ّ
ماكارانكو مفهوم »مدر�سة العمل« خالل اإدارته اإ�سالحي

الأحداث التي اعتمد فيها منهجًا يقوم على احرتام الأحداث 

املنِتج.  العمل  التعليم مع  ثقتهم وربط  والعمل على ك�سب 

وقد اأُعجب مك�سيم غوركي مبنجزات ماكارنكو وكتب مقالً 

 من نطٍ جديد. 
ٍّ
تربوي يه فيه مبا هو رائٌد لفكرٍ 

ّ
�سهريًا يحي

الأو�سمة  اأرفع  احلمراء«،  الراية  »و�سام  ماكارنكو  منح  وقد 

ة. من اأبرز موؤّلفات ماكارنكو »الطريق اإىل احلياة« 
ّ
ال�سوفياتي

ة عن تالمذته من املاآمت 
ّ
)١٩٣٣( الذي يروي ق�س�ساً واقعي

كتب  ات 
ّ
كال�سيكي اأد  ميّثل  وهو  الأحداث.  ات 

ّ
واإ�سالحي

، قراأه املاليني وُترجم اإىل ٥٤ 
ّ
الرتبية على ال�سعيد العاملي

 وحده ٨٥ طبعة.
ّ
لغة، وُطبع يف الحّتاد ال�سوفياتي

ويف العام ١٩٢٨ زار ديوي رو�سيا وُده�س لكت�سافه   

اته. ومع اأّن ديوي مل 
ّ
ق نظري

ّ
 فيها يطب

ّ
اأّن النظام التعليمي

اها، 
ّ
�سم ما  للثورة«، على  »ذراعًا  باتت  املدر�سة  اأّن  يغفل 

الوحيد  البلد  هي  ة 
ّ
ال�سوفياتي رو�سيا  باأّن  اعرتف  اأّنه  اإّل 

ة والّن�ساطات 
ّ
 فيه الربط بني الن�ساطات الرتبوي

ّ
الذي يتم

ديوي  . ولحظ 
ّ
الر�سمي  

ّ
التعليمي النظام  ة يف 

ّ
الجتماعي

املجتمعات  يف  بط 
ّ
الر هذا  حتقيق  مينع  ما  اأّن  ذلك  فوق 

ة هو الت�سجيع على املناف�سة بني الأفراد وال�سعي 
ّ
الراأ�سمالي

وراء الربح الفردّي.

ومن مفارقات ذلك العام اأّنه اآذن ببدء الرّدة على تلك   

الرتبية  حقل  يف  والتخييل  والبتكار  ة 
ّ
احلري من  الفرتة 

ة« 
ّ
ات ديوي للهجوم مبا هي »فردي

ّ
�ست نظري

ّ
والتعليم. تعر

ة. 
ّ
الطبقي ال�رساعات  بتخدير  اإّل  ت�سهم  ل  ة« 

ّ
و»برجوازي

�ستالني  انتقد  باأّنه  ة 
ّ
�سيا�سي اتهامات  ملاكارنكو  ووجهت 

ة. ة، واأخ�سع لنظام مراقبة خا�سّ
ّ
د املعار�سة الأوكراني

ّ
واأي

اإذ  التعليم  يف  ة« 
ّ
التقدمي »الو�سائل  ف�سل  واأعلن   

ات للتالمذة من اأجل حت�سريهم 
ّ
ف�سلْت يف توفري الأ�سا�سي

�ستالني  قب�سة  ا�ستداد  ومع  واجلامعات.  ة 
ّ
املهني للمعاهد 

بها  يتمّتع  التي  ة 
ّ
بالالمركزي ذرعًا  �ساق  ال�سلطة  على 

ة. كان يحتاج 
ّ
ة والفكري

ّ
 وفو�ساه التجريبي

ّ
النظام التعليمي

ني لتنفيذ خّطة التنمية 
ّ
ال املهرة والتقني

ّ
خ�سو�سًا اإىل العم

 
ّ
ة لتجيري النظام التعليمي

ّ
ة الأوىل، فاأعطى الأولوي

ّ
اخلم�سي

ة 
ّ
املركزي اللجنة  لبثت  وما  فّعال.   

ٍّ
مهني تعليمٍ  اإنتاج  نحو 

ة« يف حقل 
ّ
التجريبي »نهاية  العام ١٩٣١  اأعلنت يف  اأن 

العالمات  اإىل  ال�رسيعة  العودة  رت 
ّ
وتقر والرتبية.  التعليم 

والأنا�سيد  املوّحدة  والأزياء  والعقوبات  والمتحانات 

ة العَلم.
ّ
ة وحتي

ّ
الإلزامي

نعوم غابو
وأنطوان پيڤزنر
البيان الواقعي، ١٩20
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نعلن الآتي: اليوم وِلد لدينا املكان والزمان. املكان والزمان: ال�سكالن الوحيدان اللذان تقيم فيهما احلياة، لذا، فهما ال�سكالن 

الوحيدان اللذان يجب ان ينبني عليهما الفن. 

الدول، النظمة ال�سيا�سية والقت�سادية، تنهار حتت وطاأة القرون؛ الأفكار تتهاوى، لكن احلياة �سلدة، تنمو ول ميكن   

اأكرث  ان�سان عظيم مينحنا قاعدة  اأي  اأكرث جناعة؟  ا�سكاًل  اقتالعها، والزمن متوا�سل يف دميومة احلياة احلقيقية. فمن يرينا 

ر�سوخا؟ اأي عبقري ي�ستطيع ان يتخّيل اأ�سطورة اأكرث بهجة من تلك الرواية العادية امل�سماة »حياة«؟

ان الهدف الوحيد لإبداعنا الت�سكيلي هو ا�ستكمال ت�سّورنا للعامل انطالقًا من منظور املكان والزمان.   

لن نقي�س نتاجنا مبقيا�س اجلمال، ولن نِزَنه على كّفَتي ميزان الرّقة وال�سعور. خيط املِعمار باليد، والنظرة �ساخ�سة مثل   

بو�سلة، نبني من�ساآتنا فيما الكون يبني. لهذا، فعندنا ن�سّور الأ�سياء، ننزع عنها الألقاب التي و�سعها لها مالكوها، ومعها كل 

�سي وحملي فال يبقى عليها غري اجلوهر واملظهر، من اجل ا�ستخراج نب�س القوى املخباأة فيها.
َ
ما هوَعر

١ يف الر�سم، ننبذ اللون مبا هو عن�رس ت�سويري. اللون هو الوجه املثايل والب�رسي لالأ�سياء. النطباع اخلارجي �سطحي. 

 ل ي�سرتك ب�سيء مع امل�سمون اجلّواين لالأج�سام. 
ّ
�سي

َ
اللون َعر

نعلن ان �سبغة الج�سام، اأي، جت�سدها املادي وهي ت�سّف ال�سوء، هي احلقيقة الت�سويرية الوحيدة.   

٢ اننا ننكر على اخلط قيمته البيانية. يف احلياة احلقيقية لالأج�سام ل وجود ل�سيء بياين. اخلط ما هي ال اأثر زائل يرتكه 

الب�رس على الأ�سياء ول عالقة له باحلياة اجلوهرية وبالبنية الدائمة لالأ�سياء. ان اخلط عن�رس بياين، تو�سيحي، تزييني فقط. 

اننا نعرتف باخلط فقط مبا هو وجهة القوى ال�ساكنة املخباأة يف الأ�سياء، ووجهة ايقاعاتها.

٣ اننا نترباأ من احلجم مبا هو ال�سكل الت�سكيلي للمكان. ل ميكن قيا�س ال�سوائل بال�سنتيمرتات. انظروا اىل مكاننا احلقيقي. 

ما هو اإن مل يكن عمقًا متوا�سال؟

اننا نعلن العمق مبا هو ال�سكل الت�سكيلي الوحيد للمكان.   

٤ اننا نترباأ يف النحت من الكتلة مبا هي عن�رس نحتي. كل مهند�س يعلم ان القوى ال�ساكنة لالأج�سام ال�سلدة، ومقاومتها 

املادية، لي�ستا وظيفتني من وظائف كتلتهما. مثال: ال�سّكة، الدعامة، العار�سة. لكنكم ايها النحاتون، على اختالف تياراتكم 

والتالوين، تتعلقون مب�سبقات قدمية تقول با�ستحالة حترير احلجم من الكتلة. هكذا: ناأخذ اأربعة م�سطحات وجنعل منها احلجم 

نف�سه الذي ميكننا ان ن�سنعه بوا�سطة كتلة من مئة كيلوغرام. 

هكذا ن�ستعيد للنحت اخلط مبا هو وجهة وهو ما �رسقته منه الأفكار امل�سبقة. وهكذا نوؤكد العمق يف النحت، العمق الذي   

هو ال�سكل الوحيد للمكان.

الوحيدة  العنا�رس  انها  ال�ساكنة على  اليقاعات  تبدو  الفرعوين، حيث  الفن  املوروث من  الألفي  اخلطاأ  ندين  اننا   ٥

لالإبداع الت�سكيلي.

اننا نعلن عن�رسا جديدا يف الفنون الت�سكيلية: اليقاعات احلركية الذي هي ال�سكال اجلوهرية لتعّقلنا الزمن احلقيقي...  

ان الفن مدعّو ملواكبة الن�سان اأينما كان حيث حياته حا�رسة وفاعلة ل تكل ول تهداأ - يف امل�سغل، يف املكتب، يف العمل،   

يف الراحة ويف الرفاه؛ يف اأيام العمل كما اأيام العطل، يف البيت وعلى الطريق – من اجل ان ل تفارق �سعلُة احلياة الن�ساَن.

نعوم غابو
وأنطوان پيڤزنر
البيان الواقعي، ١٩20
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»فتاة مع ليكا«، 

األك�سندر 

رود�سينكو، 

١٩٣٢-١٩٣٣

تصوير وفوتو مونتاج
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فوتو مونتاج 

لأك�سندر 

رود�سينكو لق�سيدة 

ملاياكوف�سكي من 

العام ١٩٢٣
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األك�سندر رود�سينكو، 

معمل الذخرية 

 

األك�سندر رود�سينكو، 

»اأبنية معلقة«

 ١٩٢٠-١٩٢١
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األك�سندر 

رود�سينكو،

الدرج، ١٩٢٩
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ليوبوف بوبوفا، 

تركيب )اأحمر - 

اأ�سود - ذهبي( 

 

اإل لي�سيتزكي، 

»اأهزم البي�س

ب�سعر اأحمر«، 

١٩١٩- ١٩٢٠

 

كازميري ماليفيت�س، 

»تركيب متفوق«، 

 ١٩١٨

 

كازميري ماليفيت�س، 

»تركيب متفوق«، 

زيت على قما�س، 

 ١٩١٥

 

كازميري ماليفيت�س، 

»مكعب اأ�سود 

متفوق«، ١٩١٥

لوحات فّنية
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اإل لي�سيتزكي،

متاثيل من »انت�سار على 

ال�سم�س«،

رجل جديد 

 

اإل لي�سيتزكي،

متاثيل من »انت�سار على 

ال�سم�س«،

رجل الربيد

 

اإل لي�سيتزكي،

بال عنوان،

١٩١٩-١٩٢٠

اإل لي�سيتزكي، 

»ال�سمري رقم 

٩٣«، ١٩٢٣
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نعوم غابو، نافورة 

من بال�ستيك، 

١٩٣٧

نعوم غابو، راأ�س 

من بال�ستيك، 

١٩١٦

العمارة 
والمجسمات
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تعاون بني

اإل لي�سيتزكي 

وماياكوف�سكي 

لكتاب �سعر 

»لل�سوت«، ١٩٢٣

األك�سندر 

رود�سينكو،

اأغلفة من اأ�سل

ع�رسة من �سل�سلة

»Mess Mend« من 

العام ١٩٢٤

تصميم
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األك�ساندر رود�سينكو، 

كتاب ق�سائد 

ملاياكوف�سكي من

العام ١٩٢٣

اإل لي�سيتزكي،

»حوايل مربعني«، 

١٩٢٢
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دمييرتي �ستاخيفيت�س مور، »هل 

تطوعت مع اجلي�س الأحمر«، 

مل�سق من العام ١٩٢٠

 

مل�سق لإل لي�سيتزكي

من العام ١٩٣٠

ملصقات
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األك�سندر 

رود�سينكو،

»كتب رجاء!

يف كل فروع 

املعرفة«، ١٩٢٥
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مل�سق بنائي لفالدميري ليبيديف، 

»عامل يكن�س املجرمني من 

الأرا�سي الرو�سية«، ١٩٢٠



 مذّكرات مالك احلزين!
ود

ّ
مرمي حم

باب  أيقظْتين خمالُب قطٍّ من ضرَ
ليل ميلدور

ل والهاميش يف  عن الُمهمرَ
 روايات عيل المقّري

جمال جرب�ن

١٧0 

١٧4 

١٧8 
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مطلع ترشين الثاين / نوفمرب 20١٧ فوجئ الوسط الفيّن يف لبنان بوفاة الممّثلة والمخرجة المرسحّية مريم مّحود 
اليت كانهتا فهيا وهي  بالّطفلة  بلبنان، وظّلت عالقة  العتيقة، قضاء عّكار  ُولدت مريم يف عكّار  عن 32 سنة. 

تعيش فطام الهجرة إىل بريوت. يف العاصمة، درست المرسح ودّرست المرسح.
كان الموت قلقرَ مريم الدائم، أنأشت مرسحّيهتا »المريم« حول جثة. وكانت العالقة بني العنف والفّن حمور   

شغلها المرسحّي. غادرْتنا وهي تعّد مرسحّية جديدة عن العنف يف احلروب األهلّية.
مع ذلك، كانت مريم العاصية ضاّجة باحلياة والماشريع المرسحّية واألحالم. وقد توّفيت خالل الّنوم وهي   

تعّد للسفر إىل كولن بألمانيا لمتابعة دراسهتا والزواج.
أهسمت مريم يف »بدايات« بعدٍد من المقاالت المتسلسلة لفتْتنا إىل موهبهتا الواعدة يف التخييل والكتابة،   

آخرها بعنوان »مذّكرات مالك احلزين« اليت ننرشها يف العدد.

ال�سم�س،  هذه  وطاأة  من  اأرِوه  مل  اإذا  الليل  مّني  �سي�سيع 

ب�سيٍل  �ساأرويه  اأكرث.  روحي  و�ستجّف  الأر�س،  �ستذبل 

 من ذكرياٍت اأحاول جمعها، تعليبها وتغليفها فهي 
ّ
ذهبي

.
ّ
ه�ّسُة وقابلُة للك�رس، كما هي روح الكائن احلي

�ساأمللم ُفتات ظّله واأنّظف الأر�َس ب�سوائل التطهري.   

�ساأرمّم اأح�سائي جميعها من بعد �سفر التكوين، وحاملا 

اأنتهي �ساأطلب من والدتي اإجنابي وتعليقي على احلائط 

 يف الإطار البنف�سجي. �ساأكون مبت�سمًة هناك 
ّ
الكل�سي

ل حمال.

يوماً ما �ساأ�سري �سغرية. يومًا ما، �ساألعب ولن يكون   

لعبي تكتيكًا. يومًا ما �ساأ�سّمي اليوم.

ال�سطح والقعر، ولن  واأغرق بني  الفرا�س  �ساأنام على   

يكون هناك اأّي منا�سبٍة ملحاولة التقّلب، يطغى على الّليل 

اأحيانًا حاٌل من التكفني.

فقط  عندها  باح،  ال�سّ حتى  الليل  �سيمتّد  ما  يوماً   

�ساأجَهز، �ساأحمل جعبتي واأغادر. عندها فقط �ساأترك ظّلي 

م�سّمراً هنا، فمن دونه يّت�سع مدى حرّيتي!

يوماً ما �ساأنهي املقّدمات ولن اأقطعها بالكثري من الأنني.   

ل�ست اأعتقد اأّنني اأ�ستطيع متابعة الكتابة فالكلمات توؤملني 

ومعدتي ت�رسخ كاأّم تبكي اأولدها وتزّفهم �سهداء وتنادي 

اإذاً  مب�سوط.  وال�سّيد  �سّيد!«.  يا  بتاأمر  اإنت  �سّيد!  يا  »فداَك 

�ساأذهب واأطبخ واأعود لأ�سري اأكرث اإنتاجّية واأقّل عدائّية.

من  وكثرياً  كبريين  �سحنني  طبخت:  ما  التهمُت   

اأ�سّميه.  اأن  رُت 
ّ
قر ج�سدي.  يف  ت�سبح  املعّلبة  موم 

ّ
ال�س

�ساأ�سّمي ج�سدي اليوم: املالَك احلزين.

الدائرة يف ح�رشة املّقّد�س

»اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر
ال إله إال هو  

اهلل أكبر كبيرًا والحمد هلل كثيرًا  
اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر وهلل الحمد.«  

ويليليش ويليليش ويليليشششششششش
»بكرا العيد ومنعّيد  

مندبح بقرة ِسي سّيد  
سي سّيد ما عندو بقرة  
مندبح بنتو هالشقرا،  

ممثلة وخمرجة مرسحية، 
لبنان. درست يف 
»جامعة القديس 
يوسف« ودّرست يف 
»اجلامعة اللبنانية
الدولية«، بريوت.
من أعمالها
مرسحية »المريم«، 
آذار/مارس 20١٧.

مريم مّحود

مذّكرات مالك احلزين!
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سي سّيد ما عندو بنت شقرا  
مندبح بنتو هالسمرا!«  

ة ما قبل الأكل وما بعده تذّكرين 
ّ
حالتي اجل�سدّية والذهني

مبا قبل ١١ اأيلول وما بعد بعد حيفا! كنُت جائعة ف�سمعُت 

�سبعت  وحاملا  د، 
ّ
لل�سي وليمة  اأح�سائي  يقّدم  معدتي  اأنني 

د، �سقراء كانت اأم �سمراء. كيف نقّدم 
ّ
ذبحُت ابنة �ِسي �سي

بنات �سي  اأّنه طق�س احتفاٍل وانت�سار؟ وهل  الّذبح على 

د بقرات؟ من اأبكيها اأكرث، ال�سقراء اأم ال�سمراء؟
ّ
�سي

مني  منعت نف�سي من ترداد هذه الأغنية ل�سعوري ال�سّ  

ة 
ّ
ة قتٍل جماعي

ّ
ز العام، املجموعة الأكرب، بعملي

ّ
مب�ساركة احلي

وذلك منذ اأن حفظتها من دون وعٍي اأو حتليل واأّي نوٍع من 

العبث الذي اأمار�سه يف الآونة الأخرية.

زمٌن  عاماً.  وع�رسين  اأربعة  حوايل  منذ  هذا  كان   

املطر.  وغزير  اأحياناً   
ٌ

م�سم�س عا�سف   
ٌّ
لولبي دائريٌّ 

يف  متحالفًة  ع�ساباٍت  ي�سريون  اإخوتي  اأبناء  مازال 

د اأّنه اآٍت ولأّننا ل ن�ستحّق 
ّ
الأزّقة ليزّفوا لنا العيد. وملجر

بال�سقراء،  �سيذّكروننا  مقابل،  دون  من  علناً  البتهاج 

ول�سُت  ة. 
ّ
اأّنني حنطي لله  واحلمد  مراء، 

ّ
ال�س بعدها  ومن 

البقرة.  وبني  بيني  هنا  ق 
ّ
يفر املجتمع  كان  اإن  اأدري 

وقد  اجل�سد،  �سمراَء  ال�ّسعر  �سقراَء  اأكون  قد  ولالأمانة 

والنابعة  واملكت�سبة،  املوروثة  ة 
ّ
ال�سعبي تقاليدنا  اأغفلْت 

من عدم فهم كتاب القراآن، غارقاً يف عجزه عن مواكبة 

الـ»�سولريوم« والت�سقري!

اليوم  اأطفاَل  اأّن  يعجبني  ل  الدائرة،  فكرة  اأحّب  ل   

يرّددون ما اقتب�سه جيلنا عّمن اأّلفه اخللفاء. القتبا�س نعم 

اً، اقتب�سُت وعدّلُت وطّورُت ومل 
ّ
ولي�س التكرار! �سخ�سي

بالعن�رسّية  �سعرُت  بل  مراء فقط، 
ّ

ال�س اآنذاك عند  اأتوّقف 

تتدّفق من داخلي وبفورة غ�سٍب ورف�س. ذبحُت احلمراء 

وذبحُت الزوجة وتوقفُت قرب جّثتيهما �ساكنًة مت�سائلًة 

د خاٍل من الّذكورة، من 
ّ
م�ستغربة: يبدو اأّن منزل �سي ال�سي

الثريان، رمّبا كّلهم واقفون يف جبهات القتال ورمّبا ُذبحوا 

يف منا�سباٍت �سابقة، رمّبا ل ي�ستطيع اإجنابهم فلعن زوجته 

عر�سه  ليزّين  غريها  ليتزّوج  العيد  يوم  وذبحها  لذلك 

ويغّطي عجزه وي�سّن �سّكينه!

ي�سّن �سّكيَنه على الّزجاج: �سوٌت تتحّطم له الأ�سنان.   

ون على ال�سنتهم وهم  واأكرث من اثني ع�رس �سخ�ساً يع�سّ

الّطريقة  الديك، على  يح�رُسون كيف يذبح والدي عنق 

احلالل. لأيّن �سفيت، والّديك كان قد كرب لدينا، طبَخْته 

منه  اأكل  ومن  اأكله.  اأ�ستِطع  فلم  اأطعمُته،  اأن  بعد  اأّمي 

.
ّ
ا�ستكى مذاَقه: قا�سٍ ومر

اأ�سعر  جني. 
ّ
متفر القتل  ح�رسوا  �سخ�ساً  ع�رس  اثنا   

وال�ّسهادة  بال�ّسهادة،  ياأتي  »حالل«  كلمة  يعي  اأّن  اليوم 

فك فالتاأبني فالّتقييم.
ّ

احلّق ل تاأتي اإّل بح�سور مرا�سم ال�س

عند   
ّ
احلي كلب  الّديك،  من  العتذار  اأ�ستطع  مل   

امل�سلمني. كنُت طفلًة من�سغلًة بتقليد »جان كلود فاندام«، 

اأ�سطح الّطني   عند املغيب على 
ّ
اأحاول ف�سخ قدمي طفلًة 

واأنا  الأ�سفل،  الطابٍق  يف  حتتي  والبقرُة  قربي  والّديُك 

�سوُت  اإيّل  ياأتي  احلني  ذلك  ومنذ  بعمق.  الّتنّف�س  اأحاول 

ّكني.
ّ

الب�رس كَحّف ال�س

 على تقليد اخللفاء، كّل من يف 
ٌّ
يبدو اأّن اجلميع م�رس  

ة. قد يْنعت التاريخ ما يح�سل اليوم باأّنه 
ّ
الأّمة الإ�سالمي

ذكورّي.  بربرّي  يتحّدث عن حزٍب  وهو  ة، 
ّ
همجي الأكرث 

كوالدتي  جميعاً  ن�سائه  روؤية  اليوم  يوؤملني  ما  اأكرث  واأنا، 

با�ستخدام  مدانون  كّلهم  �سيعتي،  واأبناء  كاأبي  ورجاِله 

الّدين ذريعَة جلهلهم، واأكرث من ذلك.

من  الفقرة  هذه  اإىل  ق 
ّ
�ساأتطر اأّنني  بتاتاً  اأعتقد  مل   

وكم  العيد!  اأكره  كم  العيد!  تداعيات  هي  رمّبا  التاريخ، 

املالب�س  �رساء  عادَة  وحّولُت  العا�رسة  بلغُت  مذ  قاطعته 

من  انتقيُت  نوم.  مالب�س  اإىل   - العيد  ثياب   - اجلديدة 

كُت بها كي ل ترغمني 
ّ

خزانتي »البيجاما املمّزعة«، مت�س

والدتي على تقدمي القهوة، واجللو�س، طفلة اأنا، بني الكبار. 

العك�س،  بل على  وامل�ساركة،  واحلوار  للكالم  م�ساحَة  ل 

الله من ر�سى  بابت�سامة، فر�سى  الّنقد  ل 
ّ
 على تقب

ٌ
اإجبار

الوالدين اأّولً.

ن�رسق  نعد  مل  علناً.  الطعام  تناول  ميكننا  الأقّل  على   

اللقمة ون�رسب اللنب من بعده. نفعلها ونّد ل�ساننا لالآخر 

ُقبل  اأبي�س  الل�سان  فاإذا  �سيامنا،  قبول  منه  م�ستعطفني 

�سيامنا ولله احلمد.

ا�سمه  الأ�سحى،  عيد  »الأ�سحى«،  الكبري  العيد  اأّما   

التي  اخلرفان  يذبحون  الرحيم  الرحمن  با�سم  اأ�سحى. 

كانوا  اإن  اأدري  ل  ذبحها.  تنتظر  ال�سوارع  يف  تتوّزع 

تذّكروا اإطعامها وتقدمي املياه لها، اأم اأّنها نفقْت جائعة.

 
األمة  في  من  كل  الخلفاء،  تقليد  على  مصر  الجميع  أن  يبدو 
اإلسالمية. قد ينعت التاريخ ما يحصل اليوم بأنه األكثر همجية، 
وهو يتحدث عن حزب بربري ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوري.
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�سديقه  يرى  واحد  كّل  هكذا،  متوت.  عندنا  اخلرفان   

من  جثِث  قرب  يجثو  بحبل  ملجوماً  ويبكي،  اأمامه  ميوت 

جون، وغالباً ما يت�سارك الرجال 
ّ
�سبَقه، واأربعة رجاٍل يتفر

من  واحدٍة  جهٍة  على  جميعاً  يقفون  الواحدة.  الوقفة 

الثانية،  القدم  وتتدىّل  واحدة،  قدٍم  على  الّثقُل  احلو�س، 

وتع�رُس اليُد اخل�رَس. اإّنها وقفة التاأّمل والّتنظري.

يف املقابل يقُف اخلروف كالإله، مرعوباً، نعم، و�ساهداً.   

يعّلق، ُي�سَلب، يوؤكل، ُين�سى لنعيَد �سلَبه يف ملحمةٍ اأخرى 

اأكرث اّت�ساخاً من ملحمة هذا العام.

هنا  ي�سومون  الب�رس،  حّب  عن  الإله  ي�سوم  كما   

عن الطعام. كما تنق�ّس الطبيعة بكوارثها على �سعف 

على  كمكافاأٍة  بقي  ما  ويرمون  هنا  ُيذبحون  الب�رس، 

�سيامهم، فاإذا ما كافاأهم رّبهم كافوؤوا اأنف�سهم واأخذوا 

منه حّقهم. وقد خلق الله كّل �سيٍء من العدم. »خلقنا 

اأ�سال عدم«.

ة قوامها �سّتة 
ّ
اإلهي العاَم املا�سي قّدم »داع�س« ذبيحًة   

ع�رس �ساّباً من دير الزور. هذا العام �سلخ العرب اأنف�سهم 

وذبحوا بع�سهم بع�ساً ونّكلوا وتوكّلوا، لكّن الدم مل ي�سل 

ة 
ّ
حّد الثمر، وما دام النخل عامراً، ف�ستبقى الأّمة الإ�سالمي

�سواء  فوَقه،  والّذبيحة  املائدة  على  املْن�سف  و�سيبقى  ة 
ّ
اأبي

م�رسّية.  اأم  ة 
ّ
لبناني اأم  قطرّية  اأم  ة 

ّ
ميني اأم  �سورّيًة  كانت 

لكّن  واحد.  بج�سٍد  واحد،  والكلب  قطعان  يف  خرفان 

للج�سد روؤوؤ�ساً كثرية ول راع ول جر�س.

الدائرة يف ح�رشة املغيب

من  لأهرَب  ا�ستاأجرته.  الذي  املنزل  فر�سُت  اأخرياً   

�سخب املدينة، ا�ستاأجرُته يف عمقها.

اأخرياً رّتبُته وفر�سُت هوّيتي على جدرانه.  

فونوغراف،  قّطتان،  قدمي،  راديو  عندي  �سار  اأخرياً   

طاولة طعاٍم من خ�سٍب قوّي.

اأخرياً ر�سمُت ج�سد امراأة عاريًا على احلائط ومتّنيُت   

لو ير�سم العري على كّل �رسيح.

يافة  لل�سّ وغرفة  كبري   
ٌ
�رسير عندي  �سار  اأخرياً   

.
ّ
 واآخر عمومي

ّ
وحّماٌم �سخ�سي

اأخرياً مالأُت لئحَة الإجنازات لهذا العام وحان موعد   

اأذان املغيب.

�ساأن فنحُن غري �سائمني. مل يعد  اأّي  للمغيب  مل يعد   

موعَد ال�ّسواء ول الأكل ول ال�سوارع الفارغة. �سار ذكرى، 

فاملغيُب ينتف�س بري�س �سلطنته �سهراً واحداً ومن بعدها 

 ،
ّ
العامل الفرتا�سي لعاٍم كامل. متامًا كما هو حال  ي�سمت 

من  لي�سكتوا  واحد،  مو�سوٍع  على  يومني  كّل  يثورون 

 يعودون لالنتفا�سة على مو�سوٍع جديد.
ّ
بعدها، ثم

اإذا ما نظرنا بتمّعٍن اإىل هذا الإيقاع لوجدنا اأّن اليوم   

واإن  لالنتفا�سة،  التح�سري  من  عاٌم   
ّ
الفرتا�سي الواحد 

 لهدمنا العاَم 
ّ
 للحقيقي

ّ
انتقلت النتفا�سة من الفرتا�سي

!
ّ
 بيوٍم واحٍد من العامل الفرتا�سي

ّ
احلقيقي

وحتليالتك  واأفكارك  وما�سيك  اأّنَك  تدرك  فقط  هكذا   

عدد  بح�سب  الإنرتنت  �رسعة  رهن  وثورتك  وحماولتك 

»الاليكات«، فيما اإذا �رسبَت الأر�س وجدَت اأّنَك وحيد، 

اأنَت وروحك وم�رسوعك وحيدون معًا يف ح�رسة املغيب.

 
ّ
ماذا �ساآخذ معي اإذاً؟ ماذا �ساأنتقي من العامل احلقيقي  

ة؟ رمّبا �ساأنتقي قطعة النيلون 
ّ
قبل اأن ت�سري ذكراه افرتا�سي

الـ»بونبون«  حبوب  تغّلف  التي  ال�سفراء   
ّ
البال�ستيكي

ة، تلك اّلتي تعلك ب�رسعة. �ساآخذ واحدًة منها، فهي 
ّ
البّني

اأراه  ما  وبكّل  ب�سفارها  يل  بالن�سبة  اأ�ساًل  ت�سّكل  كانت 

ذهَب   ،
ّ
عيني على  وو�سعتها  حملتها  ة 

ّ
مر كّل  خاللها، 

املغيب! رمّبا اإذا واجهُت خوَف الن�سيان والتال�سي ما خفُت 

من الزوال.

ال�سغرية  النقطة  تلك  احلّج،  كامريا  اأي�ساً  �ساأنتقي   

اأّمة حممد  ال�سحرّية التي تكاد ُتدخُل عينيك فيها فرتى 

النخيل وجبَل  الكعبة وبع�َس اجلمال وبع�َس  تدور حول 

الوحيد  هو  واإبلي�س  اإبلي�س،  يعّذبون  وب�رساً  عرفات 

ببوؤبوؤ  اللوان  هذه  كّل  تّت�سع  ال�سور.  خارج   
ّ
الفرتا�سي

عني يف مهّب الريح.

والراديو  الكتب  وبع�َس  جميعها  ثيابي  �ساأنتقي  رمّبا   

القدمي. الأ�سطوانات؟ ل ل! رمّبا اأق�ّس اجلدار واآخذ اجل�سَد 

العاري؟

ابق اأح�س�سُت بالأمان 
ّ

ملاذا كّلما ا�سرتيُت غر�سًا يف ال�س  

ية؟ 
ّ
باحلر �سعرُت  اليوم  منها  واحٍد  من  تخّل�سُت  وكّلما 

دات، وعندما 
ّ
لطاملا ت�ساءلت: ملاذا نطيل �سعرنا، نحن ال�سي

ه لإعادة تطويله؟ يف احلقيقة كان  فقط ي�سري طوياًل نق�سّ

ل بّد من ق�ّس الدائرة واللعب بزواياها ومزاياها.

 
كما يصوم اإلله عن حب البشر، يصومــــــــــــــــــــــــــــــــــون 
هنا عن الطعام. كما تنقض الطبيعة بكوارثها على ضعف البشر، 
ُيذبحـــــــــــــــــــــــــــــــون هنا ويرمون ما بقي كمكافأٍة على 
صيامهم، فإذا ما كافأهم ربهم كافؤوا أنفسهم وأخذوا منه حقهم.
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من  دائريٌّ  كّله  بالعامل  واإذ  ة  اخلا�سّ دائرتي  ق�س�سُت   

دائرتي فوجدُتني عالقًة بظاليل يف  حويل. تخّل�سُت من 

دوائر الآخرين: دوائر يف دوائر. عندما تب�سط دائرتك ترى 

ترى  ل  دائرتك  تلّمع  عندما  املقّنعة.  الفرتا�سيّة  الّدوائر 

�سيئًا فقْد اأهلَك الّلمعاُن عينيك.

الأ�سفر  بالبال�ستيك  ا�ستعنُت  �سغريًة  كنُت  عندما   

لأرى العامل اأكرث جماًل و�رسدُت باخرتاعي زمنًا فالت�سق 

بفعل  فيهما  ذاب  حّتى   
ّ
بعيني الأ�سفر  البال�ستيكي 

فرتة  من  الأ�سفر  البال�ستيك  بكيت  املفرطة.  احل�سا�سيّة 

وجيزة واإذ لدموعي رائحة كيميائيّة!

اأعود  بي  واإذا   ،
ّ
احلقيقي العامَل  تن�ّسقُت  عندها  فقط   

ّية واأ�سعر 
ّ
لأتعّلق بكّل غر�ٍس يف منزيل واأتنازل عنه بحر

يف  و�سعنا  على   
ٌ
قائم الراأ�سمايّل  فالّنظام  الدوائر  بثقل 

اأ�س واحد، ول 
ّ
الّدوائر، �سمن الهرميّة، دوائر يف هرم، والر

كلب يحر�سنا ول جر�س �سوى واحد يدّق عند املوت فقط 

ليختم بذلك اإحدى الّدوائر.

فيما اأبحُث غريزّياً عّمن ب�سط دائرته، اأبحث عنه واأعرف   

اأّننا اإذا تكاثرنا، جمّدداً واأننا �سنعلق بالكارثة - الدائرة!

كتابتي.  يف  الآن  اأ�سمعها  التي  املو�سيقى  توؤّثر  كم   

اإنني  ابق 
ّ

ال�س الف�سل  يف  يل  قيل  حزينة.  اأّنني  اأ�سعر 

اأي 
ّ
الر كان  اإذ  �سحكت  الكالم.  هذا  اأعجبني  »نّقاقة«. 

�ساكر  هاين  لأغاين  اأ�ستمع  اأكن  مل  اأّنني  مع  �سائبًا 

اإىل هاين يف  ق 
ّ
الكتابة على الإطالق. رمّبا �ساأتطر اأثناء 

الف�سول الالحقة، ولكن قبل املغادرة اأ�ستاأذنكم و»مبا اإّنو 

ب«:
ّ
العيد قر

»إيه ويها وعملنا بامية )تلفظ بامي(:
إيه ويها وطلعت مقوامة

إيه ويها قلنا عن العيد مو حلو
إيه ويها طلع أحلى من راغب عالمة

»تلفظ عالمي« ويليليش«.

)يتبع(

 
عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدما كنت صغيرة استعنت بالبالستيك 
األصفر ألرى العالم أكثر جماال وشردت باختراعي زمنا فالتصق 
البالستيكي األصفر بعيني حتى ذاب فيهما بفعل الحساسية المفرطة.
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باب أيقظْتين خمالُب قطٍّ من ضرَ

اليل ميلدور

اشعرة وكاتبة 
وصحافّية تركّية، 
مواليد ١٩65، من 
جمموعاهتا الشعرّية 
»ابنة المطر«
و»موسيقى الماء« 
ولها كتاب نرثي 
»بزينطية«.

اليل اليت جّربت احلياة كثريًا، غمرت نفهسا يف العالم، مضْت بعيدًا يف مغامرة الروح بال خوف أو وجل. 
أقدامهم يف طني األرض ومضْوا بعيدًا يف  الذين غمسوا  أولئك  بالسليقة، من  نيتشوّية  هي شخصّية 
معانقة احلياة. وهي ليست من أولئك التجريدّيني المنّظرين، أصحاب النظرّيات الواضحة اليت متيض 

هبم إىل الموت الشعرّي.
أرْس  من  الماركسّية،  من  هبم  قر رغم  أْفلتوا،  مّمن  الثالث  العالم  شعراء  بني  الّنوادر  من  أيضًا  هي   

من  الشعرّي  ْت حبْدهسا  أْفلترَ وباحلياة.  بالعالم  الاشمل  الكيايّن  االلزتام  ذاك  إىل  ْت  ومضرَ األيديولوجيا 
االطمئنان الذي يستشعُره أولئك المؤدجلون ذوو القناعات واألفكار الهنائّية اليت ال يتطّرق إلهيا الشّك، 

الماسكون باحلقيقة اليت متيض هبم إىل ضمور قرشة المّخ.
ِشعُرها غابة متحّولة األضواء، غابٌة غامضٌة أو اسحة غامضٌة، كما تقول هي، أرسهْتا من يوم دخلهْتا.   
نتلّقى شعرها حداًس كالموسيقى حنهّسا يف كياننا بعمق دون أن حنيط بكهْنها. رسدها واقٌع حلمّي أو قلُم 
ٌر مدهشة ومتحّولة بيرْس بني  رها الشعرّية متيض مناسبة بني الواقع واخليال، هي صورَ حلٍم واقعّي. صورَ

عوالم ثقافّية متباعدة من أشّعة إكس واللزير إىل ميثولوجّيات الّشمال.
تبدو كما لو أهّنا يف تواصل كهرومغناطييّس مع ناسهئا الممطرات كما تصفهّن. ناسؤها الغامضاُت   
آلهٌة أسطورّية وكاهناٌت وقّدياسٌت مثل ميلوزين إلهِة ضباب البحر والقّديسة هيلويز وإيريس العذراء 

الميثولوجّية ذات األجنحة الملّونة واليت نأش قوس قزح من أثر أقدامها وهي نازلٌة من األوليمب.
لكْن من هي اليل ميلدور؟ ومن أين جاءت هذه الاشعرُة المتفّردة بني أبناء جيلها؟ ُولدْت اليل يف   
بلجيكا  وعاشت يف  أوروبا  اخلمس: هامْت يف  القاّرات  يف  إسطنبول. طّوفت  أيدن ونأشت يف  مدينة 
هدٍة عىل حاّفة المرض النفيّس، جتربة كان لها تأثري حاسم يف مستقبل حياهتا.  جتربة زواج أسقطهْتا يف ورَ

وقصيدة »أرض الّنريان« هشادة شعرّية لهذه احلقبة.
بالهندسة  بدأت  وأمريكا.  وإنكلرتا  فرناس  يف  متباعدة  مُدن  ويف  متفّرقة  تّصصات  اليل  درست   
ما  كثريًا  وهي  والفّن،  الثقافة  اجتماع  وعلم  والبيولوجيا  االقتصاد  درست  كما  اآلداب،  إىل  وانتقلت 
ها مصطلحاٍت من العلوم من كيمياء وفزيياء ورياضّيات. كما عملت فرتة من حياهتا يف  ن أشعاررَ تضمُّ

الصحافة وكتبت مقاالٍت يف الّتنظري الشعرّي.
لها عرشة جماميع شعرّية وكتاٌب نرثيٌّ  الرتكّي احلديث.  الشعر  أهّم أصوات  واليوم تعترب اليل من   
واحٌد بعنوان »بزينطّية«. ُنقل شعُرها إىل لغات عّدة مهنا خمتارات »موسيقى الماء« إىل اإلنكلزيّية وقد 
بعنوان »ذهبت كثريًا  وثانية  المطر«  تتكّلم بنت  الفرنسّية جمموعتان »هكذا  صدر يف دبلن، ولها يف 

لصيد أيلة«.
من شعراهئا األثريين رامبو، ريلكة، إيزرا باوند وت. س. إليوت. حترتف الكتابة وتعيش يف إسطنبول.  
خالد الّنجار

اشعر ومرتجم من 
تونس. من مؤّلفاته 
»رساج الّرعاة« وهو 
سلسلة حوارات مع 
كّتاب وشعراء عالمّيني.

ترمجة خالد النجار
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في الزمن الجميل

ال تحّدثوني عن الحّب. فقد بكيت هذه الكلمة.
هناك مسافة تحّطمني. بقايا الّرماد تلك والحروق

التي كنُت قد خبْرتها في الجحيم
على كّل حال ها أنا أحمل اآلن قّفازاٍت من التويل البنفسجّي

قلت في داخل كّل امرأة استعاٌر نجمّي عظيم
وأنا أنام بين صورتين واحدة تبنيني واألخرى تهدمني
وال أعرف إلى اآلن أّيهما تهدمني. بيد أّن ذاك الذي يبنيني

تجّلى لي في ضوء الّسنوات. تجّلى بين جزر
المرجان والعقيق والطواويس وزّين مدينتي الخربة مثل بجعة

فضّية. وبيتي بدونه خاٍو اآلن

موسيقى الماء

ننام في الزجاج. الفراشات/ العقارب
تتطاير من حولي ها هي تقترب مّني اآلن.

رائحة الكلوروفيل
مع ذلك ال شيء يهّم. واآلن لم يعْد هناك شيء.

في أوريسا قيثارٌة أخرى تعزف مثل ذكرى
تسيل كالماء. أيقظْتني مخالب القّط
قّط من ضباب. في جلبة كريستالّية

موت فراشة من زجاج. أهو قلبه هو؟
أم قلبي أنا؟ هناك حيث تتالقى المحيطات

طائر نحام يصيح، مثل بداهة، ال يوجد شيء.
قلت ال يو جد شيء. زهور األوركيدة / البنفسج / الفهود

تعّج من حولنا ونحن ننام في كَتٍل من الّزجاج

أّيتها العاصفُة البعيدة
أنا خائفة

منك
خائفة من غيابك

من تقّلبك الذي نعّده أمانًا
أّيتها العاصفة البعيدة

ال أفهم كيف يكون
هذا الُبعد الَهشُّ قريبًا أيضًا

وهو في اآلن صورة لقاِلَق طائرة
وليزر

معلن للّزوابع التي تصطحبك

هذه الحياة التي بال أمل حيث ال ُتسكب
أّي دمعة تجعلني أقول باألبيض

بياضًا شديد الّنعومة
إّن مياههم تكسر المرآة

إلى شظايا زجاجّية

وفي داخلي حركة مّكوكّية لسيول صغيرة وشقوق

عندما تأتي
ينهار كلُّ شيء ويتكّسر

وعْبر األبواب
يجيء طوفان مفعٌم بكَتل الجليد والّزجاج المكسور

وفي الجدران طقطقة حلمّيات
وفي الّردهة تأثير دوبلر

عشق رجل
يقترب منك بنعومة
مثل دخان سيجارة

أّيها الليثيوم غبارك الذهبّي علق بوجهي
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أحمل إليك مرآًة فوالذّيًة ذات حواف حاّدة أّيتها 
العاصفة البعيدة

آلخذ شكلك الخاّص
ومن أعماقك آخذ قواك الزجاجّية

ذاك أّن للكبرياء أيضًا شبيهها

أّيتها العاصفة البعيدة
سأكتبك يومًا

وستكون هناك مرايا ثقيلة
ال تعكس سواك أنت

وجمال كهربائّي
يجرح األذنَين بالبرافين

سأكتبك يومًا
دون أن أنسى أّنه

ال بّد من الوقت لجسدي البائس
حتى يتّهّيأ للبروق

سأسّجل ذاك الغبار الذي بال ُبقع
شرارة الغبار تلك

ذاك البركان الذي في الجزيرة المتجّمدة

...علينا أاّل ننتظر أبدًا
ها هي ساعة االرتطام بين شبَحي باخرتين هادئتين

أنام ملتحفة بدرعي
بيد أّني وفي الصباح أجد حربة هنا في قلبي

أّيتها العاصفة البعيدة
أقولها لك للمّرة األخيرة
صباح الليالي سوف يأتي

كصباح حيث
لن أجد في فراشي نبيذ جزيرة اليت

ولكْن مثل نهر يفيض على ضفافه
سيكّف قلبي حينئذ عن النبض

وفي سمعك فقط سيستمّر ذاك الحفيف
ألجنحة غادرت لئاّل تعود.

أفّر من نارك الباردة
التي بسببها تتحّول ذاكرتك إلى جليد

طامرة هموم قلب نابض
باخرة تتحّول إلى كرة نار

وكّل ما كان تحّول اآلن إلى بقايا متحّجرة

أحيانًا أفّكر أيضًا:
ما الذي بقي مّما كنته؟

أطراف األعصاب التالفة
الشرايين المشّوهة
ورّبما ساق خشبّية

بقيت صورة بجعة ميتة في الذاكرة

وفي داخلي هناك مدينة وكّل نجومها ال تزال مطفأة

يا أورساالبندة!

إّنه طائر البطريق وقد انبثق من الدخان
في لون الماء نهاية الكآبة

ومن الممكن أيضًا
أن يتشّكل. فيما بيننا طبقاٌت من السّم

...ذاك الرماد األبيض هو الحقد

الفارس الجَنوّي أندريا دوريا
مهندس متذبذب حول تعارض المرأة مع الّرجل

تطّلع إليه هو اآلن مدفون تحت الرمال
ومتى تكون هناك هّزة مستمّرة

تكون له لحظتها طاقة مرعبة



بدايات  �لعدد 18- 19 | 2017 / ١٧٧2018

ُتحدث زلزااًل
شيئًا مثل الجزيئات الذّرّية

مياٌه ُتفرغ بالّشطف موجاٍت من العواطف
أحيانًا إن كانت ال تزال تسّجل بعض الهّزات
ذاك الصدام الذي يذرع حدود األلم الطويلة

يسحبه اإلنسان نحو التاريخ

شيٌء مريٌب يتعّفن
كائناٌت باردٌة تخترق العظم

نقطة الّصفر فوق خرائط األلم
موت من الداخل رقصٌة جنائزّية

إيقاع معدنّي رقص مرّوع
وأنا أحمل

حول خصري نطاقًا أسود من المجهول

هي حرٌب داخَل الحروب
حرب المرأة والرُجل

الكراهيُة تقول تراجْع تراجْع
والحبُّ يقول اقترب اقترب

أنا حرب بحرّية

لتكْن هذه الّذكرياُت التي ال تزال طافية فوق أشّعة غاما
صادرة عنك
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ل والهاميش يف روايات عيل المقّري عن الُمهمرَ

الع�رس  ال�سنوات  خالل  اليمنيّة،  ة 
ِّ
الأدبي ال�ساحة  �سهدت 

الأخرية طفرة هائلة ملحوظة يف الإنتاج ال�رسدّي، جانب 

الرواية على وجه اخل�سو�س. وح�سل ذلك عرب كميّة غري 

رواية  ُكّتاب  خالل  من  اأتت  الروائيّة  الأعمال  من  قليلة 

اأكرث  ُكّتاب ُعرف عنهم واأ�سدروا  اأو من خالل  بالأ�سا�س 

اإىل  كليّة  ب�سورة  التفتوا  لكّنهم  ق�س�سيّة  جمموعة  من 

الرواية واأ�سدروا عدداً منها. كما ميكن النتباه اإىل جتربة 

اأخرى ت�سّكلت على نحو بارز ب�سبب انتقال اأ�سحابها من 

ال�سعر، ولهم اإ�سدارات عديدة م�سهودة حمليّاً وعربيّاً ومتّت 

لكّنهم  اأجنبية،  لغة  من  اأكرث  اإىل  جيّد  ب�سكل  ترجمتهم 

واأ�سدروا  بقّوة  الرواية  منطقة   
ٍّ
فجائي نحو  على  دخلوا، 

 وعربْ دور ن�رس عربيّة كبرية.
ّ
اأكرث من عمل روائي

الق�سرية  ة  الق�سّ اإنتاج  من  انتقلوا  الذين  حالة  يف   

)املقيم  زين  واأحمد  الأهدل  وجدي  مثال  الرواية  اإىل 

عمران  الغربي  وحمّمد  ال�سعودّية(،  العربيّة  اململكة  يف 

املقطري،  وب�رسى  الباقي  عبد  ويا�رس  الكوكباين  ونادية 

باأّن  املعلن  ال�سهري  القول  يف  ال�سبب  اإدراك  هنا  ميكن 

لكتابة  اأّويّل  مترين  اإّل  هو  ما  الق�سرية  ة  الق�سّ كتابة  فعل 

الرواية. لكْن ماذا ميكن القول حول من ترك كتابة ال�سعر 

واإ�سداره وانتقل اإىل الرواية مثال ال�ساعر مروان الغفوري 

)اخلزرجي، دار اأزمنة - عّمان(، ال�ساعرة نبيلة الزبري )زوج 

علي  وال�ساعر  بريوت(   - ال�ساقي  دار   - لعائ�سة  حذاء 

ي )طعم اأ�سود، رائحة �سوداء؛ اليهودي احلايل؛ حرمة، 
ّ
املقر

وجميعها من دار ال�ساقي - بريوت(. هل ميكن هنا، لتربير ما 

حدث من انتقال، احلديث عن النتقال الكبري الذي يفعله 

�سعراء كبار نحو الرواية باعتبارها �سارت مو�سة الع�رس 

 يف العامل كّله 
ّ
احلديث والالفتة الأكرب على النطاق الأدبي

واملنطقة العربيّة على وجه اخل�سو�س؟ وميكن هنا التوّقف 

ا�س بي�سون  عند حالتني عربيّتني تتمثاّلن يف اللبنانيّني عبَّ

وعبده وازن، حيث اأ�سدر بي�سون حتى الآن ثالث روايات 

يف حني اأ�سدر وازن روايتني.

لكن مع هذا قد يبدو اأمر حماولة تف�سري ما حدث غري   

 يف نهاية الأمر هو القيمة التي 
ّ
ذي اأهّميّة كبرية، فما يهم

اإثراء  �سعيد  على  عدمها  من  النتقالت  تلك  اأ�سافتها 

على  قادراً  يبدو  لكي  وتاأهيله   
ّ
اليمني  

ّ
الروائي امل�سهد 

 
ّ
فعل متثيل جيّد لهذا الأدب على م�ستوى امل�سهد الروائي

ملحوظة  اإ�سافة  فعله  �سيء  كّل  وقبل  كذلك   .
ّ
العربي

ملا  ومغايرتها  ذاتها  اليمنيّة  الرواية  �سعيد  على  وخمتلفة 

زيد  مثال  الكبار  اليمنيّة  الرواية  اأ�سماء  اإنتاجه عرب  �سبق 

مطيع دّماج اأو حمّمد عبد الويل.

ي
ّ
حالة علي املقر

ي حالة ثرّية ميكن الرتكاز عليها 
ّ
يبدو الكاتب علي املقر

لت�سكيل لوحة مكثّفة الألوان ت�سري باجّتاه اإحداث تغيري 

ي 
ّ
ة. لقد خرج املقر

ّ
وا�سح التاأثري يف �سيغة الرواية اليمني

ة لكن 
ّ
 متو�ّسط لقى ب�سببه وظيفة حكومي

ّ
من تعليم علمي

ال�سحافة  يف  ا�ستغل  للكتابة.  غ 
ّ
وتفر تركها  اأن  لبث  ما 

ومع  بعدها،  لي�سبح  املرا�سلة  عرب  بداأها  قد  كان  التي 

ة العاملة يف جمال 
ّ
مرور الوقت اأحد اأكرب الأ�سماء اليمني

�ساهم  هذا  واإىل  ة. 
ّ
املحلي ال�سحف  يف  الّثقايف  التحرير 

ة 
ّ
الأدبي لالأعمال  النقدّية  ة 

ّ
ال�سحافي الكتابة  يف  ي 

ّ
املقر

بحكم  ت�سله  وكانت  وقتها،  حديثًا  ال�سادرة  ة 
ّ
العربي

ة 
ّ
العربي الوا�سعة مع عدد غري قليل من الأ�سماء  عالقاته 

ي كتابًة كحلقة 
ّ
ال�سهرية. وبذلك ظهر ما كان يفعله املقر

 وبني ما يحدث خارج اليمن من 
ّ
و�سل بني القارئ املحّلي

ة وفكرّية على حدٍّ �سواء.
ّ
اإ�سدارات اأدبي

ي وقته كاماًل لإنتاج 
ّ
لكْن ما لبث اأن اأعطى علي املقر  

يف  والنبيذ  »اخلمر  عنوان  حمل   
ّ
توثيقي  

ّ
بحثي كتاٍب 

كاتب وصحايف، 
اليمن. من أعماله 
»كتاب حممد«, 
.20١6

مجال جربان
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الإ�سالم«. يف هذا الكتاب »يتناول م�ساألة اخلمر والنبيذ 

وامل�سادر  ة 
ّ
القراآني الّن�سو�س  خالل  من  الإ�سالم،  يف 

ة، ويعر�س لختالف الفقهاء والباحثني 
ّ
واملراجع التاريخي

اخلمر  بتعريف  يبداأ  الكتاب  اخلمر...  حترمي  م�ساألة  يف 

اإىل  و�سوًل  الإ�سالم  قبل  اخلمر  مبكانة  مروراً  والنبيذ، 

 .
ّ
ا�سي

ّ
والعب الأموّي  الع�رسين  يف  واملجون  اخلمر  تناول 

والالفت اأّن املوؤّلف يرى يف الّدين جوهره، اإعمال العقل 

ا�سه 
ّ
الّدين من حر اإىل  اأقرب  والفكر والعلم. وهو بذلك 

من  تخلو  القراآن  يف  �سورة  تكاد  »ل  حيث  املزعومني« 

الّدعوة اإىل التعّقل والتعّلم والتفّكر«.

ب له هذا الكتاب اإزعاجاً كبرياً وم�سايقات كثرية 
ّ
�سب  

ق هو اأو غريه اإىل 
ّ
ْقها اأن يتطر

ُ
على م�ستوى اأطراف مل ير

اإىل  داعي  ول  منها  مفروغاً  فكرًة  ُيعترب  كهذا  مو�سوع 

كّله  هذا  وح�سل  والتاأويالت.  ال�رسوح  اأو  الإ�سافات 

ب�سبب ما اأتى به الكتاب من اأقوال م�سكوٍت عنها ب�ساأن 

مثل  فكرة  مع  مت�سامح  غري  جمتمع  يف  و�سوؤونه  اخلمر 

هذه. لكن ميكن اعتبار هذا الكتاب نقطة يف �سجّل علي 

ق اإىل غابة الأفكار امل�سكوت 
ّ
ي ال�ساعي نحو التطر

ّ
املقر

عنها والق�س�س املُهملة التي ل يتجّنب كثريون اخلو�س 

لنا، على  الأمر لحقاً عندما يخرج  فيها. و�سيظهر هذا 

فكرة  من  تاأخذ  التي  الثالثة  ة 
ّ
الروائي باأعماله  التوايل، 

هذه  لت�سجيل  وزاداً  ة 
ّ
وقو لها  �سنداً  واملهّم�س  املُهمل 

ال�رسدّيات امل�ساك�سة.

»طعم اأ�شود، رائحة �شوداء«

ي على الرواية والكتابة عموماً من طبقة 
ّ
مل يهبط علي املقر

مرتفعة ومنعزلة بعيدة عن القاع. بل جاء من القاع ذاته، 

ا�ستطاع تعبئة ذاكرته وخزانته ال�سخ�سيّة بتفا�سيل كانت 

له بعد �سنوات لحقة زاداً جيّداً لإنتاج رواية حقيقيّة حتكي 

عن طبقة القاع تلك وت�رسد تفا�سيلها واألوانها ومناخاتها 

يقوم  �سوف  ما  مباهيّة  العارف  العلم   
ّ
كلي ال�ساهد  بل�سان 

واأ�سبح  التفا�سيل  تلك  بداخل  ُعجن  قد  لأّنه  بحكايته 

عليماً ب�رّس تلك اخلامة وعنا�رسها التي �سي�سبّها يف قالب 

�سوداء«. وهي  رائحة  اأ�سود،  اأعماله »طعم  اأّول   يف 
ّ
روائي

 
ّ
اجلمعي الوعي  قوّية يف  ة  فيها خ�سّ اأحدث  التي  الرواية 

ي اإّنا يعيد اكت�ساف 
ّ
الذي اكت�سف اأّنه، من خالل رواية املقر

عنها  يعلم  ل  لكّنه  منه  بالقرب  تعي�س  التي  البيئة  تلك 

، بتواطوؤ م�سرتك، تعامل مع تلك 
ّ
اأّنه وعي جمعي �سيئاً. اأو 

الب�رسة  ذوات  الأخدام  )طبقة  الأدنى  الجتماعيّة  الطبقة 

ال�سوداء( كاأّنهم كائنات غري موجودة اأ�ساًل اأو غري مرئيّة 

 تعامل مع 
ّ
دة. اأو، بتعبرٍي اأدّق، اإنه وعي جمعي

ّ
بالعني املجر

الع�رس  التعامل مع اجلنون يف  طبقة الأخدام مثلما جرى 

الكال�سيكي، بح�سب تعبري مي�سيل فوكو، على اعتبار تلك 

، طبقة جمنونة تعربّ 
ّ
الطبقة املتدنيّة يف الرتاتب الجتماعي

ال�سلوك  عن  ال�ساّذة  ت�رّسفاتها  خالل  من  الالعقل  عن 

 املّتَفق عليه يف العرف العام، وت�سل بجنونها اإىل 
ّ
اجلمعي

مرتبة احليوانيّة، »ولهذا مل يرتك املجانني ميار�سون جنونهم 

لي�سبح  للعزل  بيوتاً  �سيّد  بل  حرّية،  من  اأمكن  ما  بكّل 

املجنون مرادفاً للمذنب وتكبّل يداه بالقيود ويو�سع خلف 

تلك  من   
ّ
الجتماعي حميطه  حماية  اأجل  من  الق�سبان 

ال�رسا�سة والعنف اللذين يتميّز بهما و�سلوكيّاته التي تعترب 

غالباً م�سدراً خلطر كبري«.

الفرد  مع  املجتمع  تقاطع  عن  فوكو  فكرة  وتظهر   

حالة  اإىل  بالّنظر  به  ومعمول  وا�سح  ب�سكل  املجنون 

فئة  اأو  اليمن  الأخدام يف  طبقة  لها  �ست 
ّ
تعر التي  العزل 

املهّم�سني من ذوي الب�رسة ال�سوداء، ب�سكل جعل اأ�سحابها 

اإىل  ة  اإىل تكوين حياتهم اخلا�سّ ممّا دفعهم  بقّوة  مقموعني 

لهم.  جماورة  منطقة  يف  تدور  التي  الأخرى  احلياة  جوار 

 على هيئة 
ّ
غم من حقيقة ت�سّكل املجتمع اليمني

ّ
وعلى الر

 
ّ
 والقبلي

ّ
طبقات اجتماعيّة متفاوتة ب�سبب الرتاتب املذهبي

، واأخرياً ب�سبب الرتاتب املاّدي، وهي تراتبيّة فئة 
ّ
واملناطقي

الذين  اجلدد  الأثرياء  ظاهرة  ن�سوء  ب�سبب  طراأت  جديدة 

طلعوا اإىل �سطح احلياة الجتماعيّة م�ستغّلني حالة الف�ساد 

 واملايّل التي ح�سلت يف اليمن ول تزال خالل 
ّ
ال�سيا�سي

هذه  تبدو  الأمر  واقع  يف  لكْن،  الأخرية.  �سنة  الثالثني 

الّطبقات الجتماعيّة، جميعها يف حالة وفاق وتناغم كاأّنا 

مبوجبها  م�سرتك حترتم  عي�س  وثيقة  بينها  فيما  وّقعْت  قد 

خلق  ممّا  وم�ساحلها،  الأخرى  الطبقات  حدود  طبقة  كّل 

حالة ات�سال فيما بينها. لكْن تبدو طبقة الأخدام فئة غري 

 ككتلة ب�رسّية 
ّ
غم من وجودها الفعلي

ّ
موجودة متاماً على الر

ولو كانت و�سيعة )يف نظر الآخرين(، هي طبقة غري مرئيّة 

ول اأثر عمليّاً لها.

لي�س هذا فقط، اإذ خلقت هذه العزلة، التي ُتركت طبقة   

الأخدام بداخلها لقيام الطبقات املجتمعيّة اخلارجيّة، حالة 

تتحّدث  منطقيّة  غري  وحكايا  ق�س�س  باخرتاع  �سمحت 

عنهم. واأ�سبحت ب�سبب غياب العقل واملنطق اأو تراخيهما 

الأ�سّحاء،  املجتمع  اأفراد  بني  متبادلة  وحكايات  ق�س�ساً 

طبقة  اأّن  تقول  حكايات  مثل  م�ستوياتهم  خمتلف  وعلى 

الأخدام ل يقومون بدفن موتاهم ولكّنهم ياأكلون جثثهم. 

اأو  فح�س  لأّي  ظاهر،  هو  كما  تخ�سع،  مل  كهذه  حكاية 
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يريدون  بالأ�سا�س  املجتمع  اأفراد  لأّن   
ّ
عقلي اختبار 

الوقت،  واإزهاق  للت�سلية  و�سائل  خلق  بغر�س  ت�سديقها 

تريد  ل  ك�سولة  عقول  يف  اإّل  يحدث  اأن  ميكن  ل  وهذا 

تن�سيط حالها. فكيف ميكن ت�سديق خرافة تقول اإّن هناك، 

حديثاً  زمناً  �سار  قد  اأّنه  عنه  ي�ساع  الذي  الزمن  هذا  يف 

ت�سديق خرافة  واحدة، كيف ميكن  قرية  قد �سار  والعامل 

تقول اأّن هناك كائنات ب�رسّية، تقيم يف منطقة جماورة لنا، 

تاأكل جثث موتاها! كّل هذا لأّن اأهل الّطبقات الجتماعيّة 

تقام يف  الأخرى مل يروا يف حياتهم حالة جنازة واحدة 

�سوء النهار لواحد من موتى طبقة الأخدام! مل تذهب عقول 

 
ً
بناء امل�ساألة  لتحليل  الطارئة  الجتماعيّة  الطبقات  تلك 

على نظرّية العزل وتبعاتها، العزل الذي يح�سل ب�سالفة 

ونَزق يف حّق طبقة الأخدام وجعلهم يرتّفعون عن ممار�سة 

الجتماعيّة  الطبقات  اأعني  اأمام  الجتماعيّة  طقو�سهم 

لقد  وال�سخرية.  لال�ستهزاء  �س 
ّ
التعر خ�سية  الأخرى 

الجتماعيّة،  الطبقات  تلك  اأّن  التجربة،  بحكم  وجدوا، 

القدمية منها والطارئة على حدٍّ �سواء، ل تخجل من اإظهار 

املوت.  حالت  يف  حّتى  الأخدام  طبقة  من  �سخريتها 

الليل  جعل  على  جمربين  اأنف�سهم  الأخدام  وجد  ولهذا 

ل  التي  موتاهم  دفن  طقو�س  لتنفيذ  وفر�سة  منا�سباً  وقتاً 

تختلف عن طقو�س الآخرين. �سواد الليل هنا يلعب دور 

حترتم  ل  التي  واأل�سنتهم  الآخرين  �سخرية  من  حمايتهم 

موتاً ول ت�سع قدراً من العناية باأمور الإن�سانيّة. وهو، يف 

نهاية الأمر ت�رّسف ي�سري اإىل اأّن طبقة الأخدام قد ارت�ست 

عنها،  رغماً  نف�سها،  وجدت  التي  الو�سعيّة  هذه  لنف�سها 

ة  حم�سورة بداخلها، ولهذا اأوجدت لنف�سها حياتها اخلا�سّ

ة. التي متتلك د�ستورها اخلا�ّس وقوانينها اخلا�سّ

ي يف »طعم اأ�سود، رائحة �سوداء« يقوم، 
ّ
اإّن علي املقر  

من خالل �رسد هذه التفا�سيل غري املرئيّة، بتفكيك هذين 

املجتمَعني املتواجدين فعلياً على اجلغرافيا ذاتها على نحٍو 

 هذا التفكيك عرب طبقة الأخدام واإظهارها يف 
ّ
، ويتم

ٍّ
عملي

 يهدف يف الأ�سا�س اإىل اإزالة الغمو�س الذي 
ّ
قالب حكائي

النظر  الذي مينع  الغ�ساء  واإزالة  يعرتيها يف نظر الآخرين 

اإليها بو�سوح واكت�سافها على ما هي عليه.

لكْن، واحلال هذه، ومع ا�ستمرار حالة العزل املفرو�سة   

القابعة  الأخرى  للّطبقات  بّد  الأخدام، كان ل  على طبقة 

ا�ستغاللها،  من  تنوّعاتها،  على  الأخرى  ال�سّفة  على 

 ملجموع اجلرائم التي 
ً
ا�ستغالل الأخدام وا�ستخدامهم غطاء

حتدث لدى جمتمع الطبقات الأخرى. ا�ستغالل مّت اكت�سافه 

عرب ال�سلطة التنفيذّية التي مل تعد قادرة على كبح الرتاكم 

املتزايد احلا�سل يف خمتلف الطبقات الجتماعيّة الأخرى 

وظهور  والإدارّي  واملايّل   
ّ
ال�سيا�سي الف�ساد  تفاقم  ب�سبب 

ظواهر  وبروز  القت�سادّي  ال�سعيد  على  كبرية  فجوة 

الدولة  رجال  كبار  اأبناء  اأيدي  على  ا�ستثنائيّة،  �سلوكيّة 

ي�رسقه  الذي  باملال  يتباهون  كاأّنا  عالنيًة  وميار�سونها 

الأخرى. حالة  املتدنيّة  الطبقات  اأفراد  اآباوؤهم من جيوب 

كهذه اأثمرت ظهور اأنواع واأ�سكال جديدة من اجلرائم مل 

تكن معهودة ومتواجدة على قائمة اجلرائم املعروفة. وهو 

الإم�ساك  مع�سلة  يف  التنفيذّية  ال�سلطة  اأوقع  الذي  الأمر 

لي�سع  كان  الأمر  هذا  يف  النجاح  احلقيقيّني.  بالفاعلني 

�سوف  كربى  اإ�سكاليّة  يف  النظام،  راأ�س  العليا،  ال�سلطة 

�سارت  الذي  والنفالت  والتفّكك  الت�سّظي  حالة  تف�سح 

تعي�سه خمتلف الطبقات الجتماعيّة التي من املفرت�س اأّنه 

يحكمها وي�سبطها، ما يعني ظهوره يف العراء والنك�ساف. 

من  ماألوفني  غري  �سحايا  عن  البحث  ا�ستوجب  اأمر  هو 

تكوين  خارج  ومن  عليها  ي�سيطر  التي  امل�ساحة  خارج 

بح�سب  لأّنها،  عيونه  حتت  الواقعة  الجتماعيّة  الطبقات 

اإذاً،  تربيته.  من  ناجتة  كونها  بحكم  �ساحلة  طبقات  نظره، 

فليكن احلّل يف اإحداث حالة بحث يف ثنايا ذلك املجتمع 

، الذي ل يراه الآخرون، جمتمع الأخدام.
ّ
غري املرئي

وعقول  مرتاح  وببال  ب�سهولة  اجلميع  ي�سّدق  �سوف   

اأفراد طبقة الأخدام. �سيكون  اأّي �سيء يقال عن  ك�سولة 

من الطبيعي اأن يقوم اأفراد هذا املجتمع املتديّن باأّي �سيء 

واأّي فعل واأّي جرمية مهما كان �سكلها. �سيكون من ال�سهل 

اأفراد طبقة ياأكلون جثث موتاهم.  اأّي �سيء عن  ت�سديق 

�سيكون من الطبيعي هنا، عندما يجد اأفراد طبقة الأخدام 

وقد وقعوا �سحايا جرائم مل يقرتفوها مدفوعني للخروج 

على  املقيمني  املجتمع  طبقات  ومواجهة  عزلتهم  من 

اأ�سكال املقاومة  البلد. هو �سكل من  ال�سّفة الأخرى من 

اإّن ال�سجن والعقاب، بح�سب مي�سيل فوكو  اأو رّد الفعل. 

خلق  اإعادة  على  �سوى  يعمل  ل  الأمر  نهاية  يف  اأي�ساً، 

ال�سلطة  قيام  اإّن   .
ّ
ولنهائي  

ّ
م�ستمر نحو  على  النحراف 

الأخدام  طبقة  من  عائلة  اأّي  كبري  حياة  بتعري�س  العليا 

عائلته  اأفراد  اإعالة  عن  م�سوؤول  وهو  وال�سجن  للعقاب 

حالة  تعي�س  العائلة  تلك  يجعل  �سوف  �سوؤونهم،  ورعاية 

، دفعها، خ�سو�ساً جن�س البنات فيها 
ّ
من البوؤ�س احلقيقي

الأخدام  طبقة  من  اخلروج  اإىل  الأب،  زوجة  اإىل  اإ�سافة 

املقيمة يف  الأخرى  ة 
ّ
الطبقات الجتماعي والنخراط يف 

املكان الثاين بغر�س الت�سّول، ولكّل هذا تبعاته املنعك�سة 

على تلك الفئة املتما�سكة بداخل بيئتها املعزولة والنجاح 
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بتفكيكها. وهذه نقطة ميكن ك�سفها، بح�سب حليم بركات، 

اأّن بع�س الطبقات والفئات   ،
ّ
بالنظر من م�ستوى تاريخي

ت�سّوغ  قد  والقمع  باحلرمان  املرهقة  ة 
ّ
ال�سعبي واجلماعات 

احلكمة  من  ذلك  اأّن  معتربة  له 
ّ
تقب اإىل   

ّ
ت�سطر اأو  واقعها 

وامل�ساركة يف  بحقوقها  املطالبة  عن  فتن�رسف  والرتّوي، 

القبول  فتعترب  ذلك،  من  اأبعد  تذهب  وقد  الواقع.  تغيري 

ك بف�سائل ال�سمت وال�سرب 
ّ

مبكانتها وال�ستكانة والتم�س

اأو  بالتخّلي  ة 
ّ
ديني قناعة  نتيجة  اأو  للم�ساكل،  جتّنباً  اإّما 

التنازل عن حقوقها.

كّل هذه اجلزئّيات املكّونة للرواية الكربى التي توؤّلفها   

علي  اأتقن  وقد  نرى  �سوداء«  رائحة  اأ�سود،  »طعم  �رسدّية 

اأّن  اإىل  ي�سري  التما�سك  فائق  قالب  يف  ت�سكيلها  ي 
ّ
املقر

نحٍو  على  وعا�س  انخرط  قد  �سابقًا،  اأوردنا  كما  �ساحبها، 

واملعزولة  املُهَملة  الجتماعّية  الفئة  تلك  ثنايا  يف   
ّ
فعلي

وانخرط فيها كي يخرج لنا بتلك التفا�سيل التي مل يكن 

اأحٌد على علٍم بها. لي�س هذا فقط، بل اإّنه يقوم بخلق روابط 

والعالقة غري  الطبقة  تلك  اإليها  �سارت  التي  الو�سعّية  بني 

وكان  الأخرى  الجتماعّية  بالطبقات  ربطتها  التي  ال�سوّية 

اأن اأّدت، يف نهاية الأمر اإىل حالة العقاب الواقعة عليها من 

قبل ال�سلطة التنفيذّية من جهة، ومن جانب اأفراد املجتمع 

من جهة اأخرى. اإّنهما عقوبتان على تهمة واحدة لالأخدام، 

على افرتا�س اأّنهم مذنبون، وهو ما يتعار�س مع اأّي قانون 

يف العامل ي�سّدد على عدم فر�س عقوبتني على جرمية واحدة.

اليهودي احلايل

جلائزة  الأوىل  للقائمة  )ُر�ّسح  الثاين   
ّ
الروائي عمله  يف 

عن  خمتلفاً  جماًل  ي 
ّ
املقر علي  اأظهر  العربيّة(،  البوكر 

�سوداء«.  رائحة  اأ�سود،  »عرق  يف  فيه  ظهر  الذي  املجال 

ترك اأ�سلوب العي�س واملخالطة الجتماعيّة كي يُنتج رواية 

قد  كان  والرّتاث. هو  الكتب  باجّتاه  ة 
ّ
املر هذه  فيها  يذهب 

والنبيذ يف  اأنتجت كتابه »اخلمر  التي  اجليّدة  اأثبت قدرته 

وباملراجع   
ّ
الرتاثي بالأر�سيف  واملكتّظ  املكّثف  الإ�سالم« 

اً. لقد َفر�سْت عليه حالة  املختلفة واملتفاوتة مرجعيّاً وزمنيّ

»اليهودي احلايل« العودة جمّدداً لرواية حكاية مل ي�سمح 

 بالّتقاطع معها.
ّ
له الّظرف الزمني

ي، جمّدداً، ق�سيدته 
ّ
 علي املقر

ّ
يعطي ال�ساعر اليمني  

ة اأخرى. هو يقول 
ّ
اإجازة مفتوحة ليذهب باجتاه الرواية مر

اأّن هذا م�رسوع حياته وبقي ي�ستغل عليه ب�سمت طوال 

الع�رسين عاماً الفائتة. رمّبا يكون مبالغاً يف هذا الرقم لكّن 

ي �سيخرج، بعد 
ّ
الأكيد اأّن قارئ الروائي احلايّل علي املقر

و»اليهودي  �سوداء«  رائحة  اأ�سود،  »طعم  روايتيه  قراءة 

من  كبرية  م�ساحة  ق�سى  الكاتب  اأّن  بانطباع  احلايل«، 

يكن  باإ�سداره مل  قام  ما  واأّن  الروائي،  ال�سغل  عمره يف 

على  قفزه  من  بدايًة  كثرية،  والأ�سباب  واحدة  ب�رسبٍة 

ة متينة 
ّ
ة روائي

ّ
اً على اأر�سي

ّ
عرثات البدايات الأوىل م�ستقر

خلْت، اإىل حّد بعيد من الرثثرة والرطانة واجُلمل الزائدة، 

 بنجاحه يف التقاط املو�سوع الذي 
ً
وال�سعر، ولي�س انتهاء

املجتمع  يف  املنبوذة  ات 
ّ
الأقّلي معاً،  روايتيه  عليه  بنى 

كما  »الأخدام«  اأو  ال�سود  متاماً،  عنها  وامل�سكوت   
ّ
اليمني

رائحة  اأ�سود،  »طعم  رواية  يف  اليمن  يف  عليهم  ُيطلق 

يكاد  مو�سوعان  وهما  ني. 
ّ
اليمني اليهود  وفئة  �سوداء« 

ماً اأو غري مرغوب فيه يف هذه 
ّ
احلديث عنهما يكون حمر

بعبادة  واملجبولة  لالختالف  املعادية  ة 
ّ
الجتماعي البيئة 

ال�سكل الواحد وتاأليهه كما والبقاء عليه زمناً طوياًل بال 

حركة اأو تبديل. والالفت يف هذين العملني، كما حتّدثنا 

ينزلق  مل  ي 
ّ
املقر علي  الكاتب  اأّن  �سابقاً،  الأخدام  عن 

ة الفكرة التي ا�ستغل عليها اإىل 
ّ
فيهما حتت تاأثري ح�سا�سي

تربيرات  وتقدمي  التقريرّي   
ّ
الجتماعي البحث  م�سيدة 

ة تقول بالأ�سباب التي و�سعت تلك 
ّ
ة اأو تاريخي

ّ
اأيدلوجي

ل   .
ّ
اليمني املحيط  كّل  عن  التاّمة  عزلتهما  يف  الفئتني 

بتقدمي  ان�سغاله  قْدر  هذا  بكّل  م�سغوًل  هنا  ي 
ّ
املقر يبدو 

 �رسف ل ُيحاكم خارج اإطاره، وكان هذا عن 
ّ
ن�ّس اأدبي

احلّق  ولها  ودٍم  من حلٍم  اٍت 
ّ
�سخ�سي على  ا�ستغاله  طريق 

ني يف هذا املحيط 
ّ
يف العي�س مثلها مثل غريها من اليمني

الذي ل يزال يرف�س فكرة اندماجها فيه.

ي 
ّ
يف عمله ال�رسدّي »اليهودي احلايل« يعاود علي املقر  

اإىل  بالن�سبة  والهوّية وحدودهما  النتماء  فكرة  بحثه عن 

فيها  ليحّط   
ّ
اليمني التاريخ  من  بقعة  يختار  الأقليّات. 

املمتّدة من ١٠٥٤ هجرّية و١٠٧٧:  الفرتة  ما بني  وتاأتي 

وزمنها،  فاطمة،  اأّيام  من  الأخبار  هذه  اأدّون  اأن  رت 
ّ
»قر

حتى هذه ال�سنة، التي تزّوجت فيها حلماً لننجب تواأمني: 

يو�سف  بن  �سامل  هو  العمل  وبطل  الراوي  وفجيعة«.  اأماًل 

اليهودّي، يعمل يف �سيانة النوافذ والأبواب اخل�سبيّة كاأبيه. 

 
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــارئ الروائي سيخرج بانطباع أن الكاتب 
قضى مساحة كبيرة من عمره في الشغل الروائـــــــــــــــــــــي، 
وأنّ ما قام بإصداره لم يكن بضربٍة واحـــــــــــــــــــــــــــــــدة.
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ي�سمح له هذا بالّذهاب اإىل بيت مفتي البلدة امل�سلم وهناك 

بخم�سة  تكربه  وهي  ع�رسة  الثانية  ابن  هو  فاطمة.  يجد 

اأعوام. هناك اإذاً فارُق العمر واختالف الديانة. يتعّلم على 

»األ  ت�ساأله  العربّية.  يعّلمها  وبدوره  العربيّة  قواعد  يديها 

اأخرى،  خطوًة  هي  تخطو  احلايل؟«.  يهودّي  يا  يعّلمونك 

تعّلمه  لدعم  منها  كو�سيلة  القراآنيّة  الآيات  بع�س  تعّلمه 

العربيّة، ومل تكن تعلم اأّنها �سوف ت�سعل حريقاً. يعلم اأهله 

بالأمر فيمنعونه عنها. غياب اليهودّي احلايل )احللو، املليح 

اأّنها وقعت يف  يف اللهجة اليمنيّة الّدارجة( عنها �سيوؤّكد 

غرامه. يلتقيان بعد فرتة من املنع لتطلب الزواج منه بعدما 

تنويه.  ما  تبيح  التي  الدينيّة  الّن�سو�س  لبع�س  رجعت 

باجّتاه  تالياً  القرية  عن  وهروبهما  �رّساً  زواجهما  ويكون 

بلدة اأخرى اأهُلها من اأقرباء �سامل اليهودّي. تتخّفى فاطمة 

ولدتها،  اأثناء  ف�سحه   
ّ
�سيتم ما  وهو  زوجها،  ديانة  وراء 

الأمر الذي يدفع اأبناء القرية اإىل طرده مع وليده بعد وفاة 

با  فاطمة اأثناء ولدتها. يعهد �سامل ر�سيعه لزوجني هما �سَ

القرية  من  اأي�ساً  هربا  قد  وكانا  امل�سلم،   
ّ
وعلي اليهودّية 

الإ�سالم،  اعتناق  �سامل  ر 
ّ
يقر �رّساً.  تزّوجا  بعدما  نف�سها 

اأّنه �سار ميقت كّل دين ومّلة. هو يفعل  اإ�سالم فاطمة، مع 

هذا »لي�س لأّنني اأعتقده ديناً، بل لأيّن اأردت حمل �سفة 

منها، �سفة دّلْتها اإيّل، فاختارتني زوج حياة واأمل«.

�سبا  ابنة  ويتزّوج  �سعيد،  ا�سم  حاماًل  الر�سيع  يكرب   

فاطمة...  اأي�ساً  ا�سمها  ويكون  امل�سلم   
ّ
وعلي اليهودّية 

و�سمة  متعاقبة حتمل  اأجيال  ثالثة  بني  الرواية  بنا  لتم�سي 

على ظهرها: احلّب، ويكون لها امل�سري نف�سه حيث ل قرب 

مقابر  يف  مكاناً  لها  جتد  ل  فاطمة  للع�ّساق.  يّت�سع  اأي�ساً 

اليهود على اأ�سا�س اأّنها يف الأ�سل م�سلمة، وعند اأهلها ل 

جتد مكاناً لها فقد بّدلت دينها، يف حني يكون الأمر مماثاًل 

ل�سامل، وهو ما يجعل ابنهما �سعيداً يهذي على طول قائاًل: 

»اليهودي احلايل وفاطمة مل يجتمعا حتى يف مقربة واحدة«.

ي لهثاً ب�رسٍد ناب�ٍس غري 
ّ
يف هذا العمل يبدو علي املقر  

عمودّي  نحو  على  ينه�س  بالتفا�سيل.  مثقل  ول  مرتّهل 

بجغرافيا  تعريفيّة  جانبيّة  تفا�سيل  خو�س  بال  مت�ساعد 

املكان. كما يبدو م�ستعِر�ساً ثقافته التاريخيّة لكن من دون 

اأن يحيد عن فكرته الأ�سا�سيّة التي تنتقل زمنيّاً ب�سال�سة 

اإىل البن فاحلفيد. وهو من وراء هذا كاأنه يريد  من اجلّد 

اّتخاذ احلّب كفكرة وراية يف  بالإمكان  اأّن  اأن يقول  فقط 

على  ومذهبيّة  دينيّة  وغارق يف �رساعات  متباين  جمتمع 

لكّننا  الواقع.  اأر�س  على  الأمر  ا�ستحالة حتّقق  من  غم 
ّ
الر

اأن توجد  اآملني من الرواية  حال القراءة نتجاهل كّل هذا 

املرجّوة  النهاية  هذه  جند  مل  اإذا  وحتى  �سعيدة.  نهاية  لنا 

وامل�ستهاة، نكتفي مبتعة ال�رّسد ومتانته.

حرمة

اكتفى علي املقري يف باكورته الروائية »طعم اأ�سود رائحة 

�سوداء« بنزع ق�رسة اأوىل عن واقع جماعة مينية تعي�س على 

هام�س احلياة ب�سبب �سواد ب�رستها. رواية �سادمة و�سعت 

قراءها اأمام حقيقة الأمل الذي تعي�سه تلك اجلماعة يف بيئة 

اجتماعية حتتقر اللون الأ�سود. يف روايته الثانية »اليهودي 

حمكوم  اجتماعي  واقع  من  ثانية  ق�رسة  نزع  احلايل«، 

بقيود العرق والطائفة والدين عرب حكاية حب م�ستحيلة 

الثالثة  اأّما يف روايته  اليمن.   من يهود 
ّ
بني م�سلمة و�سبي

»ُحرَمة«، فنجد الروائي وال�ساعر اليمني وقد ذهب متمادياً 

الواقع  يغّطي  اأي �سيء  فلم يعد هناك  الق�رسات،  نزع  يف 

حقيقي  باأنه  معرفتهم  رغم  اإنكاره  اجلميع  يحاول  الذي 

يحدث فعاًل ولو وراء �ستائر وجدران.

ولهذا، جند املقري ُم�رّساً على الذهاب بعيداً يف فعل   

عمل روائي يعيد �رسد حياة �رسّية/ معلومة تخ�س جمتمعاً 

يعي�س حتت وطاأة الكبت واحلرمان واأثقال رغبات ل تعرف 

حدوداً و�سهوات غري قادرة على مل�س انطفاءاتها لتجد يف 

الدين حاًل، ولو موّقتاً.

ا�سماً  لها  نعرف  ل  فتاة  اأحوال  على  الكاتب  يرتكز   

ا�سماً:  متتلك  اأن  ت�ستحّق  ل  ُحرمة  د 
ّ
جمر الرواية.  طوال 

اأميمتي،  اأّمي تناديني:  البيت با�سمي،  اأحد يف  »مل ينادين 

بنت...  يا  يقول:  اأبي  اأ�سمع  فيما  ال�سغرية...  اأّمي  واأحياناً: 

اأين البنت؟ اأعرف اأّنه يق�سدين«.

بالتوازي مع هذه الـ»ُحرمة« التي ل يحّق لها امتالك   

ا�سٍم ول هوّية ول �سوت، جند �سقيقتها الكربى لول التي 

ة بها و»اأفالم بورنو« تخو�س  متتلك ا�سماً وحياة �رّسّية خا�سّ

�سوى  يهّمها  ل  التي  اأ�رستها  من  وبتواطوؤٍ  ب�رساهٍة  فيها 

الأموال التي تاأتي من ابنتها الكربى من دون ال�سوؤال عن 

 
ّ
م�سدرها. اإّنه الفقر هنا وما يفعله يف حياة اليمنيّني، فاملهم

 الكتمان.
ّ
اأّل ينك�سف �سيء ويبقى الأمر طي

)رْقع(  تركيب  باإعادة  تقوم  لول،  حياة  ت�سري  وعليه،   

غ�ساء بكارتها، لأّن مدير ال�رسكة )ويّل نعمتها( الذي تعمل 

ة يدخلها. لكن عندما 
ّ
معه يرغب باأن يجدها بكراً يف كّل مر

ة اإىل 
ّ
يتقّدم بها العمر، يرتكها اجلميع لتجد نف�سها م�سطر

اإغواء اأحد ال�سباب وجلبه اإىل غرفتها يف بيت والدها من 

ًا بالّن�ساء. يعود الأب من عمله باكراً  طريق اإلبا�سه زّيًا خا�سّ

ب�سبب وعكة اأملّت به، ي�سمع اأ�سواتًا �ساخبة اآتية من غرفة 
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ابنته، يفتح الباب الذي مل يكن مو�سداً ليجدها غارقة يف 

تعرف«  ل  كاأّنك  وتت�رّسف  �سيء  كّل  تعلم  »كنت  لّذتها: 

تقول البنت لأبيها.

الـ»ُحرمة« قد خا�ست كثرياً  املقلب الآخر، كانت  يف   

يف احلياة، لكن من دون تذّوق لّذاتها الكاملة. ُترغم على 

اأّنه  بالختالط، رغم  فيه  ُي�سمح   ل 
ّ
�سَلفي اللتحاق مبعهد 

املعا�رسة  »تكون  كيف  يعّلمون  �سيوخًا  حما�رسين   
ّ
ي�سم

«. حالٌة تكاد تكون تكثيفًا 
ّ
الزوجّية مليئة بالإ�سباع العاطفي

لواقع هذه اجلامعات الدينّية التي تعي�س كبتًا م�ساعفًا داخل 

بيئة مكبوتة اأ�ساًل. كبت يدفع الـ»ُحرمة« اإىل القبول بزوج 

والأ�سويّل  ال�سابق   
ّ
املارك�سي �سقيقها،  لها  جَلبه  )جماهد( 

احلايل، لكّنها تكت�سف لحقًا اأّنها قد تزّوجت عّنينًا عاجزاً 

عن فعل �سيء. يتوا�سل احلرمان بينما يتقّدم اجلهاد عندما 

ر الّذهاب مع زوجها اإىل اأفغان�ستان ملحاربة »امللحدين 
ّ
تقر

الكّفار«. اإّنه ا�سرتجاٌع لوقائع �سفر اآلف ال�سباب اليمنّيني 

ال�ّسابق.  ال�ّسوفياتي  الحّتاد  اأّيام  اأفغان�ستان  اإىل  والعرب 

اأهواًل  عا�ست  بعدما  اليمن  اإىل  الـ»ُحرمة«  تعود  لحقاً، 

الذي  تعود من دون زوجها  لكّنها  �سجونًا كثرية.  وعرَبَت 

غبة 
ّ
الر م�ستوى  يرتفع  بينما  الأ�رس. ويطول غيابه  وقع يف 

لها  تتيح  �رسعّية«  »فتوى  اأخذ  اإىل  ذلك  يدفعها  عندها. 

ذلك  تتزّوج  م�سريه.  ُيعرف  ل  الذي  الـ»بعل«  من  الطالق 

ال�ّسيخ الذي اأعطاها الفتوى، لكّن ليلًة واحدة كانت كافية 

ليقع  ي�ستطيع«،  »ل  املفتي  زوجها  اأّن  الـ»ُحرمة«  لتعرف 

الّطالق فيما يوا�سل احلرمان تقّدمه واجلنون اأي�سًا.

هذه  كل  ي�رسد  املقري  علي  اأّن  الرواية  يف  الالفت   

تركيزه على »ُحرمة«،  املكبوتة لأبطاله مع  الوقائع واحلياة 

لكن من دون اللجوء اإىل التنظري وطرح اأحكام قيمية على 

ت�رسفاتهم. كاأّنه اأراد تب�سيط تلك احليوات املركبة واإعادة 

التقريرية  يف  الوقوع  دون  من  ق�سوى  بواقعية  تركيبها 

واملبا�رسة والوعظ، حتى يف طريقة تعمده و�سف العمليات 

بع�سهم  يجده  قد  باإفراط  العمل  احتواها  التي  اجلن�سية 

هذا  اأّن  حقيقة  يحجب  ل  هذا  اأّن  اإل  وفجًا.  ا�ستفزازيًا 

يحدث يف حياة �رسية يعلم اجلميع بوجودها، لكن ل اأحد 

ي�ستطيع الكالم عليها ب�سوت مرتفع.

خال�شة

اجلديدة  الرواية  اجلديدة  الرواية  �سدرت   ٢٠٠٩ العام 

للمقري بعنوان »بخور عديّن« )دار ال�ساقي بريوت(، وهي 

ني واإن ظهرت خلفها فكرة »عدن 
ّ
ت�سري يف اجّتاه الهام�سي

ة ال�ستعمار الربيطايّن للجنوب طوال 
ّ
ني« على خلفي

ّ
للعدني

 عليها 
ّ
قرن من الّزمان. وتبدو وا�سحًة النتقالُة التي ي�رس

ي حني �سافر اإىل عدن لإجناز عمله. اأقام هناك و�رسف 
ّ
املقر

ة وراح 
ّ
من جيبه. �سكن يف فندق جوار هيئة املكتبة الوطني

ُيقّلب يف اجلرائد القدمية. لكّن هذه حكاية اأُخرى.

ري يف طريق الّنا�س العادّيني، من  اإّنها رغبة يف موا�سلة ال�سَّ  

يهود وهنود واأحبا�س ومهاجرين من كّل مكان، من تعّز ال�سمالّية 

ومن و�سواحيها، ومن فقراء عدن، وكّل الّنا�س املن�سّيني.

ي وكاأّنه يوا�سل 
ّ
ومن خالل كّل ذلك يبدو علي املقر  

ة 
ّ
اإم�ساك نقاط عّدة يف ال�سيغة التي ي�سري عليها يف و�سعي

وا�سحًا  يبدو  ة. 
ّ
الروائي ال�رسدّية  اأعماله  على  ال�ستغال 

ات 
ّ
والإ�سكالي الأفكار  اإرجاع  ب�رسورة  ال�ّسديد  انهماكه 

اإىل  عنها  وامل�سكوت  واملُهملة  املرتوكة  ة 
ّ
الجتماعي

والّتفكيك  والّت�رسيح  وء  لل�سّ تعري�سها  واإعادة  الواجهة 

الذي  املجتمع  متكني  اأجل  من  ذلك  وكّل  اأُخرى،  تلو  ًة 
ّ
مر

ة التي يعاين 
ّ
�سي

َ
يحتويها لإيجاد خال�سه من الّتبعات املَر

اء ال�سمت املُمار�س عليها. ولعّل الظرف احلايل، 
ّ
منها جر

اإظهار  يف  �ساعد  قد  اليمن  به   
ّ
متر الذي  واحلزين  املوؤمل 

�سريته  طوال  ي 
ّ
املقر عليها  ا�ستغل  التي  ة 

ّ
الأدبي القيمة 

املجتمع  بنية  يف  احلا�سلة  الت�سّظي  فكرة  تعميق  ة. 
ّ
الأدبي

ة 
ّ
الطبقي النق�سامات   

ّ
كم مع  حقيقته  على  ظهوره  نف�سه. 

ة على حّد �سواء. يبدو �ساحب »اليهودي احلايل« 
ّ
واملذهبي

قد ا�ستبق احلالة احلا�رسة بوقت طويل حني هجر ال�ّسعر 

وانتقل اإىل الرواية. كاأّنه، بقلب العارف، قد اأخذ علمًا مبا 

اأّي  ة تظهر فجاأة يف 
ّ
�سوف يكون. ل عن�رسية ول طائفي

جمتمع كان، هي اأ�سياء تبقى حتت اجللد ويف القلب وتنتظر 

الفر�سة فقط كي تظهر. وقد وجدت وقتها لتظهر. احلرب 

يف  ي 
ّ
املقر علي  جنح  كما  ذلك،  يف  جنحت  وقد  تفعلها. 

قلمه على اجلرح  ة. حّط 
ّ
ال�ستباقي �سغله وكتابته ونظرته 

 العاّم، وقبل وقت طويل من ح�سوله. اأخذ وقتاً من 
ّ
اليمني

حياته و... كتب.

ي، اخلمر والنبيذ يف االإ�سالم، دار ريا�س الرّي�س، بريوت، ٢٠٠٧
ّ
علي املقر  

ي، طعم اأ�سود، رائحة �سوداء، دار ال�ساقي، بريوت، ٢٠٠٧
ّ
علي املقر  

ي، اليهودي احلايل، دار ال�ساقي، بريوت، ٢٠٠٩
ّ
علي املقر  

ي، حرمة، دار ال�ساقي، بريوت، ٢٠١١
ّ
علي املقر  

جيجيكة اإبراهيمي، حفريات االإكراه يف فل�سفة مي�سال فوكو، من�سورات   

الختالف، اجلزائر، ٢٠١١

حليم بركات، االغرتاب يف الثقافة العربية، مركز درا�سات   

الوحدة العربية، بريوت، ٢٠٠٦

املراجع



 جان شمعون وتارخي لبنان المعّلق
هادي زّكاك

١86 
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كاتب، خمرج سينمايئ، 
وأستاذ جامعي، لبنان.

جان شمعون وتارخي لبنان المعّلق

ني هادي زّكاك
ّ
يف ٩ اآب / اأغ�سط�س ٢٠١٧، تويّف اأحد اأبرز ال�سينمائي

الإن�سان  ة 
ّ
وبق�سي ة 

ّ
الوثائقي بال�سينما  امللتزمني  ني 

ّ
اللبناني

ني 
ّ
وهو جان �سمعون. ينتمي �سمعون اإىل جيٍل من ال�سينمائي

م�سار  يف  جذرّيًا  تغيريًا  اأحدثوا  الذين  ات 
ّ
وال�سينمائي

ة 
ّ
ال�سينما يف لبنان وتزامن ظهورهم مع بدء احلرب الأهلي

 موؤ�ّس�سة 
ً
 هذا اجليل اأ�سماء

ّ
ة يف العام ١٩٧٥. ي�سم

ّ
اللبناني

ة اجلديدة، من اأبرزها برهان علوّية ومارون 
ّ
ينما اللبناني

ّ
لل�س

بغدادي وجو�سلني �سعب ورندة ال�سهال، وغريهم. در�س 

بلجيكا،  اأو  فرن�سا  ال�سينما يف  الأحيان  معظم  هوؤلء يف 

من  بي�سارّيتهم  ُعرفوا  اأفالمهم.  لإجناز  لبنان  اإىل  وعادوا 

ة 
ّ
الفل�سطيني ة 

ّ
بالق�سي والهتمام   

ّ
ال�سيا�سي التوّجه  حيث 

ة«.
ّ
ة اللبناني

ّ
والقرب من »احلركة الوطني

اأفالمهم خالل فرتة الّتحّولت على  باإجناز  بداأ هوؤلء   

ة وبروز احلركات الثورّية والتغيريّية، وهي 
ّ
ال�ساحة العربي

ة البديلة 
ّ
الفرتة التي بداأ فيها احلديث عن ال�سينما العربي

بوعٍي  تتمّتع  والتي  بق�سايا جمتمعها  امللتزمة  ال�سينما  اأو 

.
ّ
 واجتماعي

ّ
�سيا�سي

الوثائقي  الفيلم  اأخذ  ة 
ّ
اللبناني احلرب  اندلع  مع   

فيلم  د 
ّ
يعد جمر فلم  اجلديد،  اجليل  عمل  من  مهّمًا  زًا 

ّ
حي

ًا يك�سف 
ّ
 اأو موؤ�ّس�ساتي، بل اأ�سبح فيلمًا �سينمائي

ّ
�سياحي

مات 
ّ
املخي ة، 

ّ
)الطائفي وتعقيداته  الواقع  م�ساكل  عن 

ة، الو�سع 
ّ
ة، الختالف بني الطبقات الجتماعي

ّ
الفل�سطيني

يف اجلنوب اللبنايّن، متّزق الكيان اللبنايّن وتدمري بريوت، 

ة للمواطنني، اإلخ...(.
ّ
املعاناة اليومي

�شينما الواقع

وبالأخ�ّس  ات، 
ّ
اخلم�سيني منذ  الّطاغي  التوّجه  كّل   

ّ
تغري

ًا يفتقر 
ّ
ات، على ال�سينما يف لبنان. كان هذا ترفيهي

ّ
ال�ستيني

اأر�س  لي�سبح �سينما مبا�رسة من   
ّ

الهوّية. تغري اإىل  غالبًا 

الواقع تتخّطى الناحية الإخبارّية والفولكلولورّية لتقرتب 

 اأكرث اأ�سباب احلرب.
ّ

اأكرث من الإن�سان ولتف�رس

�سنة  البقاع،  )مواليد  �سمعون  عاد  الإطار،  هذا  يف   

١٩٤٤( اإىل لبنان �سنة ١٩٧٤ بعد اإنهاء درا�سته ال�سينما 

بعد  ة. 
ّ
اللبناني احلرب  اندلع  ة 

ّ
ع�سي وباري�س،  بريوت  بني 

ًا بعنوان 
ّ
مرور عاٍم على اندلع احلرب اأخرج فيلمًا وثائقي

وبينو  اأبو علي  مع م�سطفى  بالّتعاون  الزعرت« وذلك  »تّل 

م »تّل الزعرت« الفل�سطيني الذي 
ّ
اأدريانو. والفيلم عن خمي

�سقط يف ١٢ اآب / اأغ�سط�س ١٩٧٦ على يد امللي�سيات 

ة بعد ح�ساٍر طويل.
ّ
ة امل�سيحي

ّ
اليميني

ة
ّ
ة الفل�شطيني

ّ
االلتزام بالق�شي

منذ  بريوت  يف  ة« 
ّ
الفل�سطيني ال�سينما  »موؤ�ّس�سة  ن�سطت 

ة 
ّ
الق�سي عن  ة 

ّ
وثائقي اأفالم  باإنتاج  ات 

ّ
ال�سبعيني مطلع 

مات. 
ّ
املخي يف  والو�سع   

ّ
الن�سايل والعمل  ة 

ّ
الفل�سطيني

مثل  ون 
ّ
فل�سطيني خمرجون  الأفالم  هذه  باإخراج  قام 

م�سطفى اأبو علي، رئي�س املوؤ�ّس�سة بني ١٩٧١ و١٩٨٠، 

حول،  قا�سم   
ّ
العراقي كال�سينمائي  عرب  وخمرجون 

ون كجان �سمعون. يربز يف هذا الإطار 
ّ
وخمرجون لبناني

 اللبنايّن يف اإخراج فيلم »تل الزعرت« 
ّ
التعاون الفل�سطيني

الثورة  �سينما  موؤ�ّس�س  اعتباره  ميكن  الذي  علي،  اأبو  بني 

ة، و�سمعون، وهو من انتاج »موؤ�ّس�سة ال�سينما 
ّ
الفل�سطيني

ة« و»يونيتل فيلم«.
ّ
الفل�سطيني

املواطنني  من  �سهاداٍت  اإىل  الزعرت«  »تل  ي�ستند   

اء 
ّ
والأطب والع�سكرّيني  ني 

ّ
ال�سيا�سي وامل�سوؤولني  واملقاتلني 

م منذ بدء املعارك الطاحنة يف ١٧ 
ّ
الذين كانوا داخل املخي

حزيران / يونيو حتى ١٢ اآب / اأغ�سط�س ١٩٧٦. تتقاطع 

م الذي تاأ�ّس�س �سنة 
ّ
مع ال�سهادات م�ساهد من قلب املخي

ني 
ّ
الفل�سطيني  جمموعة كبرية من الالجئني 

ّ
١٩٥٠ و�سم
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املهّجرين من اأر�سهم اإثر نكبة ١٩٤٨، اإىل جانب الكثري 

ني اّلذين قدموا اإليه من جنوب لبنان.
ّ
من الفقراء الّلبناني

بعد   ١٩٧٥ اأبريل   / ني�سان  يف  م 
ّ
املخي ح�سار  بداأ   

حادثة بو�سطة عني الرّمانة التي ُقتلت فيها جمموعة من 

م »تّل الزعرت«. �ساهم 
ّ
نيني وكّلهم من �سّكان خمي

ّ
الفل�سطي

دخول اجلي�س ال�سورّي اإىل لبنان يف العام ١٩٧٦ واإعطاوؤه 

اإنهاء  ة 
ّ
حتمي بت�رسيع  اليمني  مللي�سيات   

َ
الأخ�رس وَء  ال�سّ

ة( كان 
ّ
ة )املنطقة ال�رسقي

ّ
م يف منطقة م�سيحي

ّ
وجود املخي

الوقت(  امل�ستعملة يف ذلك  اللغة   »تنظيفها« )ح�سب 
ّ
يتم

الكرنتينا  ف�سقطت  العدّوة«،  امل�سّلحة  »البوؤر  جميع  من 

اخلامتة  وكانت  البا�سا«  ه« و»ج�رس 
ّ
»�سبي ما 

ّ
والنبعة وخمي

م »تّل الزعرت«.
ّ
مع خمي

الفيلم وليد اللحظة وم�ساعرها ووجهة نظر الناجني   

جال 
ّ
الر ت�سفية  الفظاعات:  �ساهدوا  الذين  املجازر  من 

كيف  نعلم  نحن   .
ّ
اجلماعي واملوت  الن�ساء  واغت�ساب 

د 
ّ

ات تتنّقل بني املناطق وجت�س
ّ
اأ�سبحت هذه املجازر عملي

-١٩٧٥( ال�سنتني  حرب  طبعت  وقد  املطلق.  احلقد 

والّنبعة  الكرنتينا  اإىل  الأ�سود«  بت 
ّ

»ال�س من   )١٩٧٦

 
ّ
وفل�سطيني لبنايّن  بني  ق 

ّ
تفر ومل  الّدامور،  اإىل  و�سوًل 

ميكن  ل  اللحظة،  ظّل  يف  لكن  وم�سلم.   
ّ
م�سيحي وبني 

ما  وهذا  حمتدمة  فاحلرب  اأو�سع،  ب�سكٍل  الواقع  روؤية 

واملقابالت:  املعّلق  �سوت  يف  املرحلة  ات 
ّ
اأدبي توؤّكده 

ة 
ّ
ة واحلركة الوطني

ّ
حرٌب ُتواجه فيها املقاومة الفل�سطيني

ت�سّمى  كانت  )كما  ة 
ّ
النعزالي ات 

ّ
القو مّتحدًة  ة 

ّ
اللبناني

و�سورّي   
ّ
عربي تدّخٍل  مع   )

ّ
امل�سيحي اليمني  ملي�سيات 

حتديدًا، واإ�رسائيلي وخلٌط يف التحالفات.

يحمل �سمعون امليكروفون ويجري بع�س املقابالت   

تعبريًا �سادقًا يف جميع  �سيكون  وا�سحًا  تعاطفًا  مظهرًا 

اأفالمه. جثٌث متالأ الأر�س وحت�رّسنا للمزيد منها مع »حتت 

امل�سّلحني  مع  ت�سل  جميلة  امراأة   .)١٩٨٣( الأنقا�س« 

للبطولت.  لتلقي نظرة على اجلثث وكاأّنها تزور متحفًا 

لتهم منذ بدء احلرب 
ّ
الح و�سرنى حتو

ّ
اأولٌد يحملون ال�س

وحتى اأّيامها الأخرية يف »بريوت جيل احلرب« )١٩٨٩(.

يف  للبحث  ووثائق  اللحظة،  على  ت�سهد  اأفالٌم  هي   

ت�سّكل  الإطار،  هذا  يف  ًا. 
ّ
ر�سمي ُيكتب  ل  الذي  تاريخنا 

�سمعون  اإليه  ينتمي  الذي  للجيل  ة 
ّ
الوثائقي الأفالم 

يتخّطى   
ّ
تاريخي كتاب  من  ف�سوًل  الالحقة  والأجيال 

اأكرث حيوّية ت�ستعمل  اإىل ماّدة  ماّدة ال�ستظهار للو�سول 

الأمر  لهذا  الق�سوى  ة 
ّ
الأهّمي تاأتي  وت.  وال�سّ ورة  ال�سّ

الهتمام  وياأتي  الن�سيان  وطن  يف  الّذاكرة  حفظ  لناحية 

.
ّ
باأفالم �سمعون من هذا املنظار التاأريخي

الق�سري:   
ّ
الوثائقي الفيلم  جاء  الزعرت«،  »تّل  بعد   

اإنتاج  من  اأي�سًا  وهو   )١٩٧٨( الأحرار«  »اأن�سودة 

املهرجان  من  وانطلق  ة« 
ّ
الفل�سطيني ال�سينما  »موؤ�ّس�سة 

يف  كوبا  يف  اأُقيم  الذي  والطلبة  لل�سبيبة  ع�رس  احلادي 

ة 
ّ
الإمربيالي �سّد  »الت�سامن  �سعار  حتت   ١٩٧٨ �سيف 

يف  امل�ساركة  الوفود  نرى  داقة«.  وال�سّ لم 
ّ

ال�س اأجل  من 

بيا�رس  )املَُمثل   
ّ
الفل�سطيني الوفدان  ومنها  املهرجان 

مل�ساهد  توليف  ة 
ّ
عملي الفيلم  ويتخّلل  واللبنايّن،  عرفات( 

عّدة يف  بلداٍن  الثورّية يف  احلركات  ُتظهر  الأر�سيف  من 

 واإيران، وتدّخل 
ّ
ة واأفريقيا والعامل العربي

ّ
اأمريكا الالتيني

العديد  بت�سفية  ة 
ّ
الأمريكي املركزّية  ال�ستخبارات  وكالة 

من الرموز منهم ت�سي غيفارا و�سالفادور األليندي.

جيله  من  القالئل  من  وهو  م�سريته،  �سمعون  تابع   

الذي بقي يف لبنان طوال احلرب. ومتّكن هكذا من تغطية 

ات 
ّ
مراحل عديدة من تاريخنا احلديث متتّد من ال�سبعيني

حتى عام ٢٠٠٩.

�شينما �شمعون - م�رشي: عالقة لبنان - فل�شطني

للبنان   
ّ
الإ�رسائيلي الجتياح  ومع  الأحرار«  »اأن�سودة  بعد 

الوثائقيّة  الأفالم  من  جديدة  مرحلة  بداأت   ،١٩٨٢ �سنة 

 
ّ
التي �سيوّقعها جان �سمعون مع ال�سينمائيّة الفل�سطينيّة مي

ن�ستطيع احلديث عن  �سنة ١٩٨٦.  تزّوجها  التي  م�رسي 

توثيقًا  وت�سّكل  عقود  ثالثة  على  متتّد  م�سرية  خ�سائ�س 

تاريخيًّا عن جمموعة احلروب التي يعي�سها الوطن:

العمل امل�سرتك بني �سمعون وزوجته تعاوٌن بّناء وفريد   

ة. 
ّ
الفل�سطيني  - ة 

ّ
اللبناني العالقة  على  فيلم  كّل  يوؤّكد يف 

حياة.  م�رسوع  الزعرت«  »تّل  فيلم  يف  راأيناه  ما  ي�سبح 

املقاومة  ظهور  منذ  جّدًا  معّقدة  العالقة  هذه  كانت  اإذا 

ة 
ّ
ات الع�سكرّية الفل�سطيني

ّ
ة امل�سّلحة وبدء العملي

ّ
الفل�سطيني

من جنوب لبنان واتفاق القاهرة و�سوًل اإىل اندلع احلرب 

تشكل األفالم الوثائقية للجيل الذي ينتمي إليه شمعون واألجيال 
الالحقة فصواًل من كتاب تاريخي يتخطى مادة االستظهار للوصول 
األهمية  تأتي  والصوت.  الصورة  أكثر حيوية تستعمل  مادة  إلى 
القصوى لهذا األمر لناحية حفظ الذاكرة في وطن النسيان ويأتي 

االهتمام بأفالم شمعون من هذا المنظار التأريخيّ.
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تبدو مقاربة  فّعاًل،   دورًا 
ّ
الفل�سطيني ة حيث لعب 

ّ
اللبناني

اأفالم �سمعون  ة خمتلفًة يف 
ّ
الفل�سطيني ة - 

ّ
اللبناني العالقة 

ات الأفالم، مهما كانت 
ّ
- م�رسي حيث تت�سارك �سخ�سي

هوّيتها، املعاناة نف�سها من حرٍب واعتقاٍل وتهجري.

تغطية  على  وم�رسي  �سمعون  بني  الوثيق  التعاون   

 ،
ّ
ة �سمن فريق العمل ال�سغري للفيلم الوثائقي

ّ
املهاّم التقني

فبالإ�سافة اإىل الإخراج امل�سرتك، تقوم م�رسي بالت�سوير 

احلرب«  جيل  »بريوت   ،)١٩٨٥( القندول«  )»زهرة 

واإح�سا�سها  ز 
ّ
املمي بدورها  التنويه  هنا  )١٩٨٩((. ويجب 

تقوم  كما  بعد.  ما  يف  الأفالم  بع�س  يف  �سنفتقده  الذي 

»زهرة   ،)١٩٨٣( الأنقا�س«  )»حتت  باملونتاج  م�رسي 

�سمعون  مع  وتتعاون  احلرب«(  جيل  »بريوت  القندول«، 

اأو يقوم �سمعون  يف ت�سجيل ال�سوت )»حتت الأنقا�س«( 

يكون  وعندما  القندول«(.  )»زهرة  وحيدًا  بالت�سجيل 

�سمعون هو الكاتب واملخرج املطلق للفيلم، تكون زوجته 

املنتجة املنّفذة.

الأفالم  يف  ١٦مّلم  بتقنية   
ّ
ال�سينمائي الت�سوير  اأهّمّية   

 يف الثمانينّيات، بحيث ت�سبح �سورة 
ّ
التي اأخرجها الثنائي

الباهتة التي حتّولت  الواقع خمتلفة عن ال�سورة الإخبارّية 

اأكرث  ال�سينمائّية  ال�سورة  وتبدو هذه  الفيديو.  اإىل  مبعظمها 

يف  �سمعون  بعد  ما  يف  اأخرجها  التي  الأفالم  من  جودة 

الت�سعينّيات، اإذ طغت يف بع�س الأحيان اأ�ساليب التحقيقات 

التلفزيونّية من حيث ا�ستعمال »الّزوم« واإ�ساءة ال�سخ�سّيات 

ب�سكل مبا�رس واللجوء اإىل مونتاج تعّدد امل�ساهد بدل تطوير 

امل�سهد الواحد وجعله وحدة زمانّية ومكانّية.

ال�سخ�سّيات  ت�سبح  القندول«  »زهرة  فيلم  من   
ً
ابتداء  

الن�سائّية اأ�سا�سّية يف الأفالم، وندخل من خاللها اإىل مو�سوع 

الفيلم الذي يتناول غالبًا حماور املقاومة بكاّفة اأنواعها.

ات الأفالم دور الو�سيط لولوج مو�سوع 
ّ
تلعب �سخ�سي  

اأكرث  ات 
ّ
ال�سخ�سي من  نقرتب  الأفالم  تتايل  ومع  الفيلم. 

مداخالت  فتاأتي   
ّ
الأهم هو  املو�سوع  يبقى  ولكن  فاأكرث، 

ات اأخرى.
ّ
ومقابالت مع �سخ�سي

فيلمًا   )١٩٨٩( احلرب«  جيل  »بريوت  فيلم  ي�سّكل   

بينما  احلرب.  خالل  امل�سّورة  الأفالم  اآخر  وكاأّنه  مهّمًا 

يفتتح »اأحالم معّلقة« )١٩٩٢( مرحلًة جديدًة من فرتة ما 

الم غري املوؤّكد.
ّ

بعد احلرب وال�س

الأفالم  يف  ة 
ّ
الأ�سا�سي ات 

ّ
ال�سخ�سي مع  العالقة  تبدو   

فيلمني  اآخر  وي�سّكل  باملخرج،  الّثقة  عن   
ّ

وتعرب وطيدة 

وكاأّن  ابقة 
ّ

ال�س اأفالمه  من  اٍت 
ّ
�سخ�سي مع   

ً
لقاء ل�سمعون 

»زهرة  من  الّثاين  اجلزء  هو   )٢٠٠٨( الغوردل«  »حنني 

هو   )٢٠٠٩( الّذاكرة«  و»م�سابيح   )١٩٨٥( القندول« 

ت�سري  وكما   .)١٩٩٢( معّلقة«  »اأحالم  من  الّثاين  اجلزء 

ها الّنا�س 
ّ
ة يحب

ّ
: »جان �سمعون لديه �سخ�سي

١
مي م�رسي

 �ساعد يف بناء عالقة ثقة مع الّنا�س«.
ّ
ووجودنا كثنائي

الأنقا�س  اإىل ق�سمني: »بريوت بني  الأفالم  م هنا 
ّ

نق�س  

والأحالم املعّلقة«، وهي اأفالم توّثق واقع املدينة بني فرتة 

احلرب وفرتة ال�سالم موؤّكدًة ا�ستمرار اآثار احلرب؛ »اجلنوب 

وقع  خاللها  من  نكت�سف  اأفالم  وهي  واملقاوم«،  امد  ال�سّ

ًة. ُتوّثق هذه الأفالم  الحتالل على املجتمع اجلنوبي خا�سّ

اجتياح  من  اإ�رسائيل  مع  ال�رساع  من  ة 
ّ
اأ�سا�سي مراحل 

فالتحرير  اإىل عدوان ١٩٩٣  ١٩٨٢ وان�سحاب ١٩٨٥ 

�سنة ٢٠٠٠ وحرب ٢٠٠٦.

بريوت بني االأنقا�س واالأحالم املعّلقة

عن  مهّمة  وثيقة   )١٩٨٣( الأنقا�س«  »حتت  فيلم  ميّثل 

 للبنان وبالأخ�ّس بريوت يف العام 
ّ
الجتياح الإ�رسائيلي

اأ�سبح  وقد  �سمعون  �سوت  البداية  منذ  ن�سمع   .١٩٨٢

املوؤّلف  الّتعليق  ن�ّس  كتب  دقيقة.  مّدته ٤٠  لفيلم  معّلقًا 

اف.
ّ

 روجيه ع�س
ّ
واملخرج امل�رسحي

ة 
ّ
يوّثق الفيلم معاناة الّنا�س وموجات التهجري امل�ستمر  

اح وقرى اجلنوب. لكْن تبدو 
ّ
من تّل الزعرت والنبعة وال�سي

ة 
ّ
�سنة ١٩٨٢ مزلزلة مع كثافة الغارات اجلّوّية الإ�رسائيلي

الذي  الهائل  والّدمار  ًا 
ّ
دولي ا�ستعمالها  املحّظر  والقذائف 

ون.
ّ
 بها الإ�رسائيلي

ّ
ة وبكّل بقعة مير

ّ
يحّل ببريوت الغربي

عدد ال�سحايا خميف: ١٢ األف طفل، ت�سعة اآلف امراأة   

وثمانية اآلف رجل. يف بريوت الغربّية، خليٌط من اللبنانّيني 

والفل�سطينّيني، من الفقراء والأغنياء يتابعون تدمري مدينتهم 

حتت احل�سار.

كّل �سيء مهّدد بالزوال وها اإّن بنايًة من ثماين طبقات   

ة. 
ّ
ة رمتها طائرة اإ�رسائيلي

ّ
�سها لقنبلة فراغي

ّ
تختفي مع تعر

عن   
٢
�سمعون جان  اأخربين  �سخ�سًا.   ١٣٧ املبنى  يف 

�سعوبة ت�سوير هذه اللحظة وكيف اأ�سيب بال�ّسلل. يجب 

ت�سوير »الآثار« املبا�رسة للّتاريخ ولكن ماذا يحّل بالعني 

ميكن  وكيف  الأنقا�س  حتت  املبعرثة  اجلثث  ت�ساهد  التي 

التعليق:   يقول جان لحقًا يف 
ّ
املاّدة؟ ثم الّتعامل مع هذه 

كتاب  عن  وتبحث  َور  ال�سّ ترتاكم  لبنان  جنوب  »يف 

الذي  الكتاب  هذا  ي�سبح  الفيلم  وكاأّن  ي�سّمها«،  تاريخ 

ينقل �سور الأحياء والأموات وحتى َمن هم داخل املقابر 

ة مقيمة يف بريوت: »اإّنها حرٌب �سّد 
ّ
عندما ت�رسخ فرن�سي

الأموات« وهي جتول داخل مقربة دّمرتها الدّبابات.

لقاء مع مي م�رسي   ١

يف ٢٠١٧/٨/٢٧ 

خالل حفلة تكرمي 

لذكرى جان 

�سمعون اأقامته 

منّظمة »جنى«.

مقابلة مع جان   ٢

�سمعون اأجريتها 

يف ٢٠٠٣/١٠/٥ 

خالل ت�سويري 

فيلم »�سينما احلرب 

يف لبنان«.



بدايات  �لعدد 18- 19 | 2017 / ١٩02018

ة »حتت الأنقا�س« يف نقل الواقع بلحظته 
ّ
تكمن اأهمي  

الّتدمري الذي يطاول الإن�سان بكّل تكوينه  اإبراز وقع  مع 

والذي �سيوؤّدي اإىل حتّولتٍ جذرّية يف املجتمع نتابعها من 

خالل الأفالم التالية.

جيل العبث

»بريوت - جيل احلرب« )١٩٨٩( من الأفالم البارزة خالل 

فرتٍة تقّل�س فيها جّداً عدُد الأفالم امل�سّورة يف لبنان. وهو 

وثيقة اأخرى تاريخّية مهّمة لفهم ما خّلفته احلرب يف الأجيال 

.
ّ
 التدريجي

ّ
املتعاقبة ومدى عبثّيتها واإفال�س العمل ال�سيا�سي

الذي  املتحف  ملعرب  بلقطاٍت   ١٩٨٨ �سنة  الفيلم  يبداأ   

يربط بني بريوت الغربّية وال�رسقّية. ومن الالفت اأن ن�ساهد 

اإقامة  امللي�سيات من حيث  بتقليد  يقومون  اأولداً  بعد  فيما 

من  جمموعة  اإىل  ف 
ّ
نتعر ال�سالح.  وا�ستعرا�س  احلواجز 

بائع  �سّيارات،  )ميكانيك  باكراً  العمل  على  اأُجربوا  الأولد 

متجّول( ونتابع من خاللهم �سعوبة احلياة يف مدينٍة ي�سيطر 

عليها َمن حمل ال�سالح للّدفاع عن ق�سايا ال�سعب والفقراء.

امل�سهد داخل �سينما �سارول يف �سارع احلمرا هو من   

اأجمل اللحظات يف الفيلم. فيه نرى اأحَد الأولد ي�ساهد 

بعدها  لينتقل  ال�سالة،  فتتفاعل  ًا 
ّ
اأمريكي »اآك�سن«  فيلم 

من  الواقع  اأر�س  على   
ّ
احلربي فيلمهم  تنفيذ  اإىل  الأولد 

ة وم�ساهد الواقع.
ّ
خالل ا�ستعادة امل�ساهد ال�سينمائي

 
ٍّ
م�سيحي مقاتٍل  مع  املراهقني  اإىل  ن�سل  غار،  ال�سّ من   

ته 
ّ
بندقي ي�ستعمل  ة«. 

ّ
اللبناني »القّوات  مللي�سيا  ينتمي 

 
ّ
كلعبٍة وتبدو لئحُة الأعداء طويلًة اإذ ت�سمل الفل�سطيني

م�ستعّد  وهو  والكردّي  وال�سرتاّكي  والدرزّي   
ّ
وال�سيعي

ة. لكّنه 
ّ
لأكلهم اإذا ما حاولوا الدخول اإىل املنطقة ال�رسقي

يوؤّكد اأّنه موؤمٌن بالله وب�سفيعه مار اليا�س الذي حتّول و�سمًا 

الم على يده.
ّ

على �سدره ُي�ساف اإىل �سعار ال�س

�سيجارة  تبادل  مع  و�سوداوّيًة  ًة 
ّ
عبثي ورُة  ال�سّ تزداد   

الذين  الّتما�س والأولد  ال�ّسباب على خّط  احل�سي�س بني 

 ن�سل 
ّ
ثم النورماندي.  الأو�سخة يف منطقة  بني  ي�سبحون 

بحثًا عن  الح 
ّ

ال�س اإىل من كربوا يف ظّل احلرب وحملوا 

واقٍع  على  فعٍل  وكرّدة  الّنظام  تغيري  يف  الأحالم  حتقيق 

عند حرق  كبرية  فرحتهم  فكانت  واقت�سادّي،   
ّ
اجتماعي

معركة  خالل  اإن«  و»الهوليداي  جورج«  »ال�سان  فندق 

الفنادق )١٩٧٥-١٩٧٦(.

بني  التما�س  خطوط  على  م�سهٌد  معرّبة،  الفيلم  نهاية   

ي بريوت نتابع فيه احلديث على اجلبهة بني »الأعداء«: 
َ
�سطر

 نعود اإىل جتّدد ال�ستباكات.
ّ
من التخاطب ال�سلمي

اأّياٍم  اأّنهم اأم�سوا خالل الت�سوير اأربعة  اأخربين �سمعون   

ينتظرون التقاط احلديث بني املتقاتلني على اجلبهة. ومع بدء 

فاقت�رست  الت�سوير  فريق  ميكروفون  اأ�سيب  ال�ستباكات 

الأ�رسار على املاّدّيات! يرينا هذا الفيلم مدينًة تلفظ اأنفا�سها 

اأخرى  لأفالٍم  مبا�رسًة  ويح�رّسنا  لالأحالم،  مقربٌة  وهي 

عناوينها معرّبة مثل: »اأحالم معّلقة« و»طيف املدينة«.

خمطوفون واأ�رشى

بعد  مبا�رسًة   )١٩٩٢( معّلقة«  »اأحالم  م�ساهدة  املفيد  من 

مع  »بريوت«  ينتهي  كيف  راأينا  لقد  احلرب«.  جيل  »بريوت 

 على خطوط الّتما�س، وها اإّن 
ّ
 واحلربي

ّ
م�سهد احلديث ال�سلمي

»اأحالم معّلقة« يبداأ مع لقاِء نبيل )املحارب امل�سلم( مع رامبو 

�سديقني  اليوم  اأ�سبحا  حتاربا،  فبعدما   .)
ّ
امل�سيحي )املحارب 

املدّمرة وكاأّنهما �سورة م�سّغرة عن  املنازل  بت�سليح  يقومان 

البلد. لكّن هذه ال�سورة لي�ست بهذه املثالّية. وهذا ما نتابعه مع 

ال�سخ�سّية الن�سائّية وداد حلواين. اخُتطف زوجها عدنان �سنة 

١٩٨٢ ومل يعد، فاأ�سبحت مع الوقت رئي�سة »جلنة املخطوفني 

واملفقودين يف احلرب اللبنانّية« البالغ عددهم ١٧ األفًا.

ب�سبب  املُ�ساب  الّنبع  راأ�س  منزلها يف  اإىل  وداد  تعود   

بت 
ّ
»خر لها:  فيقول  الرّتميم  بعملّية  نبيل  ويقوم  احلرب، 

واإعادة  احلجر  ترميم  هل  لكن  �سّلحها«.  عم  وهّلق  بلدي 

ُتعالج  كيف  واملواطنني؟  البلد  ترميم  لإعادة  يكفيان  البناء 

اأّدى  ق�سّية املخطوفني واملفقودين يف ظّل قانون عفٍو عامٍّ 

اإىل حمي امل�سوؤولّية وو�سول اأمراء احلرب على نحٍو وا�سع 

اإىل احلكم؟ كيف جتري عملّية املحا�سبة؟

 من 
ّ
اإّن هذه الأ�سئلة اجلوهرّية ترتافق مع خوٍف م�ستمر  

ملٌوٌث  البلد  فيما  هدنة  د 
ّ
جمر هي  ال�ّسالم  فرتة  تكون  اأن 

بتاريخه الدموّي وو�سع �ساطئه الذي اأ�سبح مكّبًا للّنفايات 

املرتاكمة مع احلرب.

التي  واملخاوف  الت�ساوؤلت  جلميع  الفيلم  يوؤ�ّس�س   

اإىل  رمّبا �سمعون  ة. وهذا ما دفع 
ّ
ع�سناها وما زالت م�ستمر

ت�سوير �سخ�سّيات »اأحالم معّلقة« من جديد عام ٢٠٠٨ 

يبداأ   .)٢٠٠٩( الّذاكرة«  »م�سابيح  الأخري  فيلمه  يف 

ال�سجون  من  ورفاقه  القنطار  �سمري  عودة  مع  الفيلم  هذا 

احلفل  خالل  العتقال.  من  �سنواٍت  بعد  الإ�رسائيلّية 

 لال�ستقبال على مدرج مطار بريوت، تتوّجه وداد 
ّ
الر�سمي

حلواين اإىل زعماء البلد، واأكرثهم من اأمراء احلرب، �سائلًة 

عن م�سري املخطوفني واملفقودين يف احلرب اللبنانّية. ومن 

وزير  هو  ويعانقها  منها  يقرتب  الذي  الوحيد  اأّن  الالفت 

الداخلّية حينها املحامي ال�ساّب والنا�سط زياد بارود.
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لكّن هذه النطالقة القوّية للفيلم ل ُت�ستكمل كما يجب   

�سبيل  على  معّلقة«  »اأحالم  من  م�ساهد  اإىل  اللجوء  برغم 

»الفال�س باك« اأو العودة اإىل الوراء ومقارنة ال�سخ�سّيات بني 

املا�سي واحلا�رس. وتطغى اللغة التلفزيونّية على الفيلم من 

حيث الإ�ساءة وا�ستعمال املو�سيقى ب�سكٍل متوا�سل لإ�سفاء 

ال�سخ�سّيات  فتفقد  تف�سريّية  فقط  ال�سورة  وجعل  الدراما 

بفيلم  مقارنًة  وقعها  من  ورامبو،  ونبيل  وداد  من  الالفتة 

»اأحالم معّلقة«. واإذا كان �سمعون قد بداأ بت�سوير احلرب منذ 

ال�سبعينّيات، فاإّن فيلمه الأخري ُيظهر بو�سوح ا�ستمرار اآثار 

احلرب وكم تخفي هذه البالد من مقابر جماعّية.

امد واملقاوم اجلنوب ال�شّ

عام  املزلزلة  الإ�رسائيلي  الجتياح  انعكا�سات  زالت  ما 

 )١٩٨٥( القندول«  »زهرة  ت�سوير  مّت  ة. 
ّ
م�ستمر  ١٩٨٢

عام  اجلنوب  من  ق�سٍم  من  الإ�رسائيلي  الن�سحاب  بعد 

 �سمعون / م�رسي 
ّ
١٩٨٥. مع هذا الفيلم، نبداأ مع الثنائي

نكت�سف  ة( 
ّ
ن�سائي ات 

ّ
�سخ�سي )اأبرزها  ات 

ّ
�سخ�سي مبتابعة 

من خاللها الواقع واملو�سوع املحورّي وهو دور املراأة يف 

مقاومة الحتالل.

من  نفهم  مهّمة  ة 
ّ
تاريخي اأخرى  وثيقة  الفيلم  هذا   

 
ّ
 وال�سيعي

ّ
خالله مدى تاأثري الحتالل يف املجتمع اجلنوبي

حمّجبات  الن�ساء  معظم  اأ�سبحت  كيف  نالحظ  حتديدًا. 

مقاومة  ذاته  بحّد  هو  ة 
ّ
ديني هوّية  عن  البحث  وكاأّن 

م�ساركة  مع  يرتافق  ة 
ّ
للخ�سو�سي وتثبيت  لالحتالل 

ن�ساهد �سور  املبا�رس. يف حني  املقاوم  العمل  ة يف 
ّ
ن�سائي

ة 
ّ
الن�ساء ال�سهيدات من طوائف واأحزاب خمتلفة )�سيوعي

ات �سّد الحتالل. نتابع م�ساهد من 
ّ
ة( قامت بعملي

ّ
وقومي

ة مثل معركة تذّكرنا بفيلم »معركة« حتديدًا 
ّ
القرى اجلنوبي

اف �سنة ١٩٨٥.
ّ

الذي اأخرجه روجيه ع�س

»زهرة القندول« نافذة على جمتمع مقاوم ُت�سجن فيه   

املراأة مع زوجها من قبل املحتّل، ويتوّقف الفيلم عند زهرة 

طرّية تخرتق الأر�س احلجرّية لتثبت اإرادة احلياة وتختزل 

�سورة املراأة املقاومة. لكّن الفيلم يعرف الحتفاظ مبقاربٍة 

ة لل�سورة 
ّ
ة بعيدٍة عن ا�ستغالل الأحزاب ال�سيا�سي

ّ
اإن�ساني

بغية الرتويج واحتكار العمل املقاوم.

ذكر  الالفت  من  ال�سورة،  عن  نحكي  اأّننا  ومبا   

جتعل  التي  م�رسي(  توقيع  )من  الـ١٦ملم  �سورة  �سحر 

ات 
ّ
�سخ�سي وكاأّنها  البداية،  يف  خ�سو�ساً  ات، 

ّ
ال�سخ�سي

ال�سورة  هذه  وتبدو  اتها. 
ّ
يومي يف  نتابعها   

ّ
روائي فيلم 

الفيديو كو�سيلة ت�سوير  بروز  ًة يف فرتة 
ّ
ًة و�سينمائي

ّ
جلي

ال�ست�سهادّية  ات 
ّ
العملي وحّتى  ة 

ّ
التلفزيوني الّتحقيقات 

نفتقد  لكّننا  ة. 
ّ
اإ�رسائيلي قافلة  ة ح�سن ق�سري �سّد 

ّ
كعملي

يطغى  ما  �رسعان  اإذ  ة 
ّ
اأ�سا�سي ة 

ّ
�سخ�سي باأّي  اللت�ساق 

ات يف خدمة املو�سوع. من هنا 
ّ
املو�سوع وكاأّن ال�سخ�سي

ة.
ّ
ة الأ�سا�سي

ّ
تاأتي مقابالت عّدة جتعلنا نبتعد عن ال�سخ�سي

جديد  من  نلتقي   )٢٠٠٨( الغوردل«  »حنني  يف   

من  اأكرث  بعد  خديجة  القندول«  »زهرة  ة 
ّ
ب�سخ�سي

ع�رسين عامًا واإثر حرب جديدة مع اإ�رسائيل )٢٠٠٦( 

اأّدت اإىل ا�ست�سهاد ابنها ح�سن املنتمي اإىل »حزب الله« 

والذي يتابع اخلّط املقاوم الذي �سلكه اأهله. ن�ساهد يف 

اأكرث   
ّ
ال�سيعي املجتمع  اأ�سبح  كيف  الغوردل«  »حنني 

�س باحلرب مع اإ�رسائيل. 
ّ
�ساته وقد متر

ّ
تنظيمًا ولديه موؤ�س

امة 
ّ
الر�س ة مثل 

ّ
فني اأخرى  ًة 

ّ
ن�سائي اٍت 

ّ
نتابع �سخ�سي كما 

�سوزان غّزاوي التي فقدت منزلها ولوحاتها مع الغارات 

وي�سّكل  ة. 
ّ
اجلنوبي بريوت  �ساحية  على  ة 

ّ
الإ�رسائيلي

من  الأنقا�س  حتت  من  الّلوحات  جثث  انتزاع  م�سهد 

زوج  ينتزع  عندما  الفيلم خ�سو�سًا  اللحظات يف  اأبرز 

�سوزان لوحة ر�سمها متّثل جّدته التي »مّزقها« الجتياح 

 �سنة ١٩٧٨ وق�سى حتى على ر�سمها �سنة 
ّ
ال�رسائيلي

ذاكرة  متحف  على  ق�سى  كما  ممّزقة  فاأ�سبحت   ٢٠٠٦

اجلنوب.  يف  اخليام  معتقل  وهو  والتعذيب  الحتالل 

�سورٍة  اإىل  الفيلم  يفتقر  ات، 
ّ
ال�سخ�سي ة 

ّ
اأهمي وبرغم 

اإىل الكالم واإىل �سوٍت يتخّطى  تنطق من دون احلاجة 

الكلمة واملو�سيقى.

»رهينة االنتظار«

بعد »زهرة القندول«، نعود اإىل اجلنوب اللبنايّن الذي ما 

الطبيبة  ليلى،  ونتابع   
ّ
الإ�رسائيلي الحتالل  يواجه  زال 

ات 
ّ
يومي خالل  من  ات. 

ّ
اجلنوبي �سّحة  على  حتر�س  التي 

والإ�سالم  املقاومة  ودور  املعاناة  على  ن�سهد  الّطبيبة، 

اإيران  يف  ة 
ّ
الإ�سالمي الّثورة  نوذج  خالل  من   

ّ
ال�سيا�سي

ة �سقيق ليلى الأ�سويّل(، 
ّ
د بـ»حزب الله« )�سخ�سي

ّ
املج�س

هذا الفيلم وثيقة أخرى تاريخية مهمة نفهم من خالله مدى تأثير 
االحتالل في المجتمع الجنوبي والشيعي تحديًدا. نالحظ كيف 
أصبحت معظم النساء محجبات وكأن البحث عن هوية دينية هو 
بحد ذاته مقاومة لالحتالل وتثبيت للخصوصيــــــــــــــــــــــــة.
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�سبه  املحّجبة  غري  ة 
ّ
العلماني املراأة  اأّنها  الّطبيبة  وتظهر 

الوحيدة يف جمتمٍع معظم الّن�ساء فيه حمّجبات.

مبا يتعّلق بال�ّسكل، يغلب الّنمط التلفزيويّن الذي يحرم   

الفيلم من حلظاٍت اأكرث تاأملّيًة يغيب فيها ا�ستعمال املو�سيقى 

نراقب  اأكرب جتعلنا  م�ساحًة  لل�سخ�سّية  وتعطي  امليلودرامّية 

الواقع ون�ستنتج تفا�سيله من دون احلاجة اإىل �سوت التعليق.

»اأر�س الن�شاء«

م�رسي،  مي  منّفذ:  )منتج  الّن�ساء«  »اأر�س  مع  ن�ستكمل 

كفاح  متابعة  خالل  من  مقاوماٍت  ن�ساءٍ  م�سار   )٢٠٠٤

ة اأم�ست �ست �سنواٍت يف 
ّ
عفيفي، وهي مقاِومٌة فل�سطيني

من  خمتلفة  ناذج  اإىل  نتعرّف  كفاح  وعرب  اخليام.  معتقل 

بزميالت  نلتقي  اأن  قبل  املقاِومات  ات 
ّ
الفل�سطيني الّن�ساء 

كفاح يف معتقل اخليام، و�سهى ب�سارة واحدة منهّن.

يف امل�سهد الأخري، نرى كفاح مع زوجها الذي كان   

يجري  وكاأّنه  مفتعل   
ٌ
حوار بينهما  ويدور  معتقاًل  اأي�سًا 

تنظر  كفاح  مع  ينتهي  اأّنه  الالفت  ومن  للكامريا،  فقط 

اإىل الكامريا �سائلًة املخرج عّما اإذا انتهى الت�سوير. نظرة 

كفاح الأخرية و�سحكتها تُخرج امل�سهد من قالبه املفتعل 

الوثائقي  ات 
ّ
�سخ�سي جتنيب  ة 

ّ
اأهّمي مدى  نعرف  ونحن 

التحّول اإىل ممّثلني ومدى احلاجة اإىل وقٍت جلعل الكامريا 

ة ت�سّجل الواقع بعفوّيته من دون افتعاله.
ّ
�سبه خمفي

الغوردل«  »حنني  يف  جديد  من  عفيفي  كفاح  تظهر   

لتزور، بعد حرب ٢٠٠٦ الإ�رسائيلّية املدّمرة، ما تبقى من 

ّور »اأر�س الن�ساء« قبل  معتقل اخليام حيث �ُسجنت وحيث �سُ

ًة جديدة مبحو املكان، لكّن روح 
ّ
عامني. قام الإ�رسائيلّيون مر

.
ّ
الّن�رس ت�سيطر على ال�سخ�سّيات وفعل املقاومة م�ستمر

�شمعون وَطيف املدينة

 
ّ
الروائي الفيلم  على   

ّ
الوثائقي الإرث  اآثار  بو�سوح  تظهر 

الذي   )٢٠٠٠( املدينة«  »طيف  اأي  �سمعون  جلان  الوحيد 

اأحداثه ثالثة عقود من التاريخ اللبناين من خالل  تغّطي 

متابعة عائلة جنوبيّة تلجاأ اإىل بريوت �سنة ١٩٧٤ في�سهد 

 اندلعها، ومن 
ّ
اأفرادها على التح�سريات للحرب ومن ثم

اإىل  اأخريًا  لن�سل   ١٩٨٢ �سنة   
ّ
ال�رسائيلي الجتياح   

ّ
َثم

م�ساريع  امللي�سيات  زعماء  وا�ستالم  احلرب  بعد  ما  فرتة 

الفيلم  وكاأّن  القت�ساد.  على  وال�سيطرة  الإعمار  اإعادة 

خال�سة الّتجربة الوثائقيّة وم�ساهدات �سمعون للواقع.

املدينة« من لقطاٍت  ن هذه اخلال�سة يف »طيف 
ّ
تتكو  

ة 
ّ
الإ�رسائيلي والغارات  الّتهجري  موجات  عن  ة 

ّ
اأر�سيفي

ة. 
ّ
الوثائقي الأفالم  يف  �ساهدناها  اأن  �سبق  وقد  والّدمار 

ات تابعناها على اأر�س الواقع وجاء 
ّ
كما اأّن هناك �سخ�سي

 
ّ
الروائي الفيلم  اإطار  يف  دورها  لعب  لإعادة  املمّثلون 

�سهام  ة 
ّ
�سخ�سي خ�سو�سًا  ني 

ّ
واملدني امل�سّلحني  كبع�س 

م�ستوحاة  وهي  �سويري  كري�ستني  دورها  توؤّدي  التي 

حلواين.  وداد  معّلقة«  »اأحالم  فيلم  »بطلة«  من  مبا�رسًة 

من الالفت يف هذا الإطار وجود وداد يف الفيلم �سمن 

م�سري  مبعرفة  للمطالبة  �سهام  تقودها  التي  املظاهرة 

الفيلم  ة 
ّ
�سخ�سي بني  مبا�رسًا  اللقاء  فيكون  املفقودين 

ة.
ّ
 خلدمة الق�سي

ّ
ة الفيلم الوثائقي

ّ
 و�سخ�سي

ّ
الروائي

ماّدٍة  اإىل   
ّ
الوثائقي والإرث  املخزون  حتويل  ي�سعنا   

ولكن   
ّ
الدرامي  

ّ
الوثائقي من  نوذٍج  اأمام  وكاأّننا  روائيٍّة 

الكامريا  حركة  حيث  من   
ّ
الروائي الفيلم  قالب  �سمن 

وا�ستعمال الإ�ساءة والبحث عن جماليّة ال�سورة واختيار 

ُتخت�رس  مب�ّسطٌة  حكايٌة  وكاأّنها  احلرب  فت�سبح  املمّثلني، 

عن  يبحث  ل  فاإّنه  �سمعون،  يل  قال  كما  املراحل.  فيها 

تاأريخ احلرب يف »طيف املدينة« وهذا الأمر وا�سٌح ورمّبا اأّن 

فقدان الّتفا�سيل املت�سّعبة وعدم توّفر عفوّية اللحظة مقابل 

 اأكرب بكثرٍي 
ّ
الإح�سا�س باإعادة تركيبها يجعل وقع الوثائقي

يحاول  الّثاين  فيما  الأحداث  عا�س  فالأّول  وائي. 
ّ
الر من 

منها  اأكرث  ا�ستعرا�سًا  جتعلها  وبو�سائل  ب�سعوبٍة  نقلها 

بيوميّاته  بالإن�سان،  اللتزام  �سمعون  اأفالم  توؤّكد  حقيقة. 

وم�ساكله وطموحاته ومقاومته وحترتم مفهوم ال�ّسينما التي 

املجتمع.  تطوير  ت�ساهم يف  اأن  اأّنها »يجب  �سمعون  يعترب 

فنحن من واجبنا م�ساعدة الإن�سان واإّل فما هي م�سوؤوليّة 

الفّنان؟«. كما تغّطي اأربعة عقوٍد من تاريخ لبنان احلديث 

ة تتفاعل 
ّ
وحروبه جاعلًة من �سينما احلرب �سينما م�ستمر

مع احلا�رس ومع روا�سب املا�سي الذي مل ميت.

اآخر  فرٌد  يغادرنا  ال�سّهال،  ورندة  بغدادي  مارون  بعد   

ًة   خا�سّ
ّ
من هذا اجليل الذي نزع عّنا حالة اليتم ال�سينمائي

 فتتوا�سل الّتجربة وتبقى الأفالم 
ّ
يف جمال الفيلم الوثائقي

حيًّة و�ساهدًة على تاريخنا املعّلق.

تـــــــــــــــــــــــــؤكد أفالم شمعون االلتزام باإلنسان، بيومياته 
ومشاكله وطموحاته ومقاومته وتحترم مفهوم السينما التي يعتبر 
شمعون أنها »يجب أن تساهم في تطوير المجتمع. فنحن من واجبنا 
مســـــــــــــــــــــاعدة اإلنسان وإال فما هي مسؤولية الفنان؟«.
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حاوره فّواز طرابليس

مؤرخ وكاتب، لبنان.

جورج البطل، آخر البالشفة 2
شيوعّيون يف »حوادث الـ58«

يف تلك الفرتة انتقلْت عالقتي بامل�سوؤولني يف احلزب اإىل 

اأرى نقول ال�ساوي وح�سن قريطم  اأعلى. �رسُت  مرحلة 

على  جديدًا  وافدًا  كان  الأخري  هذا  �سوايا،  و�سوايا 

احللو  الله  بفرج  معرفتي  تاأّخرْت  �ساّبًا.  زال  وما  احلزب 

 .
١
ة فرج الله و»ر�سالة �سامل« لأّن تلك الفرتة �سهدْت ق�سّ

الجتماعات  كاَلت  جلدًا.  الله  فرج  احلزب  جلد  حينها 

ة 
ّ
حزبي هيئة  يف  منّظمًا  اأكن  مل  اأيّن  �سحيٌح  ال�ّستائم.  له 

لكّنني �سمعُت باحلملة على فرج الله. اأكرث من ذلك، يف 

اّلتي ل  املنازل  اأحد  اإىل  داخٌل  اأنا  وبينما  ات 
ّ
املر اإحدى 

ُيفرت�س بي الدخول اإليها �سمعُت كالمًا يدين فرج الله. 

اأغلب  �سمعت  جل. 
ّ
الر لإدانة  الجتماع  ذاك  �س  ُخ�سّ

اعرتف«.  رفيق  يا  »اعرتف  يقول:  من  �سمعُت  احلديث. 

املغادرة  رُت 
ّ
قر حلو.  خّطار  يو�سف  املتكّلمني  واأ�رس�س 

لأيّن مل اأ�ساأ ال�ستماع اإىل املزيد. �سمعُت الكالم بينما اأنا 

 يف املطبخ وذلك لأّنني كنُت ذاهبًا اإىل ال�سخ�س 
ٌ

جال�س

م املنزل ومل اأعلم باأّن اجتماعًا ُيعقد. كان البيت من  مت�سلِّ

اإّل  اجتماعات،  فيها  عادًة  ُتعقد  ل  التي  ية 
ّ
ال�رس البيوت 

روا ذلك الجتماع يف حينها. واملنزل قريب من 
ّ
اأّنهم قر

منزٌل  وهو  ة، 
ّ
الأ�رسفي  يف 

ّ
ال�سفلي فرن حايك  منزلنا يف 

 يف الّطابق الرابع، تركناه عندما بداأ الوالد يعاين من 
ٌ
كبري

مر�س القلب.

�شاهدت اغتيال ن�شيب املتني

مّت تكليفي بكثري من الأمور لها عالقة بالعمل ال�رّسي. كرثت 

ال�ستفادة مّني. على �سبيل املثال، ا�ستخدمُت �سّيارة فريد 

 والدتي، اأ�سبحُت �سديقًا ل�سائقه وا�ستخدمته 
ّ
قزما ابن عم

اأحيانًا كثرية مل يكن يعرف  اأماكن يجهلها،  اإىل  باإي�سايل 

وجهتنا. متّيزُت باإمكانات كثرية ا�ستفاد منها الآخرون، منها 

�سّيارة كبرية من نوع »كورونيه دودج فر�ساي«.

و�سفهّية  خّطية  ر�سائل  نقُل  كان  مهّماتي  �سمن  من   

التي  الّثقة  نتيجة  ذلك  جاء  �سخ�سّية.  اّت�سالت  واإجراء 

عالقة  لها  ق�سايا  كانت  اأي�سًا  مهّماتي  من  اكت�سبُتها. 

اأّن  بال�ّسوفييت. على �سبيل املثال يف اإحدى املهّمات تبنّي 

ليحّول  اللعني يعمل على نحو مبتذل  ال�سوفييتي  ابط  ال�سّ

ال�سابط اللبنايّن اإىل عميل، فغ�سب مّني ال�سابط اللبنايّن 

اإقامة عالقة مع ال�سوفييت قائمة على الّن�سح  اأريد  قائاًل: 

املهّمات  بهذه  يقومون  اأحيانًا  العمالة.  على  ل  وال�سداقة 

املخابراتّية بحكم العادة.

وحزُت  احلزبّيني  امل�سوؤولني  من  قريبًا  اأ�سبحُت  وقد   

وتدبري  من�سور  كتابة  اأو  بيع كتب  مثاًل  مّني  ُيطلب  ثقتهم. 

طباعته مبكان ما. واظبُت على هذا العمل من دون اأن اأنت�سب 

اإىل اأّي هيئة تنظيمّية حّتى العام ١٩٥٧. يف تلك ال�ّسنة كّنا 

ن�سكن يف منطقة اخلندق الغميق، ويقع منزلنا على الزاوية 

يف  البا�سورة.  اإىل  املوؤّدي  وال�ّسارع  �سوريا«  »�سارع  بني 

الطابق ال�ساد�س. مقابل غرفتي، �سارٌع ي�سل �سارع �سوريا 

وباملقابل  �سري  دائرة  منت�سفه  يف  اخلوري،  ب�سارة  ب�سارع 

بيت �ساحب �سحيفة »التلغراف« ن�سيب املتني.

الثانية  اأو  الثانية  ال�ساعة  �سهرة حوايل  من  عائٌد  واأنا   

اأدّخن  ال�سّباك  على  وقفُت  الليل،  منت�سف  بعد  والّن�سف 

�ساهدُت  الّدخان،  برائحة  الغرفة  متتلئ  ل  كي  �سيجارًة 

قّدرُت  ال�رّسطة.  دائرة  مقابل  منزله  املتني.  ن�سيب  اغتيال 

للروؤية  كافيًا  يكن  مل  ال�سوء  لأّن  لالغتيال  �س 
ّ
تعر اأّنه 

فول�سفاِغن  نوع  من  �سّيارة  و�سول  �ساهدُت  جّيد.  ب�سكل 

اأطلقوا  املتني(.  ن�سيب  )هو  �سخ�ٌس  منها  وترّجل  توقَفت 

فقط،  �سوته  �سمعُت  النار،  اإطالق  اأَر  مل  الر�سا�س.  عليه 

كما ملحُت �سخ�سًا ترّجل من �سّيارة ن�سيب نف�سها حمله 

ونقله اإىل امل�ست�سفى. عرفُت على الفور ما ح�سل. اأخربُت 

�س لإطالق نار. 
ّ
املتواجدين يف املنزل اأّن ن�سيب املتني تعر

الإ�سارة اىل ر�سالة   ١

النقد الذاتي التي 

اأجرب فرج الله احللو 

على كتابتها ب�سبب 

موقفه املعار�س 

لتاأييد الحتاد 

ال�سوفييتي قرار 

تق�سيم فل�سطني يف 

الأمم املّتحدة العام 

١٩٤٧ وما اأماله 

من تاأييد الأحزاب 

ال�سيوعّية العربّية، مبا 

فيها احلزب اللبنايّن، 

لذاك القرار.
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اّتفقنا  هو.  من  اأذكر  اأعد  مل  من جماعتنا  بعن�رس  اّت�سلُت 

البلد  يف  الو�سع  اأّن  اعتبار  على  التايل  اليوم  يف  اأراه  اأن 

�سينفجر. ذهبُت ملراجعة »مرجع« لرنى ما العمل. كان ثّمة 

عون  اإدمون  مكتب  احلزب يف  قادة  من  اأحد  لقاء  اإمكانّية 

ونخلة مطران يف �سارع امل�سارف على »ال�سور« يف و�سط 

البلد بحّجة اأّن اأنطون ثابت اأو اإدمون عون حماميان، فهناك 

اأو  اأو �سوايا �سوايا  دائمًا مكتٌب يكون فيه ح�سن قريطم 

نقول ال�ساوي. اأّما فرج الله فكان ل يزال »حتت الأر�س«.

اكت�شاف جورج حاوي

وعنا�رس  بداأت،  قد  والتظاهرات  املكتب  اإىل  و�سلنا 

منه  خرجت  اّلذي  احلرج  على  النار  يطلقون  الّدرك 

تظاهرة. وعندما �ساألتهم: ما العمل؟ قالوا يل: »على راأ�س 

الّتظاهرات(.  قيادة  اأت�سّلم  اأن  مّني  )طلبوا  التظاهرات!« 

اأفعله هنا يف قيادة التظاهرة.  لقاين ح�سن ف�ساألني عّما 

كنت مع كرمي مرّوة وحمّمد دكروب. م�سينا حّتى و�سلنا 

اأقدامنا  بني  يقعون  الّنا�س  راأينا  البا�سورة،  اأمام  اإىل 

الأمر  لأّن  اختباأنا  اجلي�س.  قبل  من  النار  اإطالق  ب�سبب 

فراأيُت  الأماكن  اأحد  اإىل  و�سلُت  العنرتّيات.  يحتمل  ل 

ك. 
ّ
ات الع�سكر من التحر

ّ
اآلي �سبانًا يقطعون الأ�سجار ملنع 

يبلغ  �سخ�سًا  الأ�سجار، وجدُت  قاطعي  اأراقب  اأنا  وبينما 

من العمر حوايل ت�سعة ع�رس عامًا يقوم باملهّمة بكثري من 

بي�سون  ريا�س  ُيدعى  رفيق  �ساهدين  به.  اأعجبُت  العزم. 

(، كان 
ّ
)اأ�سبح فيما بعد مدير ثانوّية وع�سو مكتب �سيا�سي

ة. تقّدم 
ّ
حينها م�سوؤول الطالب وطالبًا يف اجلامعة اللبناني

ريا�س نحوي ب�سفته اأحد قادة التظاهرات. قال يل: اأراك 

معجبًا بهذا ال�ساب، هذا رفيٌق لنا يف ثانوية احلرج وُيدعى 

لأّنه  البكالوريا  من  للّطرد  �س جورج 
ّ
تعر جورج حاوي. 

وه. ومل يقّدم 
ّ
قّدم المتحان نيابًة عن �سخ�س اآخر، فاأخر

جورج امتحان البكالوريا الق�سم الّثاين حّتى بلغ الع�رسين 

اأو الثانية والع�رسين من العمر. اأخربين ريا�س اأّن جورج 

حاوي من بلدة بتغرين. اأجبته باأيّن اأنظر اإىل هذا ال�ساب 

على  الأمور  �سارت  ذلك  بعد  حّطاب.  اأّنه  الوا�سح  ومن 

الّنحو املعروف اإىل اأن اندلعت احلرب...

اأيامًا عّدة ق�سيُتها على راأ�س اجلماهري، ل نلك �سالحًا   

اأو اأّي �سيء اآخر. يف ذلك احلني بداأ الّزعران بحمل ال�ّسالح، 

من ل ميلك ر�ّسا�سًا حمل »جفتًا« ونحن مل نكن نلك �سيئاً. 

اإىل  بالّذهاب  راأيك  ما  ال�سمد:  عبد  لندمي  وقلت  غ�سبت 

ن�ستفيد  ل  هنا  لأّننا  جنبالط؟  كمال  اإىل  والّتوجه  اجلبل 

�سيئًا، نتنّزه يف ال�ّسوارع وقد نروح �سحّية لأّن من الوا�سح 

اأّن احلزب متاأّخر عن باقي العامل. اأقنعت ندمي باأن نّتجه اإىل 

ال�سوف ونرى ما ميكننا اأن نقوله لكمال جنبالط، وقلت له: 

اذهب اإىل بلدك، ما اّلذي تفعله هنا؟

املدينة  لأّن  ي�سريًا  اأمرًا  يكن  مل  بريوت  من  اخلروج   

طريق  حي.  اإىل   
ّ
حي من  املرور  عليَك  يجب  انق�سمت، 

وو�سلنا  القا�سي،  ج�رس  اإىل  ذهبنا  مقطوعة.  الّدامور 

ب�سبب  يت�ساجرون  َوجدنا جماعة جنبالط  اإىل كفرحيم، 

خالف على �رسقة �سالح. بتنا الليلة يف منزل املختار فاأكل 

جلوَدنا البّق.

اال�شتعانة بكمال جنبالط

يف اليوم التايل توّجهنا اأنا وندمي اإىل املختارة وذهبنا مبا�رسًة 

اإىل الق�رس. وجدنا كمال جنبالط واقفًا واإىل جانبه �سوكت 

�سقري. اقرتبنا منه م�رسعني. اأنا اأعرفه لأّنني كنُت على �سلة 

]النتخابّية[  رزق  فوؤاد  املحامي  معركة  خالل  رزق.  بفوؤاد 

ذهبُت اإىل ال�سوف، اأّوًل لقرابة مع اآل رزق وثانيًا لأّنهم طلبوا 

امل�ساعدة. حينها ذهبُت اأنا و�سخ�س ا�سمه جوزيف رزق. يف 

تلك املعركة اأراد فوؤاد اأن يكون معنا �سخ�س اآخر من عنده 

كمال  مع  الكاثوليك  مر�ّسح  كان  الدروز.  من  فقط  ولي�س 

ذلك احلني، وهو من  منذ  واأعرفه  العام ١٩٥٣  جنبالط يف 

، �سنع نف�سه 
ّ
جل ع�سامي

ّ
موؤ�ّس�سي احلزب ال�سرتاكي. والر

بنف�سه كما اأّنه حمرتٌم جّدًا.

الم. على 
ّ

ال�س واألقينا عليه  اقرتبنا من كمال جنبالط   

الفور، بادرُت بالقول: اأنا قادٌم من بريوت، ونحن كما تعرف 

ن�سع  كي  جئنا  هنا،  لَك  اإفادًة  اأكرث  اأكون  قد  ون، 
ّ
�سيوعي

فك. اأجابني بلوؤم »يا عّمي اإنتو �ساطرين 
ّ
اأنف�سنا حتت ت�رس

بتعرفوا  ما  ب�س  والبيانات  العرائ�س  وبكتابة  باملظاهرات 

�سوكت  منه  اقرتب  هو.  وابت�سم  اأنا  انزعجُت  تقّو�سوا«. 

 قال: »غري �سحيح يا كمال بيك، اأنا اأعلم 
ّ
واأخذه جانبًا ثم

ذلك  ويف  كثريًا«.  الّنار  اإطالق  يجيدون  ني 
ّ
ال�سيوعي اأّن 

 يعمل ملواجهة 
ّ
 ع�سكريٌّ مهم

ٌ
ني تنظيم

ّ
احلني كان لل�سيوعي

�سوريا«.  يف  ال�سعبي  »احلر�س  با�سم  ا 
ّ
تركي تهديدات 

اإّنهما بحاجة اإىل خدماتنا، ماذا  اقرتب الثنان مّنا وقال 

اأن  يجب  اأجبنا:  وؤال. 
ّ

ال�س كان  لنا؟  تفعلوا  اأن  ت�ستطيعون 

عن  كمال جنبالط  ماذا حتتاجون. حتّدث  اإىل  اأّوًل  نعرف 

مثل  ة 
ّ
امل�سيحي القرى  داخل  الغرب  منطقة  يف  م�سكلة 

منها  يهربون  وها 
ّ
م�سيحي حيث  الغرب،  و�سوق  �سمالن 

عّما  و�ساألني  جماعتنا.  من  »�رساويل«  يلمحون  عندما 

امل�سيحينّي  من  »نازيك«  �سباب  اإح�سار  ن�ستطيع  كّنا  اإذا 

لن�سعهم على احلواجز، فيتوّجهوا اإىل جورج وحّنا واآرتني 
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ة ذلك لكّني ا�سرتطُت 
ّ
ويطْمئوا النا�س. اأجبته فورًا باإمكاني

اإىل  اإي�سايل  اإىل بريوت. توىّل اجلي�س  باإي�سايل  اأن يقوم 

العا�سمة فيما توّجه ندمي �سوب عّماطور.

جنبالط  كمال  مع  انك�رس  امل�سحون  اجلّو  اأّن  افرت�سنا   

لأّنه اأ�سبح بحاجة اإلينا، فتوّجهُت فوراً اإىل بريوت وطلبت 

اأن اأرى اأحد م�سوؤويل احلزب ممّن يّتخذون القرارات. قالوا 

يل اإّنهم �سيعطونني جوابًا بعد حوايل ال�ّساعة، وبعد �ساعة 

اأبلغوين اأّن نقول �سيالقيني »غداً عند ال�ّساعة كذا يف بيت 

مد«. احلديث عن نقول يعني اأّن الو�سع اأ�سبح  عادل عبد ال�سّ

احلني  ذلك  ومنذ  �سطحّية،  معرفة  نقول  اأعرف  كنُت  جّدّيًا. 

�سمرة مهيوبة و�سعر  �ساّب ذو  بداأت �سداقتي معه. ونقول 

اأّنه كان يبلغ حينها من العمر اثنني  اأبي�س على الرغم من 

م�سبقًا  اأطلعتهم  قد  كنُت  واأنا  معًا،  جل�سنا  عامًا.  وخم�سني 

واأّن  جاهزاً  اأ�سبح  �سيئًا  اأّن  نقول  اأخربين  املو�سوع.  على 

اأبو علي �سيّت�سل بي يف الغد )واأبو علي رفيق اأرمني ُيدعى 

بالقرب  للخطف  �س 
ّ
تعر مركزّية  جلنة  ع�سو  وهو  كيفورك 

البي�ساء يف فرتة  الرملة  مرمّيًا على   وجدناه 
ّ
ثم املركز  من 

الثمانينيات خالل العدوان الإ�رسائيلي(. اّتفقنا وقتها على 

كما  علي  اأبو  التقيت  وبالفعل  بي.  علي  اأبو  اّت�سال  طريقة 

اأخربين نقول، وقد اأح�رس يل عدداً من الأ�سخا�س ن�سُفهم 

اأرمن ون�سفهم عرب، ومن الأ�سهل على كيفورك التعامل 

مع الأرمن، منهم خليل الدب�س وداوود ب�سارة وخمايل عون، 

اأ�سماٌء اأ�سبحت جميعها فيما بعد كوادر حزبّية.

اجلميع من اأبناء بريوت لأّن اأبو علي كان ع�سو منطقة   

كّنا  بريوت  يف  ال�سوف.  اإىل  اأخذهم  اأردُت  واأنا  بريوت، 

اأعطوين  ال�سالح.  نلك  ومل  لكرثتهم  بالنا�س  حم�سورين 

عن  اأخربتهم  الّذهاب.  على  ال�سباب  مع  واتفقت  لئحة 

ل�ستقبالهم  هناك  جاهزون  ال�ّسباب  لأّن  الّت�سّلل  كيفّية 

 
ّ
ثم رفيقًا  ثالثون  انطلق  املعنّيني.  باأحد  الت�سال  د 

ّ
مبجر

وجود  بعدم  متذّرعني  متطّوعني،  اإر�سال  وقف  مّني  طلبوا 

اإىل  يذهبوا  اأن  املفرت�س  من  كان  للمبيت.  كافية  اأماكن 

يرتدون  جنبالط  كمال  وجدهم  عندما  لكن  الغرب  �سوق 

جينزات ويتحّدثون لغات اجنبية ومهّذبني، لأّنهم جميعهم 

اأّن املدار�س كانت قد  اإبقاءهم لديه خ�سو�سًا  ر 
ّ
طالب، قر

و�سار  »الكومندو�س«  ي�سّمونهم  �ساروا  حينها.  توّقفت 

اأ�سحاب  الّتنّقل مع  كمال جنبالط يتنقّل واإّياهم بدًل من 

ال�رساويل. تدّربوا على ال�ّسالح لكّنهم مل يقاتلوا، لأّن عددًا 

حتديد  بكيفية  معرفة  ولديهم  مثاًل  مهند�سني  كانوا  منهم 

الإحداثّيات فنقلهم جنبالط على مطري عبيه فوق املطار. 

جنبالط  كمال  يرافقون  فظّلوا  املجموعة  اأفراد  �سائر  اأّما 

منطقة الب�سطة 

البريوتية يف متوز 

من العام ١٩٥٨
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ومن بينهم خليل الدب�س واإدمون بعقليني. كان ا�سم جورج 

اّلتي ذهبت  حاوي على الالئحة لكّنه مل يكن من الدفعة 

اإىل عند جنبالط.

نقل ال�شالح

بعد مرور بع�س الوقت اّت�سل اآرتني من احلزب، وكّنا يف 

قال يل  الأمور.  من  عدد  على  معًا  عملنا  قد  الوقت  ذلك 

ارة. اأخربين عندما ناولته املفاتيح اأّنه يريد 
ّ
اإّنه يريد ال�سي

العمل يف  مّني  وطلب  ال�سالح  لنقل  اإىل خمزن  حتويلها 

قطاع الت�سليح. قلُت له اإيّن عملُت يف الكثري من الأمور 

اأربعة  اأو  ارة حوايل ثالثة 
ّ
ال�سي فما املانع يف ذلك؟ غابت 

ال�سالح  و�سع  ة 
ّ
كيفي اأعرف  اأ�سبحُت  عادت  عندما  اأّيام. 

فيها لكّني رغبُت بتفتي�سها بنف�سي ملعرفة ما اإذا كان هناك 

الح لأيّن مل اأجد فيها تغيريات مهّمة. 
ّ

ة لك�سف ال�س
ّ
اإمكاني

�سلة  اأقمنا  الأوىل  املرحلة  يف  ال�سالح.  بتحميل  بداأُت 

انا وندمي  الأقدام  ال�سالح. ذهبنا �سريًا على  ِقطع  لرتتيب 

ارات 
ّ
عن طريق دير الع�سائر. ومنها انتقلنا باإحدى ال�سي

تاأمني  منه  ُطلب  وقد  الله،  فرج  التقينا  حيث  دم�سق  اإىل 

�سالح. وفعاًل، اّتفق فرج الله مع اأ�سخا�س هناك يوّفرون 

عبد  جمال  فيها  تدّخل   ٥٨ ثورة  لأّن  للّثورة  �سالحًا 

الّنا�رس مبا�رسًة.

اأخربين فرج الله اأّن اأف�سل طريق هي طريق بعلبك،   

وفواز  حيدر  �سبلي  مع  هناك  اأّتفق  اأن   
ّ
علي يجب  واأّنه 

 ي�سعون القطع 
ّ
الح، ثم

ّ
املعلوف اللذين يتوّليان تاأمني ال�س

يف اأحد الأماكن فاأتوىّل اأنا نقلها اإىل بريوت.

اأنا  اأّما  احلرب.  انتهت  اأن  اإىل  ال�سوف  يف  ندمي  بقي   

هي  جديدًة  مهّمًة  با�رسُت  لأيّن  ًا 
ّ
نهائي ال�ّسوف  فرتكت 

ًا كثريًا 
ّ
الح للحزب، وهذه مهّمة تهّمني �سخ�سي

ّ
تاأمني ال�س

كي يقاتل احلزب ويح�سل على مراكز.

وبداأُت بنقل ال�سالح. ارتكزت خّطة �سبلي حيدر على   

طوياًل،  وقتًا  الّنقل  تطّلب  الكروم.  اأحد  ال�ّسالح يف  و�سع 

من  اخلفاء،  يتطّلب  ال�رّسّي  العمل  لأّن  و�ساعات،  �ساعات 

على  القلق  �سيطر  واإّل  العمل  اأحٌد  يرى  اأّل  ال�رسورّي 

ال�ّسخ�س. �رست اأقوم بتعبئة ال�سالح واأ�سلك طريق الكروم. 

من  دورهم  انطلق  اّلذين  املعلوف  لآل  كانت  الكروم  تلك 

هنا. بداأُت بالتعاون مع اآل املعلوف لأّنها عائلة �سعرُت معها 

بالّثقة، وكان معهم بناٌت منهّن اإحداهّن متزّوجة من بتغرين 

وما زالت كّلما تراين تذكرين وتقول يل: حتت العري�سة.

يومًا.  اأربعني  ملّدة  ونقله  ال�سالح  اإح�سار  على  داومُت   

 يف ثكنة اأبلح على حواجز اجلي�س وعلى حاجز 
ّ
وكنت اأمر

الأمن العام يف �ستورا. األهيُت احلواجز دائمًا. كّلما وجدُت 

 كنت اأ�سغلهم واألهيهم، 
ّ
قطعة �سالح و�سعتها اإىل جانبي، ثم

ًة اإىل فتح ال�سندوق كي يروا ما يحويه. مبعنى 
ّ
 مر

ّ
ومل اأ�سطر

ة واحدة بتفتي�س ال�سّيارة. قمُت 
ّ
اآخر مل يحرجوين ولو ملر

هذه  عرب  �سالح  قطعة  ثالثمائة  اأو  مئتني  حوايل  بتهريب 

طرابل�س.  طريق  هي  ثانية  طريق  عرب  ّهربت   
ّ
ثم الطريق، 

طريق طرابل�س اأخطر لأّنه يجب عليَك املرور عرب حواجز 

لأّنهم  وحمّفزون  اجلي�س  من  اأ�رس�س  والقومّيون  القومّيني، 

متّكنُت  ذلك  من  غم 
ّ
الر وعلى  العام.  الأمن  بعك�س  طرٌف، 

 عن طريق طرابل�س. لكّن الطريف اأّن 
ّ
من مترير �سالح مهم

ال�سالح،  نقل  يف  حينها  م�ساعدي  طرابل�س،  يف  ر�سويل 

اأ�سبح مفت�س عام الق�ساء يف لبنان، وهو قا�س كبري ا�سمه 

طرابل�س.  �ساقية  يف  ال�ّسالح  ي�سّلمني  كان  غمرة:  وليد 

حينها، كانت ب�ساتني طرابل�س على مّد عينك والنظر.

وقد  طوياًل  غمرة  ووليد  اأنا  جل�سنا  ات 
ّ
املر اإحدى  يف   

�رساب.  اأو  طعاٌم  لدينا  يكن  مل  بالو�سول.  ال�سالح  تاأّخر 

اأربع  حوايل  وبقينا  حام�س!  ليمون  ق�رس  ناأكل  �رسنا 

وع�رسين �ساعة قابعني يف ال�ساقية، والليل بارد، ونحن ل 

نلك مالحف، حّتى و�سل ال�سالح. اأ�سماٌء كبرية توّلت مهّمة 

اأ�سّلم  كنُت  مع�رساين.  فاروق  بينهم  من  ال�سالح،  تاأمني 

معًا  نّتفق  مرة  كّل  ويف  مبا�رسًة.  ال�ساوي  لنقول  ال�سالح 

ات ح�سل معنا حادٌث 
ّ
على مكان نلتقي فيه. يف اإحدى املر

الغبريي.  يف  ال�سالح  ن�سع  اأن  يجب  نقول  قال  طريف. 

عندما و�سلنا فتح نقول كاراجًا كان ميلك مفتاحه. الكاراج 

الرجوع  اإىل  فا�سطررُت  لل�سيارة،  يّت�سع  وبالكاد  �سغري 

اأمريكية داخل احلرج يف  نقول دورّية  واإخراجها. ملح  بها 

د اأن ملح الأمريكّيني من 
ّ
الغبريي. نقول رجٌل �سجاع. مبجر

ك ال�سّيارة، و�سّمر عن زنوده، 
ّ
بعيد طلب مّني رْفع غطاء حمر

بال�ّسحم.  نف�سه  غ 
ّ
مير وبداأ  اأبي�س،  قمي�سًا  يرتدي  وكان 

التي  الأمريكّية  الدورّية  و�سلت  عندما  كاحلديد.  اأع�سابه 

كانت تبعد عّنا حوايل ع�رسين مرتًا بداأ عنا�رسها بال�سحك 

على هذا اخلتيار القادم لإ�سالح ال�سّيارة. توّقفوا للّنظر اإليه. 

 و�رسُت اأقول بيني 
ّ
لكّن قلبي يف احلقيقة اأ�سبح بني رجلي

وبني نف�سي: اأين علقنا؟ ومع مني؟ مع الأمريكّيني!

عرب  واإّياه  مررُت  كثرية.  منا�سبات  يف  نقول  عاي�سُت   

احلدود م�ستخدمني جوازات مزّورة، ودائمًا كان هناك خطر 

اأن ُيلقى القب�س علينا. تنظر اإىل وجهه فرتى الّثقة بحيث 

الله احللو مل يكن  اأن ي�سّك فيه. لكن فرج  ل ميكن لأحد 

اأّما  كذلك. كان يخّوفني فرج الله كجميع اأهل ح�رسايل، 

نقول فكان وجهه كالبالطة ل ت�سّدق اأّنه يخاف. 
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مواليد القدس، 
فلســطني. دّرس يف 
جامعة بريزيت حىت 
هناية 20١2. من 
مؤلفاته »شيوعيون يف 
فلسطني. شظايا تارخي 
منيس« )20١2(.
ترمجة يزن احلاج.

موىس البديري

ْنب! إقرار بالذَّ
إميل توما والتقسيم الذي لم حيدث

اّتخذته  الذي  املوقف  تناول  اإىل  املقال  هذا  ي�سعى  ل 

بل   ،١٩٤٧ عام  التق�سيم  حيال   
ّ
الوطني ر 

ّ
التحر ع�سبة 

ع�سبة  البارز يف  القائد  توما،  لإميل  الفر�سة  اإتاحة  اإىل 

لتف�سري  فل�سطني،  يف  ات 
ّ
الأربعيني يف   

ّ
الوطني ر 

ّ
التحر

 املُعاِر�س للتق�سيم مع اندفاعه يف الوقت 
ّ
موقفه ال�سيا�سي

اأُرغم على  موقٌف  موقفه هذا، وهو  ل من  التن�سّ اإىل  ذاته 

ة. 
ّ
ال�سيوعي ال�سفوف  ا�ستعادة مكانه �سمن  بهدف  اّتخاذه 

كما تهدف الوثائق املعرو�سة هنا اإىل التحّدث عن نف�سها 

و�سيكون  ة. 
ّ
مي

َ
ِقي اأو  ة 

ّ
اأخالقي اأحكاٌم  ُتطَلق  ولن  بنف�سها؛ 

اء ا�ستنتاج ُخال�ساتهم باأنف�سهم. �سنعر�س ثالث 
ّ
على القر

وثائق؛ الأوىل هي خطاب اإميل توما اأمام موؤمتر الأحزاب 

ة الذي ُعقد يف 
ّ
ة يف بلدان الإمرباطورّية الربيطاني

ّ
ال�سيوعي

لندن يف �سباط / فرباير - اآذار / مار�س من العام ١٩٤٧ 

 .
١

ّ
الوطني ر 

ّ
التحر ع�سبة  عن  ممّثاًل  بكونه  توما  وح�رسه 

عن  ممّثاًل  املوؤمتر  اأمام  ميكوِن�س خطابًا  �سمويل  األقى  وقد 

اإىل خطاب خلالد  اإ�سافًة  ني اليهود يف فل�سطني، 
ّ
ال�سيوعي

اأمام  غروميكو  خطاب  هي  الثانية  الوثيقة   .
٢
بكدا�س

ة العامة لالأمم املتحدة التي ُعقدت 
ّ
اجلل�سة اخلا�سة للجمعي

اأعلن  حيث   ،١٩٤٧ اأبريل   / ني�سان   - مايو   / اأيار  يف 

. وبالرغم 
٣
 حيال التق�سيم للمرة الأوىل

ّ
املوقف ال�سوفييتي

من حقيقة اأّن الإحالة اإىل التق�سيم كان ُيراد منها اأن تبدو 

 .
٤
ة
ّ
م�رسوطًة، اإل اأّننا نعلم اليوم باأّنها كانت حيلًة تكتيكي

ة 
ّ
ال�سوفييتي ة 

ّ
الدبلوما�سي اأن  اإىل  اإ�سارًة مبكرة  كانت تلك 

كمنطقة  الأو�سط  ال�رسط  يف  اأ�سا�سًا  منخرطًة  كانت 

على حتالف  ينبغي  الذي   
ّ
الأ�سا�سي الواجب  اأما  نزاعات. 

ة 
ّ
ة الربيطاني

ّ
اإ�سعاف الإمربيالي احلرب ال�سطالع به فهو 

على نحو اأكرب. وقد قّدمت فل�سطني نف�سها فعليًا بكونها 

جماعة  ت�سّنها  التي  العنف  حملة  فيها  عملت  حلبًة 

امل�ستمر على  الربيطايّن  احُلكم  اليهودّية �سد  ال�ستيطان 

تقدمي الفر�سة ال�سانحة. اأما الوثيقة الأهم من اأجل غاياتنا 

ْنب من اإميل توما، كتبه بعد عودته اإىل  هنا فهي اإقرار بالذَّ

حيفا يف ني�سان / اإبريل عام ١٩٤٩، بعد اأن اأم�سى عامًا 

. وكما ُتبنيِّ ال�سطور الأوىل من الن�س، كان هذا 
٥
يف لبنان

، وكان الهدف هو 
٦
الإقرار باأمر من رفيق قدمي ا�سمه »اإميل«

اإعادة توما اإىل �سفوف الع�سبة، التي كانت قد ُحّلت نهائيًا 

ني 
ّ
ال�سيوعي اأع�سائها العرب مع  بعدما احّتد من تبّقى من 

اليهود يف ت�رسين الأول / اأكتوبر ١٩٤٨، واأ�ّس�سوا للمرة 

ًا عربيًا يهوديًا موّحدًا. 
ّ
الأوىل منذ عام ١٩٤٣ حزبًا �سيوعي

 ،
ّ
 الفل�سطيني

ّ
ومع اأّنه مل يعد يحمل ا�سم احلزب ال�سيوعي

�س حديثًا اعترب   املُوؤ�سَّ
ّ
 الإ�رسائيلي

ّ
اإل اأّن احلزب ال�سيوعي

 وبات ميتلك ن�سبًا ممتدًا اإىل 
ّ
نف�سه خلفًا للحزب الفل�سطيني

.
ّ
 الفل�سطيني

ّ
عام ١٩١٩، عام تاأ�سي�س احلزب ال�سيوعي

ُيحّدد  اإطارًا  املبداأ،  حيث  من  الورقة،  هذه  تقرتح   

ة 
ّ
 داخل ف�ساء احلركة الوطني

ّ
ر الوطني

ّ
موقع ع�سبة التحر

وموقع  واأواخرها،  ات 
ّ
الأربعيني منت�سف  بني  ة 

ّ
الفل�سطيني

اإميل توما بكونه القائد البارز يف الع�سبة. وكذلك ت�سري 

م�سهد  يعر�س  الذي  الأكرب  الدويّل  ال�سياق  �سمات  اإىل 

للقوى   
ّ
ال�سوفييتي والإدراك  ة، 

ّ
الربيطاني القوة  انح�سار 

اأن  ينبغي  ول  ة. 
ّ
الربيطاني الهيمنة  نهاية  �سُت�سّهل  التي 

ًة يف جميع الدول 
ّ
ة كانت جلي

ّ
نن�سى اأّن الهيمنة الربيطاني

يف  حموريًا  دورًا  لعبت  التي  ا�سميًا  »امل�ستقلة«  ة 
ّ
العربي

الن�سال من اأجل فل�سطني، حتديدًا، العراق، م�رس، و�رسق 

الأردن. كانت هذه الدول الثالث تابعًة لربيطانيا مع كونها 

يف الوقت ذاته متناف�سات �رس�سات من اأجل الهيمنة على 

عبد  وامللك  العراق  ال�سعيد يف  نوري  كان  املنطقة حيث 

ني.
ّ
حني الأ�سا�سي الله يف الأردن هما املُر�سَّ

املنطقة،  يف  ة 
ّ
ال�سيوعي الأحزاب  اأقدم  اأحد  اأّنه  ومع   

م�سطرب.  ما�س   
ّ
الفل�سطيني  

ّ
ال�سيوعي للحزب  اأّن  اإل 
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اإذ تاأ�ّس�س على يد جمموعة من العمال اليهود الي�سارّيني 

و�سولهم  حاَل  ة 
ّ
ال�سهيوني عن  اأوهامهم  تال�ست  الذين 

اأنف�سهم  اإدراك  هذا  برغم  وا�سلوا  ولكّنهم  فل�سطني،  اإىل 

ة و�سارعوا 
ّ
ة عاملي

ّ
بكونهم جزءًا من حركة ثورّية ا�سرتاكي

ة التي تاأ�ّس�ست 
ّ
ة ال�سيوعي

ّ
مبا�رسًة اإىل الن�سمام اإىل الأممي

ع�سوّية  اإىل  الن�سمام  �رسوط  وكانت  قريب.  وقت  يف 

اإىل  اأنف�سهم  اإىل حتويل  احلاجة  ت�سّدد على  اجلماعة  هذه 

الثورّي  التنظيم  واجبات  معاجلة  بهدف  «؛ 
ّ
اإقليمي »حزب 

ومنذ  يهوديًا.  عربيًا  حزبًا  �سي�سبحون  اأّنهم  من  والقلق 

 الذي ي�سري 
ّ
العام ١٩٢٤ ف�ساعدًا، وهو التاريخ الر�سمي

 بالكومنترين حتى 
ّ
 الفل�سطيني

ّ
اإىل التزام احلزب ال�سيوعي

عام ١٩٤٣، حينما تفّكك احلزب بعدما كان تنظيمًا اأمميًا 

احلزب  وا�سل  عديدة،  ة« 
ّ
»قومي ان�سقاقات  واأنتج  دًا  موحَّ

التزامه  ة مع 
ّ
اأجل واجب �سون وحدته الأممي �رساعه من 

ة 
ّ
باأغلبي الدائمة كي ي�سبح حزبًا  الكومنترين  بتوجيهات 

ة يف ع�سوّيته وقيادته 
ّ
ة، بحيث تنعك�س هذا الأغلبي

ّ
عربي

ات، 
ّ
الثالثيني اأوائل  مع  ر�سميًا  به 

ُّ
تعر وبعد  ال�سواء.  على 

للمرة  للحزب  عام  ك�سكرتري   
ّ
عربي ع�سو  وانتخاب 

النزاع  مواجهة  يف  احلزب  �سمد   ،١٩٣٤ عام  الأوىل 

ني وامل�ستوطنني 
ّ
العرب الأ�سلي ال�سّكان   بني 

ّ
املرير احلتمي

ني الوافدين، ولكّنه عجز عن عبور الهّوة املّت�سعة 
ّ
الأوروبي

بازدياد التي تف�سل بني اجلماعتني.

بداية اخلالفات

ة عام ١٩٣٦، واإعالن احلزب دعمه 
ّ
مع اندلع الثورة العربي

ة 
ّ
الكامل للموقف الذي تبّدى بو�سوح يف الوثائق احلزبي

ة 
ّ
الكولونيالي �سد  ة 

ّ
لالإمربيالي مناه�سًا  »ن�ساًل  بكونه 

العرب  احلزب  اأع�ساء  بني  دوع  ال�سُّ بداأت  ة«، 
ّ
الربيطاني

واليهود بالّت�ساع. وتفاقم هذا الو�سع مع اندلع احلرب 

ة الثانية عام ١٩٣٩ واملوقفني املتباينني للجماعتني 
ّ
العاملي

 
ّ
احلربي املجهود  يف  دعمها  منهما  بريطانيا  طلب  حيال 

للم�ساركة  الربيطايّن  اجلي�س  �سفوف  اإىل  والن�سمام 

 للحلفاء �سد قوى املحور. و�سواء 
ّ
�سمن املجهود احلربي

ات اأو الأهداف، بات احلزب الآن 
ّ
كان هذا على م�ستوى الني

مبثابة ق�سمني منف�سلني ين�سغل كلٌّ منهما باأمور جماعته. 

ومع تفّكك الكومنترين عام ١٩٤٣، تفتَّت الإ�سمنت الذي 

اأع�ساء الأحزاب معًا. ويف �سائر الأحوال، وخالل  ت 
ّ
يثب

�سنوات عديدة، كان احلزب قد فقد ات�ساله اأ�سا�سًا باملركز 

ة، 
ّ
ال�سيوعي ال�رسق  كادحي  جامعة  تعد  ومل  مو�سكو.  يف 

ة، 
ّ
احلزبي للكوادر   

ّ
الأ�سا�سي التدريب  مركز  كانت  التي 

ت�ستقبل كوادر جددًا من فل�سطني )رمبا كانت اآخر دفعة قد 

�سافرت اإىل مو�سكو عام ١٩٣٥ و�سّمت بول�س فرح، الذي 

 
ّ
ر الوطني

ّ
�سيلعب دورًا جوهريًا يف تاأ�سي�س ع�سبة التحر

اليهود  اأع�ساء احلزب  وبينما كان   .
٧
الزمن( بعد عقد من 

قادرين على موا�سلة ن�ساطهم يف البنى املتنّوعة للجماعة 

بح�سب  )اليي�سوڤ  م�ستوياتها  اختالف  على  اليهودّية 

اإذ  ُم�ستَّتني.  العرب  الأع�ساء  كان  ال�سهيويّن(،  امل�سطلح 

ة 
ّ
ة الفل�سطيني

ّ
مل يلعبوا يومًا دورًا �رسعيًا يف احلركة الوطني

ني »منحدرين 
ّ
التي كان قادتها مييلون اإىل اعتبار ال�سيوعي

من الطبقات الدنيا« عالوًة على كونهم �سهاينة متخّفني 

يف اآن. ويف جميع الأحوال، كانت القيادة التقليدّية ُتبطن 

ني مُتاثل تلك 
ّ
ًة �سائدة حيال ال�سيوعي

ّ
ًة اأوروبي

ّ
روؤيًة ازدرائي

ة. كانت القيادة 
ّ
الروؤية املنت�رسة يف �سحف العوا�سم العاملي

نة 
َّ
ة حركًة نخبوّيًة، حتالفًا متناثرًا من قيادات ُمعي

ّ
الفل�سطيني

ني، واأعيان، ورجال دين 
ّ
ن يف الغالب من اإقطاعي ذاتيًا تتكوَّ

هوا 
ّ
يعتربون الفاّلحني والعّمال اأتباع ثانوّيني، يف حال تنب

اإىل وجودهم اأ�سا�سًا. وبعد فرتة �سكون ق�سرية قرابة العام 

متباينة  بنية حديثة   ،
ّ
عربي  »

ّ
وطني »حزب  ظهر   ،١٩٤٣

اأع�ساء  قادته  وكان  القائمة،  ة 
ّ
العربي الأحزاب  عن  كليًا 

�سبابًا متعّلمني من الطبقتني الو�سطى والدنيا. وقد �ساهمت 

 
ّ
ال�سيا�سي والتنظيم  العامل  حيال  ة 

ّ
احلداثي نظره  وجهة 

ة القدمية التي 
ّ
على ال�سواء يف متييزه عن الأحزاب القومي

ني، ورجال 
ّ
ني لقادة اإقطاعي

ّ
كانت اأقرب اإىل اأتباع �سخ�سي

دين، واأعيانًا ي�سعون اإىل تكري�س رعايتهم. كانت حداثة 

حيال  موقفها  فعليًا.  تها 
ّ
تقدمي جوهر  يف  ترتّكز  الع�سبة 

ة، 
ّ
عمالي نقابات  تاأ�سي�س  حماولتها   ،

ّ
احلزبي التنظيم 

اأع�سائها  وفتّوة  اإلخ،  ة، 
ّ
مهني وجتّمعات  ة، 

ّ
طاّلبي وجتّمعات 

الفاعلني )معظمهم اأ�سغر من الثالثني( الذين كانوا كّلهم قد 

ن�ساأوا وتعّلموا خالل �سنوات النتداب، بخالف الأع�ساء 

ي الن�ساأة والولدة والذين 
ّ
الأكرب �سنًا الذين كانوا عثماني

وان�سم  �سالفة.  حقبة  اإىل  ينتمون   - املعنى  بهذا   - كانوا 

 امليت اإىل 
ّ
عدد من الأع�ساء القدامى يف احلزب ال�سيوعي

�سفوف التنظيم اجلديد الذي كان يهدف، كما يدل ا�سمه 

، اإىل ال�ستقالل وبناء الدولة، ل اإىل 
ّ
ر الوطني

ّ
ع�سبة التحر

احلزب  عك�س  وعلى  ة. 
ّ
العاملي الثورة  اأو   

ّ
الطبقي ال�رساع 

 القدمي، مل تكن الع�سبة تنظيمًا اأمميًا. 
ّ
 الفل�سطيني

ّ
ال�سيوعي

كان اأع�ساوؤها من العرب ح�رسًا.

ة 
ّ
د بناه الداخلي

ّ
اأخذ احلزب على عاتقه واجبني، اأن ُي�سي  

 من 
ّ
التقليدّية كجزء �رسعي القيادة  باعرتاف  واأن يحظى 

دًا يف الواجب 
ّ
 جي

ً
اأبلى بالء ة. وقد 

ّ
العربي ة 

ّ
احلركة الوطني
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الأول، ولكّنه اأخفق يف الثاين بالرغم من حماولته احلثيثة. 

عن  احلزب  تخّلى  ة« 
ّ
الوطني »الوحدة  نحو  �سعيه  ففي 

املفا�سل  من  مف�سل  كل  يف  امل�ستقلة  ة 
ّ
ال�سيا�سي مواقفه 

بة  املُن�سَّ ة 
ّ
الوطني الزعامة  تنا�رسها  التي  باملواقف  والتزم 

�سة )كما 
َّ
ذاتيًا متجّنبًا اأّي حماولة �رساع مع الزعامة املُكر

ب�ساأن  ة 
ّ
اأمريكي  - الأنكلو  ي  التق�سّ جلنة  من  موقفه  يف 

ب�ساأن  اخلا�سة  املتحدة  الأمم  ]جلنة  اليون�سكوپ  فل�سطني، 

حاولت  الثانية  ة 
ّ
العاملي احلرب  نهاية  ومنذ  فل�سطني[(. 

الن�سال  حيال  روؤيتها  اإىل  ة 
ّ
الوطني احلركة  اإمالة  الع�سبة 

بكونه يف املقام الأول ن�ساًل من اأجل حق تقرير امل�سري 

وال�ستقالل. وقد كان اخل�سم الأبرز هو احُلكم الربيطايّن 

يف فل�سطني، ولي�س جمهور امل�ستوطنني اليهود يف البالد 

كما حاولت الزعامة التقليدّية ت�سويرهم. وبهدف حتقيق 

هذا، كان الأمران لزمني، بناء ج�سور مع ال�سّكان اليهود 

الدولة  يف  مت�ساوية  بحقوق  �سيمّتعون  اأّنهم  وطماأنتهم 

وال�سعي   ،
٨
فل�سطني امل�ستقلة يف  ة 

ّ
الدميقراطي ة 

ّ
الفل�سطيني

لهيمنة  املُعاِر�سة  ة 
ّ
الدولي القوى  دعم  اكت�ساب  نحو 

الع�سبة،  لروؤية  وتبعًا  املتوا�سلة.  ة 
ّ
الربيطاني ة 

ّ
الإمربيالي

اإىل  ة 
ّ
الفل�سطيني ة 

ّ
الق�سي اأخذ  ي�ستلزم  الأمر  هذا  كان 

ة، اأي منظمة الأم املتحدة املتاأ�س�سة اأخريًا 
ّ
املحافل الدولي

بع�سوّية  يتمّتعان  وكتلته   
ّ
ال�سوفييتي الحتاد  كان  حيث 

ة، من اجلهة املقابلة، فقد 
ّ
. اأما الزعامة الوطني

٩
دائمة فيها

ة املتاأ�س�سة اأخريًا، والتي 
ّ
األقت مبر�ساتها مع اجلامعة العربي

كانت لربيطانيا دور جوهرّي يف تاأ�سي�سها، وكانت تعترب 

ة »�سديقًا« واأملت بتحقيق ت�سوية 
ّ
الإمرباطورّية الربيطاني

للنزاع ل�سالح العرب من خالل عالقتها الوطيدة بها.

اإنهاء  نّيتها  بريطانيا  اإعالن  قبل  الأخري  العقد  وطوال   

النتداب، كانت �سيا�سة الع�سبة تهدف اإىل دمقرطة احلركة 

الزعامة  على  لل�سغط   
ّ
وطني زخم  اإحداث  مع  الوطنّية 

املنظمة  مع  التقارب  اأجل  من  واأعوانه  للمفتي  التقليدّية 

الدولّية اجلديدة، ومع اأع�سائها الراديكالّيني على الأخ�س. 

اأقدمت  بل  فح�سب،  امل�سعى  هذا  يف  الع�سبة  ُتخفق  ومل 

كذلك، بعدما اأن�ساأت الأمم املتحدة جلنة اليون�سكوپ لدرا�سة 

التم�ّسك  على  لها،  حلول  واقرتاح  الفل�سطينّية  امل�سكلة 

بقرارات الزعامة التقليدّية ملقاطعة اليون�سكوپ، بالرغم من 

اإدراك الع�سبة باأّن هذا املوقف �سي�رّس بها. وخالل ال�سنوات 

التخّلي عن  الع�سبة عن  ناأت  اخلم�س تقريبًا من وجودها، 

زعامة املفتي وظّنت اأّن فر�سها �ستكون اأكرب يف التاأثري على 

.
١٠

القراءات الوطنّية العربّية من الداخل ولي�س من اخلارج

اإميل توما: �شرية موجزة

ولد توما يف حيفا عام ١٩١٩، والتحق بجامعة كمربدج 

يف بريطانيا عام ١٩٣٧ ولكّن اإقامته يف اخلارج انقطعت 

وقبل  الثانية.  ة 
ّ
العاملي احلرب  اندلع  ب�سبب  عام ١٩٣٩ 

عودته اإىل حيفا �سارك يف ني�سان / اأبريل من العام نف�سه 

ة 
ّ
ة العاملي

ّ
يف موؤمتر ُعقد يف باري�س نّظمته املنّظمة الطاّلبي

فل�سطني  اإىل  عودته  واإثر   .
١١

ة
ّ
الكولونيالي امل�ساألة  ب�ساأن 

ة بزعامة بول�س فرح، انتظمت 
ّ
 اإىل جماعة غري ر�سمي

ّ
ان�سم

لحقًا يف نادي �سعاع الأمل الذي اأ�ّس�س احّتاد النقابات 

ة 
ّ
ة الفل�سطيني

ّ
ة العّمال العربي

ّ
يف مناف�سة مبا�رسة مع جمعي

يف حيفا، والتي كانت ذات جذور اأقوى. وكان هذا الحّتاد 

 
ّ
ر الوطني

ّ
هو احلا�سنة التي اأّدت اإىل تاأ�سي�س ع�سبة التحر

 .
ّ
الفل�سطيني  

ّ
ال�سيوعي احلزب  تفّكك  بعد   ١٩٤٤ عام 

حال  ل�سان  الحتاد،  جريدة  تاأ�سي�س  ومع  البداية،  ومنذ 

ة، �سي�سبح اإميل توما الوجه الأبرز 
ّ
ة العربي

ّ
احلركة العمالي

رحالته  بفعل  الأمر  هذا  تعّزز  وقد  اجلديدة.  للمنظمة 

واإىل  احللو،  الله  وفرج  بكدا�س  للقاء  لبنان  اإىل  العديدة 

اأوىل  كانت  وقد   .
ّ
الوطني ر 

ّ
التحر ع�سبة  لتمثيل  اأوروبا 

تلك الرحالت يف �سباط / فرباير ١٩٤٧ حني �سارك يف 

الإمرباطورّية  بلدان  يف  ة 
ّ
ال�سيوعي لالأحزاب  لندن  موؤمتر 

حيث  وبلغراد،  وبراغ  باري�س  لحقًا  وزار  ة. 
ّ
الربيطاني

وموري�س  تيتو  فيهم  مبن  عديدين  ني 
ّ
�سيوعي بقادة  التقى 

. وبعد عودته اإىل فل�سطني يف اأيار ١٩٤٧ نّظمت 
١٢

توريز

جتّمع  حيث  حا�سدًا،  ا�ستقباًل   
ّ
الوطني التحرر  ع�سبة 

من  �سخ�س ل�ستقباله يف حيفا،  اآلف  من خم�سة  اأكرث 

من   
ّ
�سلمي ي�سارّي  زعيم  وهو  احل�سيني،  حمدي  بينهم 

. ويف ت�رسين الثاين 
١٣

اأبو �سلمى غزة، وال�ساعر ال�سهري 

زعماء  برفقة  لبنان  يف  عاليه  اإىل  �سافر  ذاته  العام  من 

 للقاء املفتي احلاج اأمني 
ّ
اآخرين يف ع�سبة التحرر الوطني

 .
١٤

ة
ّ
الوطني للحركة  بزعامته   

ّ
احل�سيني، يف اعرتاف علني

من  كلٌّ  زاحمه  اإذ  مناف�س.  بال  يبق  توما مل  موقع  ولكّن 

إمالة الحركة  منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حاولت »العصبة« 
الوطنية إلى رؤيتها حيال النضال بكونه في المقام األول نضاال 
من أجل حق تقرير المصير واالستقالل. وقد كان الخصم األبرز 
هو الحكم البريطاني في فلسطين، وليس جمهور المستوطنين 

اليهود في البالد.
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على  ا 
َّ
من�سب  

ّ
الأ�سا�سي تركيزه  كان  الذي  نا�رس،  فوؤاد 

ة، وهو مبثابة نقابة 
ّ
ق�سايا احتاد النقابات واجلمعيات العربي

العمال املرتبطة بالع�سبة، وخمل�س عمرو، رئي�س رابطة 

 .
١٥

للع�سبة اأخرى  ة 
ّ
فرعي منظمة  وهي  العرب،  املثقفني 

يف  التق�سيم  لقرار  دعمًا  املتحدة  الأمم  �سّوتت  وحينما 

جلريدة  الأول  الفعل  رد  كان   ،١٩٤٧ الثاين  ت�رسين 

التق�سيم وموا�سلة  برئا�سة حترير توما هو رف�س  الحتاد 

 )اأغلقت ال�سلطات 
١٦

ة يف فل�سطني
ّ
املطالبة بدولة دميقراطي

ة اجلريدة يف ٢٣ كانون الثاين / يناير ١٩٤٨، 
ّ
الربيطاني

اإىل  �سيا�ساتها  لإي�سال  و�سيلتها  من  الع�سبة  د 
ّ
جر ما 

الراأي العام؛ و�ستعاود اجلريدة ال�سدور يف ت�رسين الأول 

ة 
ّ
الإ�رسائيلي الإدارة  بذلك  لها  �سمحت  اأن  بعد   ١٩٤٨

اجلديدة التي باتت امل�سيطرة على حيفا(.

تلك  يف  ة 
ّ
احلزبي الجتماعات  من  �سل�سلة  ُعقدت   

مل  ولكن  البالد،  على  م 
ّ
تخي التي  امل�سطربة  الظروف 

يح�رسها �سوى عدد قليل من الأع�ساء؛ ويف بادئ الأمر 

�ستوا�سل  توما  بقيادة   
ّ
الوطني التحرر  ع�سبة  باأّن  بدا 

ولكّن  التق�سيم،  معار�سة  يف  املديدة  الثابتة  �سيا�ستها 

الق�سم الذي تبّقى يف فل�سطني عانى من عدة ان�سقاقات. 

اخلليل  منطقة  املتواجد يف  وا�سل خمل�س عمرو  فبينما 

باأ�سهمه  واألقى  م�سريته مع جماعة �سغرية من الأع�ساء 

ة من 
ّ
مع القوى امل�رسّية التي كانت حتتل الأجزاء اجلنوبي

من  اكت�ساب جماعة  من  نا�رس  فوؤاد  ن  متكَّ اآنذاك،  البالد 

نف�سه  وقّدم  التق�سيم  لدعم  �سّفه  اإىل  الفاعلني  الأع�ساء 

)ولكّنه   
ّ
الوطني التحرر  لع�سبة   

ّ
ال�رسعي ال�سوت  بكونه 

رحل من النا�رسة اإىل غزة ومنها لحقًا اإىل املنطقة التي 

بقايا  حّول  حيث  ة«، 
ّ
الغربي »ال�سفة  با�سم  ف 

َ
ُتعر باتت 

الأرديّن(.   
ّ
ال�سيوعي احلزب  اإىل   

ّ
الوطني التحرر  ع�سبة 

طوبي  وتوفيق  حبيبي  اإميل  ال�سابقان،  توما  رفيقا  اأما 

ار، فقد  )ولكن لي�س بول�س فرح( اللذان كانا مواليني لن�سّ

ت�سّلما قيادة الع�سبة ليّتحدا يف ت�رسين الأول ١٩٤٨ مع 

 .
ّ
 الإ�رسائيلي

ّ
ني اليهود لت�سكيل احلزب ال�سيوعي

ّ
ال�سيوعي

وحتى قبل هذا التاريخ، غاب توما، الذي كان غري قادر 

اأو غري راغب بالدخول يف �رساع، عن الجتماع الذي 

موقف  دعم  الذي   ١٩٤٨ �سباط  يف  النا�رسة  يف  ُعقد 

نف�سه،  العام  من  ني�سان  ويف   .
١٧

للتق�سيم الداعم  ار  ن�سّ

اأُودع يف �سجن بعلبك حيث  اعُتقل توما يف بريوت، ثم 

طلق �رساحه اأخريًا يف اأيلول 
ُ
اأعلن اإ�رسابه عن الطعام لي

من العام ذاته. ويف ني�سان ١٩٤٩، بات قادرًا اأخريًا على 

مپام  حزب  اأع�ساء  م�ساعي  بف�سل  حيفا،  اإىل  العودة 

ة وكانوا 
ّ
الذين كانوا اآنذاك جزءًا من احلكومة الإ�رسائيلي

 
ّ
الوطني التحرر  العرب يف ع�سبة  ياأملون �سم الأع�ساء 

.
١٨

اإىل �سفوف حزبهم

موؤمتر لندن

بلدان  يف  ة 
ّ
ال�سيوعي لالأحزاب  لندن  »موؤمتر  ح�رس 

�سباط   ٢٦ بني  عقد  الذي  ة« 
ّ
الربيطاني الإمرباطورّية 

�سموئيل  من  كلٌّ   ١٩٤٦ مار�س   / اآذار   ٢ و  فرباير   /

ومع  ني. 
ّ
فل�سطيني كمندوبني  توما  واإميل  ميكوني�س 

العرب  العمال  جماعة  م�سالح  عن  حتّدث  كليهما  اأّن 

واليهود، وكان كالهما راغبًا بتحقيق ال�ستقالل واإنهاء 

احلكم الكولونيايّل، كان ثمة اختالفات يف طروحاتهما. 

رة لليي�سوف 
ّ
حتّدث ميكوني�س من جهته عن »املرارة املرب

وحدة  تعزيز  اإىل  واحلاجة  الكولونيايّل«  احلكم  حيال 

اأّن وحدها  العرب واليهود. واعترب  ة لدى 
ّ
التقدمي القوة 

اجلهود امل�سرتكة للعرب واليهود يف ن�سال م�سرتك من 

ة 
ّ
فل�سطيني دولة  قيام  اإىل  �سُتف�سي  البالد  حرّية  اأجل 

كاملة  وم�ساواة   
ّ
دميقراطي ونظام  وم�ستقلة،  ة 

ّ
دميقراطي

الدوائر  و�سجب  واليهود.  للعرب  ة 
ّ
املدني احلقوق  يف 

ال�سعب  وجود  حيال  »املتعامية  ة 
ّ
ال�سهيوني ة 

ّ
ال�سوفيني

 والتي تدعو اإىل وجوب حتويل فل�سطني اإىل دولة 
ّ
العربي

يتنا�سون  بعينهم  عرب  ني 
ّ
�سوفيني تقابل  والتي  يهودّية، 

ة �رسفة«. 
ّ
الواقع اجلديد يف البالد ويطالبون بدولة عربي

بيع  اأو  التهجري،  اإىل  اإ�سارة  اأدنى  خطابه  يف  يكن  ومل 

.
١٩

الأرا�سي اأو التق�سيم

ة 
ّ
والإمربيالي ة 

ّ
ال�سهيوني �سجب  فقد  توما،  اإميل  اأما   

النزاع  باأّن  ال�سائد  الفرتا�س  ة، ورف�س كذلك 
ّ
الربيطاني

كان بني العرب واليهود. فالنزاع اجلوهرّي كان بني ال�سعب 

ة 
ّ
ة الربيطاني

ّ
 وجموع اليهود من جهة، والإمربيالي

ّ
العربي

من اجلهة املقابلة. ومع ذلك، ل ميكن ف�سل الن�سال �سد 

ة التي كانت 
ّ
ة عن الن�سال �سد احلركة ال�سهيوني

ّ
الإمربيالي

د على  ل وُت�سيع جموع اليهود يف فل�سطني«. و�سدَّ »ُت�سلِّ

ة ل 
ّ
ة الربيطاني

ّ
اأّن »الن�سال �سد النتداب و�سد الإمربيالي

بقيادة توما ستواصل سياستها  بدا بأن »عصبة التحرر الوطني« 
التقسيم،  معارضة  في  المديدة  الثابتـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ولكن القسم الذي تبقى في فلسطين عانى من عدة انشقاقات.
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ة والتهجري 
ّ
اأن ينف�سال عن الن�سال �سد ال�سهيوني ميكن 

وبيع الأرا�سي. ول ميكن اأن يتحقق التحالف بني القوتني 

ة 
ّ
والإمربيالي ة 

ّ
ال�سهيوني عن  اليهود  عزل  اإىل  واحلاجة 

بهجرة  ة 
ّ
ال�سهيوني املطالبة  كانت  النحو«.  هذا  على  اإل 

 بني العرب واليهود 
ّ
اليهود تقف يف طريق التعاون ال�سعبي

احلركة  فاإّن  وكذلك  ة، 
ّ
لالإمربيالي مناه�س  ن�سال  يف 

تقاتل  ل  املُ�سلَّلون  اليهود  اإليها  ينتمي  التي  ة 
ّ
ال�سهيوني

ة. 
ّ
الربيطاني ة 

ّ
الإمربيالي ر من 

ّ
والتحر اأجل ال�ستقالل  من 

وتناول خطابه الحتالل ال�سهيويّن لالأر�س وما تبعه من 

خ�سو�سًا  ترّكز  ولكّنه  العرب،  للفاّلحني  لحق  تهجري 

تعيق  لأّنها  ة 
ّ
الربيطاني ة 

ّ
الكولونيالي الإدارة  �سجب  على 

ة ولكونها ل تقت�رس على معاملة 
ّ
التنمية القت�سادّية العربي

ذاتها  بحد  امتيازات  ذات  كجماعة  اليهود  ني 
ّ
»الراأ�سمالي

اليهود  العمال  على  ذاته  الت�سنيف  ت�سحب  بل  فح�سب، 

ة التقليدّية عانت 
ّ
اأي�سًا«. واأ�سار اإىل اأّن الزعامة الفل�سطيني

من اإخفاق �سارخ، »... مل تكن قادرًة اأبدًا على اتخاذ موقف 

ة 
ّ
ال�سهيوني عن  لتمييزهم  اليهود  ال�سّكان  حيال   

ّ
اإيجابي

ال�سهيويّن  التاآمر  اإىل  املوقف  هذا  �سبب خطاأ  ويعود   »...

اليهودّية  للجماعة  زة 
َّ
املمي املكانة  على  الإمربيايّل عالوًة 

على   
ّ
ُتقر كانت  التقليدّية  الزعامة  اأّن  ومع  البالد.  يف 

يومًا  تعترب  اأّنها مل  اإل  لليهود«،  ة 
ّ
املدني بـ»احلقوق  الدوام 

اأّن جزءًا من هدفها يتمثل يف احلاجة اإىل العون اليهودّي 

اأّن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر   .
٢٠

ر
ّ
التحر اأجل  من  الن�سال  يف 

كاًل من خالد بكدا�س وفرج الله احللو �ساركا يف املوؤمتر، 

م�سرتك  لقاء  اأّي  على  ملمو�س  دليل  وجود  عدم  وبرغم 

تقارير  اأّن عدة  اإل  وال�سورّيني  ني 
ّ
الفل�سطيني املندوبني  بني 

اأ�سارت اإىل اأّن هذا اللقاء مّت، واإىل اأّن تف�سيل ميكوني�س 

املُعَلن - حتى يف تلك املرحلة - كان باجّتاه تاأ�سي�س دولة 

النقطة  اأّن هذه  التق�سيم رمبا، مع  ة، بل واإىل 
ّ
القومي ة 

ّ
ثنائي

املوؤمتر �سدر  . ومع اختتام 
٢١

املوؤمتر اأمام  مل ترد يف خطابه 

باإنهاء  للمطالبة  دعمه  على  ي�سّدد  فل�سطني  ب�ساأن  اإعالن 

موّحدة  م�ستقلة  دولة  ولقيام  الربيطايّن  لالنتداب  فورّي 

على  امل�ساركني  جميع  ووّقع  فل�سطني.  يف  ة 
ّ
ودميقراطي

.
٢٢

الوثيقة موؤّكدين دعم اأحزابهم لهذا املوقف

خطاب غروميكو يف االأمم املتحدة

 لنقابات 
ّ
 لالحتاد العاملي

ّ
يف عام ١٩٤٥، مع املوؤمتر التاأ�سي�سي

م  العمال يف لندن، �سّوتت البعثة ال�سوفييتّية دعمًا لقرار ُمقدَّ

اإىل املوؤمتر يوؤّكد على وجوب »متكني ال�سعب اليهودّي من 

. ولكن 
٢٣

»
ّ
موا�سلة تاأ�سي�س فل�سطني بكونها وطنهم القومي

اإىل  اإ�سارة  املبادرة  هذه  كانت  اإذا  ما  حتديد  ال�سعب  من 

القائم  ال�رساع  ملمو�سة حيال  �سوفييتّية  �سيا�سة خارجّية 

يف فل�سطني اأم جمرد حماولة لتي�سري فعاليات املوؤمتر يف وقت 

كان فيه ال�سوفييت والقوى الغربّية ل يزالون متحالفني اإثر 

حينما  �سنتني،  وبعد  املحور.  قوى  على  الأخري  انت�سارهم 

وت�سليم  لالنتداب  اإنهائها  ب�ساأن  قرارها  بريطانيا  اأعلنت 

قد  الدويّل  املناخ  كان  حلّلها،  املتحدة  الأمم  اإىل  الق�سّية 

تغرّي. كانت احلرب الباردة يف اأ�سّدها الآن )األقى ت�رست�سل 

وبداأ   ،)١٩٤٦ اآذار  يف  احلديدّي«  »ال�ستار  ب�ساأن  خطابه 

القوى  لتناف�س  اأ�سا�سّية  كمنطقة  يربز  الأو�سط  ال�رسق 

الأو�سط  ال�رسق  بدا  ال�سوفييت،  اإىل  بالن�سبة  اأما  العظمى. 

يف  باتت  الربيطانّية  القوة  اأّن  ومع  بريطانّية.  نفوذ  منطقة 

مرحلة انح�سارها، كان ثمة خ�سية من اأّن الوليات املتحدة 

مل  ولكن  اجلديدة.  املهيمنة  القوة  لت�سبح  حمّلها  �ستحل 

لت�رسيع  فر�سة  ثمة  اأّن  بدا  اإذ  فعاًل.  احلال  هي  تلك  تكن 

عملّية خروج الربيطانّيني من اإحدى مناطق �سيطرتهم يف 

ُيقراأ  النزاع  بات  بفل�سطني،  يتعلق  ما  ويف   .
ّ
العربي العامل 

الآن بكونه نزاعًا بني حركة �سهيونّية متعاظمة القوة ودولة 

فلم  الفل�سطينّيون  العرب  ال�سّكان  اأما  �سعيفة.  كولونيالّية 

ُيعتربوا اأكرث من لعبني �سغارًا، يف حال انُتبه اإىل وجودهم 

اأ�سا�سًا. كانت دور اجلامعة العربّية تتحدث با�سمهم وتوّجه 

اجلامعة  تكن  فلم  ال�سوفييت،  اإىل  بالن�سبة  اأما  كاتهم. 
ّ
حتر

لل�سلطة الربيطانّية. كما  تابعة  اأداة  اأكرث من جمرد  العربّية 

اأّن ت�رسيع عملّية رحيل بريطانيا من فل�سطني �سيمّثل �رسبًة 

للموقع الربيطايّن يف املنطقة واإ�سعافًا لوكالئها املحلّيني؛ 

ومل تكن الإجراءات املحلّية يف فل�سطني ذات موقع متقّدم 

يف �سلم اأولوّيات الأجندة.

كانت  املتكررة،  الإنكار  حالت  من  وبالرغم   

ة 
ّ
ة للدول مدفوعًة مب�ساحلها ال�سخ�سي

ّ
ال�سيا�سات اخلارجي

 
ّ
ة. ومل يكن الحتاد ال�سوفييتي

ّ
ل بالأيديولوجيا ال�سيا�سي

ال�ساخبة  الّدعاءات  من  بالرغم  القاعدة،  لهذه   
ً
ا�ستثناء

مدفوعًا  كان  اإّنه  القائلة  ومناه�سيه  داعميه  من  لكّل 

كانت السياسات الخارجية للدول مدفوعة بمصالحها الشخصية 
ال باأليديولوجيا السياسيــــــــــــــــــــــــــــــة. ولم يكن االتحاد 
السوفييتي استثناء لهذه القاعدة، بالرغم من االدعاءات الصاخبة 
لكل من داعميه ومناهضيه القائلة إنه كان مدفوعا باأليديولوجيا.
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الحتاد  اأّن  على  للدللة  بارز  مثال  وثمة  بالأيديولوجيا. 

من  النوع  هذا  مار�س  �ستالني  ُحكم  اأيام   
ّ
ال�سوفييتي

وال�سني  تركيا  )يف  ات 
ّ
الع�رسيني منذ  ة 

ّ
اخلارجي ال�سيا�سة 

ة كانت 
ّ
ة املحلي

ّ
على �سبيل املثال(، واأّن الأحزاب ال�سيوعي

�ست�سبح  فل�سطني  تكن  ومل  اخلط.  هذا  باقتفاء  ُملَزمًة 

 فعاًل.
ً
، ومل تكن ا�ستثناء

ً
ا�ستثناء

اأمام   ١٩٤٧ اأيار   ١٤ يف  غروميكو  اأندريه  األقى   

خا�سة  جل�سة  خالل  يف  املتحدة  لالأمم  العامة  ة 
ّ
اجلمعي

ة اخلا�سة ب�ساأن فل�سطني خطابًا طوياًل. اأ�سار 
ّ
باللجنة الأممي

اأّن  اإىل جلنة پيل التي ت�سّكلت عام ١٩٣٧ كدليل على 

النتداب.  موا�سلة  با�ستحالة  ت 
ّ
اأقر ذاتها  بحد  بريطانيا 

التق�سيم  لأّن  للت�ساوؤم،  مثرية  الإحالة  هذه  كانت  وقد 

اآمال  لتحقيق  كو�سيلة  پيل  تقرير  يف  مرة  اأول  ورد 

اآخر  ال�سواء. وقّدم دلياًل  العرب واليهود على  وتطّلعات 

احلقائق  تق�سي  ُخال�سات جلنة  من  اقتبا�س طويل  عرب 

الأنكلو - اأمريكية )١٩٤٦(، اإىل الدرجة التي باتت فيها 

وقد  فّعال.  والنتداب غري  م�سّلحًا«،  »مع�سكرًا  فل�سطني 

العرب  ال�سّكان  اأّن  حقيقة  عرب  اأي�سًا  الأمر  هذا  د  تاأكَّ

واليهود يف البالد كانوا مّتفقني كليًا يف رغبتهم بوجوب 

اإنهاء احُلكم الربيطايّن. وبعد هذا التمهيد مبا�رسًة، اأ�سار 

التي  النازّية  املحرقة  بني  مبا�رسة  �سلة  اإىل  غروميكو 

بـ»�ستة ماليني تقريبًا«،  اليهود  ر عدد �سحاياها من  ُيقدَّ

ومئات  احلرب،  من  جنوا  ممن  املليون  ون�سف  ومليون 

بالقول  دولة. وم�سى  بال  اليوم لجئني  باتوا  الآلف ممن 

باحلاجات  الهتمام  »اإبداء  املتحدة  الأمم  واجب  من  اإّن 

الكبرية  املعاناة  قا�سوا هذه  الذي  النا�س«  لهوؤلء  امللّحة 

نتيجًة ل�سيا�سات هتلر. وعالوًة على ذلك، اأ�سار اإىل �سلة 

ني خالل 
ّ
باليهود الأوروبي مبا�رسة بني امل�سري الذي حلق 

ة عن »تقدمي م�ساعدة كافية 
ّ
احلرب وعجز الدول الأوروبي

لل�سعب اليهودّي يف الدفاع عن حقوقه وجوهر وجوده 

، على حّد 
ّ

الهتلرّيني وحلفائهم«. وهذا يف�رس �سد عنف 

تابع حديثه  ثم  دولتهم،  لتاأ�سي�س  اليهود  تطّلعات  قوله، 

ة 
ّ
ناأخذ هذه الق�سي اأن ل  »اإّنه �سيكون من الظلم  بالقول 

حتقيق  يف  اليهودّي  ال�سعب  حق  ننكر  اأن  اأو  بالعتبار 

ر اإنكار هذا احلق 
َّ
هذه التطّلعات. و�سيكون من غري املرُب

قا�ساه  ما  كّل  �سوء  يف  بخا�سة  اليهودّي  ال�سعب  على 

ة الثانية«. ثم تناول غروميكو جمددًا 
ّ
خالل احلرب العاملي

احلقائق  ي  لتق�سّ ة 
ّ
اأمريكي  - الأنكلو  اللجنة  ُخال�سات 

وو�سف بدّقة احللول املمكنة التي اقرتحتها اللجنة، ابتداء 

اإىل  و�سوًل  التق�سيم،  اإىل  ة، 
ّ
عربي يهودّية  واحدة  بدولة 

تاأ�سي�س دولة تكون حم�سورًة باليهود اأو العرب. وبرغم 

 
ّ
اأّن من املبّكر جدًا الت�رسيح باملوقف ال�سوفييتي تاأكيده 

املوقف �سريتكز على  اأّن هذا  د على  اأّنه �سدَّ اإل   
ّ
النهائي

العرب  �سعبني،  ي�سّمون  فل�سطني  »�سّكان  اأّن  حقيقة 

ة يف فل�سطني. وباتت 
ّ
واليهود. ولكّل منهما جذور تاريخي

 
ّ
التاريخي املا�سي  واأّن   »... ال�سعبني  لكال  وطنًا  فل�سطني 

اأّي »حل من طرف واحد  ران 
ّ
ة ل يرب

ّ
احلالي الظروف  اأو 

ة 
ّ
عربي دولة  قيام  ُم�ستبعدًا  ة«، 

ّ
الفل�سطيني امل�ساألة  ب�ساأن 

»احلقوق  �سُتنكر  منهما  اأيًا  لأّن  خال�سة  يهودّية  اأو 

احلل  على  وينبغي  واليهود.  العرب  لل�سّكان  امل�رسوعة« 

لكال  امل�رسوعة  امل�سالح  باحُل�سبان  ياأخذ  اأن  ف  املُن�سِ

ال�سعبني، ول ميكن لهذا الأمر اأن »يتحّقق ... اإل عرب قيام 

ة م�ستقلة متجان�سة ... ترتكز 
ّ
ة يهودّية دميقراطي

ّ
دولة عربي

على م�ساواة احلقوق بني ال�سّكان اليهود والعرب...«. ثم 

ة واحدة »قد 
ّ
يلّطف هذا بالقول اإّن قيام دولة يهودّية عربي

ُيعَترب واحدًا من الحتمالت وواحدًا من اأبرز الطرق من 

اأجل حل هذه امل�سكلة املعّقدة...« ولكن »لو ثبت اأّن هذه 

بني  العالقات  تدهور  �سوء  التنفيذ، يف  م�ستحيلة  اخلطة 

اليهود والعرب ...« �سيكون من ال�رسورّي و�سع التق�سيم 

بعني العتبار«. وُينهي كالمه باإلقاء العبء على الأطراف 

رًا 
ّ
ُمرب يكون  لن   ... كهذا  حاًل  اإّن  اإذ   ...« بذاتها.  ة 

ّ
املعني

 ... والعرب  اليهود  ال�سّكان  بني  العالقات  باتت  اإذا  اإل 

�سيئًة جدًا بحيث ي�سبح من امل�ستحيل ت�سويتها و�سمان 

 للعرب واليهود«.
ّ
تعاي�س �سلمي

اأّن  حديثًا  املن�سورة  ة 
ّ
ال�سوفييتي الوثائق  نت 

ّ
بي وقد   

غروميكو كان منافقًا. اإذ كان ال�سوفييت قد ح�سموا قرارهم 

معتربين اأّن التق�سيم هو النتيجة الأف�سل، واأّن ذكر »دولة 

ويف  ة. 
ّ
تكتيكي حيلة  اإل  هو  ما  واحدة«  يهودّية   - ة 

ّ
عربي

 اإىل اأ. 
ّ
ة ال�سوفييتي

ّ
ات�سال بني ف. مولوتوف وزير اخلارجي

يطلب  املتحدة،  الأمم   يف 
ّ
ال�سوفييتي املندوب  في�سن�سكي 

التق�سيم،  لقرار  دعمًا  الت�سويت  املندوب  من  الوزير  فيه 

 الوزير اأّن ت�رسيح غروميكو يف اأيار / مايو املا�سي 
ّ

يف�رس

بـــــــــــــــــــــــــــينت الوثائق السوفييتية المنشورة حديثا أن
قرارهم  حسموا  قد  السوفييت  كان  إذ  منافقا.  كان  غروميكو 
معتبرين أن التقسيم هو النتيجة األفضل وأن ذكر »دولة عربية
ما هو إال حيلة تكتيكيــــــــــــــــــــــــــــــــــة. يهودية واحدة« 
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ة« يف اقرتاحه قيام دولة واحدة، 
ّ
»كان لعتبارات تكتيكي

على  موقفنا   عن 
ّ

�سيعرب م�ستقلة  يهودّية  دولة  »قيام  واأّن 

. وبالطبع، مل يكن هذا الأمر معروفًا بالن�سبة 
٢٤

نحو اأف�سل«

ويهودًا.  عربًا  فل�سطني،  ني يف 
ّ
ال�سيوعي اأو  توما  اإميل  اإىل 

وعلى اأّية حال، كان خطاب غروميكو نقطًة فا�سلًة اأ�رّست 

املعادي   
ّ
الأرثوذك�سي  

ّ
ال�سيوعي املوقف  عن  التخّلي  اإىل 

 لليهود يف فل�سطني. 
ّ
ة، ولفكرة اإيجاد وطن قومي

ّ
لل�سهيوني

ه توما 
ّ
ولكن، وبال اأدنى �سك، كان خطاب غروميكو قد نب

 الربيطايّن[ پامله َدْت كي 
ّ
الذي جلاأ اإىل ]املنّظر ال�سيوعي

، وكذلك ن�سيحته اأي�سًا حيال ما بدت بكونها 
٢٥

ي�ساعده

حركة غري م�سبوقة، كي يتوا�سل مع ال�سوفييت وُي�سّجل 

.
٢٦

احتجاجه على ما حدث

ْنب اإقرار الذَّ

�سجنه  من  �رساحه  اإطالق  بعد  حيفا  اإىل  توما  اإميل  عاد 

اثني  منذ  البالد  خارج  كان   .١٩٤٩ ني�سان  يف  لبنان  يف 

الو�سع على الأر�س خالل هذه الفرتة  ع�رس �سهرًا، وكان 

 املكّونة ممن 
ّ
قد تغرّي ب�سّدة. اأما بقايا ع�سبة التحرر الوطني

بقوا يف البالد، فقد ان�سّموا لل�سيوعّيني اليهود يف ت�رسين 

 ،
ّ
الإ�رسائيلي  

ّ
ال�سيوعي احلزب  لتاأ�سي�س   ١٩٤٨ الأول 

الذين   
ّ
الوطني التحرر  ع�سبة  اأع�ساء  لحقًا  ليوافيهم 

اعتقلتهم ال�سلطات امل�رسّية جنوب البالد واأطلق �رساحهم 

اإ�سافّية.  اعتقال  فرتة  ق�سوا  اأن  بعد  لحقًا  الإ�رسائيلّيون 

من  ولكن  املوجودة،  الوثيقة  يف  وا�سح  تاريخ  ثمة  لي�س 

توما  عودة  بعد  ما  وقت  يف  ُكتبت  اأّنها  افرتا�س  املمكن 

املركزّية يف ع�سبة  اللجنة  اإىل  هة  ُموجَّ الوثيقة  اإىل حيفا. 

، وهذه مفارقة غريبة مبا اأّن الع�سبة كانت قد 
ّ
التحرر الوطني

تفّككت، على الأقل لي�س يف املناطق التي ت�سيطر عليها 

يف  نظريًا  بالعمل  ا�ستمرت  اأّنها  مع  الإ�رسائيلّية،  القوات 

املناطق التابعة للدولة العربّية بح�سب بنود قرار التق�سيم )ومل 

اإل عام ١٩٥١(.   الأرديّن 
ّ
ال�سيوعي ي�سبح ا�سمها احلزب 

اإىل  الإحالة  هي  توما،  يذكرها  التي  الوحيدة  والإ�سارة 

»الرفيق اإميل«، والذي هو - بقدر كبري من التاأكيد - اإميل 

حبيبي الذي بات ي�سّكل مع توفيق طوبي الآن الع�سوين 

 )كان طوبي 
ّ
 الإ�رسائيلي

ّ
العربّيني الأبرز يف احلزب ال�سيوعي

انُتخب  حيث   
ّ
الإ�رسائيلي الكني�ست  يف  ع�سوًا  اأ�سا�سًا 

�سغل  ووا�سل  الأول  للكني�ست   ١٩٤٩ الثاين  كانون  يف 

من�سبه يف كل كني�ست اإىل حني ا�ستقالته عام ١٩٩٠، اأي 

طوال واحد واأربعني عامًا(. وميكن التخمني فح�سب، برغم 

« كان �رسط 
ّ
عدم وجود دليل دامغ، باأّن هذا »النقد الذاتي

�س   - اليهودّي املُوؤ�سَّ
ّ
اإعادة توما اإىل �سفوف احلزب العربي

حديثًا. ولكن، وكما �ستبنّي حياته احلزبّية الالحقة، مل يبُد 

اأّن هذه اخلطوة كافية بالن�سبة اإىل قيادة احلزب، اإذ مل يدخل 

.
٢٧

توما اإىل الدوائر الداخلّية للقيادة

ح توما يف ال�سطور الأوىل اأّنه منذ رحيله عن البالد 
ّ
�رس  

�سيتناول  فهو  ولذا  املركزّية،  اللجنة  يتدخل يف عمل  مل 

الق�سايا التي يظّن اأّنها على الأرجح هي »الأخطاء« التي 

 
ّ
التاريخي ال�سجّل  ويبنّي  عنها.  الكتابة  منه حبيبي  طلب 

املثبت اأّن توما عار�س التق�سيم و�سّوت �سّده يف الجتماع 

الأول لقيادة اللجنة املركزّية حيث كان املعار�سون للقرار 

للجنة  الثاين  الجتماع  عن  ب 
ّ
تغي واأّنه  الأكرثّية،  هم 

ال�سابق و�سّوت احلا�رسون  املركزّية حينما انقلب القرار 

اللجنة  يف  ع�سوًا  اأ�سبح  وباأّنه  التق�سيم،  لقرار  دعمًا 

ة يف حيفا يف ال�سهور الأخرية من النتداب، وباأّنه 
ّ
الوطني

. وهذه 
٢٨

اإىل لبنان يف ني�سان ١٩٤٨  غادر حيفا و�سافر 

. ن�س توما مزيٌج، 
ّ
هي الق�سايا التي يتناولها النقد الذاتي

باملعتقدات  ال�سارم  اللتزام  على   
ّ
الذاتي الإ�رسار  يجمع 

الطبيعة  فهم  عن  بعجزه  اإقرار  مع  ة 
ّ
التاريخي ة 

ّ
ال�سيوعي

واللتزام  فل�سطني،  اليهود يف  لل�سّكان  ين 
ّ

املتغري والدور 

»خيانة  و�سجب  ة، 
ّ
اجلدانوفي وتاأييد  ة، 

ّ
ال�ستاليني باملبادئ 

يف  مطالبته  مع  ة، 
ّ
اليوغ�سالفي ة 

ّ
ال�سيوعي والقيادة  تيتو« 

 
ّ
الوقت ذاته الأع�ساء الآخرين يف ع�سبة التحرر الوطني

 مماثل. وطوال هذا 
ّ
باأخطائهم وكتابة نقد ذاتي وا 

ّ
كي يقر

ثًا مبوقفه باأّنه يف وقت تقّلده من�سبه 
ّ
الأمر، كان توما مت�سب

يف الع�سبة، كان على توا�سل م�ستمر للت�ساور مع قيادتي 

ني ال�سورّي واللبنايّن، ُمْلمحًا اإىل حدوث 
ّ
احلزبني ال�سيوعي

حتظى  كانت  قراراته  واأّن  واحللو،  بكدا�س  مع  لقاءات 

ة لعدة 
ّ
مبوافقتهما. وحينما كان ع�سوًا يف جلنة حيفا الوطني

تابع  اأّنه  ذاته على  بالقدر  ي�سّدد  اأ�سهر عام ١٩٤٨، كان 

. وكان 
ّ
ن�ساطاته �سمن روح مبادئ ع�سبة التحرر الوطني

�سفره اإىل بريوت )قبل يوم من �سقوط حيفا( مرتبطًا بعمله 

اعتقاله  واأّن   ،
ّ
�سخ�سي ل�سبب  ولي�س   

ّ
ال�سيا�سي  

ّ
احلزبي

معار�سة  يف   
ّ
احلزبي باخلط  التزامه  نتيجة  كان  و�سجنه 

ة«، 
ّ
اأمريكي الأنكلو  ة 

ّ
الإمربيالي توؤّججها  »التي  احلرب 

.»
ّ
ومعار�سته لـ »العدوان الع�سكرّي العربي

يفتتح توما كلماته بالإقرار باأّن قرار التق�سيم مل يكن   

منذ  املركزّية  اللجنة  وباأّن   
ّ
الوطني التحرر  لع�سبة  مفاجئًا 

اأيار  اأما اجلمعّية العامة لالأمم املتحدة يف  خطاب غروميكو 

١٩٤٧ كانت ُتدرك اأّن التق�سيم بات احلل املمكن الوحيد 

واليهود.  العرب  بني  العميقة  القومّية  للتعار�سات  كنتيجة 
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هذا  اأّن  الإنكار  ميكن  يكن  مل  ذاته،  الوقت  ويف  ولكن، 

 
ّ
 لع�سبة التحرر الوطني

ّ
التاريخي ُيناق�س املوقف  الإدراك 

على  يرتكز  والذي  فل�سطني  يف  اليهود  ال�سّكان  حيال 

امل�رسوط  وغري  التام   
ّ
الفل�سطيني  

ّ
ال�سيوعي احلزب  عداء 

لل�سهيونّية، ورف�سه لالعرتاف بـ »القومّية اليهودّية«. وقد 

بلدان  ال�سيوعّية يف  لالأحزاب  لندن  موؤمتر  فعالّيات  اأّكدت 

الإمرباطورّية الربيطانّية �سّحة هذا املوقف. ثم وا�سل توما 

املُعار�س  املُعَلن  موقفه  وبرغم  اأّنه  اإىل  الإ�سارة  يف  كتابته 

اأّي  اإيجاد  با�ستحالة  ذاته  الوقت  يف  اآمن  اأّن  اإل  للتق�سيم 

واأّن  الوحيد،   
ّ
العملي احلل  هو  التق�سيم  كان  اإذ  اآخر،  حل 

تعود  بكونها  معار�سته  جذور  ويف�رّس   .
ّ
حتمي اأمر  تنفيذه 

اإىل »فهم غري �سحيح« للق�سية القومّية اليهودّية وارتباطه 

 .
ّ
الفل�سطيني  

ّ
ال�سيوعي للحزب  القدمي  باخلط  املتوا�سل 

مقابل   
ّ
القومي ال�سعور  ارتفاع  اإدراك  على  قادرًا  يكن  مل 

للطبقة  املتعاظم  اليهود والدور  الكولونيالّية �سمن جموع 

ت�سّكل  وقد  اليهودّية.  اجلماعة  داخل  اليهودّية  العاملة 

بحق  املتعلق  لل�سعار  �سحيح  غري  فهم  بفعل  الأمر  هذا 

يهودّية  دولة  بوجود  القائل  ال�سعار  وحتّول  امل�سري.  تقرير 

 
ّ
دميقراطي �سعار  اإىل  الكولونيالّية  يخدم   

ّ
رجعي �سعار  من 

الربيطانّية  الكولونيالّية  لطرد  ن�سالهم  يف  اليهود  يجمع 

من فل�سطني. وقد جتاهل الأبعاد العاملّية للق�سّية، حيث اأّن 

الكولونيالّية  هزمية  �سُي�سهم يف  م�ستقلة  يهودّية  دولة  قيام 

الربيطانّية و�سُي�سعف بالتايل املع�سكر الإمربيايّل. كما بالغ 

العربّية،  القومّية  داخل  القائمة  الثورّية  القوى  تقدير  يف 

زعامتها  من  بالرغم  ثورّية  دميقراطّية  حركة  اإياها  معتربًا 

التقليدّية الرجعّية، وجتاهل تاريخ هذه الزعامة حني تعاونت 

يف املا�سي مع القادة النازّيني يف اأملانيا. ويف قلب ما �سّماه 

ع�سبة  اإدخال  يف  الرغبة  تكمن  كانت  النحراف«  »هذا 

واحتالل  العربّية  القومّية  احلركة  داخل   
ّ
الوطني التحرر 

بالإ�سافة  الأمر،  هذا  ويف�رّس  احلركة.  تلك  قيادة  يف  موقع 

اإىل املخاوف من »العزلة«، ال�سيا�سة »الذيلّية« التي اّتبعتها 

 كما حدث عند قبول الع�سبة بقرار 
ّ
ر الوطني

ّ
ع�سبة التحر

الزعامة العربّية ب�ساأن مقاطعة جلنة اليون�سكوپ.

اأّنه  اأ�رّس توما على  وحينما تناول موؤّهالته ال�سيوعيّة،   

واأّن  وموقفه،   
ّ
ال�سوفييتي لالحتاد   

ّ
علني بنقد  يومًا  يقم  مل 

ر جلريدة احلزب، الحتاد، يف ال�سنوات التي 
ّ
م�سريته كمحر

�سبقت قرار التق�سيم ت�سهد على دفاعه امل�ستمر عن الحتاد 

 ودوره الدويّل. ولكّنه اختلف بالفعل مع موقف 
ّ
ال�سوفييتي

ا�ستنادًا   - اأّنه  واآمن  فل�سطني،  حيال   
ّ
ال�سوفييتي الحتاد 

يكون  اأن  ُمتاح  احتمال  ثمة   - الأوروبيّة  التجربة  اإىل 

 والأحزاب 
ّ
هناك اختالف �سيا�سات بني الحتاد ال�سوفييتي

الفرن�سيّني  اختالف  هذا،  عن  مثاًل  ويطرح  ال�سيوعيّة. 

ب�ساأن  واخلالفات  اأملانيا،  يف  ال�سوفييتيّة  ال�سيا�سة  مع 

والإيطايّل.  اليوغ�ساليّف  ال�سيوعيّني  احلزبني  بني  تري�سته 

اإىل  توما  ُيحيل  املوقف،  هذا  جذور  اإىل  جمددًا  وبالعودة 

قبل  الأمميّة  ال�سيوعيّة  احلركة  تبّنته  الذي   
ّ
ال�سيا�سي اخلط 

ب�ساأن  تقريره  يقّدم جدانوف  اأن  قبل  اأي  ع�رس جدانوف، 

»املع�سكرين«. واإّن كاًل من وحدة القوى الدميقراطيّة التي 

كانت لزمًة خالل �سنوات احلرب، والوحدة القوميّة التي 

 ال�سورّي اللبنايّن بهدف حتقيق 
ّ
�سعى اإليها احلزب ال�سيوعي

، دفعاه اإىل هذا امل�سار. وومل 
ّ
ال�ستقالل من احُلكم الفرن�سي

تقرير  بعد  اإل  اأخطائه  متييز وحتديد  قادرًا على  توما  يكن 

جدانوف )الذي �سدر يف اأيلول ١٩٤٧(. 

ومع اأّن خالد بكدا�س ل ُيذَكر بال�سم �رساحًة، اإل اأّن   

 ال�سورّي 
ّ
اأّن جتربة احلزب ال�سيوعي ن�س توما ي�سّدد على 

اللبناين كانت يف ذهنه بقدر كبري يف تعامالته مع الأحزاب 

بني  الوحدة  غياب  مناق�سة  وعند  البورجوازّية«.  »القومّية 

ال�سيوعّيني العرب واليهود يف تلك الفرتة، يكتب توما باأّن 

هذا املوقف كان متاأّثرًا مبوقف الزعماء ال�سيوعّيني يف �سوريا 

لندن  موؤمتر  يف  امل�سرتكة  م�ساركتهم  اإىل  وُي�سري  ولبنان 

لالأحزاب ال�سيوعّية يف بلدان الإمرباطورّية الربيطانّية يف 

�سباط ١٩٤٧. وقد �ساعدوه يف قراره بحيث �سيكون من 

اإىل  الندفاع  من  بدًل  تن�سيق  جلنة  تاأ�سي�س  اأكرث  املالئم 

 
ّ
ال�سيوعي واحلزب   

ّ
الوطني التحرر  ع�سبة  بني  تامة  وحدة 

لندن  موؤمتر  اإىل  توما  اأ�سار  مرة،  من  ولأكرث   .
ّ
الفل�سطيني

م�سعاه  لتف�سري  واللبنانّيني  ال�سورّيني  ال�سيوعّيني  ون�ساط 

يف  تلّقيه  وا�سل  الذي  والت�سجيع  الوطنّية،  الوحدة  اإىل 

�سعيه اإىل هذه ال�سرتاتيجّية. ويقتب�س يف دفاعه من ر�سالة 

 
ّ
و�سلته من ر. پامله دت، الع�سو البارز يف احلزب ال�سيوعي

الكولونيالّية،  ال�سوؤون  العظمى وامل�سوؤول عن  يف بريطانيا 

توما  نص  أن  إال  باالسم صراحة،  يذكر  ال  بكداش  خالد  أن  مع 
كانت  اللبناني  السوري  الشيوعي  الحزب  تجربة  أن  يشدد على 
في ذهنه بقدر كبير في تعامالته مع األحــــــــــــــــــــــــــزاب
»القومية البورجوازية«. وعند مناقشة غيــــــــــــــــــــــــــــــاب
هذا  بأن  توما  يكتب  واليهود،  العرب  الشيوعيين  بين  الوحدة 
الموقف كان متأثرا بموقف الزعماء الشيوعيين في سوريا ولبنان.
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يّتبع كلٌّ  اأن  التامة يف  امل�رسوعّية  يف�رّس  اإليه  والذي كتب 

م�سارات  الأخرى  ال�سيوعّية  والأحزاب  ال�سوفييت  من 

بخط  وُملَزم  ُمقيَّد   
ّ
ال�سوفييتي  

ّ
ال�سيوعي فاحلزب  خمتلفة. 

دبلوما�سّية الدولة، ويف املثال اخلا�س املتعلق بت�رسيحات 

غروميكو يف ما يخ�س اعتبار التق�سيم حاًل ممكنًا، مل تكن 

هناك حاجة لو�سع هذا املوقف بالتعار�س مع املطالبة بدولة 

.
٢٩

دميقراطّية موّحدة

 
ّ

ة، عرب
ّ
 من الق�سي

ّ
اأما يف ما يتعلق باجلانب التنظيمي  

كتب  �سده.  هة  املوجَّ »التُّهم«  ب�سبب  مفاجاأته  عن  توما 

التق�سيم،  لقرار  املعار�س  موقفه  هجر  باّنه   ١٩٤٨ عام 

 للحزب. 
ّ
واّنه اأُودع ثقة احلزب ل�سياغة اخلط ال�سيا�سي

البارزين  الأع�ساء  مع  بالت�ساور  وفعله  قاله  ما  كّل  كان 

حبيبي  واإميل  ار،  ن�سّ فوؤاد  اإىل  ي�سري  اأّنه  الوا�سح  )من 

�رساحًة(.  بال�سم  يذكرهم  مل  اّنه  مع  طوبي،  وتوفيق 

 يف ما يخ�س مواقفهم 
ّ
وعليهم هم اأي�سا القيام بنقد ذاتي

ولئه  اإظهار  اإىل  يهدف  غريب،  ل 
ّ
حتو ويف  ة. 

ّ
ال�سيا�سي

امل�ستمر ملو�سكو، ي�سري اإىل اأّن بيان الكومنفورم ]مكتب 

ة[ الذي �سجب تيتو 
ّ
ة والعمالي

ّ
الإعالم لالأحزاب ال�سيوعي

توما  اليوغ�ساليّف كان جوهريًا يف جعل  احلزب  وقيادة 

ح اأّنه 
ّ
. و�سمن هذا ال�سياق، ي�رس

٣٠
يرى ويدرك اأخطاءه

 منذ منت�سف 
ّ
مل يعد �سمن قيادة ع�سبة التحرر الوطني

عام ١٩٤٧، وباأّن موا�سلته ملهاّمه كم�سوؤول كانت بفعل 

اإ�رسار رفاقه يف الع�سبة؛ وباأّن جميع اأفعاله وت�رسيحاته 

كانت بالت�ساور معهم، وعلى الأرجح باأّنه يعني هنا فوؤاد 

 
ّ
ار الذي يبدو باأّنه اأ�سبح امل�سوؤول الأقوى غري الر�سمي ن�سّ

اأن  اأّن من املفرو�س  الع�سبة. وبالنتيجة، كان يّدعي  يف 

 على 
ّ
ة عن ن�ساط الع�سبة وخطها ال�سيا�سي

ّ
تقع امل�سوؤولي

اأما التهامات امل�سادة  جميع اأع�ساء القيادة بالت�ساوي. 

التي وّجهها من تبّقى من قادة ع�سبة التحرر الوطني يف 

 يف ت�رسين 
ّ
 الإ�رسائيلي

ّ
ال�سيوعي تاأ�سي�س احلزب  وقت 

 
ّ
قومي انحراف  »اإظهار  ب�ساأن   ١٩٤٨ اأكتوبر   / الأول 

ة يهودّية يف 
ّ
«، وعم العرتاف بوجود جماعة قومي

ّ
عربي

فل�سطني قبل قرار التق�سيم، وعدم العرتاف بالختالف 

 
ّ
 القائم داخل اجلماعة اليهودّية واخلط ال�سيا�سي

ّ
الطبقي

كان  هذا  كل  اّتباعه،  ينبغي  الذي  الالحق  ال�سحيح 

ته وحده. وكان توما 
ّ
ة القيادة باأكملها ل م�سوؤولي

ّ
م�سوؤولي

ة القيادة 
ّ
حازمًا يف تاأكيده باأّن الع�سبة اأيام ت�سّلمه م�سوؤولي

الزعامة  مبوافقة  تفز  مل  �سيا�سات  منا�رسة  عن  تتوان  مل 

ة 
ّ
الق�سي اأخذ  اإىل  الفرتة  تلك  طوال  ودعوا  التقليدّية. 

ة اإىل الأمم املتحدة واإىل بناء ج�سور مع القوى 
ّ
الفل�سطيني

الثانية،  ة 
ّ
العاملي احلرب  نهاية  بعد  برزت  التي  اجلديدة 

اأهم، فاإّنهم  ة. وعلى نحو 
ّ
اأي ال�سوفييت والكتلة ال�رسقي

واأ�سدروا  اليهود،  ال�سّكان  مع  تعاون  �سيا�سة  نا�رسوا 

اأن  امل�ستقلة  الدولة  باأّن على  ة وا�سحة 
ّ
ت�رسيحات علني

على  واليهود  العرب  �سّكانها،  جلميع  قوميًا  وطنًا  تكون 

تعاونًا عربيًا يهوديًا يف اعت�سامات  ال�سواء. كما دعموا 

ة يف اأماكن العمل ووقفوا يف وجه جمال 
ّ
يهودّية وعربي

ح�سيني عندما هاجمهم ب�سبب تلك ال�سيا�سات. وبرغم 

ة 
ّ
التهديدات بالغتيال التي مل تكن قيادة احلركة الوطني

تاأنف من اللجوء اإليها، اإل اأّنهم �سمدوا، ولكّن هذا الأمر 

عن  التخّلي  اإىل  فيها  ا�سطروا  حالت  وجود  ينفي  ل 

ة اأو 
ّ
ة، اإما من اأجل �سون الوحدة الوطني

ّ
مواقفهم املبدئي

.
٣١

ّ
لأ�سباب متعلقة بالأمن ال�سخ�سي

التق�شيم: جائر وحمتوم، عدة ُخال�شات موّقتة

يعار�س  يكتب،  كما  كان،  توما.  تركيبة  مع  يرتكنا  وهذا 

تق�سيم فل�سطني وقيام دولتني، فيما كان مقتنعًا يف الوقت 

ة 
ّ
ذاته باأّن هذا التق�سيم حمتوم. اإذ مل ت�سمح الظروف املحلي

ة بتنفيذ اأّي حل اآخر. وثمة م�ساألة يتناولها 
ّ
اأو البيئة الدولي

األ  حل،  بال  تبقى  ولكّنها   ،
ّ
�سخ�سي نحو  على  توما 

ني 
ّ
وال�سيوعي الوا�سعة،  ة 

ّ
العربي ة 

ّ
القومي احلركة  �سمة  وهي 

و�سمة  التق�سيم،  قرار  �سبقت  التي  الفرتة  يف  اأنف�سهم، 

هوؤلء  ميّثله  الذي  ما  فل�سطني.  اليهود يف  ال�سّكان  طبيعة 

كذلك  كانوا  واإن  جماعة،  �سمات  ميتلكون  هل  ال�سّكان؟ 

د جتّمع لأفراد متناثرين 
ّ
فما نط تلك اجلماعة؟ هل هم جمر

ة 
ّ
ة يف منطقة كولونيالي

ّ
ي�سعون اإىل اإكمال حياتهم ال�سخ�سي

ة؟ خالل فرتة متتد اإىل ثالثني عامًا، كان عددهم قد 
ّ
خارجي

ت�ساعف من عدة اآلف اإىل ن�سف مليون حتت رعاية احُلكم 

اأّن العالقة بينهم وبني العرب  الربيطايّن الكولونيايّل، مع 

لغة  ابتكروا  قد  كانوا  عنيف.  عداء  اإىل  وحتّولت  �ساءت 

طبقيًا  متمايزًا  وجمتمعًا  ة، 
ّ
متثيلي وموؤ�س�سات  بهم،  خا�سة 

هي  وما  جلي�س.  تاأ�سي�سهم  عن  عدا  متاأرجحًا،  واقت�سادًا 

ة على هذا؟ ما الذي كانت 
ّ
ة العربي

ّ
ردة فعل احلركة القومي

كان يعارض تقسيم فلسطين وقيام دولتين، فيما كان مقتنعا في
الوقـــــــــــــــــــــــــــــــــت ذاته بأن هذا التقسيم محتوم. إذ 
لم تسمح الظروف المحلية أو البيئة الدولية بتنفيذ أي حل آخر.
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ة يف فل�سطني عام ١٩٤٨ باملعنى 
ّ
تعنيه املطالبة بدولة عربي

؟ ال�ستيعاب؟ التدمري؟ التهجري؟ اأم ت�سارك البالد، 
ّ
الواقعي

ت�سم  كانت  التي  ة 
ّ
الأ�سلي اخلطيئة  �سبغة  من  بالرغم 

و�سولهم اإىل البالد وا�ستيطانهم فيها حتت حماية احِلراب 

ني؟ كان احلديث 
ّ
ة وبرغم معار�سة ال�سّكان املحلي

ّ
الربيطاني

)ول يزال( عن التعاي�س بني ثالثة اأديان وعن تاريخ من 

ة خارج �سياق الواقع. اإذ مل 
ّ
الت�سامح يف فل�سطني العثماني

 �سغري 
ّ
د جتّمع ديني

ّ
تعد اجلماعة اليهودّية يف فل�سطني جمر

اآخر. فع�رس الت�سامح، يف حال وجوده اأ�سالً، يفرت�س - 

ة، وميّهد ل�سعود 
ّ
اأّية حالة من احلالت - تفاوتًا وتبعي يف 

ة بني �سماتها 
ّ
 ت�سامح التعددّية الإثني

ّ
ة التي ل ت�سم

ّ
القومي

ط لها يف فل�سطني  ة املُخطَّ
ّ
ة. كما اأّن الدولة العربي

ّ
الأ�سا�سي

احُلكم  اأّي �سيء م�سرتك مبنظومة  عام ١٩٤٨ ل يجمعها 

ة الأوىل، 
ّ
العثمايّن امل�ستندة اإىل نظام املّلة قبل احلرب العاملي

الذي كان بعيدًا كّل البعد عن الدولة - الأمة احلديثة التي 

اإجابة  ثمة  تكن  مل  لتاأ�سي�سها.  ون 
ّ
الفل�سطيني يتطّلع  كان 

هناك  يزال  ل  ورمبا   ،١٩٤٨ عام  قبل  ة 
ّ
ومنطقي وا�سحة 

واحلا�سمة.  الوا�سحة  الإجابة  هذه  ملثل  غياب  اليوم  اإىل 

ة التي عار�ست التق�سيم حتت مظّلة 
ّ
فمنظومة الدولة العربي

ات. اإذ قّدمت 
ّ

ة قد عاي�ست الكثري من التغري
ّ
اجلامعة العربي

اإجابة خمتلفة عن طريق قبولها قرار جمل�س الأمن رقم 

ون 
ّ
الفل�سطيني فعل  وكذا  عام ١٩٦٧،  اإىل  و�سوًل   ٢٤٢

فيه  انخرطوا  الذي  احلما�س  ذلك   
ّ
ثم ومن   ،١٩٨٨ عام 

ة 
ّ
ة اأو�سلو. كما اأبدت جميع الدول العربي

ّ
ة اتفاقي

ّ
يف عملي

ا�ستعدادًا للتعاي�س مع دولة اإ�رسائيل التي ر�ّسمت حدودًا 

التق�سيم  قرار  حّددها  التي  احلدود  تلك  بكثري  تفوق 

طرحها  التي  ال�سالم  خطة  بنود  بح�سب   ،١٩٤٧ عام 

م�رس  من  كاّلً  فاإّن  الواقع،  ويف   .١٩٨١ عام  فهد  امللك 

تكن  )اأيًا  �سيادة  ذات  كدولة  باإ�رسائيل  تعرتفان  والأردن 

ة 
ّ
الفل�سطيني للق�سية  حل  اأّي  قبل  ترتئيها(  التي  احلدود 

يف  املُحتلَّة  ال�سورّية  املناطق  من  اإ�رسائيل  ان�سحاب  اأو 

 والتقّدم 
ّ
اجلولن. ومع ذلك، وبرغم العرتاف الدبلوما�سي

البطيء - ولكن املتوا�سل كما يبدو - لتطبيع العالقات مع 

ة اأخرى، اإل اأّن هذا الواقع اجلديد مل يدخل بعد 
ّ
دول عربي

ني عالوًة 
ّ
 اخلا�س بكثري من الفل�سطيني

ّ
اإىل الوعي الوطني

.
ّ
 العربي

ّ
على قطاعات كبرية من الراأي العام ال�سيا�سي

ني 
ّ
ال�سيوعي قبول  اإىل  ات 

ّ
الأدبي يف  ُي�سار  ما  وغالبًا   

ت�سويت  ظل  يف   ،١٩٤٨ عام  التق�سيم  باقرتاح  العرب 

اجلوهرّي يف  ال�سبب  بكونه  له،  دعمًا   
ّ
ال�سوفييتي الحتاد 

العامل  يف  املوؤّثرة  دمغتهم  و�سع  يف  ني 
ّ
ال�سيوعي اإخفاق 

ني 
ّ
. ُكتب الكثري حول الثمن الذي كان على ال�سيوعي

ّ
العربي

العرب دفعه من اأجل دعمهم للتق�سيم )بينما كان الكّتاب 

ون، يف الفرتة التي اأعقبت النكبة مبا�رسًة، �سارمني 
ّ
القومي

ة(. وب�رسف النظر 
ّ
ة العربي

ّ
يف �سجبهم لالأحزاب ال�سيوعي

اأّن  د  املُوؤكَّ غري  من  اأّن  اإل  الفكرة،  هذه  ة 
ّ
�سعبي مدى  عن 

ني، 
ّ
 يدعمها. اإذ ل ميكن اإنكار اأّن ال�سيوعي

ّ
ال�سّجل التاريخي

يف الفرتة التي تبعت اندلع النزاعات امل�سلحة بني عامي 

وا�سطهاد  عزلة  كانوا �سحية  مبا�رسًة،   ١٩٤٨ /  ١٩٤٩

ال�سعيد  نوري  انتهز  العراق  حالة  ففي  ة، 
ّ
العربي الأنظمة 

الو�سع ليم�سي يف اإعدام فهد ورفاقه. وهذا ل يعني اإنكار 

ات 
ّ
 قد حدثت �سّد �سخ�سي

ّ
اأّن ثمة حالت غ�سب �سعبي

الأحزاب،  مقرات  على  وهجمات  معروفة  ة 
ّ
�سيوعي

اإىل  بالعودة  ولكّن  الأحيان.  اأغلب   يف 
ّ
ر�سمي بتحري�س 

الفرتة التي اأعقبت عام ١٩٤٨ يف فل�سطني نف�سها، ويف 

ني املنا�رسين 
ّ
البلدان املجاورة، لن جند دلياًل باأّن ال�سيوعي

تهم 
ّ
ة على �سعبي

ّ
لقرار التق�سيم عانوا كثريًا من نتائج �سلبي

�سهدت  البلدان،  تلك  ففي جميع   .
ّ
ال�سيا�سي ن�ساطهم  اأو 

بل   
ّ
ال�سعبي الدعم  من  كبرية  درجًة  ات 

ّ
اخلم�سيني فرتة 

وجناحًا انتخابيًا ن�سبيًا )خالد بكدا�س يف �سوريا، يعقوب 

ني، 
ّ
العراقي ني 

ّ
وال�سيوعي الأردن،  يف  اد 

ّ
ور وفايق  زيادين 

ب 
ّ
وبالطبع داخل فل�سطني / اإ�رسائيل نف�سها( اإىل اأن ت�سب

اإىل حتطيم  الدولة  املرتافق مع ا�سطهاد  النا�رسّية  �سعود 

مكانتهم واإرغامهم على التخّفي.

اأو  اإجحافه  التق�سيم،  قرار  م�ساألة  تبقى  ذلك  ومع   

ته اأو العك�س، بال اإجابة اإىل اليوم، 
ّ
العك�س، �سّحته، عملي

ًا على الختفاء. وبعد ت�سعة و�ستني عامًا، حان 
ّ
وبقي ع�سي

هل  ال�سائبة.  الأ�سئلة  من  لعدد  باإجابات  لالإتيان  الوقت 

ني يف الظروف ال�سائدة 
ّ
كان ميكن على الإطالق للفل�سطيني

على  ع�سكريًا  ينت�رسوا  اأن  ال�سواء  على  ودوليًا  حمليًا 

ة اأم كانت 
ّ
القوات امل�سلحة التي جّندتها احلركة ال�سهيوني

عانوا  التقسيم  لقرار  المناصرين  الشيوعيين  بأن  دليال  نجد  لن 
كثيرا من نتائج سلبية على شعبيتهم أو نشاطهم السياسي. ففي 
الخمسينيات درجة كبيرة من  البلدان، شهدت فترة  جميع تلك 
الدعم الشعبي بل ونجاحا انتخابيا نسبيا إلى أن تسبب صعود 
مكانتهم  تحطيم  إلى  الدولة  اضطهاد  مع  المترافق  الناصرية 

وإرغامهم على التخفي.
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ة عام ١٩٤٨ 
ّ
الوطني احلركة  تعافت  الهزمية حمتومة؟ هل 

ني اإّبان قمع ثورة عام ١٩٣٦، 
ّ
من الهزمية على يد الربيطاني

على   ١٩٤٨ �سبقت  التي  الأعوام  يف  قادرة  كانت  وهل 

اإعادة تنظيم �سفوفها داخل فل�سطني؟ هل امتلكت املوارد 

لتجنيد حملة ع�سكرّية للرد على مذابح الهاغانا والباملاخ 

اأكرث  ب�ساأن  ة 
ّ
الوطني احلركة  روؤية  كانت  ما  ١٩٤٨؟  عام 

من ن�سف مليون يهودّي يعي�س يف البالد؟ هل كان هناك 

ة من اأجل قيام دولة 
ّ
ة العربي

ّ
اأّي دعم بني النخب ال�سيا�سي

ة حتديدًا لل�سّكان 
ّ
ة؟ ما الذي قّدمته احلركة الوطني

ّ
دميقراطي

ة؟ 
ّ
ال�سهيوني الدولة  بناء  مل�رسوع  تركهم  مقابل  اليهود 

ة 
ّ
العربي ة 

ّ
الوطني احلركة  ت�سّورتها  التي  العالقات  نوع  ما 

نوع  وما  فل�سطني  يف  واليهودّية  ة 
ّ
العربي اجلماعتني،  بني 

هل  التق�سيم؟  اإىل  و�سوًل  قائمة  كانت  التي  العالقات 

ة التي اأُجربت على الرحيل اإىل 
ّ
كانت قيادة احلركة الوطني

ني عالوًة على كونها حتت رحمة 
ّ
املنفى على يد الربيطاني

العمل  من  ميّكنها  موقف  يف  املجاورة  ة 
ّ
العربي الأنظمة 

للنزاعات  رهينة  كانت  هل  الدول؟  تلك  عن  ة 
ّ
با�ستقاللي

فاإّن  فعاًل،  الو�سع  عليه  ما  هذا  كان  واإن  ة؟ 
ّ
البيني ة 

ّ
العربي

وعاجزة  لربيطانيا  تابعة  كانت  وم�رس  والأردن،  العراق، 

فما  بريطانيا،  رغبات  مع  تتعار�س  �سيا�سات  اّتخاذ  عن 

�سّن  يعنيه  كان  ما  مع  بالتوازي  الأمر  هذا  يعنيه  الذي 

حرب للحيلولة دون التق�سيم عام ١٩٤٨؟ هل كانت ثمة 

ولو  حتى  ة 
ّ
عربي دولة  بقيام  بريطانيا  ت�سمح  اأن  ة 

ّ
اإمكاني

عام  پيل  جلنة  ومنذ  اإذ،  التق�سيم؟  قرار  ا�سرتاطات  �سمن 

ة 
ّ
١٩٣٧، كان ثمة م�رسوع ل�سم اأجزاء فل�سطني ذات اأغلبي

 الأردن، وكان 
ّ
ة طاغية من العرب ودجمه مع �رسقي

ّ
�سّكاني

اًل 
ّ
ة والقت�سادّية مي

ّ
ة ال�سيا�سي

ّ
جزء من النخبة الفل�سطيني

لهذا امل�رسوع، اإذًا مَل كان هذا �سببًا يف اندلع احلرب التي 

هة �سد قرار التق�سيم بعد الن�سحاب الربيطايّن  بدت موجَّ

�سهم تقدمي اإجابات لهذه الأ�سئلة يف 
ُ
يف اأيار ١٩٤٨؟ �سي

ر  و�سع م�ساألة التق�سيم يف اإطارها املالئم. ومن املفيد تذكُّ

ة اأ�سارت يف موؤمتر بلتمور عام ١٩٤٢ 
ّ
اأّن احلركة ال�سهيوني

اإعالن قيام  اأّن هدفها املبا�رس بعد انتهاء احلرب كان  اإىل 

وافقت  وقد  فل�سطني.  اأرا�سي  كامل  على  يهودّية  دولة 

والتي  املتحدة  الأمم  طرحتها  التي  التق�سيم  خطة  على 

منحتها ٥٥% من كامل م�ساحة الأر�س، ثم متّكنت خالل 

احلرب من احتالل ٧٧% من كامل اأرا�سي فل�سطني اأثناء 

ال�سفة  احتالل  مع  عام ١٩٦٧،  حزيران  النتداب. ويف 

ة، كان وعد برنامج بلتمور قد حتّقق اأخريًا. ورمبا حان 
ّ
الغربي

الدرو�س من الأحداث  اأخريًا ل�ستخال�س بع�س  الوقت 

التي جرت قبل ت�سعة و�ستني عامًا. اإذ مل يكن قرار التق�سيم 

الذي اأ�سدرته الأمم املتحدة هو ال�سبب الذي اأف�سى اإىل 

التق�سيم خيارًا مطروحًا بني  ة. مل يكن 
ّ
الفل�سطيني الهزمية 

نتيجة  رت 
ّ
قر التي  هي  احلرب  م�سائر  اإّن  بل  الأوراق. 

ال�رساع، ومل يكن ال�سّكان العرب يف فل�سطني م�ستعّدين 

ال�سياق،  هذا  و�سمن  احلرب.  هذه  اأجل  من  مني  منظَّ اأو 

حّذرت،  قد  الع�سبة  كانت  وكما  عًة.  ُمتوقَّ الهزمية  كانت 

ة.
ّ
كانت جتزئة فل�سطني هي النتيجة احلتمي

 We Speak for Freedom: Reports and Speeches of the Conference of the Communist  ١

Parties of the British Empire. CPGB. London ١٩٤٧. �س٦٩

ة. 
ّ
يظهر ا�سم خالد بكدا�س يف حما�رس املوؤمتر املن�سورة بال اأّي �سفة �سيا�سي  ٢

ا من 
ً
�س ٧٨. ثمانية وع�رسون مندوًبا مّثلوا جمموع اأحد ع�رس حزًبا �سيوعي

ة وخم�سة 
ّ
ة، اإ�سافة اإىل مراقبني من بلدان �سيوعي

ّ
داخل الإمرباطورّية الربيطاني

ع�رس بلًدا اآخر

خطاب اأندريه غروميكو يف الأمم املتحدة، اأيار ١٩٤٧. �سجّل اجتماع  ٣

ة العامة. نقا�س ب�ساأن تقرير اللجنة الأوىل حول ت�سكيل جلنة خا�سة 
ّ
اجلمعي  

ب�ساأن فل�سطني

ة من مولوتوف اإىل في�سن�سكي ٣٠ اأيلول ١٩٤٧
ّ
برقي  ٤

Documents on Israeli-Soviet relations (DISR). Part 1:  

١٩٤١ - اأيار / مايو ١٩٤٩. Frank Cass. London.٢٠٠٠. �س ٢٢٧  

جريدة االحّتاد ٢٥ ني�سان ١٩٤٩ تنقل خرب عودة اإ. توما اإىل حيفا بعد ق�ساء   ٥

٤ اأ�سهر يف �سجن لبنايّن ب�سبب دعمه للتق�سيم. وتقول اإّنه اأعلن اإ�رساًبا عن 

الطعام حني كان يف �سجن بعلبك

، واأحد قادة 
ّ
 الفل�سطيني

ّ
اإميل حبيبي، ع�سو �سابق يف احلزب ال�سيوعي  ٦

 الثاين عام ١٩٥١ 
ّ
الع�سبة، وداعم للتق�سيم انُتخب يف الكني�ست الإ�رسائيلي

ّ
 الإ�رسائيلي

ّ
وق�سى ١٩ عاًما كنائب ممّثل للحزب ال�سيوعي

ة والعامة، 
ّ
لن اأ�رسد تاريًخا للحزب؛ ثمة عدد كبري من الأعمال، الأكادميي  ٧

ة والإنكليزّية، اإ�سافة اإىل عدد من 
ّ
التي تتناول هذا املو�سوع بالعربّية والعربي

مذّكرات اأع�ساء بارزين يف احلزب. وكذلك، ثمة جمموعتان لوثائق الكومنرتن 

ر الأوىل ليون زهايف، والثانية ماهر 
ّ
. حر

ّ
ُن�رستا بعد انهيار الحتاد ال�سوفييتي

ال�رسيف. وانظر كذلك، بول�س فرح، من العثمانّية اإل الدولة العربّية، 

النا�رسة ١٩٨٥، �س ٨٧

ة الغد العدد ٤٣، ٢٣ اأيار ١٩٤٧
ّ
افتتاحي  ٨

ة يف األبانيا، اأُ�سري اإىل جمل�س الأمن بكونه 
ّ
عند تناول الأحداث ال�سيا�سي  ٩

ة الغد، 
ّ
»�سديًقا لالأمم ال�سغرية« االحتاد ٦ ني�سان ١٩٤٧. تتحدث افتتاحي

العدد ٣٣، ٢٩ ت�رسين الثاين ١٩٤٦، عن »جناحات م�سمونة يف جمل�س 

 ل�ستقالل �سوريا ولبنان، �س ٤. وكتب 
ّ
الأمن« وت�سري اإىل الدعم ال�سوفييتي

، يف �سياق 
ّ
 »لعبة التحرر الوطني

ّ
فوؤاد ن�سار، وهو ع�سو يف املكتب ال�سيا�سي

مماثل« يف الغد، العدد ٣٩، ٢٨ اآذار ١٩٤٧، �س ١٠، ٢٢

هاجم جمال ح�سيني يف ت�رسيح يف حزيران ١٩٤٦ الع�سبة ب�سبب تنفيذها   ١٠

ا م�سرتًكا مع العمال اليهود، متهًما اإياها بالدعوة اإىل الوحدة بني 
ً
عماًل �سناعي

ة العليا. الغد، العدد 
ّ
العرب واليهود، ورف�س طلبها كي مُتثَّل يف اللجنة العربي

٢٣، ١٢ حزيران ١٩٤٦. الرد على ت�رسيحات جمال ح�سيني، �س �س 

٣-٤. ت�رسيح لإميل توما يف االحتاد، ١٣ حزيران ١٩٤٦. ت�رسيح املكتب 

 للع�سبة ٨ حزيران ١٩٤٦ للرد على جمال ح�سيني، االحتاد ١٣ 
ّ
ال�سيا�سي

حزيران ١٩٤٦. ت�رسيح جمال ح�سيني يف ١٩٤٦ وردود م�سوؤويل الع�سبة، 

االحتاد ٩ و١٣ حزيران / يونيو ١٩٤٦

موؤمتر ب�سان امل�ساألة الكولونيالّية، باري�س ني�سان / اأبريل ١٩٣٩  ١١

الهوام�ش
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  ,World New and Views.٦. حزيران / يونيو ١٩٣٩. �س ١٢٥.. ُن�رس التقرير 

يف الغد، العدد ٢، اأيار / مايو١٩٣٩ )معه �سورة لتوما وهو يف الع�رسين من 

ا على املن�سة اإىل جانب جوليان بندا موؤلف الكتاب ال�سهري 
ً

عمره اآنذاك، جال�س

خيانة املثقفني ال�سادر عام ١٩٢٩«

ة 
ّ
 الربيطاني

ّ
االحتاد ٢٠ ني�سان ١٩٤٧. تقرير لوحدة ال�ستق�ساء اجلنائي  ١٢

ح اأّن توما، 
ّ
»التقرير ن�سف ال�سنوّي كانون الثاين-حزيران ١٩٤٧« ي�رس

اأثناء وجوده يف باري�س، التقى موري�س توريز وجاك دوكلو�س زعيمي احلزب 

 ب�ساأن 
ّ
، �س ٥. ويقتب�س تقرير لوحدة ال�ستق�ساء اجلنائي

ّ
 الفرن�سي

ّ
ال�سيوعي

 من ر�سالة اأر�سلها توما اإىل الع�سبة يقول فيها اإنه التقى 
ّ
الن�ساط ال�سيوعي

 يف بريطانيا العظمى، بح�سور 
ّ
هاري پوليت، ال�سكرتري العام للحزب ال�سيوعي

بكدا�س واحللو، �س ١

االحتاد، ٤ اأيار ١٩٤٧، تن�رس خربًا عن ال�ستقبال احلافل لإميل توما بعد   ١٣

عودته اإىل حيفا

ار، و�ساهني  جريدة الوحدة، ١٠ ت�رسين الثاين ١٩٤٧، تقول اإّن توما، ون�سّ  ١٤

 متوز - كانون الأول 
ّ
زاروا املفتي يف عاليه. )تقرير وحدة ال�ستق�ساء اجلنائي

ا يف اأيلول ب�سان زيارة توما، ون�سار، و�ساهني، وم. 
ً
ا خرب ١٩٤٧، ينقل اأي�سً

ن�رس اإىل املفتي(

 اإ�سارات اإىل جناحني متناف�سني 
ّ
تت�سّمن تقارير وحدة ال�ستق�ساء اجلنائي  ١٥

. )بالعتماد على معلومات قّدمها خُمرب مهم 
ّ
داخل ع�سبة التحرر الوطني

داخل الع�سبة(. من اأر�سيف الهاغانا. وجند معظم ملفات وحدة ال�ستق�ساء 

 يف اأر�سيف الهاغانا يف تل اأبيب. وهناك جمموعة اأ�سغر يف الأر�سيف 
ّ
اجلنائي

 يف لندن
ّ
الوطني

ت�رسيح ع�سبة التحرر الوطني �سد قرار التق�سيم يف ت�رسين الأول ١٩٤٧،   ١٦

وّقعه جميع اأع�ساء اللجنة املركزّية، ي�سجب �سدور هذا القرار. ت�رسيح 

 ب�ساأن التق�سيم، يافا، ٣ كانون الأول ١٩٤٧، ُوّقع 
ّ
ع�سبة التحرر الوطني

من ال�سكرتاريا وُن�رس يف االحتاد، ٤ كانون الأول ١٩٤٧. ون�رست جريدة 

ا عن توزيع بيان لع�سبة التحرر 
ً
فل�سطني يف ٣ كانون الأول ١٩٤٧ خرب

 يعار�س قرار التق�سيم
ّ
الوطني

 
ّ
اكتنف الغمو�س الأحداث التي جرت �سمن قيادة ع�سبة التحرر الوطني  ١٧

اإثر اإعالن قرار التق�سيم من جانب الأمم املتحدة، ما يعك�س رمبا النهيار 

. كان لأع�ساء احلزب ذكريات 
ّ
 الفل�سطيني

ّ
الأو�سع يف املجتمع العربي

خمتلفة عما حدث فعاًل. كتب بول�س فرح، الذي مل ي�سارك يف اأيٍّ من 

، باأّن اللجنة املركزّية مل 
ّ
اجتماعات اللجنة املركزّية لع�سبة التحرر الوطني

ا يعار�س 
ً
ة اّتخذت قرار

ّ
جتتمع اإل مرة واحدة يف كانون الأول وباأّن الأغلبي

التق�سيم، من العثمانية اإىل الدولة العربّية، النا�رشة 1٩٨٥، �س ١٨٤. 

ا لقرار التق�سيم 
ً
ت دعم

ّ
اأما فايق وراد الذي ح�رس اجتماع النا�رسة و�سو

ة اأع�ساء اللجنة املركزّية عار�سوا التق�سيم )ُعقد اجتماع 
ّ
فيكتب اأّن غالبي

النا�رسة يف بداية كانون الأول ١٩٤٧(، بينما دعمته اأقلية من الأع�ساء. 

ع ي�سم جميع الأع�ساء )�سباط 
ّ
ثم ُعقد لحًقا يف النا�رسة اجتماع مو�س

ة 
ّ
١٩٤٨( حيث قّدم اإميل حبيبي اقرتاًحا لدعم قرار التق�سيم با�سم اأقلي

ا لالقرتاح. 
ً
ة احلا�رسين دعم

ّ
تت اأغلبي

ّ
اأع�ساء اللجنة املركزّية، ف�سو

مذكرات فايق وراد: خم�سون عاًما من الن�سال، رام الّله ٢٠٠٥، �س 

 
ّ
٣٧. ويكتب عودة الأ�سهب يف مذّكراته باأّن فروع ع�سبة التحرر الوطني

التي عار�ست التق�سيم، مثل فرع اخلليل بقيادة خمل�س عامر، حّلت نف�سها، 

بينما كانت الأقلية التي عار�ست التق�سيم بقيادة اإميل توما قد متّثلت يف 

فرع حيفا وب�سعة فروع اأخرى يف �سمال فل�سطني. وي�سيف باأّن الع�سبة 

ع اإر�سال 
َّ

قررت يف وقت مبكر من عام ١٩٤٨ بعد اجتماع النا�رسة املو�س

اإميل توما اإىل بلغراد للت�ساور مع م�سوؤويل الكونيفورم. مذكرات عودة 

االأ�سهب، جامعة بري زيت: ١٩٩٩، �س ١٢٠. بينما كان لدى فهمي 

ا، ق�سة اأخرى رواها للموؤلف.  ال�سلفيتي، الذي ح�رس اجتماع النا�رسة اأي�سً

�س �س ٢٢٣-٢٢٤. وكان لدى اإميل حبيبي روؤية خمتلفة اأخرى، �س 

٢٤١. وكان لإميل توما روؤيته اخلا�سة؛ لقاء مع املوؤلف �س ٢٥٠. اللقاءات 

مع ال�سلفيتي، وحبيبي، وتوما، من كتاب مو�سى البديري، �سيوعّيون يف 

، رام الّله: مواطن، ٢٠١٣
ّ

فل�سطني: �سظايا تاريخ من�سي

يتحدث نعيم الأ�سهب عن ات�سالت بني قادة الع�سبة وقادة مپام بعد �سدور   ١٨

قرار التق�سيم. دروب االأمل .. دروب االأمل: �سرية ذاتية، رام الّله: ٢٠٠٩، 

�س �س ٤٨-٤٩. اأما حنا اأبو حنا، ع�سو الع�سبة، فيكتب باأّن احلاكم 

ا يف مپام، وباأّن احلزب �سعى اإىل 
ً
الع�سكرّي الأول يف النا�رسة كان ع�سو

اإيجاد اأر�سية م�سرتكة مع الع�سبة على اأ�سا�س دعم قرار التق�سيم، و�سمح 

 مبتابعة ن�ساطاتها يف النا�رسة. مهر البومة: �سرية، 
ّ
لع�سبة التحرر الوطني

حيفا: ٢٠٠٤، �س ١٣٠

خطاب ميكوني�س يف موؤمتر لندن، �س ٦٦  ١٩

خطاب توما يف موؤمتر لندن، �س ٧٠ - ٧١  ٢٠

 
ّ
يف مقابلة مع �سيمون اأبرام�سكي، الع�سو ال�سابق يف احلزب ال�سيوعي  ٢١

 يف بريطانيا العظمى، لندن ٣ متوز ١٩٧٣، 
ّ
 واحلزب ال�سيوعي

ّ
الفل�سطيني

 ب�ساأن ق�سية فل�سطني كان بكدا�س بال اأدنى 
ّ
ح باأّن املتحدث الرئي�سي

ّ
ي�رس

�سك، ولي�س توما، وباأّن اللقاءات امل�سرتكة ُعقدت مع ميكوني�س. واقرتح 

ة والتق�سيم كحل ممكن، وباأّن هذين القرتاحني 
ّ
ة القومي

ّ
الأخري كاّلً من ثنائي

: كانون 
ّ
ف�سا. وي�سري التقرير ن�سف ال�سنوّي لوحدة ال�ستق�ساء اجلنائي

ُ
ر

الثاين-حزيران ١٩٤٧، باأّن ميكوني�س وتوما، قبل �سفرهما اإىل موؤمتر لندن، 

�سافرا اإىل بريوت والتقيا بكدا�س واحللو، وباأّن خطاب توما اأمام املوؤمتر ُكتب 

مب�ساعدة بكدا�س واحللو. �س ٤

Empire Communist Parties Conference, London ٢٦ �سباط / فرباير - ٣   ٢٢

اآذار /مار�س ١٩٤٧ �س ٩١-٩٣. وُن�رس كذلك يف جملة الكومنفورم 

ة 
ّ
وورلد نيوز اأند فيوز World News and Views. �سجب اإعالن املوؤمتر ال�سهيوني

ة الواحدة. Declaration on Palestine، �س 
ّ
ونا�رس حل الدولة الدميقراطي

٩٣/٩١. We speak For Freedom CPGB ١٩٤٧. ووّقع جميع ممّثلي الأحزاب 

ة احلا�رسون الإعالن، مبن فيهم ميكوني�س
ّ
ال�سيوعي

Y Ro’i Soviet Decision making in practice: the Soviet Union and Israel  ٢٣

  ١٩٤٧-٥٤. New Brunswick ١٩٨٠ �س ١٨ ي�سري اإىل املرة الأوىل 

 لالحتاد 
ّ
 اليهودّي يف املوؤمتر التاأ�سي�سي

ّ
 للوطن القومي

ّ
للدعم ال�سوفييتي

الدويّل لنقابات العمال يف لندن، �سباط ١٩٤٥. ح�رس بول�س فرح املوؤمتر 

كمندوب عن احتاد النقابات من فل�سطني، وكتب عن هذه احلادثة يف كتابه من 

العثمانّية اإل الدولة العربّية، النا�رسة: ١٩٨٥.، �س ١٦٤. ولكّنه، مع هذا، 

ل يعطي الأمر اأدنى اأهمية!

برقية من مولوتوف اإىل في�سن�سكي ٣٠ اأيلول / �سبتمرب ١٩٤٧.   ٢٤

Documents on Israeli-Soviet relations (DISR). Part 1:  

١٩٤١-اأيار /مايو ١٩٤٩.Frank Cass. London.٢٠٠٠. �س ٢٢٧  

ر�سالة من پامله دت رًدا على ر�سالة اإميل توما املوؤرخة ٤ حزيران ١٩٤٧  ٢٥

 يف بريطانيا العظمى
ّ
اأر�سيف احلزب ال�سيوعي  

CPGB archive. Peoples History Museum. Manchester. UK.  

Laurent Rucker. Moscow’s surprise: The Soviet Israeli Alliance  ٢٦

١٩٤٧-١٩٤٩. Woodrow Wilson Centre working paper ٤٦. ٢٠٠٥. �س   

٢٥. يعيد املوؤّلف نقل فقرات من ر�سالة اأر�سلها اإميل توما اإىل م�سوؤولني يف 

مو�سكو احتجاًجا على خطاب غروميكو يف ني�سان اأما اجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة

 ُن�رست يف
ّ
يكتب حنا اأبو حنا باأّن ن�سخًة ُمنّقحة من نقد توما الذاتي  ٢٧

الحتاد، وباأّنه عوقب بحرمانه من ع�سوية الهيئات العليا يف احلزب. مهر   

البومة، �س ١٤٢

يف لقاء مع اإميل توما، خّمن ما كان �سيحدث لو تاأّجل قرار التق�سيم عدة   ٢٨

�سنوات. ففي عام ١٩٤٧، كانت احلرب الباردة ل تزال يف مراحلها الأوىل. 

ة قد و�سلت مرحلة حا�سمة يف تاريخ لحق، 
ّ
ولو كانت الق�سية الفل�سطيني

 �سيتبّنى املوقف ذاته.
ّ
كان مت�سّكًكا يف ما اإذا كان الحتاد ال�سوفييتي

لقاء مع اإميل توما، ٣ ني�سان ١٩٧٤، حيفا. يف مو�سى البديري، �سيوعّيون   

يف فل�سطني

ر�سالة من ر. پامله دت اإىل اإميل توما، ٤ حزيران ١٩٤٧  ٢٩

ة« يف الع�سبة قد ن�رست بياًنا من 
ّ
ة احلزبي

ّ
عام ١٩٤٨، كانت »اللجنة الثقافي  ٣٠

اأربع �سفحات بعنوان »حالة احلزب اليوغ�ساليّف« اأعاد ن�رس الإعالن الذي 

اأ�سدره اجتماع الكمونفورم يف رومانيا يف حزيران ١٩٤٨، واأ�سافت عدة 

ل اإىل »فهم  اأ�سطر يف النهاية ُتبنّي كيف اأّن هذا الأمر مّكن الع�سبة من التو�سّ

�سحيح« لالأحداث يف فل�سطني!

 معلومات ُتفيد باأّن توما ُهّدد من 
ّ
يت�سمن تقرير وحدة ال�ستق�ساء اجلنائي  ٣١

ة العليا ب�سبب معار�سته ل�سيا�سة املقاطعة اليهودّية، وعدم 
ّ
جانب اللجنة العربي

ة العليا. CID Half Yearly Report: متوز /يوليو 
ّ
التزامه عموًما بخط اللجنة العربي

-كانون الأول /دي�سمرب ١٩٤٧. �س ٢. وكذلك، لقاء مع عبد الّله البندك، 

عمان، ٦ اآذار/ مار�س ١٩٧٤. يذكر البندك تهديدات وّجهها عبد القادر 

احل�سيني، ويروي اأّنه غادر اإىل لبنان، مع اإميل توما واإميل حبيبي، كاإجراء 

احتياطي. البديري، �سيوعّيون يف فل�سطني، �س ١٩٧
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حاورته لزيا ودين

أستاذة العلوم 
السياسية يف جامعة 
شيكاغو بالواليات 
المتحدة. من مؤلفاهتا 
»السيطرة الغامضة« 
)١٩٩٩( و»اجلموع، 
السلطة، األداء يف 
اليمن« )2008(.

من مذكرات جارالله عمر 5/5
أحداث ١3 يناير ١٩86 المأاسوّية

تعود جذور اأزمة كانون الثاين / يناير ١٩٨٦ اإىل الأحداث 

ويتوّلد  �سحايا  تخّلف  كانت  التي  ابقة 
ّ

ال�س وال�رّساعات 

الن�سقاقات  يف  تعالج  ول  ومهزومون  منت�رسون  عنها 

عليها  ترّتبت  لذلك  دميوقراطية  بعودة  وال�رساعات 

ة كبرية.
ّ
ة وحزبي

ّ
ة واجتماعي

ّ
خمالفات نف�سي

 اال�شتقطاب
ّ
منو

انق�سمت  لطة 
ّ

ال�س اإ�سماعيل من  الفتاح  عندما خرج عبد 

املجموعة احلاكمة بني قطبني رئي�سنَي: الأمني العاّم ورئي�س 

جمل�س الرئا�سة علي نا�رس حمّمد من ناحية، ونائبه علي 

اأحمد نا�رس عنرت من ناحية اأخرى. ويعود اخلالف براأيي 

ات 
ّ
ال�سالحي اإدارة  ة 

ّ
كيفي الأوىل:  رئي�ستني.  نقطتني  اإىل 

وال�سلطة، بالإ�سافة اإىل حالٍة من انعدام الّثقة بني الّطرفني. 

ويف جمرى الّنزاع ُنّحي علي عنرت ب�سفته وزيراً للّدفاع 

لكّنه ظّل موؤّثراً يف اجلي�س والأمن. والّنقطة الّثانية: متّثلت 

 ي�سارّي داخل 
ٌ
ار

ّ
 حيث تكّون تي

ّ
يف الختالف الإيديولوجي

ة التي 
ّ
ة واخلارجي

ّ
احلزب يعار�س �سيا�سة النفتاح الداخلي

كان ميار�سها الرئي�س علي نا�رس حمّمد على اعتبار اأّن هذه 

اأمام عودة الربجوازّية  اإىل فْتح املجال  اأّدْت  ال�سيا�سة قد 

واأّثرت يف الّطهارة الثورّية ملنا�سلي احلزب.

ٌة، منها خوف كّل 
ّ
ببني اأ�سباٌب فرعي

ّ
اإىل جانب هذين ال�س  

طرٍف من الآخر، ومن اأّن َتو�ّسع نفوذ الواحد �سوف يكون 

�سغط  هذا  اإىل  وُي�ساف  الآخر.  ح�ساب  على  بال�رّسورة 

الّطموحات  حتقيق  وعدم  الّنا�س  على  ة 
ّ
احلياتي املتطّلبات 

ولعب  املوعودة.  والي�سارّية  ة 
ّ
ال�سرتاكي والإ�سالحات 

ال�سيا�سة  الّتباُين يف  جانب  اإىل  دوره،   
ّ
اخلارجي احل�سار 

جتاه ال�سمال، هل تكون �سيا�سًة تثويرّية اأم �سيا�سَة ت�ساُلٍح 

 اأن 
ّ
 اليمني

ّ
اأم تهادن؟ وهل يتعنّي على احلزب ال�سرتاكي

يقف اإىل جانب فرع احلزب يف ال�سمال واجلبهة اأم ل؟

اً واأخذ كّل طرٍف يعمل على 
ّ
رت الأزمة تدريجي

ّ
تطو  

تو�سيع نفوذه يف احلزب واجلي�س وي�سعى اإىل تقلي�س نفوذ 

الطرف الآخر. يف البدء كانت الأزمة حم�سورًة يف عدد 

 اأخذت تخرج اإىل العلن وانت�رسْت 
ّ
ق من الفراد، ثم

ّ
�سي

من  التدّخل  نطاق  اّت�سع  هنا  ة. 
ّ
اخلارجي ال�سحافة  يف 

ة 
ّ
وفياتي

ّ
اخلارج �سواٌء من البالد العربية اأو من الكتلة ال�س

يحاول  كان  املتدّخلني  وبع�س  ة. 
ّ
ال�سيوعي الأحزاب  اأو 

حّل الأزمة فيما بع�سه الآخر ينحاز اإىل هذا الطرف اأو 

حلّل  احلزب  داخل  ة 
ّ
دميقراطي تقاليد  غياب  ب�سبب  ذاك. 

بداأ  ة 
ّ
احلزبي التعّددية  وغياب  ة، 

ّ
�سلمي بو�سائل  اخلالفات 

ات امل�سّلحة، 
ّ
كّل طرٍف يفّكر بك�سب ولء اجلي�س والقو

وانتقل ال�رساع اإىل داخل اجلي�س والأمن. طبعاً نحن يف 

ة )حو�سي(، َتوّزع 
ّ
 حلزب الوحدة ال�سعبي

ّ
املكتب ال�سيا�سي

معظمنا يف املراحل الأوىل على الّطرفني ولكّنني وقْفت 

مل  الأوىل.  املرحلة  يف  الإخوان  بع�س  مع  حياد  على 

اً. ومن بني 
ّ
ن�ساند اأّي طرٍف وكّنا نحاول حّل الأزمة �سلمي

احليادّيني جارالله عمر، الأمني العاّم لـ»حو�سي«، ويحيى 

املكتب  يف  ع�سوان  ال�سالمي،  علي  واأحمد  ال�سامي 

الكتلتني  بني  توّزعوا  فقد  الإخوة  ة 
ّ
بقي اأّما  يا�سي. 

ّ
ال�س

كّنا  �سخ�ٌس حمايٌد  اجلنوب  قيادة  وكان يف  املتنازعتنْي. 

الذي  الّدفاع  وزير  قا�سم  م�سلح  �سالح  هو  معه  ق 
ّ

نن�س

اً على احلياد حفاظاً على وحدة اجلي�س. لكّن 
ّ
كان م�رس

الهجوم توا�سل علينا من الّطرفني فجميع الأطراف غري 

را�سني عن موقفنا اإذ ي�سفوننا باملرتّددين واجلبناء اإلخ.

وكان من الوا�سح اأّن َموازين القوى متاأرجحة. هناك   

حمافظات توؤّيد علي نا�رس وحمافظات اأخرى توؤّيد علي 

حمّمد  نا�رس  علي  جانب  اإىل  معظمها  يف  فعدن  عنرت. 

ة 
ّ
اأبني. والعديد من قادة الف�سائل احلزبي وكذلك حمافظة 

 يقفون 
ّ
 اليمني

ّ
ابقة التي توّحدت مع احلزب ال�سرتاكي

ّ
ال�س
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اإىل  �سبوة  نا�رس حمّمد. وكانت حمافظة  اإىل جانب علي 

بني  مة 
ّ

مق�س وح�رسموت  معظمها.  نا�رس يف  علي  جانب 

الّطرفني ح�سب انق�سام القيادات. فعلي �سامل البي�س مع 

لكّن  املحافظة  الأّول يف  الّنفوذ  �ساحب  وهو  عنرت  علي 

حيدر اأبو بكر العّطا�س، وهو اأي�ساً من ح�رسموت، قبل اأن 

يعنّي رئي�ساً للوزراء، كان موقُفه مثل موقف �سالح م�سلح 

حجم  يدرك  كان  لأّنه  منحاز،  غري  موقفاً  نحن،  وموقفنا 

املخاطر يف املراحل الأوىل من ال�رّساع. وكان اإىل جانب 

وكان  ال�سييلي  من�رّس  �سالح  ح�رسموت  من  عنرت  علي 

ون. وكان اأن�سار عبد الفّتاح اإ�سماعيل 
ّ
معه قادة ح�رسمي

 املوقف. 
ّ

يراقبون ال�رّساع بارتياٍح يف البداية، اإىل اأْن تغري

ا�ستغل علي عنرت داخل اجلي�س، وله نفوٌذ �سابق فيه فانحاز 

ان 
َ

الّطري �سالح  جانبه، خ�سو�ساً  اإىل  اجلي�س  قادة  معظم 

والّدروع. العام ١٩٨٥ اعتمدت جماعة علي عنرت تكتيكاً 

املنفى  يف  اإ�سماعيل  الفّتاح  بعبد  الت�سال  هو  جديداً 

وباأن�ساره يف الّداخل. زار علي عنرت عبَد الفّتاح اإثر زيارة 

اإىل عدن. ولدى عودة  العودة  منه  اإىل مو�سكو وطلب  له 

علي عنرت اإىل عدن طرح مو�سوع زيارته علي عبد الفّتاح 

عودة  مقرِتحاً  املركزّية  واللجنة   
ّ
ال�سيا�سي املكتب  على 

فيهم  مبن  الفّتاح  عبد  عودة  اأّيدْت  ة 
ّ
الأغلبي الفّتاح.  عبد 

توؤّدي  عودته  باأّن  لعتقادنا  حمايدين،  كّنا  الذين  نحن 

اإىل َخلق توازٍن يف البالد، وهو لديه رغبة يف العودة من 

املنفى. لكن الآن، بعدما حَدث ما حَدث، لو عاد التاريخ 

ة 
ّ
اإىل الوراء، ملا اأّيدت عودته. مهما يكن، �سوتت الأغلبي

 لعودة عبدالفّتاح، 
ّ
يف اللجنة املركزّية واملكتب ال�سيا�سي

 موقفه من عبد 
ّ

حّتى وزير الّدفاع �سالح م�سلح قا�سم غري

الفّتاح واأّيد عودته.

هكذا عاد عبد الفّتاح اإىل عدن ب�سغٍط من جماعة علي   

عنرت ومبعار�سة غري معَلنة من جانب علي نا�رس وجماعته 

علي  جانب  اإىل  م�سلح  �سالح  انحاز  حينها  موؤّيديه.  اأو 

بعدما  لكن  البداية،  يف  موقفه  ا�ستغربنا  وجماعته.  عنرت 

القائد  الفّتاح  عبد  �سار  الفتاح  وعبد  عنرت  علي  ت�سالح 

 جلماعة علي عنرت وموؤّيديه. وهنا اختّل املوقف 
ّ
ال�سيا�سي

 اأو بداأ يختّل ل�سالح علي عنرت وعبد الفّتاح وعلي 
ّ
احلزبي

املحايدة،  املجموعة  نحن  علينا  غط  ال�سّ  
ّ
ا�ستمر البي�س. 

الفّتاح،  وعبد  عنرت  علي  على  حم�سوبني  اأنف�سنا  فوجدنا 

كنُت  �سخ�سيّاً  منهم.  اأقرب  �رسنا  جديد  يوم   
ّ
مر وكّلما 

اأّن الّنزاع �سيتحّول اإىل حرب داخليّة، وكّنا نحاول  اأدرك 

لأّننا  نفلح  مل  ولكّننا  الو�سائل  بكافة  التحّول  هذا  تفادي 

اأ�سبحنا اأقليّة. مل يعد ثّمة مكاٌن لطرٍف ثالث. كانت الأزمة 

ت�ستّد يوماً بعد يوم والعواطف واملخاوف تتاأّجج مع تاأّجج 

و�سع  على  احلزب  انق�سام  اأدركُت خطورة  الأزمة. حينها 

املعار�سة يف ال�ّسمال. وكّنا نخ�سى اأن ينفجر العنف، لذلك 

اقرتحنا على جماعة علي عنرت وعبد الفّتاح اأْن نقَف اإىل 

جانبهم �رسيطة اأّل يبادروا باللجوء اإىل العنف. تعّهدوا لنا 

بذلك وقد ك�سبوا الأغلبيّة يف القّوات امل�سّلحة ويف احلزب.

م�شاٍع فا�شلة من اأجل انقالب ع�شكرّي

لكن الّتاأييد الدويّل كان لعلي نا�رس، ومن �سمنه التاأييد 

وفياتي، كما ظّل حمافظاً على تاأييده يف املجتمع. وقد 
ّ

ال�س

ف�سلْت جميع املحاولت حلّل امل�سكلة، لأّنه كما �سبق اأن 

ة ومل تكن 
ّ
قلت، مل يكن هناك تعّوٌد على احللول الدميقراطي

بل  واملجتمع،  احلزب  داخل  ال�سلطة  لتداول  جتربة  هناك 

املركزّية  اللجنة  يف  بالّت�سويت  اأو  بالعنف  يح�سل  كان 

 
ّ
ة. كان الّتغيري يتم

ّ
ول ي�ست�سار ال�سعب ول القواعد احلزبي

عن طريق الّنخبة القيادّية واأحياناً عن طريق العنف. ولأّن 

املوؤمتر  عقدوا  الآخر،  �سيطرة  من  يخ�سى  كان  واحٍد  كّل 

الّثالث للحزب يف ت�رسين الأّول / اأكتوبر ١٩٨٥ ومّت ذلك 

على  اأحٌد  يح�سل  ومل  اجلديدة.  النتخابات  طريق  عن 

ونايف  حب�س  جورج  جاء  قلٌق.  توازن  �ساد  بل  ة 
ّ
الأغلبي

وفيات 
ّ

ة اأخرى، واأي�سًا ال�س
ّ
ة عربي

ّ
حوامته واأحزاب �سيوعي

يحاولون  وفيات 
ّ

وال�س حب�س  جورج  كان  جهوداً.  بذلوا 

مييلون  فكانوا  الو�سطاء  باقي  اأّما  الفريقني،  بني  الإ�سالح 

اإىل  كان  مثالً  فنايف حوامته  ذاك،  اأو  الفريق  هذا  ل�سالح 

حدٍّ ما قريبًا اإىل عنرت وعبد الفّتاح، فيما انحازت اأحزاب 

اإىل  بالّلجوء  التفكري  بداأ  نا�رس. هنا  لعلي  ة 
ّ
ة عربي

ّ
�سيوعي

غري  ع�سكرّية  قيادات  للفريقني  وكان  الع�سكري.  اخليار 

الوحدات  تقود  الّدفاع  وزير  �سيطرة  خارج  من  معلنة 

الع�سكرّية لهذا الّطرف اأو ذلك بتعليماٍت مبا�رسة من علي 

نا�رس اأو من علي عنرت. ومل يعد وزير الدفاع قادراً على 

�سبط اجلي�س.

كنت أدرك أن النزاع سيتحول إلى حرب داخليـــــــــــــــــــــــة،
لم  ولكننا  الوسائل  بكافة  التحول  هذا  تفادي  نحاول  وكنا 
يوم بعد  يوما  تشتد  األزمة  كانت  أقلية.  أصبحنا  ألننا  نفلح 
والمخـــــــــــــــــــــــــــــــاوف تتأجج مع تأجج األزمة. حينها 
أدركت خطورة انقسام الحزب على وضع المعارضة في الشمال.
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وتداخلت  ال�ّسكوك  تزايدت  الثالث  العاّم  املوؤمتر  بعد   

املعلومات عند الّطرفني. وكان كّل طرٍف م�ستعّدًا لالأ�سواأ. 

يف  طرفًا  اأ�سبحُت  بعدما  اجلراح  اأنكاأ  اأن  هنا  اأريد  ول 

قا�سياً  اأكون  اأن  بو�سعي  يُعْد  مل  الآخرين.  مع  املو�سوع 

فاإّننا  منه،  اأنا  الذي  الّطرف  ئ 
ّ
واأبر الآخر  على  واأحكم 

تبايٍن يف درجات  ة ما حدث مع 
ّ
نتحّمل م�سوؤولي جميعًا 

اأواخر عام ١٩٨٥ �سافر علي نا�رس  ة. يف 
ّ
امل�سوؤولي هذه 

وبلغاريا  واإثيوبيا  الّدول، ومنها �سنعاء  بع�س  اإىل  حمّمد 

منغ�ستو   
ّ
الإثيوبي الرئي�س  وكان  ة. 

ّ
العربي البلدان  وعدد 

حّل  يف  الّتدّخل  وحاول  عدن  اإىل  جاء  قد  مريام  هيال 

هذه  زار  نا�رس.  علي  جانب  اإىل  يقف  لكّنه  اخلالف، 

اأحد  بي  اّت�سل  الوقت  ذلك  يف  ب�سنعاء.   
ّ
ومر البلدان 

الأ�سخا�س من جماعة علي عنرت وعبد الفّتاح، هو الأخ 

منطقة  من  املركزّية،  اللجنة  ع�سو  �رسيف،  عباد  اأحمد 

«، وقال اإّن بع�س 
ّ
 ال�سرتاكي

ّ
خولن و»بطل العمل احلزبي

 اأن 
ّ
ة، تقرتح علي

ّ
اط اجلي�س، وبع�س القيادات احلزبي

ّ
�سب

اأقنع �سديقي �سالح م�سلح، وزير الّدفاع، باإعطاء اأوامر 

للجي�س باعتقال علي نا�رس حمّمد عند عودته من �سنعاء 

اإراقة  اإىل  توؤّدي  ل  بطريقٍة  الأو�ساع  وتغيري  املطار  يف 

ف�ساألته:  احلرب.  ويالت  البالد  �سيجّنب  هذا  واأّن  الّدماء 

بهذا  يعرفان  اإ�سماعيل وعلي عنرت  الفّتاح  هل كان عبد 

اإّنهما ل يعرفان، وحده علي �سائع  الأمر وموافّقني؟ قال 

واآخرون فقط يعرفون. اأبلغُته باأيّن ل اأوافق على هذا الّنوع 

النقالبات  �سّد  لأيّن  املهّمة  بهذه  للقيام  الو�ساطات  من 

اأّن �سالح م�سلح وزير الّدفاع  الع�سكرّية، واأنا على ثقة 

هذا  اأ�سحاب  وكان  التفكري.  من  النّوع  هذا  �سريف�س 

عند  نا�رس  علي  يعتقل  عندما  اجلي�س  اإّن  يقولون  اأي 
ّ
الر

يف  ]ال�سماليون  نحن  القتتال.  البالد  �سيجّنب  عودته 

اجلنوب[ كّنا طرفني متقابلني ومعظم اأ�سدقائي يف الّطرف 

الثاين. رغم رف�سي اأْن اأطلب اإىل �سالح م�سلح اأْن يقوم 

بالنقالب، فاحتُت �سالح بالأمر وعلمُت اأّنه عرف عنه من 

اآخرين وقد ُعر�س عليه اأن يكون رئي�سًا للّدولة. وكان رّد 

�سالح م�سلح على العر�س على الّنحو الآتي: »اأنا م�سوؤول 

عن القّوات امل�سّلحة رغم اأّنها كانت تقاد من اخلارج، اأنا 

اعتقال علي  اأوؤّيد  واأنا ل  البلد  الدفاع عن  م�سوؤوٌل عن 

نا�رس عند عودته لأّنني اإذا قمت بانقالب واأنا وزير دفاع 

 ف�سنعّود اجلي�س على النقالبات 
ّ
وع�سو مكتب �سيا�سي

الع�سكرّية. والنقالب املقبل، بعد هذا النقالب، �سيقوده 

رائٌد يف اجلي�س ل اأعلم من هو ول مع من هو، �سيكون 

�سّد احلزب بالكامل«.

ويف اإحدى الليايل اجتمعنا كي نقوم مب�ساحلة بني علي   

عنرت و�سالح م�سلح ف�سمعُت �سالح م�سلح يقول لعلي »اأنا 

ل اأ�سلح كي اأكون رئي�س دولة، واملن�سب الذي و�سلُت 

اأن نفهم  اأنا واأنت  اإليه. يجب علينا  اأطمح  اأق�سى ما  اإليه 

احلدود التي ن�سل اإليها لأيّن اأدير وزارة الّدفاع مب�ست�سار 

، ورئا�سة الّدولة حتتاج اإىل عقل ول اأ�ستطيع اأن 
ّ
�سوفياتي

 يف دماغي ويعطيني ن�سائح 
ّ
وفياتي

ّ
اأْدِخل امل�ست�سار ال�س

يف كّل حلظة«. وقال �سالح م�سلح: »الذي �سيبداأ القتال، 

الّلجنة  اإىل  العودة  الّطرفني  واقرتح على  �سّده«.  �سنكون 

املركزّية، واأ�ساف: »انا �ساأقف مع قرار اللجنة املركزّية ولو 

اتُّخذ بفارق �سوٍت واحد«.

و�شلت متاأخراً اإىل االجتماع

ة ١٣ كانون الثاين / يناير ١٩٨٦ دار نقا�ٌس داخل 
ّ
ع�سي

واملقاعد يف  ات 
ّ
ال�سالحي توزيع   حول 

ّ
ال�سيا�سي املكتب 

الّلجنة املركزّية ويف �سكرتارّية اللجنة املركزّية بني جناح 

علي نا�رس واملوؤّيدين لعلي عنرت وعبد الفتاح. طرح جناح 

والبحث يف  ال�سكرتارّية  دوائر  اقت�سام  اإعادة  عنرت  علي 

القريب  باذيب  بكر  اأبو  يتوّلها  التي  ة 
ّ
الّتنظيمي الدائرة 

املوؤ�ّس�سني  ني 
ّ
املارك�سي العنا�رس  من  وهو  نا�رس،  علي  من 

الرّزاق  عبد  الله  عبد  واأخو  اليمن،  يف  الي�سارّي  للعمل 

ة يف اليمن. دار الّنقا�س 
ّ
باذيب، موؤ�ّس�س اأّول حركة �ّسيوعي

ة من اأبو بكر اإىل عبد الفّتاح 
ّ
حول انتقال الدائرة الّتنظيمي

اإ�سماعيل، فاإذا اخلالُف حولها ي�سري الق�ّسة التي ق�سمْت 

ظهر البعري. لكّن الأزمة كانت اأو�سع واخلالف اأعمق، دار 

ويف  اجلي�س  يف  والّنفوذ  الّدولة  يف  ات 
ّ
ال�سالحي حول 

احلزب. كان اأن�سار علي عنرت وعبد الفّتاح يريدون تعزيز 

مواقعهم يف احلزب ا�ستعداداً لل�رّساع املقبل، فيما جناح 

ة لكي مينع املزيد 
ّ
علي نا�رس يريد الحتفاظ بالّدائرة احلزبي

من الختالل املت�سارع يف موازين القوى ل�سالح جناح 

علي عنرت وعبد الفّتاح.

ة 
ّ
عنّي يوم ١٣ كانون الّثاين / يناير موعدًا حل�سم ق�سي  

الإنفلونزا،  من  ب�سيءٍ  م�سابًا  كنُت  ة. 
ّ
التنظيمي الدائرة 

 
ّ
�سيتم اأّنه  ليبلغني  ليالً  املنزل  اإىل  عنرت  علي  وجاءين 

ة، 
ّ
الت�سويت يف اجتماع الغد على م�سري الدائرة التنظيمي

واأّن  جانبنا،  اإىل  انحاز  وقد  م�سافر  العّطا�س  حيدر  واأّن 

ة، 
ّ
لدينا نق�سًا يف الأ�سوات ويجب اأن نح�سل على اأغلبي

على   
ّ
اأ�رس احل�سور.  اأ�ستطيع  ول  مري�س  اإيّن  له  فقلت 

ال�رسير  على  كنُت  اإذا  حتى  »بالقّوة،  واأقنعني  ح�رسي 

يجب اأن حت�رس الجتماع، لأّنه اإذا مل ن�ستِطع اأن نك�سب 
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ًه ت�سّوت جلانب املقرتح غداً م�س ح يعود املو�سوع 
ّ
اأغلبي

يعر�س من جديد وح تفّوت علينا الفر�سة«. قبلُت على 

م�س�س ح�سور الجتماع يوم ١٣ كانون الثاين / يناير. 

على  الرئي�سة  والّنقطة  �سباحًا.  العا�رسة  موعده  وكان 

اعة 
ّ

ال�س عند  ة. 
ّ
التنظيمي الدائرة  هي  الأعمال  جدول 

ك ب�سيارتي »البيجو« 
ّ
التا�سعة والّن�سف كنُت جاهزًا للتحر

اأ�سل  اأن  يجب  وكان  التواهي.  منطقة  الجتماع يف  اإىل 

ب�رسعة واأعيد ال�سيارة لنْقل الأطفال اإىل املدر�سة.

اثنان  اإيّل  و�سل  ارة 
ّ
ي

ّ
ال�س لركوب  اأ�ستعّد  اأنا  وبينما   

والبي�ساء،  اإب  حمافظَتي  يف  القيادّية  الكوادر  من 

وع�سو  مثّقف  قيادّي  كادر  وهو  �سيالن،  حمن 
ّ
الر عبد 

اجلهمي،  الكرمي  عبد  وال�ّسيخ  البي�ساء،  �سكرتارّية 

ُي�ست�سهد لحقًا.  اإب، الذي �سوف  القيادّي يف حمافظة 

هاَتني  ال�سهداء يف   
َ

اأ�رس م�ستحّقات  بع�س  يتابعان  كانا 

اأراجعها  اأن   
ّ
علي يتعنّي  ر�سالة  ومعهما  املحافظتني 

قال:  اإليها.  �ستحال  التي  اجلهة  اأذكر  اأعْد  مل  واأوّقعها، 

قلت:  الجتماع.  اإىل  تذهب  اأن  قبل  توّقعها  اأن  يجب 

الوقت  يف  اأح�رس  اأن  ويجب  اجتماٌع  لدّي  اعذروين 

اىل  لتقّلهم  لالأولد  ال�سيارة  اأعيد  اأن  ويجب  املحّدد، 

للّنا�س.  ت�ستمع  اأن  القيادة  على  وقال:  با  غ�سِ املدر�سة. 

اأر�سْلت �سيارتي  الّتاأخري.  خ�سيُت من غ�سبهما فقبلت 

الجتماع.  اإىل  ب�سيارتهما  بنْقلي  والتزما  املدر�سة  اإىل 

اإّل  ن�سل  ومل  التواهي،  اإىل  كنا 
ّ
حتر العمل  اإكمال  بعد 

وقد م�سى على الجتماع ع�رسون دقيقة. لدى �سولنا 

املبنى  داخل  من  �سمعنا  املركزّية  الّلجنة  باب  اإىل 

يد.  ال�سّ بنادق  مثل  خافتة  لنا  بدت  ر�سا�س  اأ�سوات 

 ،
ّ
ال�سيا�سي املكتب  مبنى  باب  ُيغلقون  الع�سكر  وكان 

فت�ساءلنا جميعًا ما هذا الذي يجري يف الداخل؟ قلت 

يبدو اأّنها بنادق �سيد واأّنهم ي�سطادون الغربان. وكانت 

ُيلحقه  ما  ب�سبب  الطائر  هذا  على  للق�ساء  هناك حملة 

 
ّ
علي فرّد  لل�سّكان.  املزعج  و�سوته  باحلدائق  اأذى  من 

الأَخوان الثنان الّلذان كانا معي اأّن هذا ر�سا�س، واأّن 

. فقلت: 
ّ
هذه بنادق وهناك معركة داخل املكتب ال�سيا�سي

تفعل؟  ماذا  تدخّل  فقالوا:  يح�سل،  ماذا   
َ
ونر لندخْل 

تعود  اأن  يجب  �سيئًا،  تفعل  اأّل  يجب  لتموت؟  تدخل 

اإىل  الّدخول  من  ومنعوين  ة 
ّ
بقو بي  اأم�سكوا  الباب.  من 

قاعة الجتماعات. وكان باب اللجنة املركزّية قد اأُغلق 

نذهب.  واأين  ح�سل  اّلذي  عن  نبحث  اأدراجنا  فعدنا 

الّتواهي  اإىل   
ّ
ال�سيا�سي املكتب  مبنى  من  عودتنا  وعند 

لحْظنا حركًة يف اجلبال املحيطة باملدينة وبداية اإطالق 

لحظنا  مك�رس  خور  اإىل  و�سلنا  وعندما  �سا�س. 
ّ
الر

امل�ستديرات.  عند  ارات 
ّ
ي

ّ
ال�س يفّت�سون  م�سّلحني  اأنا�سًا 

التي  ارة 
ّ
ي

ّ
ال�س اأحٌد لأّن  ي�ساأْلنا  للّتفتي�س ومل  مل نخ�سع 

تابعة  ولي�سْت  معروفة،  عادّية وغري  كانت  ن�ستقّلها  كّنا 

لأيٍّ من الأطراف املت�سارعة املعروفة. جْلنا على بيوت 

. ذهبنا اإىل منزل �سالح م�سلح 
ّ
اأع�ساء املكتب ال�سيا�سي

وزير الدفاع وهو يقع يف خور مك�رس و�ساألنا عنه. قالوا 

ًا، وعلي نا�رس 
ّ
 تلقائي

َ
لنا اإّنه ذهب اإىل الجتماع وح�رَس

مل يكن يريده اأن يح�رس. وقد اأّكد عبد الغني عبد القادر 

بقتل �سالح م�سلح،  يفّكرون  اأّنهم مل يكونوا  بعُد  فيما 

الآن  املتواجد  اأحمد  علي  حمّمد  اأي�سًا  اأّكده  ما  وهذا 

علي  عليه  يعتمد  الذي  جل 
ّ
الر هو  وكان  بريطانيا،  يف 

ر العودة 
ّ
اأْن اختلف معه وقر نا�رس حمّمد، لكّنه ما لبث 

اإىل احلزب. بعدما تعاون حمّمد علي اأحمد مع علي عبد 

ر العودة 
ّ
الله �سالح بعدكانون الثاين / يناير ١٩٨٦ وقر

 اليمني، قال: »نار �سنعاء ول جّنة 
ّ
اإىل احلزب ال�سرتاكي

اأّنه  . واأّكد يل حمّمد علي اأحمد 
ّ
ذمار«، وهو مثل �سعبي

ذهب اإىل �سالح م�سلح ليلة ١٣ كانون الثاين / يناير 

و�سهر معه حتى ال�سباح كي مينَعه من ح�سور اجتماع 

 يف اليوم التايل.
ّ
املكتب ال�سيا�سي

املكتب  ع�سو  الهمزة،  ح�سني  منزل  اإىل  نا 
ْ
ذهب  

ّ
ثم  

، ن�ساأل اإذا كان قد ح�رس الجتماع اأْم مل يح�رس. 
ّ
ال�سيا�سي

حل�سور  جاهزاً  يكن  ومل  اأوراقًا  يقراأ  البيت  يف  وجدناه 

الفّتاح  وعبد  بعلي عنرت  الٌت  �سِ وكان حل�سني  الجتماع. 

املوقف.  حتديد  يف  َقنا 
َ
و�سب مّنا  اأكرث  الع�سكرّيني  وبع�س 

ناه بوجود اإطالق ر�سا�س و»اأّننا مل نعلم 
َ
الله يرحمه اأخرب

وكان  مغلقًا،  املركزّية  اللجنة  مبنى  وجدنا  واأّننا  ب�سيء 

الهاتف غري مقطوع. وهذا واحد من اأخطاء املهاجمني، اإذ 

مل يقطعوا الهاتف«، فاّت�سل بنائب وزير اأمن الدولة ثابت 

ب، ووجد اأّن هاتفه 
ّ
عبده ح�سني، وهو �سابط �سجاع وطي

مقطوع، وكان وا�سحًا اأّنه هوجم وُقتل، واّت�سل مرة ثانية 

وهو   ،
ّ
ال�سيا�سي ال�ستطالع  قائد  نائب  ح�سني،  ان 

ّ
بح�س

لم نصل إال وقد مضى على االجتماع عشرون دقيقــــــــــــــــة. 
لدى صولنا إلى باب اللجنة المركزية سمعنا من داخــــــــــــــــــل 
المبنى أصوات رصاص بدت لنا خافتة مثل بنادق الصيد. قلت 
يبـــــــــــــــــــــــــــدو أنها بنادق صيد وأنهم يصطادون الغربان.
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دين يف القاهرة، ف�ساأله ح�سني الهمزة عن 
ّ
الآن من امل�رس

باأّنه قد ح�سل  الو�سع لديهم وعّما قد ح�سل. فرّد عليه 

واأّن  الّدفاع،  وزارة  طرف  يف  حما�رَسون  و»اأّننا  انقالب 

الطرف الآخر قد ا�ستوىل على وزارة الدفاع وهناك اأنا�س 

قتلوا«. �ساأله ح�سني اإن كانوا قد ا�ستولوا على كّل �سيء؟ 

ات 
ّ
العملي وغرفة  الدفاع  وزارة  على  �سيطروا  »نعم،  قال 

وهناك اإطالق نار يف اللجنة املركزية«، فوّجه له تعليمات 

بالن�سحاب من هناك، والباقي منهم يتوّجهون اإىل خارج 

عدن اإىل حيث الوحدات الع�سكرّية املوؤّيدة للّطرف الآخر، 

املحافظة،  خارج  اإىل  وذهب  ح�سني  ان 
ّ

ح�س فان�سحب 

الهمزة  وح�سني  اأنا  له  قلت  بعد.  فيما  كبرياً  دوراً  ولعب 

الذي �سار  اأن يهرب من عنده، ففعل. هيثم قا�سم طاهر 

حينها  كان  الّدفاع،  لوزير  الأّول  الّنائب  الأحداث  بعد 

عات. �سمع اإطالق الّنار يف وزارة الّدفاع 
ّ
قائد �سالح املدر

قيادة  حيث  الدين  �سالح  منطقة  اإىل  هناك  من  فهرب 

عات.
ّ
�سالح املدر

االختباء، بيان االنقالب والبيان امل�شاّد

بعد ذلك خرْجنا من منزل ح�سني الهمزة وكّنا اأربعة، اثنان 

اجلهمي  الكرمي  وعبد  تويّف  همزة  فح�سني  غائبان  الآن 

منزيل  اإىل  ذهبنا  الوحدة.  قيام  بعد  �سنعاء  يف  ا�سُت�سهد 

يف خور مك�رس فاأخربتني الزوجة اأّن اأحد اأ�سدقاء حمّمد 

الدولة،  لأمن  ال�سابق  الوزير  )حم�سن(،  الله  عبد  �سعيد 

ووزير  الوزراء  رئي�س  نائب  ع�سي�س،  الله  عبد  وحممود 

قتل  الذي  القت�سادّي،  واخلبري  الوحدة  ل�سوؤون  الدولة 

يف اأحداث كانون الثاين / يناير - اأخربْتني اأّنهما اّت�سال 

املركزّية  اللجنة  يف  يح�سل  ناٍر  اإطالق  اإّن  لها  وقال 

 واأّن على جار الله اأن يخرج من املنزل. 
ّ
واملكتب ال�سيا�سي

 ل تبق هنا، �سياأتون بحثًا عنك«. خرجنا 
ً
قالت يل: »رجاء

من البيت نبحث عن مكاٍن نختبئ فيه. عر�س علينا عبد 

 
ّ
الكرمي اجلهمي اأن نختبئ يف بيته يف مدينة املن�سورة، حي

الطرف  من  املهاجمني  اأّن  لنا  اّت�سح  لأّنه  مّكاوي،  جنوى 

الآخر قد �سيطروا على املدينة ب�سكٍل كامل. مل يبَق لدينا 

الآن اإّل اأن نبحث عن مكاٍن نختبئ فيه، فذهبنا اإىل منزل 

عبد الكرمي وهو �سخ�ٌس غري معروف كثرياً ولديه هاتف. 

ي�سكن  املن�سورة حيث  مدينة  املنزل يف  اإىل  و�سلنا   

فوجدنا  الأبنية،  اأحد  من  الثالثة  الطبقة  يف  الكرمي  عبد 

اأ�سفله  الّطبقة  الآخر ت�سكن يف  الّطرف  من  اأّن جمموعةً 

الح. نحن مل يكن لدينا �سالح �سوى 
ّ

وكانوا ينقلون ال�س

م�سّد�س واحد. اختباأنا عنده يف املنزل والقتال قد انت�رس 

يف كّل مكان واملدينة حتت �سيطرة الطرف الآخر. وكانت 

علي  جماعة  �سيطرة  حتت  وهي  تبّث  تزال  ل  الإذاعة 

بعد  من  والّن�سف  ع�رسة  الّثانية  ال�ساعة  وعند  نا�رس. 

ك الّدبابات من مع�سكر �سالح الّدين 
ّ
الظهر لحظنا حتر

الّدروع  �سالح  قائد  قا�سم  هيثم  �سيطرة  كان حتت  الذي 

والذي اأر�سل الدبابات التي دخلت املدينة من دون م�ساة. 

منها  الكثري  ودّمر  موجودة  كانت  الكمائن  اأّن  ولحظنا 

اإنقاذ  لها:  حمّدداً  كان  الذي  الهدف  اإىل  ت�سل  اأن  قبل 

القيادة وال�سيطرة على الإذاعة.

من  بيانًا  �سمعنا  تقريبًا  والّن�سف  الّثانية  ال�ساعة  عند   

ع�سكرّي  انقالب  حماولة  ح�سول  عن  يتحّدث  الإذاعة 

النقالب  اإف�سال  مّت  قد  واأّنه  عنرت  علي  جماعة  قبل  من 

ة وحوكموا اأمام 
ّ
واألقي القب�س على قادة املوؤامرة النقالبي

حمكمة �رسيعٍة وقد ُحكم على اأربعٍة منهم بالإعدام وُنّفذ 

فيهم احلكم وهم: علي اأحمد نا�رس عنرت، علي �سائع هادي، 

علي �سامل البي�س، عبد الفّتاح اإ�سماعيل. �سمعنا البيان يف 

مت، مل نكّلم بع�سنا البع�س  حلظة هلٍع وفزع. لزمنا ال�سّ

ملّدة ربع �ساعة. وبعد �ساعٍة توّقفت الإذاعة عن الإر�سال. 

وكان ال�سبب وا�سحًا، اإذ اإّن الدّبابات و�سلْت اإىل التواهي 

ودّمرت مبنى الإر�سال. عند الثالثة والّن�سف اأو الرابعة من 

اإذ  الله )حم�سن(  �سعيد عبد  بنا حمّمد  اّت�سل  الّظهر  بعد 

تركنا له رقم الهاتف عند زوجته. تبنّي اأّنه خمتبٌئ يف عدن، 

واأّن  كاذب  نا�رس  علي  اأ�سدره  الذي  البيان  اأّن  واأخربنا 

الأ�سخا�س الذين قيل اإّنه قد مّت اإعدامهم ل يزالون اأحياء 

»تريدون  له:  قلنا   .
ّ
ال�سيا�سي املكتب  يف  موجودون  وهم 

خذوا  »ل«،  لنا  قال  ُقتلوا«.  قد  واجلماعة  معنوّياتنا  رفع 

على  رّد  َمن  اأّول  وكان  فاّت�سلنا  واّت�سلوا.  الهاتف  هذا 

الهاتف من مبنى الّلجنة املركزّية علي �سامل البي�س واإىل 

نا اأّنهم اأحياء وحما�رَسون، لكّن 
َ
جانبه عبد الفّتاح، فاأخرب

علي عنرت و�سالح م�سلح وعلي �سائع م�سابون اإ�ساباٍت 

ب�سيطة. كذبوا علينا حّتى ل ت�سعف معنوّياتنا ف�سّدقنا اأّنه 

اأّن اجلميع  اأحياء فهذا يعني  اثنان ما زالوا  اإذا كان هناك 

البي�س  علي  نا 
َ
واأخرب م�سابون.  باأّنهم  �سّكنا  برغم  اأحياء 

اأّنهم الآن حما�رسون وقال لنا اإّن علينا نحن من تبقى من 

واأن  قيادة  بو�سفنا  ف 
ّ
نت�رس اأن   

ّ
ال�سيا�سي املكتب  اأع�ساء 

ق مع قيادة اجلي�س.
ّ

نن�س

اجلي�س،  بقيادة  الّت�سال  ا�ستطعنا  امل�ساء  حلول  عند   

�سّكلوا  وقد  ّب، 
ّ
الر وقا�سم عبد  هيثم  قا�سم وحمّمد  هيثم 

القتال.  يقودون  وهم  للجي�س  قيادًة  تولَّوا  اٍت 
ّ
عملي غرفة 

الع�سكرّيني وعلمنا  القادة  اّت�سال مع  اأقمنا قناة  بعد ذلك 
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 كي يعطوهم 
ّ
اأّنهم يريدون بع�س اأع�ساء املكتب ال�سيا�سي

ة. يف هذا الوقت كان كّل �سيءٍ قد بات 
ّ
تعليمات �سيا�سي

املقيمون حتتنا يف  يك�سَفنا  اأن  كّنا خائفني  لكّننا  وا�سحًا 

املنزل اّلذي كّنا خمتبئني فيه. قبل غروب ال�سم�س اأخربنا 

رئي�سًا  وكان  حمّنك  ع�سكرّي  قائد  وهو  ح�سينون،  بن 

 وزيراً للّنفط، اأّن علي عنرت وعلي 
ّ
لهيئة اأركان اجلي�س ثم

�سائع و�سالح م�سلح قد انتهوا، فكّلفنا اأنف�سنا اأن ن�سدر 

اأي العاّم نو�سح فيه ما قد ح�سل اأنا وح�سني 
ّ
بيانًا اإىل الر

الهمزة وعبد الكرمي اجلهمي وعبد الرحمن �سيالن. �سغنا 

اخلالف  اإّن  نقول  اأن  راأيي  كان  عليه.  واختلفنا  البيان 

ال�سلطة  على  لل�سيطرة  نا�رس  علي  ميول  ب�سبب  ح�سل 

ب�سكٍل كامل. وكان راأي املرحوم ح�سني الهمزة اأن نقول 

ُت ذلك لأّن راأيي اأّن  ة. رف�سْ
ّ
ة ورجعي

ّ
اإّنها موؤامرة اإمربيالي

اأن  راأى ح�سني  احلزب.  داخل  هو  ال�سلطة  على  ال�رساَع 

نتحّدث عن موؤامرٍة من اأجل حتري�س الّنا�س، فيما راأيت 

ًا. ت�ساجرنا وعَلْت اأ�سواتنا وطلب 
ّ
اأنا اأن يكون البيان واقعي

اأّننا  حتتنا  اّلذين  يعرف  ل  حتى  نهداأ  اأن  الكرمي  عبد  مّنا 

اإلينا. فرفع �سوت املذياع كي ل ي�سمعوا  هنا في�سعدون 

 
ّ
ثم البيان،  واأ�سدرنا  و�سطًا  حاّلً  اّتخذنا  ولكّننا  اأ�سواتنا 

ة اإذاعة البيان واإي�ساله اإىل العامل ونحن 
ّ
ت�ساءلنا حول كيفي

حما�رَسون. اّت�سلنا بالدكتور حمّمد جرهوم، اّلذي ُعنّي بعد 

نا عليه البيان 
ْ
ا. اأملي

ّ
يج رو�سي

ّ
ذلك وزيراً لالإعالم، وهو خر

 وكان اأّول بياٍن يتكّلم عن 
ّ
بالهاتف با�سم املكتب ال�سيا�سي

ك حممد جرهوم اإىل خارج عدن حيث هناك 
ّ
احلدث. حتر

ة حتت �سيطرة جماعة علي عنرت وعبد الفّتاح 
ّ
اإذاعٌة حمّلي

وكانوا م�سيطرين على حلج �سيطرة كاملة لأّن علي عنرت 

من حلج واجلي�س اأغلبه من هذه املحافظة، وعبد الفّتاح من 

ال�سمال ولكّنه كان موؤّثراً يف تلك املنطقة.

م�شّلحو املناطق يف عدن

يف اإذاعة جلج كان املهند�سون الذين ربطوا الإذاعة املحّليّة 

فاأذاعوا  باملقوّيات املوجودة يف جبل جحاف يف ال�سالع، 

�سنعاء  يف  الإذاعة  فالتقطْته  املحّليّة  الإذاعة  من  البيان 

والكويت وبع�س دول اخلليج. ويف اليوم الثاين، يوم ١٤ 

الذي  تذيع  العامل  اإذاعات  كانت  يناير،   / الثاين  كانون 

املعركة  ت 
ّ
ا�ستمر وبياَننا.  نا�رس  علي  بيان  تذيع  ح�سل، 

ُدّمر معظمها، وق�سي على  املدينة  التي دخلت  والدّبابات 

للدّبابات.  امل�ساّد  بي جي«  »الأر  بقذائف  �رسّيتني  حوايل 

ف اىل مبنى 
ّ
و�سلْت اأربع دّبابات اإىل التواهي لكّنها مل تتعر

اجلي�س  كان  مدى  اأّي  على  يدّل  وهذا   - املركزّية  الّلجنة 

بًا على �سّد النقالبات! اأخرياً دخَلت الدّبابات   مدرَّ
ّ
اجلنوبي

الفّتاح  عبد  لإنقاذ  يناير   / الثاين  كانون   ١٣ يوم  م�ساء 

اإ�سماعيل وعلي �سامل البي�س واآخرين، ح�سب رواية الأخ 

اأن ُتخرج  الدّبابات مل ت�ستِطع  اأحمد علي ال�سالمي. لكّن 

وُق�سي  كمني  يف  دّبابته  فوقعت  املنطقة  من  الفّتاح  عبد 

امل�ست�سفى  اإىل  وذهب  فاأ�سيب  البي�س  علي  اأّما  عليه. 

و١٥   ١٤ يوم  ح�سل  الذي  لكّن  الّدفاع.  وزارة  حيث 

كانون الثاين / يناير هو اأّن القّوات التي جاءت من حلج، 

اإىل  الو�سول  متّكنوا من  قّوات ع�سكرّية ومواطنني،  كانْت 

املدينة  اأحياء  بع�س  ودخلوا  �سعيد،  ودار  عثمان  ال�سيخ 

كانت  و�سوارع.  مدن  هناك حرُب  وكانت  اأّيام.  ثالثة  بعد 

هناك جماعات حتتّل اأبنية حتاول جماعات اأخرى احتاللها 

ابع طلَبْت مّنا قيادة اجلي�س اأن 
ّ
فتدور املعارك. يف اليوم الر

يقع  اّلذي  امل�ساريع«  »مع�سكر  يف  اإليهم   
ّ
ونن�سم نخرج 

ال�سيخ عثمان. وكان خروجنا �سعبًا، فاملنطقة  على طرف 

التي نحن فيها حمتّلة من قبل الآخرين فتنّكرنا، ارتدينا 

اأّننا  اأ�سا�س  على  باأيدينا  اأكيا�سًا  وحمْلنا  عادّية  مالب�س 

اأج�سامنا  وكانْت  اأحد.  يعرت�سنا  فلم  للت�سّوق،  ذاهبون 

بني  ما  والّن�سيج  الغزل  م�سنع  دّوار  اإىل  و�سْلنا  �سغرية. 

�سغرية  دّبابة  هناك  وكانت  عثمان،  وال�سيخ  املن�سورة 

 
ّ
ال�سيا�سي املكتب  اأع�ساء  اأّننا  اجلنود  ي�سّدق  مل  تنتظرنا. 

ب�سبب اأ�سكالنا. �سّكوا بنا وكانوا على و�سك اإطالق الّنار 

هذا  لْكن  �سالح  معنا  »لي�س  وقلنا  اأيدينا  رفعنا  علينا. 

م�سّد�س ُخذوه«. وبعد مناق�سات معهم واإعطائهم ما لدينا 

من �سالح، وكان امل�سّد�س بحوزة ح�سني الهمزة، اأّما اأنا فلم 

باب  ومن  الدّبابة،  اإىل  ف�سعْدنا  وافقوا  �سالح،  معي  يكن 

»اأّيوه، هوؤلء  اإلينا. قال:  ف 
ّ
ال�سدفة وجدنا فيها قريبًا تعر

معروفون«. وانتقْلنا اإىل املع�سكر على ُبعد كيلومرتين من 

املكان الذي كّنا فيه، وهناك توّلينا القيادة ال�سيا�سيّة. وجدنا 

�سبّاط اجلي�س ي�سّكلون قيادة و�ساركناهم يف اإدارة املعركة 

املعركة  متابعة  مهاّمنا  وكانت   .
ّ
ال�سيا�سي اجلانب  وبالّذات 

واإ�سدار البيانات. مل نُقل اإّن اجلماعة قتلت مثلما فعل معنا 

البي�س عندما اأخفى علينا يف البداية اأّن اجلماعة مل ُتقتل 

حّتى ل َيهزم معنوّياتنا، اأعلّنا مقتلهم بعدما انتهت املعركة. 

عادًة ما يجري يف احلزب اإخفاء مثل هذه الأخبار حّتى ل 

مع  البحرّية  انق�سم،  اجلي�س  طبعًا  اجلي�س.  مبعنوّيات  ت�رّس 

علي نا�رس والدّبابات مع علي عنرت.

ع�رس  اأحد  اأو  اأّيام  لع�رسة  ت 
ّ
ا�ستمر املعركة  اأّن   

ّ
املهم  

يومًا. ومتّكنت جماعة علي عنرت وعبد الفّتاح من ال�ستيالء 

على املدينة كاملة بعدما قطعوا الطريق على الفريق الآخر. 
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من  الوارد  التموين  عنهم  وقطعوا  الدّبابات  هيثم  اأر�سل 

وا اإىل الن�سحاب من عدن رغم اأّنهم 
ّ
حمافظة اأبني، فا�سطر

ح�سلوا على دعم بحرّي. كان طريق حلج مفتوحًا وميزان 

القوى الع�سكرّية مييل اإىل جانب عنرت. متّكنوا من احتالل 

ت اأ�سبوعًا اأو ع�رسة اأّيام. 
ّ
املدينة بعد معارك �سوارع ا�ستمر

وقبل اأن تنتهي املعركة ظّل امل�سدر الوحيد لإذاعة اأخبارنا 

هو اإذاعة حلج. ومل نعرف كيف نقوم بت�سغيل الإذاعة املركزّية 

يف  كّنا  عندما  بنا  اّت�سل  املهند�سني  اأحد  لكّن  عدن،  يف 

 لديكم. مل نكن 
ّ
اإّن الإر�سال احلقيقي مدينة ال�سعب وقال 

 هو يف التواهي 
ّ
اأّن املبنى الرئي�سي نعرف ذلك، كّنا نعتقد 

ومل نكن نعرف اأين هي الإذاعة. وُكّلفت اأنا وحمّمد جرهوم 

نحتّل  اأن  املوجودين   
ّ
ال�سيا�سي املكتب  اأع�ساء  قبل  من 

ِقبل  من  املدّرعات  من  �سابط  معنا  كان  الإر�سال.  مبنى 

هيثم قا�سم وف�سيلة من اجلنود. قمنا باحتالل املبنى يف يوم 

ع�رسين اأو ٢٢ كانون الثاين / يناير تقريبًا، واكت�سفنا اأّن 

اأنا وحمّمد جرهوم  فكتبنا  للبّث،  �ساحلة  الإر�سال  اأجهزة 

 كان مع 
ّ
ًا مرنًا وهادئًا، لأّن التعاطف اخلارجي بيانًا �سيا�سيّ

الطرف الآخر، قلنا فيه اإّن املعركة قد انتهت واإّن احلزب قد 

من  كانت  وهذه  املنت�رسون.  يت�رّسف  طبعًا هكذا  انت�رس. 

اأخطائنا. نحن ظنّنا اأّن احلزب هو نحن. مع اأّن جميع اأوراقنا 

»تبّددت« اإّل اأّن البيان موجوٌد يف ال�سحف وميكن العودة 

اإليه واإىل البيانات التي اأ�سدرناها. يف تلك الأثناء احرتنا 

باأّي �سيء نفتتح الإذاعة، فاقرتحُت اأنا اأن نفتتحها باأغنية 

واأولدي«  ودمي  بروحي  اأفديك  اأحبّك  بالدي  »يا  ا�سمها 

.
ّ
لأحمد قا�سم وقد غّناها ب�سوٍت �سجي

البيان  هذا  واإذاعة  املركزّية  الإذاعة  على  ال�سيطرة   

ًا، وان�سحب الطرف 
ّ
ًا وداخلي

ّ
اأّثرتا تاأثرياً كبرياً فينا خارجي

اإخراج  من  متّكنا  وبعدها  ال�ّسمال،  اإىل   
ّ
ثم اأبني  من  الآخر 

 با�ستثناء علي �سامل البي�س 
ّ
ة اأع�ساء املكتب ال�سيا�سي

ّ
بقي

اّلذي كان يرقد يف امل�ست�سفى حيث مّت اإخراجهم بوا�سطة 

مبنى  يف   
ّ
ال�سيا�سي املكتب  واجتمع  البحر،  من  قوارب 

اللجنة  دعوة  ر 
ّ
وقر ال�ّسعب  مدينة  يف  ة 

ّ
اخلارجي وزارة 

املركزّية اإىل النعقاد، لكْن وجدنا اأّن عددًا من اع�سائها 

قد قتل وهرب البع�س الآخر اإىل ال�ّسمال ومّت اعتقال ما 

متوافر  الّن�ساب غري  اأّن  اأي  نا�رس.  تبقى من طرف علي 

الّلجنة  اأع�ساء  عدد  وكان  العدد.  ن�سف  يوجد  بالكاد  اإذ 

يف  موّزعون  وهم  اأكرث  اأو  ع�سوًا   ٨٠ بحدود  املركزّية 

والآخرين،  نا�رس  علي  بني  قوا 
ّ
فتفر واجلنوب،  ال�سمال 

وقد ا�سطررنا اإىل اأن ُنح�رِس املعتقلني من اأ�سحاب علي 

عبد  كان  هذا  اإىل  بالإ�سافة  الّن�ساب.  نكمل  لكي  نا�رس 
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الفتاح �سائعاً ومل يكن هناك اأمني عام للحزب فيما معظم 

 غائبون، فتناق�سنا حول من 
ّ
الأع�ساء يف املكتب ال�سيا�سي

يراأ�س اجتماع اللجنة املركزّية. اقرتح احل�سور اأن يراأ�س 

الجتماع الأكرب �سّنًا يف املكتب ال�سيا�سي. وكان الأكرب 

�سناً بني احلا�رسين هو يحيى ال�ّسامي.

اّتخذت  وقد  اأنقا�س.  عن  عبارة  واملدينة  اجتمعنا   

لإعادة  ة 
ّ
الأّولي الإجراءات  من  عدداً  املركزّية  اللجنة 

ت�سكيل الّدولة لأّن رئي�س الدولة خرج، كما واّتخذْت 

نا�رس  علي  تدعم  التي  اجلماعة  بحّق  ف�سل  قرارات 

نا�رس  علي  اأ�سحاب  اإّن  فيه  قالْت  بيانًا  واأ�سدرْت 

الذين مل ي�سرتكوا يف القتال هم اأ�سحاب راأي وينبغي 

وطبعًا  يدينهم.  �سيء  ل  ني 
ّ
املدني واإّن  يعاقبوا،  اأّل 

م�سكلة  واأّول  ة، 
ّ
اليومي القيادة   

ّ
ال�سيا�سي املكتب  توىّل 

منت�رسًا يف  يزال  كان ل  اّلذي  القتال  كانت  واجهناها 

نا�رس  علي  اأ�سحاب  لأّن  املنت�رسين  قبل  من  املدينة 

وح�سل  الأفراد.  بع�س  بقتل  قاموا  ين�سحبوا  اأن  قبل 

قتاٌل متبادل موؤ�سف و�سار القتل والقتتال على الهوّية 

قتل من هو من حلج اأو من هو يف املقابل 
ُ
ة، في

ّ
ال�سخ�سي

 
ّ
ال�سيا�سي املكتب   

ّ
فا�سطر دواليك.  وهكذا  اأبني  من 

اإنذار  اإطالق  �سمنها  ومن  الإجراءات  بع�س  يّتخذ  اأن 

للمقاتلني املنت�رسين اإذا مل ين�سبطوا اأنه �ستطلق الّنار 

على اأّي �سخ�ٍس َيقتل اأو ينهب. وبالفعل مّت اإطالق النار 

ثالثة  وقتلوا  املنت�رس  الطرف  من  املقاتلني  بع�س  على 

اأ�سخا�س اأحُدهم ُيدعى البي�ساين واآخر ُيدعى ال�سعبي، 

اأ�سخا�س  باعتقال  يقومان  وكانا  املنت�رسين  من  وهما 

من الّطرف املهزوم ويقتلونهم.

ابط املكّلف بقتلي جاري هو ال�شّ

منت�سف  يف  اأّنه  اإيّل  بالّن�سبة  عبة  ال�سّ الّلحظات  ومن 

»جبل  يف  الّذخرية  خمزن  يف  حريقاً  �ساهدنا  املعركة 

والأولد  بالّزوجة  فاّت�سلت  منزيل،  من  القريب  احلديد« 

يف البيت. قالوا اإّنهم بخري لكّن احلريق اخذ ينت�رس حول 

ت وقالت  املبنى. فطلبُت منها اأن تخرج من املنزل فرف�سَ

مهما  البيت  على  و�ستحافظ  املكتبة  على  �ستحافظ  اإّنها 

ح�سل، و�ستبقى يف البيت. كانت حلظًة �سعبة. لكن بعد 

يومني توّقف احلريق ومل يح�سل ما كّنا نتوّقعه. اأخربتني 

املنزل  اقتحم  كان جارنا  الذي  اط 
ّ
ال�سب اأحد  اأّن  زوجتي 

الح وبحث عّني وقام بتفتي�س املنزل كاماًل واأّنه كان 
ّ

بال�س

فيما  اكت�سفُت  الله.  عبد  ا�سمه حمّمد  كان  بقتلي.  مكّلفاً 

بعد اأّن هذا ال�ّسخ�س قد اعُتقل من قبل قّوات الأمن واأّنه 

باأّنه كان مكّلفاً  جن. حّققوا معه واعرتف 
ّ

ال�س موجود يف 

بقتلي لكّنه كان �سخ�ساً ب�سيطاً.

 وهو 
ّ
عندما انتهت املعركة كان لدّي هاج�س اآخر مهم  

ة، 
ّ
ال�سعبي الوحدة  حزب  من  الآخر  الطرف  يف  زمالئي 

ة الذين كانوا 
ّ
فرع احلزب يف ال�سمال، ومن اجلبهة الوطني

ُقتل  اأّن بع�سهم قد اعُتقل ورمّبا  مع علي نا�رس. �سمعت 

اإذا  لنف�سي:  وقلُت  انتقاماً.  نهايتها  يف  اأو  املعركة  اأثناء 

قتلوا هوؤلء واأنا كنت معهم يف جمموعٍة واحدة ف�ساأحتّمل 

ة. ملاذا؟ لأيّن م�سوؤول عن حياتهم واأنا يف الطرف 
ّ
امل�سوؤولي

ة �سلطان 
ّ
املنت�رس. وكان من �سمنهم رئي�س اجلبهة الوطني

اأحمد عمر وع�سو قيادة اجلبهة عبد احلافظ قائد، والثنان 

فيا رحمهما الله، وجماهد الكهايل وح�سن �سكري، 
ّ
قد تو

ال�سعبي  »املوؤمتر  الآن يف  وهو  ال�سالمي  رّبه  عبد  حمّمد 

متقاعد.  قيادّي  وهو  عبده،  �سالح  الله  وعبد  العام« 

يتمّكنوا من  الآخر ومل  الّطرف  زمالئي هوؤلء كانوا يف 

�سني للخطر. اأحدهم »حلقُته« يف اآخر 
ّ
الهرب وكانوا معر

اأبو  حم�سن  ال�ّسيخ  كذلك  ة.  الق�سّ �سيحكي  وهو  حلظة 

ن�سطان، وهو �سيخ من منطقة اأرحب، ون�رس ال�رسعني. 

علي  موؤّيدي  ومن  املدينة  يف  جميعهم  موجودين  كانوا 

اعُتقل بع�سهم. خرجُت مع عدٍد من اجلنود  نا�رس. وقد 

وبحثت عنهم واأخذتهم اإىل منزيل واأقفلنا عليهم الباب. 

اً ملّدة �سهر حّتى هداأت الأمور. اأّما 
ّ
اأبقيناهم يف البيت �رس

معظم املقاتلني الذين هم من اجلبهة واملتواجدون يف عدن 

علي  اإىل  اأي  املنت�رس،  الطرف  جانب  اإىل  ان�سّموا  فقد 

عنرت وجماعته.

 بعد احلرب. مل 
ّ
عدُت اإىل العمل يف املكتب ال�سيا�سي  

ة القّوة، وكان يجب تاأمني 
ّ
ة. فقط �رسعي

ّ
تكن هناك �رسعي

املركزّية  الّلجنة  طريق  عن  القوى  لعمل   
ّ
�سيا�سي غطاء 

 كانت بيد اللجنة املركزّية 
ّ
لأّن ال�سلطة يف اليمن اجلنوبي

واملكتب ال�سيا�سي وهم الذين ي�سّكلون الدولة فيها. كان 

يجب اأن يتاأّمن ن�ساب قانويّن يف الهيئتني القيادّيتني من 

أخبرتني زوجتي أن أحد الضباط الذي كان جارنا اقتحم المنزل 
بالسالح وبحث عني وقام بتفتيش المنزل كامال وأنه كان مكلفا 
أن هذا  بعد  فيما  اكتشفت  الله.  عبد  اسمه محمد  كان  بقتلي. 
الشخص قد اعتقل من قبل قوات األمن وأنه موجود في السجن. 
حققوا معه واعترف بأنه كان مكلفا بقتلـــــــــــــــــــــــــــــــي.
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 انتخاب 
ّ
اأجل ت�سكيل الدولة. وقد ترّتبت اأو�ساع الدولة ثم

علي �سامل البي�س اأميناً عاّماً للحزب، لأّنه اأقدم �سخ�ٍس 

ة بعد غياب عبد الفّتاح، ولأّنه 
ّ
ات التاريخي

ّ
من ال�سخ�سي

ف واأجرى 
ّ
كان اأثناء املعركة ثابتاً و�سجاعاً وهو الذي ت�رس

الت�سالت واأعطى التعليمات للجي�س اإلخ.

األغاز مقتل عبد الفّتاح اإ�شماعيل

هناك من يقول اإّنه هو، اأي علي البي�س، الذي قتل عبد 

الفّتاح. وهذا غري �سحيح، فعبد الفّتاح مل ُيعرث له على اأّي 

اأّنه احرتق يف  اأثر وكان تقدير اللجنة التي مّت ت�سكيلها 

الدّبابة التي اأُحرقت بالبرتول بني الّلجنة املركزّية ووزارة 

ال�سائعات  لكّن  التواهي.  منطقة  يف  والبحرّية  الّدفاع 

باأّنه غاب، وهو مات موتاً  بعد كرثْت،  فيما  اأطلقت  التي 

مع  يّتفق  وهذا  اأ�سطورّياً  موتاً  مثرياً،  موتاً  تراجيدّياً، 

اأّنه ُقتل يف الدّبابة، كما  ة عبد الفّتاح. والأرجح 
ّ
�سخ�سي

قالت اللجنة التي حّققت يف املو�سوع وقالت اإّنه احرتق 

وقد  املذكور.  املكان  يف  الّذخائر  وبانفجار  الدبابة  مع 

اط الذين نقلوه يف الدّبابة لأّنهم 
ّ
حّققت اللجنة مع ال�سب

فيها.  كان  وهو  الربج  اأ�سابت  بقذيفٍة  اأ�سيبوا  قد  كانوا 

اإىل امل�ست�سفى. وكان عبد الفّتاح   نقلوا 
ّ
اأغمي عليهم ثم

يف موؤّخرة الدّبابة مع الّذخائر فاحرتق معها. وهذا تقدير 

اللجنة، ومل تظهر اأّي رواية اأخرى �سوى ال�سائعات.

بع�س زمالئي يف حزب الوحدة متّكنوا من الهرب اإىل   

الثور.  قا�سم  حممد  الأخ  ومنهم  نا�رس  علي  مع  ال�سمال 

الذين  الزمالء  ومن  منزيل.  اإىل  فاأخذناها  زوجته  بقيت 

يف  ُقتل  الذي  ال�رسعبي  ن�رس  عليهم  وتاأ�ّسفت  قتلوا 

منطقة خارج عدن. اأتى اإليه اأ�سخا�ٌس من الطرف املنت�رس 

اأن  ال�سيا�سي  وقتلوه. واأ�رسرنا على املكتب  واأخذوه ليالً 

�سهيداً.  وي�سّميه  موقفاً  يّتخذ  واأن  العمل،  هذا  ي�ستنكر 

لكّن عملي مع بع�س الزمالء على منع القتل اأو العتقال 

ب يل م�سكلة مع املنت�رسين، اإذ اعتربوين مع 
ّ
والنتقام �سب

جماعة  ]اأي  لـ»الّزمرة«  ُموالني  الآخرين  الإخوان  بع�س 

ال�سامي  ويحيى  اأنا  النتقام،  �سّد  وقفنا  ار[.  ن�سّ علي 

اأبو بكر العّطا�س. وا�ستنكر املقاتلون موقفنا هذا.  وحيدر 

مل يرتاحوا له. لكّن اجلي�س اجلنوبي كان جي�ساً من�سبطاً 

وللتعليمات   
ّ
ال�سيا�سي واملكتب  املركزّية  لّلجنة  خ�سع 

ت�سكيل  مّت  اأّنه  لالهتمام  الالفت  من  له.  �سدرت  التي 

القرار ول هو  للم�ساركَة يف  اجلي�ُس  ُيطلب  احلكومة ومل 

طلب امل�ساركة يف احلكومة، اإّل من�سب وزير الدفاع فقط. 

وقد متّت ال�سيطرة على كّل املناطق با�ستثناء اأبني. كان ل 

كت 
ّ
يزال هناك تواجد للرئي�س علي نا�رس واأن�ساره. حتر

عات وامل�ساة اإىل اأبني على راأ�سها هيثم قا�سم، 
ّ
قّوة من املدر

وقد ُعنّي فيما بعد نائباً لوزير الّدفاع و�سالح عبيد اأحمد 

وجمموعات  هو  ]يق�سد  فخرجنا  للدفاع.  جديداً  وزيراً 

ال�سمايل[ مع هيثم  ة« 
ّ
ال�سعبي الوحدة  من مقاتلي »حزب 

و�سالح عبيد اإىل اأبني. و�سلنا اإىل نهاية حدود جمهورّية 

ومل حت�سل  مكريا�س  منطقة  هي  التي  الدميقراطية  اليمن 

اإىل  القّوات  و�سلت  عندما  الآخر.  الطرف  مع  معركة  اأي 

 املنت�رس عندما دخل 
ّ
اأبني لَفَت انتباهي اأّن اجلي�س اجلنوبي

اأبني، حمافظة علي نا�رس، مل يدخلوا اأّي قرية، مل يدخلوا 

القرى ومل يعتقلوا املواطنني ومل ياأكلوا وي�رسبوا القهوة اأو 

ال�ساي عند املواطنني، بعك�س ما كان يف ذهني عن اجلي�س 

اأو يدخل  اأو منت�رسًا،  ال�سمال عندما يدخل مهاجماً  يف 

على  باً 
ّ
مدر كان  اجلنوبي  اجلي�س  ينهب.  كان  قرية.  اأي 

ة. مل ينهبوا وانتهت املعركة بعد يومني ومّت 
ّ
الطريقة الرو�سي

تاأمني مكريا�س وعدنا بطائرة الهيليكوبرت اإىل عدن.

اأختتم هذه الق�سة باأيّن عندما عدُت اإىل عدن اكت�سفت   

اأّن ال�سخ�س الذي كان مكّلفاً باغتيايل موجوٌد يف ال�سجن. 

�سامل  �سالح  �سعيد  ال�سهيد  الدولة  اأمن  وزير  من  طلبت 

اإطالق �رساحه! فقال ملاذا؟ هذا ال�سخ�س �سنحاكمه لأّنه 

اعرتف باأّنه كان مكّلفاً باغتيالك، فلماذا ل تريد اإخراجه 

ة ول 
ّ
اإن�سان ب�سيط وهو �سحي اإّنه  له  ال�سجن؟ فقلت  من 

ة 
ّ
امل�سوؤولي نتحّمل  ني 

ّ
ال�سيا�سي نحن  ة، 

ّ
امل�سوؤولي يتحّمل 

فيما ح�سل، كما اأّنه جاري بجانب البيت. قال يل �سعيد 

ة؟ قلت نعم اأنا 
ّ
�سالح: اأنت تريد اأن تزايد يف هذه الق�سي

اأبالغ يف منع  ة واأن 
ّ
اأن نزايد يف هذه الق�سي مزايد واأريد 

اإراقة مزيٍد من الدماء لأّن ال�سحايا كرث. قال يل: اكتْب يل 

تك، فكتبت له ر�سالة فاأطلق �رساحه. 
ّ
ر�سالة على م�سوؤولي

خلق هذا ارتياحاً لدى اجلريان وزوجتي مل تعار�س هذا 

الت�رسف الذي قمت به لأّن املعركة خّلفت �سحايا كرثاً.

من  ُف�سلوا  املنزل  يف  عندي  كانوا  الذين  بع�س   

ع�سوّية اللجنة املركزّية لكن مّت اإخراجهم بعد �سهر من 

خراباً.  كّلها  الدنيا  وكانت  املعركة  انتهت   ،
ّ
املهم منزيل. 

ني 
ّ
القانوني من  واجلرحى  القتلى  لإح�ساء  جلنة  �ُسّكلت 

اء ومن قيادة اجلي�س وجلان 
ّ
ومن الهالل الأحمر ومن الأطب

الدفاع ال�سعبي... فاّت�سح اأّن عدد القتلى بحدود خم�سة 

تبالغ يف  ة كانت 
ّ
اخلارجي الدعايات  لكّن  اآلف �سخ�س. 

العدد حيث قالت اإّن عددهم اثنا ع�رس األف �سخ�س وهذا 

اأع�ساء  من  معظمهم  الطرفني  من  القتلى  �سحيح.  غري 

اط اجلي�س والأمن )...(.
ّ
احلزب وكوادره ومن �سب
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أديب وجامعّي 
لبناين )١٩36-
20١٧(. من أعماله 
»ثورة الزجن وقائدها 
عيل بن حمّمد« 
و»رئيف خوري، 
داعية الدميقراطّية 
والعروبة«.

عـمـر فاخوري
بني القومّية والياسرّية

بصمت رحل أمحد ُعليب، مثلما كان دامئًا يعمل بتواضع وصمت. قبل أن يغادر خّص »بدايات« مبقالة أمحد عليب
عن المفّكر واألديب التقّدمي اللبنايّن عمر فاخوري يف امتداد شغله عىل التعريف بنتاجات أعالم الثقافة 

العربّية احلديثة.
نوّدع الرفيق والزميل أمحد ُعليب بباقة ورد محراء. وننرش مقالته يستعيد فهيا، من خالل تقييم النقدّي   

لفكر وأدب عمر فاخوري، أبرز أفكاره عن االلزتام والقومّية والشيوعّية وقضّية فلسطني.
ولد أمحد هسيل العليب يف بريوت متحّدرًا من عائلٍة دمشقّية استوطنت المدينة مطلع القرن العرشين.   
درس يف البعثة العلمانّية الفرنسّية )الالييك( ومعهد المعّلمني العايل واجلامعة اللبنانّية وجامعة القّديس 
يوسف حيث نال الدكتوراه يف اللغة العربّية وآداهبا. ودّرس إىل حني تقاعده، ماّدة األدب العريب يف اجلامعة 

اللبنانّية، ببريوت.
والرحالت.  والمذّكرات  والنقد  والفّن  واألدب  التارخي  يف  المؤّلفات  من  وافرة  جمموعة  عليب  أمحد  ترك   
والمهنج  بن حمّمد« )١٩6١ وعّدة طبعات(؛ »اإلسالم  الّزجن وقائدها عيل  التارخي »ثورة  أعماله يف  أبرز  من 
التارخيّي« )١٩٧5(؛ »ثورة العبيد يف اإلسالم« )١٩85(؛ و»العهد الرّسّي للدعوة العّباسّية، أو من اأُلموّيني 
ْلم« )١٩68(؛ »طه  الظُّ ُمْصلح رصعه  المقّفع،  الفكر واألدب: »ابن  العّباسّيني«، )١٩88 و200٩(. يف  إىل 
ع، الكاتُب والمرتِجم  حسني، رجل وفكر وعرص« )١٩85(؛ »المهنجّية يف البحث األديّب« )١٩٩٩(؛ »ابن المقفَّ
والُمْصلح« )2002( »يومّيات جمنون ليىل« )2003(؛ »رئيف خوري، داعية الدميقراطّية والعروبة« )20١3( 
واشرتك مع آخرين يف تأليف »المقاومة يف التعبري األديّب« )١٩85(؛ »المرسح العريّب بني النقل والتأصيل« 
)١٩88(. ويف الذكريات والرحالت كتب عليب: »حتت ِواسديت، مقاالت واعرتافات وذكريات« )١٩86(؛ 

م« )200١(؛ »باألرَحضان يا بلدنا« )200٩(. »يف حنايا الوطن الملهرَ
الثقافّية واجلامعّية  المجاّلت  أبرز  والمقاالت يف  حباث  األرَ وافرًا من  إىل كل هذا، ترك أمحد عليب عددًا   

اللبنانّية والعربّية.
ميكن قراءة ماسهمات الراحل الاسبقة يف »بدايات«: »يومّيات عىل جبل صّنني« )العدد 20١6/١6(؛   
»مقابلة مع حممد دكروب: أنا السمكري، الفّوال، احلّمال، بائع الياسمني« )العدد 20١4/٩/8(؛ و»رئيف 

خوري، المثّقف الشيوعي يف الزمن الستاليين« )العدد 20١3/5(

عن  اأَحتّدث  اأن  يف  اإيّل  رغبوا  الإخوان  بع�س  لأّن   

عمر فاخوري، بعد اأن ا�ستطابوا درا�ستي »عمر فاخوري، 

ة« )جمّلة »العربي« )ني�سان / اأبريل 
ّ
رائد يف املقالة الأدبي

 اأن اأَزور قربه، 
ُ

٢٠١٥(، �س٩٥ – ٩٠(، نازعتني النف�س

الذي يحت�سن حتته هذا  الأَبي�س  خام 
ُّ
الر اأمام  اأَقف  واأن 

 اجلميل. فلعّل يف الوقوف بني يدي عمر، الثاوي 
َّ
البريوتي

�سان ١٩٤٦، يوِم رحيله، فر�سًة للتاأّمل. 
ْ
هناك منذ ٢٧ َني

من  مت  ال�سّ َهْداأة  يف  ينبعث  �سوتًا  فلعّل  يدري،  وَمْن 

احلوار. وق�سدُت  وُيجيب ويحّث على  يقول  القرب  وراء 

ة تعني املقربة، واأَنفقت ثالثَة 
ّ
البا�سورة، وهي كلمة تركي
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اأَرباِع ال�ساعِة واأنا اأَجول بني القبور بحثًا عن مثوى عمر. 

و�ساألُت العاملني هناك عن ُبْغيتي، فاأَر�سدوين اإىل املكان 

مل  ولكن  الفاخوري،  لعائلة  عائدة  قبوراً   
ّ
ي�سم الذي 

اأَ�سحك يف  واأنا  نف�سي،  و�ساءلت  لعمر.   
ٌ
قرب بينها  يكن 

دار  ملا  يقهقه  �سوف  ه 
َ

نف�س  
َ
عمر اأّن  اإيّل  ل 

ّ
ُخي كما   ،

َ
ي

ّ
ُعب

اأثرّية يف  َبْعثة  اأَ�سطحب  اأن  بي  اأكان يجدر  َخَلدي:  يف 

ب�سعبة  اأَ�ستعني  اأن  احلاُل  اقت�سى  لرمّبا  اأم  امل�سعى،  هذا 

باأَحوال  اأَدرى  فهم   ،
ّ
الداخلي الأمن  قوى  املعلومات يف 

البلد امل�ستع�سية وبرهنوا اأّنهم العارفون مبا وراء احُلُجِب 

 ال�سناديق؟!
َّ
وطي

حوم
َّ
املوت الر

عزيزي عمر، �ستنعقد الده�سة على جبينك العايل اإذا ما 

ة كانت رحوماً بك، فهي قد اأَراحتك 
ّ
هم�سُت اإليك اأّن املني

والأخطر،   
ُّ
الأهم هو  وهذا  اأّنها،  كما  نية.  املُ�سْ الآلم  من 

، عن م�رسح الكوارث  اأَبعدْتك، بهذا الغياب الق�رسيِّ قد 

رحيلك.  اإثر  بنا  نزلت  التي  القاتلة  واخليبات  والأَزمات 

ة يف 
ّ
الظالمي الغدر  بر�سا�سات  ه  مروَّ عندما مات ح�سني 

ما  قليلة،  اأَعوامٍ  بعد  حدث   
ّ
ثم  ،١٩٨٧ فرباير   / �سباط 

هو حّتى يومنا اأَقرُب اإىل اخليال، رمّبا، وهو انهيار الحتاد 

القا�سية؛  بال�رسبة  ة، 
ّ
ال�سرتاكي واملنظومِة   

ّ
ال�سوڤييتي

الو اأبو نزار 
ّ
 الكبري حّنا مينه اأّنه قال: ني

ّ
ن�سبوا اإىل الروائي

مات ومل ي�سهد ما نحن فيه وما حلَّ بنا!

كان  فاخوري  عمر  اأّن  ُب 
َ

اأَح�س نف�سه،  املنوال  وعلى   

على موعٍد مع البخت يف هذه املغادرة لدنيانا. فبعد �سنةٍ 

زالت  ما  التي  الع�رس،  ماأ�ساُة  بنا  حّلت  وفاته  من  فقط 

طنُي 
ْ

َفَل�س معها  وت�سيع  وتتعّقد  تتفاقم  اإّنها  بل  ة، 
ّ
م�ستمر

اأَن�ساِك،  لن  اأنا،  ة: 
ّ
املالئكي فريوز  وتغّني  مرت.  تلو  مرتاً 

ة 
ّ
العربي والأَحزاب  ة 

ّ
العربي الأَنظمة  ولكّن  فل�سطنُي. 

وبات  اً؛ 
ّ
كّلي فل�سطني  ْوا 

َ
َن�س جميَعهم  ة، 

ّ
العربي وال�سعوب 

�سعب امل�سيح يتيماً، يقاتل يائ�ساً وحيداً، ول َمْن يدري 

به بني املاء واملاء. وهذا الأديب ُعَمر، الذي بداأ حياته، وهو 

بكتاٍب  الع�رسيَن،  دون  الغ�سِّ  ال�سباب  ُعْمر  يف  زال  ما 

 توالت ظروٌف على هذا 
ّ
العرب«، ثم  »كيف ينه�س 

ّ
معرب

اًل تالفاً؛   اإثر البئِر لإخفائه، فغدا مبلَّ
َ
الكتاب، وعرف البئر

فه املعهوِد، اإّنه اإذا ما عرث على كتابه 
ْ
هذا الأديب قال، بَظر

العرب«!  ه عندئذ »كيف يغرق 
َ
ي واأَعاد طبعه ف�سي�سمِّ هذا 

منه،  َفكاك  واقَع حاٍل ل  بات  مازحاً   
ُ
قاله عمر ما  ولكّن 

َة، وهي اأَ�سواأ ما قد ُي�سيب 
ّ
فَمْن ي�سّدق اأّن احلروب الأهلي

ة تنتظر 
ّ
ة، والبقي

ّ
ارٌة يف خم�سةٍ من البلدان العربي �سعباً، َدوَّ

َفق  مرتّقبًة وبها َخ�ْسيٌة. هناك حتماً �سوء واآمال ولكّن النَّ

 مم�ّس والتاريَخ ل يرحم.
ٌ
طويٌل مديد واملخا�َس ع�سري

لقد  فاخوري  عمر  قرب  على  اأَعرث  اأن  فاتني  ولئن   

اأَخذُت الأمر على حممل ال�ست�سهال. فاإن�ساٌن من طينة 

ل  قربٍ  غياهب  يف  حت�رسه  اأن  ال�سواب  من  لي�س   
َ
عمر

نزيُلُه كومَة  يغدو  ما  الدوُد و�رسعان  به  يقتات  اأن  يلبث 

اأم  النهايَة،   هذه 
ُ
اإذا ارت�سى عمر رقيقةٍ. ول نعرف  عظامٍ 

ونكري،  اأنكر  املالكان  عليه  َيِفَد  اأن  قبل  قربه  غادر  اأّنه 

ي�ستنطقانه، وحّلق بروحه بعيداً، فوق روابي هذا الوطِن 

اأَْوىل بنا، اأن نقّلد الهنود، الذين  الذي �ُسِغَف به. اأما كان 

 الدكتور نبيه اأمني 
ّ
طيني

ْ
خ الَفَل�س

ّ
يحرقون موتاهم؟ واملوؤر

الكتاب  البعلبكي يف ترجمة  فار�س، والذي �سارك منري 

بروكلمان،  لكارل  ة« 
ّ
الإ�سالمي ال�سعوب  »تاريخ  ِم 

ّ
القي

عام ١٩٤٨؛  للماليني«  العلم  »دار  عن  ة 
ّ
بالعربي ال�سادِر 

ة ببريوت، وكان، كما 
ّ
وقد عّلم لزمٍن يف اجلامعة الأمريكي

خ 
ّ
املوؤر هذا  »پاپيون«.  العنق،  ربطة  ِعَو�َس  ي�سع  اأَذكره، 

ة؛ 
ّ
اأمريكي زوجته  وكانت  بالعروبة،  التعّلق  �سديد  كان 

رماده  وو�سِع  الوفاة  عقب  ج�سمه  باإحراق  اأو�سى  وقد 

مدينته  فوق  الرماد  هذا  وُينرث  املحيط،  تقطع  قارورة  يف 

طني. ومّت له ما اأَراد، ح�سبما حكى يل 
ْ

»النا�رسة« يف َفَل�س

اأَبدَع اأن نر�ّس رماَد عمر فاخوري  اأما كان  بع�ُس طاّلبه. 

فوق بريوَت التي اأُغرم بها؟!

اربعة وجوه بريوتية

وجوهٍ  اأربعُة  اللبنايّن  الي�سار  �سفوف  اإىل  انحازت  ولقد 

عرفُت يف حياتي: حمّمد  َمْن  اأَجمُل  اأّنهم  اأخال  ة، 
ّ
بريوتي

خّطاب، م�سطفى العري�س، عمر فاخوري، وحمّمد عيتاين. 

اخلريّية  املقا�سد  ة 
ّ
كّلي يف  ج 

ّ
تخر مقا�سدّياً،  خّطاب  كان 

ة و�سار حمامياً، وانخرط بعزم وحزم يف حزب 
ّ
الإ�سالمي

عري�ستنِي  وبكتفني  بةٍ 
َّ
ةٍ حمب

ّ
ب�سخ�سي ز 

ّ
متي العاملة.  الطبقة 

جريدة  �سدرت  وعندما  لفتة.  وكاريزما  جّذابةٍ  و�ُسْمرةٍ 

عزيزي عمر، ستنعقد الدهشة على جبينك العالي إذا ما همسُت 
إليـــــــــــــــــــــــــــــــــك أن المنية كانت رحوًما بك، فهي قد 
َأراحتك من اآلالم الُمضنية. كما أنها، وهذا هو األهم واألخطر،
عن  القسري،  الغياب  بهذا  َأبعدتك،  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
مسرح الكوارث واأَلزمات والخيبات القاتلة التي نزلت بنا إثر رحيلك.



بدايات  �لعدد 18- 19 | 2017 / 2302018

اإىل جانب  ا�سمه،  كان  العام ١٩٥٩،  مطلع  »النداء«، يف 

الي�سار من  اإىل  الآتي  النبيل  الإن�ساِن  ا�سم نخله مطران، 

وؤوَلنْي عن التحرير. ولكّن املر�س 
ْ

َكَنف »الكتائب«، كم�س

�رسعان ما زحف اإىل كيان املنا�سل حمّمد خّطاب؛ ولقد 

ة، ُتدعى: اأ�سماء في�سل، علمت 
ّ
ارت�سته زوجاً امراأٌة تقّدمي

اآثرْت  ب�سخ�سه،  اإعجاباً  ولكّنها،  اخلطري،  مبر�سه  متاماً 

اأت 
ّ
هي رحل  وعندما  عليه.   

َ
وت�سهر به  لتعتني  ِع�رْسته 

اأَن�سى  حقيبَتها ورحلت بدورها اإىل موطنها ِحْم�س! ول 

ي�سع  اأّنه  الزيارة  خالل  ولحظت  منزله،  يف  ُزرته  اأَّنني 

منى فوق َمعدته، و�ساألته اخلرب، فاأَجابني بالمبالةٍ 
ُ
كّفه الي

الّداء  اّدعاه هو  الذي  املغ�س  عابر. كان  ُد مغ�سٍ 
ّ
اأّنه جمر

يف  واقفاً  خّطاب  حمّمد  رحل  عليه.  اأَتى  الذي  الفّتاك 

كانون الأَّول / دي�سمرب ١٩٦٢!

 الأَ�سهر اّلذي كان 
ّ
اأّما م�سطفى العري�س فهو النقابي  

ذات يوم يدّوي �سوُتُه يف جموع العّمال الذين تفانى يف 

من  �سيءٍ  على  وديعاً،  اإن�ساناً  كان  ولقد  تهم. 
ّ
ق�سي خدمة 

ذلك  من  وُنْكتُته ظريفًة.  مرحًة  كانت  ولكّن روحه  اخَلَفر 

بغية  املزرعة  حمّلة  يف  بيته  اأمام  متفّجرة  و�سعوا  اأّنهم 

، ولكّن �ساعة احلائط تعّطلت. 
َ
الّنيل منه ف�َسِلم اأَو  ترهيبه 

ل  التي  ال�ساعة  هذه  ما  له:  قائاًل   
ّ
ال�ساعاتي اإىل  فاأخذها 

يف  ن�رسُته  حواراً  العري�س  مع  عقدُت  »بومبه«!  حتتمل 

جريدة »ال�سفري« )١٩٨١/٩/٢٧( غداة رحيله يف اأَواخر 

ة يف لبنان«؛ 
ّ
عام ١٩٨١، حول »اأَقطاب احلركة ال�سيوعي

ال�سلح،  ُمَنح  الراحل  ر  املفكِّ احلوار  هذا  اأَعجب  ولقد 

ة َلُدْن التقائنا.
ّ
فذّكرين به غري مر

عندما  فاخوري.  عمر  هو  الثالُث   
ّ
البريوتي الوجه   

العا�رسة من عمري، ولكّني عرفته من  فارَقنا كنُت يف 

 
َ
و�سديقي اأُ�ستاذَي  خالل  من  خ�سو�سًا  كتاباته  خالل 

بحديٍث   
َ
عمر يحا�رس  ظّل  الذي  وهو  خوري،  رئيف 

وعمر  وال�سوڤييت،  ة 
ّ
املارك�سي عن  يهداأ  ل  م�ستفي�س 

وقع يف  اأن  اإىل  القوُل،  اإذا جاز  ويتبغدد،  ويجادل  ميانع 

ك�سٌب  رئيٍف،  نظر  يف   ،
ُ
فعمر الفكرّية.  رئيٍف  م�سيدة 

اأَقول:  واأَكاد  حكايته،   
َ
لعمر �ساد  الذي  وهو  عظيم، 

قلعجي  قدري  امل�سعى  هذا  يف  عاونه  وقد  اأ�سطورته. 

يف  زمنًا  كافح  الذي  الي�سارّي  الفكر  عن  ارتداده  قبل 

»الطريق«،  رئيف خوري يف جمّلة  كتب  ولقد  ته.  ُن�رسْ

طائفًة  �سيها، 
ّ
موؤ�س من  وكان  ا�سمها،  اقرتح  الذي  وهو 

اإذا  ن، 
ّ
من املقالت والدرا�سات عن عمر فاخوري، تكو

 
َ
ما ُجمعت، ِقواَم كتاٍب عن عمر. وربطت الرجلنِي، عمر

 
ّ
ةٌ عميقة مبعُثها، ف�ساًل عن الإعجاب الأدبي

ّ
ورئيفًا، حمب

املتباَدِل، �سمائُل الطيبة والنزاهة والإخال�س امل�سطرمة 

عند  ال�سخرية  موهبة  هناك  ثم  منهما؛  كّل  �سدر  يف 

الوّقاد  والذكاِء  املوغلة  الثقافة  عن  وال�سادرُة  كليهما 

ة كما درجنا على القول.
ّ
ِة الرّباني

ّ
والعطي

اأّما حمّمد عيتاين )١٩٢٦ - ١٩٨٨( فال تفيِه الكلماُت   

 الفاتِن اجلميل، 
ّ
�سي القليلة حّقه من الإكبار، لأدبه الَق�سَ

ة الغامرة وال�سداقِة العريقة ل�سخ�سه الودوِد 
ّ
ول من املحب

الأدباء،  على  الكالم  يف  اأّن  دائماً   
َ
ظّني ويف  الظريف. 

ما  املنا�سبة   عجيبة. ويح�رسين يف هذه 
َ
وتقادير حظوظاً 

قاله ذاَت مقابلةٍ الراحُل الأديب ال�سورّي ممدوح عدوان، 

 جّذاب ومرتجم 
ّ
ُد املواهِب، فهو �ساعر جميل وروائي متعدِّ

تتكّلمون  عندما  عنه:  املاأثور  فه 
ْ
بَظر ل�سائله،  قال  مقتدر 

على ال�سعراء العرب فهناك دائماً املعزوفُة اإّياها: اأدوني�س، 

اأّن  اعتقادَي  ويف  نحُن؟!  اأيَن  ولكْن  دروي�س...  حممود 

على  لبنان،  يف  ة  الق�سّ كّتاب  اأف�سِل  من  عيتاين  حمّمد 

قّلتهم وَنْدرتهم. ولكّني ل اأَعرث على ا�سمه اأبداً يف القائمة 

املكرورة! ومل يكن حمّمد عيتاين ذا بختٍ يف حياته، فهل 

ِة  �سينال احُلظوَة وقد طواه الردى؟ ففي ذكر كّتاِب الق�سّ

يف بلدنا ترتّدد اأ�سماٌء �سحيحة من مثل: ميخائيل نعيمه، 

، فاأين  ود... ثم يتوّقف العدُّ
ّ
توفيق يو�سف عّواد، مارون عب

و»مواطنون  متوت«  ل  »اأَ�سياء  �ساحُب  عيتاين،  حمّمد 

الأكرب   
ُ
ال�ساخر  

ّ
البريوتي اإّنه  الدر�س«؟!  قيد  ة 

ّ
من جن�سي

ود �ساحَب �سخرّيةٍ ل 
ّ
واملبدع القدير؛ وكما كان مارون عب

، فيمكن القول اإّن حمّمد عيتاين 
ِّ
�سي جُتارى يف اأدبه الَق�سَ

القول  جاز  اإذا  ود، 
ّ
عب مارون  من  ة 

ّ
البريوتي النَّ�سخُة  هو 

ُلَح الت�سبيه. و�سَ

طني
ْ

جرمية تق�شيم َفَل�ش

وهكذا كان عمر فاخوري ورئيف خوري تواأمنِي من حيث 

؛ كذلك �سارا، بعد 
ُّ
ة والرتكيُب املناقبي

ّ
الِقما�سُة الإن�ساني

املوقف  حيث  من  تواأمنِي  الي�سار،  ّفة  �سِ اإىل   
َ
عمر انحياز 

ة. لهذا نزعم باطمئناٍن 
ّ
 والتطّلعات امل�ستقبلي

ّ
الإيديولوجي

في اعتقادَي أن محمد عيتاني من أفضل كتــــــــــــــــــــــــــاب 
القصة في لبنان، على قلتهم وَندرتهم. ولكنــــــــــــــــــــــــــي 
القائمة المكرورة! ولم يكن محمد  أبدًا في  َأعثر على اسمه  ال 
عيتاني ذا بخٍت في حياته، فهل سينال الُحظوَة وقد طواه الردى؟
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اأّن ما حّل برئيف خوري كان �سيحّل بعمر فاخوري، من 

 يف �سورية ولبنان، كما كان ا�سمه 
ّ
ل احلزب ال�سيوعي

َ
ِقب

 
ّ
عهدذاك قبل افرتاقهما، ب�سبب موقف الحتاد ال�سوڤييتي

من  ال�سليم،   
ِّ
القومي وغرِي   

ِّ
الأخالقي وغرِي   

ِّ
املبدئي غرِي 

طني ون�سوِء دولِة ال�ستيطان والعدوان 
ْ

مو�سوع تق�سيم َفَل�س

ة، وعدم 
ّ
طني العربي

ْ
وال�ستعمار، اإ�رسائيل، على اأر�س َفَل�س

له. يف حني  وا�ستنكاره  املوقف  بهذا  رئيف خوري  ر�سا 

الإقرار  اإىل  ة 
ّ
العربي ة 

ّ
ال�سيوعي الأَحزاب  ال�سوڤييت   

ّ
جر

بيت  َمْن ُي�رسب من  التق�سيم، فكان حالهم كحال  مببداأ 

بالأَحزاب  يجدر  وكان  مهلهاًل.  ثوباً  ة 
ّ
الأُممي فغدت  اأبيه، 

اإىل  العهد  ذلك  منذ  النتماء  �سفحة  تقلب  اأن  ة 
ّ
العربي

 والنقياِد الأعمى اإىل توجيهاته. فَمْن يفّكر 
ّ
املركز الأُممي

اٍت. وَمْن ذا 
ّ
ًة، ولكّنه يخطئ مر

ّ
بعقل غرِيِه قد ُي�سيب مر

وقامت  اأنت؟  تفعل  ممّا  باأَف�سَل  بيتك  اأَحوال  ُيدرك  الذي 

القيامة على رئيف وجتّندت الأَقالم ال�سفراء، اأَقالُم رفاقه، 

هم الكاتب ال�سورّي و�سفي البّني، ملهاجمته ولنعته  واأَحطُّ

التي  املجّلة  َفحات  �سَ على  كلُّه  وذلك  النعوت،   
ِّ

باأخ�س

واحت�سنت،  »الطريق«،   ١٩٤١ العام  اأواخر  �سدرت 

لرئيفٍ  كتاباٍت  املن�رسم،  القرن  من  ات 
ّ
الأَربعيني َطَوال 

ة، وق�سائَد من عيون ال�ّسعر، تتغّنى 
ّ
تنويرّيًة عن املارك�سي

العظمى  اأكتوبر  ثورة  وببالد  الأحمر  اجلي�س  ببطولت 

بالأَبحاث  رئيفٍ  قلم  جرى  كذلك  العظيم،  وب�ستالني 

ووحدة  ة 
ّ
العربي ة 

ّ
والقومي  

ّ
العربي الرتاث  عن  امل�ستنريِة 

 عليه، 
ِّ
العرب. حّتى اإّن رئيفاً �سار، َلُدْن الهجوِم الفرتائي

َفحات  مو�سوعاً للر�سوم الكاريكاتورّية الطاعنِة على �سَ

ها، ال�سديَق الغايل: 
َ
»الطريق« نف�ِسها. و�سامح الله مرتكب

وان ال�سّهال! الفّنان الراحل ِر�سْ

 بال�شوڤييت
َ
غرام عمر

حتماً  لوقف  اآنذاك  اً 
ّ
حي زال  ما  فاخوري  عمر  كان  فلو 

به  وحلّلت  خوري،  رئيف  اتخذه  الذي   
ّ
املبدئي املوقف 

رئيف.  على  انهالت  التي  والتجريح  ال�ستم  �سواعق 

التي  املهانة  هذه  من  اأَنقذته  ته 
ّ
مني اإّن  �سابقاً  قلنا  لهذا 

ل  خيبته  ولكانت  وهنا  هناك  الرفاق  له  بها 
ّ
�سي�سب كان 

عندما  فاخوري،  عمر  اأّن  علمنا  اإذا  وخ�سو�ساً  تو�سف! 

ة الأَّول، 
ّ
غدا ي�سارّياً، اأُغرم غراماً م�سبوباً ببلد ال�سرتاكي

عندما  اإّنه  بحيث   ،
ّ
ال�سوڤييتي الحتاد  ُينعت  كان  كما 

، حجر 
ّ
ال�سوڤييتي األقى حما�رسته عام ١٩٤٤، »الحتاد 

ة اأَ�سدقاء 
ّ
ٍب اأ�سدرته جمعي

ّ
الزاوية«، والتي ُطبعت يف ُكتي

عمر  عاطفة  فاإّن  ولبنان،  �سورية  يف   
ّ
ال�سوڤييتي الحتاد 

ة الفريدة التي �سّخت 
ّ
ا�سَة حيال هذه التجِربة الكوني

ّ
اجلي

اآمالً عظمى بغٍد اإن�سايّن اأَعدَل واأَجمَل كانت غاّلبة على 

اأّن  حينها   
ُ
عمر يرى  اأن  امل�رسوع  فمن  واآرائه.  حتليالته 

 خطوةٍ، بل قفزةٍ قفزها التاريخ 
ُ
 لأعظم

ّ
»الحتاد ال�سوڤييتي

الرتاث  �سدره  يف  يحمل  فهو  الأعلى.  املثل  هذا  نحو 

)�س٣٣(.  الفا�سلة«  املدينة  اإىل  ال�سوِق  تراَث  القدمي، 

هذه  اإىل  نظروا  قاطبًة،  العامل  الي�سار، يف  اأَهل  اأّن  وذلك 

 ،
ّ
ا�سرتاكي جمتمع  اإقامِة  حماولة  يف  ة، 

ّ
التاريخي ة 

َ
املاأَثر

اأّنها  ينتفي فيه ال�ستغالل وال�ستثمار وال�ستعباد، على 

ِقبلَة   
ّ
ال�سوڤييتي الحتاد  كان  وبالتايل  له،  نظري  ل  اإجناٌز 

الأَنظار وحمطَّ الطموحات والأَ�سواق. ول عجب اأن ميّجد 

 هزميةٍ، وهو 
َّ
 اجلي�س الأحمر، فهو الذي هزم النازّية �رس

ُ
عمر

ِة التي ُدعيت �سابقاً »�ِسْجَن 
ّ
ة ال�سرتاكي

ّ
احلار�س لهذه القار

، يكيل 
ّ
اأو تب�رّسٍ علمي الأُمم«. على اأّنه، ومن غري تدقيقٍ 

للزراعة  والتقريظ  املديَح  حما�رسته  يف  فاخوري  عمر 

اخلم�س  ال�سنوات  ومل�ساريع  ولل�سناعة  ة 
ّ
ال�سوڤييتي

بد�ستور  املعروف   ،١٩٣٦ ل�سنة   
ّ
ال�سوڤييتي وللد�ستور 

هذا  والَهَو�ِس،  الغرابة  وجه  وهنا   ،
َ
عمر اإّن  بل  �ستالني. 

، الذي در�س يف فرن�سا وعرف كيف 
ّ
املثّقف اللبنايّن العربي

ّية هي اجلوهر الذي ل اإن�ساَن بدونه، وهي املبتدا 
ّ
اأّن احلر

والتطهري  املحاكماِت  عن  الدفاع  يف  ينربي  واملنتهى، 

الطاغية  �ستالني،  اإليها  عمد  التي  والت�سحياِت  الدموّي 

للمالأ،  ثبت  »وقد  وعطبها:  الكربى  التجِربة  �سّوه  الذي 

والعقوبات  املحاكمات  تلك  �سالُح  ودانيِهم،  قا�سيِهم 

ال�سارمِة التي اأُنزلت مب�ستحّقيها«، بل »ونحمد الله على 

نا باأن نفعل ما فعل 
َ
اأّننا �سمعنا قوَل بع�سِهم: ما كان اأَجَدر

�ستالني«! ويتّوج عمر هذا املنحى يف التربير القاتل قائاًل: 

ًة، فقد اآمنت باأّن 
ّ
 دميقراطي

ّ
»اإذا مل يكن الحتاد ال�سوڤييتي

ة خالٌء« )�س٢٠ و٢١، ٣٠(!
ّ
الدنيا من الدميقراطي

فيه،  حتّوط  ول  له  حدود  ل  الذي  الإطراء،  هذا  بعد   

متّهل يف  اأّنه  لو  فاخوري  عمر  موقف  �سيكون  كان  كيف 

دنيانا �سنًة فقط وعاين ثورة اأكتوبر التي، كما عر�س لها، 

يف حما�رسته �سالفِة الذكر، »حّطمت باب »�سجن الأُمم«، 

من  ة 
ّ
الديني واملذاهَب  اأَ�سفادها  من  اِت 

ّ
القومي واأَطلقت 

اأَبناوؤها، احلاكمون  خوف ال�سطهاد« )�س ٢٢(؛ وها هم 

َغداً يف مو�سكو، يكونون اأَّول املعرتفنَي بن�سوء اإ�رسائيل، 
َ
ر

مك�سيم  امل�ست�رسق  تقدير  يف  هي،  التي  الدولِة  هذه 

يف  ا�ستعمار  هي  بل  ا�ستعمارّي«،  »م�رسوٌع  رودن�سون، 

زمنٍ يتوارى فيه هذا ال�ستعمار تباعاً عن اأَقطار املعمورة. 

ة، مو�سكو، قد خ�سعوا 
ّ
واإذا كان الرفاق يف كعبة ال�سرتاكي
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لل�سعوب  الظهر  واأَداروا  املتغلغِل  ال�سهيوين  للنفوذ 

عن  د 
ّ
امل�رس  

ّ
طيني

ْ
الَفَل�س ال�سعُب  طليعتها  ويف  ة، 

ّ
العربي

ة 
ّ
القومي وباعوا  امل�سري  تقرير  ّية 

ّ
حر مببداأ  ونكثوا  اأر�سه، 

ة واأَ�سحاَبها، فاأّي عذر يكون، للرفاق ههنا، يف هذا 
ّ
العربي

فاجر،  ظامل  م�رسوع  وراء  التدمريّي  املخجِل  الن�سياق 

طني؟! والذين اأبدوا عتباً اأو اعرتا�ساً، من 
ْ

وهو تق�سيم َفَل�س

 
َ
اأَمثال رئيف خوري وفرج الله احللو، كان م�سريهم ال�ستم

والتحطيم. فمن املوؤّكد اأّن ما واجهه رئيٌف من جتريٍح بلغ 

الله  فرج  له  �س 
ّ
تعر وما  للدولر،  بالعمالة  التهام  حّد 

متاماً  املخالفَة  �سامل«،  »ر�سالَة  مرغماً،   ، ليُخطَّ اإذلٍل،  من 

فاخوري،  لعمر  بالتاأكيد  منتظراً  كان  املاآل  هذا  لقناعاته، 

لو اأّنه متّهل يف الرحيل �سنًة فقط وعا�رس املاأ�ساة، ولكان 

اً واأدرك اأّن من احلّب ما قتل! فعمر غادرنا 
ّ
انتف�س تلقائي

 ١٩٤٧ عام  يف  حدث  طني 
ْ

َفَل�س وتق�سيم   ،١٩٤٦ عام 

 .١٩٤٨ عام  متّت  اإ�رسائيل  ون�ساأة  الأُمم،  هيئة  من  بقرار 

من  كان   
ّ
ثم التق�سيم،  بقرار   

ّ
ال�سوڤييتي الحتاد  و�سارك 

طني 
ْ

اأَوائل املعرتفنَي بقيام اإ�رسائيل. وغادر اأَهلنا يف َفَل�س

ة حّثتهم على املغادرة، وتكّفل 
ّ
بلدهم، لأّن الأَنظمة العربي

َمْن  ترويع  يف  املذابح،  ارتكاب  طريق  عن  ال�سهاينة، 

بيوتهم  ُحَجَج  معهم  ون 
ّ
طيني

ْ
الَفَل�س حمل  بعُد.  يغادر  مل 

اأَ�سابيَع.  حكايُة  العودة  اإّن  لهم  قالوا  فقد  ومفاتيَحها، 

ة 
ّ
العربي اجليو�س  على  فازوا  اأن  بعد  ال�سهاينة،  و�سادر 

�ُسلِّمت  فلقد  العامرَة،  وبيوتها  طني 
ْ

َفَل�س اأر�س  جمتمعًة، 

ة تنازلت عن 
ّ
اأّن الأَنظمة العربي اأو اغت�سبوها. يبدو  لهم 

طني اأو باعتها مفرو�سًة! فهل كان عمر فاخوري، لو اأّنه 
ْ

َفَل�س

التي �سنعها ال�سهاينُة، 
َ
اً، يرت�سي هذه النكبة 

ّ
ما زال حي

م�سى  َمْن  ماأموراً  بها   
ّ
واأقر هناك،  بهم  اأُغرم  َمْن  وباركها 

معهم الدرب ههنا؟!

»كيف ينه�س العرب«

عمر  لدى  عهٍد  قدمية   ،
ّ
العربي  

ّ
القومي  

ِّ
احل�س م�ساألة 

العود،  طريُّ  �ساّب  وهو  حياته  افتتح  اإّنه  بل  فاخوري، 

َة اأو يكاد، وذلك بدعوة جهرية اإىل الأُّمة 
َ
يف الثامنَة َع�رْس

ة، خالل كتابه الذي جمع فيه مقالِته املن�سورَة يف 
ّ
العربي

جريدة »املفيد« العريقة، ل�ساحبها اأحد ال�سهداء بعدئٍذ، 

»كيف  كتابه   
ُ
عمر �سّمى  وقد  ي�سي. 

َ
العر الغني  عبد  وهو 

ة، بريوت ١٩١٣(. وينبغي 
ّ
ينه�س العرب« )املكتبة الأهلي

ه يدعوه ر�سالة؛ 
َ

 نف�س
َ
التنويُه اأّنه كتاب �سغري، بل اإّن عمر

وترجمات  �ساٌت 
َ
مقَتب اأّنها  لنا  تبنّي  لها  مطالعتنا  وعند 

لوبون،  غو�ستاف   
ّ
الفرن�سي الباحث  ُكُتب  من  خ�سو�ساً 

ة 
ّ
الفرن�سي و»الثورة  الثورات«  »ب�سيكولوجيا  اأَمثال: 

و»اآراء  العرب«  و»ح�سارة  الثورات«  وب�سيكولوجيا 

الباكر،  عمله  الفتى، عن   
ُ
عمر ح 

ّ
ي�رس لهذا  ومعتقدات«. 

متها،  ة، ل اأَّدعي ِع�سْ
ّ
قائاًل: »اآراٌء اقتب�ستها من ُكُتب غربي

تني اإليها املقارنُة واملقابلة بني تلك وما 
ّ
ة جر  خا�سّ

ٌ
واأَفكار

و�سعاً  منها  اأكرُث  وتعريب،  اإذن جمٌع  فالر�سالة  �ساهدُته! 

التي  الطبعة  اإىل  تعود  وال�سفحة   .)٩٨ )�س  وت�سنيفاً« 

اللطيف  عبد  الباحث  �سديُقنا  ًل  مطوَّ لها  وقّدم  ن�رسها 

لعمر  الكاملة  الأَعمال  ْمَن  �سِ ظهرت  وقد  فاخوري، 

بريوت،  اجلديدة«،  »الآفاق  دار  ن�رستها  والتي  فاخوري 

 اأّنه، �ساأن اأرخميد�س ملّا اهتدى 
ُ
العام ١٩٨١. ويرى عمر

اأوريكا،  اأوريكا،  منادياً:  الَعْوم، فرك�س عارياً  قانون  اإىل 

الذي يداوي  القانون  اأي�ساً وجد  وجدُتها وجدُتها؛ فهو 

التي  ة 
ّ
الكمالي الغاية  يف  كامن  به  فاإذا  قومه،  انحطاط 

ة 
ّ
 مفّكري الأّمة. وهذه الغاية الكمالي

َ
وا�رس ينبغي اأن ت�سّد اأَ

ك بها القوم 
ّ

كامنٌة يف الديانة اجلديدة، التي ينبغي اأن يتم�س

مقّد�ساً؛  مبعنى  اً، 
ّ
ديني اإمياناً  ة 

ّ
العربي باللغة  الإمياُن  وِقوامها 

جمِد  وبعُث  ة؛ 
ّ
القومي مبعنى  ة، 

ّ
العربي بالعن�رسّية  والأخُذ 

اأَجدادنا العظام. وممّا �ساعد العرَب يف ازدهار ح�سارتهم، 

ُة والديُن اجلديد الذي اأَره�س بهم، وكان 
ّ
�سجاياُهم احلربي

كان  الذي   ،
ُ
ال�سعر بينها  ومن  العلوم،  من  عندهم ذخريٌة 

عميق احل�سور بينهم وغزيراً على نحٍو لفت جّداً. ونعرف 

ما بلغ من تقديرهم لبع�س هذا ال�سعر الذي عّلقوه، كما 

بات  املذهَّ اأو  املعلَّقات  الكعبة ودَعْوه  اأَ�ستار  ُيحكى، على 

اأي�ساً، لأّنهم كتبوه مباء الذهب! فال�سعر م�ستودُع اأَخالِقهم 

واأَخباِرهم واآداِبهم، لذا قيل: ال�سعر ديوان العرب. وكانت 

ة. 
ّ
ًة و�سيا�سي

ّ
 حمّمد، ديني

ّ
ة، التي َن�َسدها النبي

ّ
الغاية الكمالي

واأبلى العرب يف فتوحاتهم، لأّنهم غّلبوا اأي�ساً ال�سيا�سة، 

اأَعانهم  ممّا  لهم،  التي خ�سعت  ال�سعوب  مع  تعاملهم  يف 

على ن�رس دينهم وتعميِم لغتهم. وقد تطّور العرب خالل 

عهد قليٍل، حّتى اإّنهم ظهرت لهم اآثار �ساطعة يف البناء 

ويف الفنون والعلوم.

ح�شارة االإ�شالم نتيجة االختالط

اأّنه جاء يف كتاب عمر فاخوري عن العرب: »حّتى  بيد 

روحهم  مع  لتّتفق  تكن  مل  التي  ة، 
ّ
اليوناني الفل�سفة  اإّن 

نفعل  فماذا   !)١١١ )�س  اأبداً«  بوها 
َ
َيْقر مل  ومزاجهم، 

ة. 
ّ
اليوناني بالفل�سفة  املتلّقحِة حتمًا  ة، 

ّ
الإ�سالمي بالفل�سفة 

وماذا يكون م�سري علِم الكالِم، القائِم على الدفاع عن 

يكون  وماذا   .
ّ
الفل�سفي باملنطق  ة 

ّ
الديني الجتهادات 
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م�سري ابِن ر�سد والر�سدّيِة بعده، وهو الذي �سغل اأوروبا 

ب بال�سارح، لأّنه �رسح الكثري من  ، وُلقِّ
ِّ
بفكره الأر�سطي

التهافت«، يف  اأر�سطو، وهو وا�سع كتاِب »تهافت  ُكُتب 

الغّزايل »تهافت الفال�سفة«. وقد �سعى  الرّد على كتاب 

ُعني  كما  والدين،  الفل�سفة  بني  التوفيق  اإىل  ر�سد  ابُن 

 ،
ّ
العقلي النظر  اإىل  ة دعت 

ّ
الإ�سالمي ال�رسيعة  اأّن  باإثبات 

وجعلته واجبًا؛ ول جمال للت�سادِّ بني ال�رسيعة والفل�سفة، 

، بل من �ساأنه  ، واحلقُّ ل ُي�ساد احلقَّ لأّن كاًل منهما حقٌّ

اأن يع�سده وي�سهَد له.

�سقوط  عوامِل  لَتبياِن  غريه  اأَفكار  على  عمر  ويعّول   

الطامعنَي  وؤها وطمُع  اململكة وجتزُّ ُخ 
ّ

تف�س العرب. من ذلك 

ة، نتيجَة التمّدِن 
ّ
ة احلربي

ّ
بها وحتّلُل املركز؛ ثم �سعُف احلمي

اختالُطُهم  �سقوطهم  اأَ�سباب  من  كذلك  العادات.  وترّقق 

هذا  تزاوجٍ،  من  عليهم   
ّ
جر وما  لهم،  اخلا�سعة  بال�سعوب 

 .)١١٥ )�س  الغالبني«  دَم  �رسيعًا  ُيف�سد  الذي  »التزاوج 

الأَقوام  بني  التزاوج  لأّن   
ٍّ
علمي  

ُ
غري كالم  هذا  وطبعًا 

يقوله  الذي  فالكالم  الن�سل.  لتح�سني  جملبٌة  املختلفنَي، 

اأَّيامنا  ن�سهده يف  وما  بحت.  عن�رسّي  هو  يتبّناه  اأو  عمر 

فاإّن  ات، 
ّ
والأَجنبي  

ّ
العربي ال�سباب  بع�س  بني  تزاوج  من 

لون اأف�سل ما لدى  َة اأّن الأَولد يح�سّ
ّ
ح�سيلته البيولوجي

مواطنينا:  اأحد  �ساألت  اإيّن  ثم  ة. 
ّ
وراثي مزايا  من  الطرفني 

ة الراقيُة جّدًا، من اأَمثال 
ّ
ل البالد ال�سكنديناڤي

ّ
عال َم تتقب

ويج، اأَفواَج املهاجريَن من العرب والأَكراد  ال�سويد والرنَّ

اخت�سا�س  ذاَت  لي�ست  ُتهم 
ّ
وغالبي وغرِيهم،  يان 

ُّ
وال�رس

البالد  تلك  يف  بع�سهم،  ُيْحدث  اإّنهم   
ّ
ثم ة، 

ّ
علمي وكفاءةٍ 

اأَجابني  والرذائَل؟  والنحرافاِت  امل�ساكَل  الهادئة 

حمّدثي اأّنهم هناك ي�سربون على اآبائهم وُيعطونهم املَِنح 

على  الأمَل  عاقدون  اأّنهم  وذلك  تكا�سلهم  ويتحّملون 

دخلون 
ُ
و�سي ني 

ّ
وَنرويجي �سويدّيني  �سيغدون  الذين  الأَبناء 

دمًا جديدًا، ت�سعر هذه البالد اأّنها بحاجٍة اإليه!

الغايِة  �سوى  والأمُم  لالأَفراد   
ّ

م�سري من  ولي�س   

ة 
ّ
كمالي غاية  من  ة 

ّ
العربي الأُّمة  لأَفراد  »ولي�س  ة. 

ّ
الكمالي

اأَ�سمى واأَعلى من النه�سة بالعرب، واإعادِة جمد العرب« 

التي  للوقائع  ت�سطريٍ  �سوى  التاريخ  وما   .)١١٩ )�س 

ِة. 
ّ
الكمالي غاياتهم  ملتابعة  القدم،  منذ  النا�س،  بها  نه�س 

اإىل  ة 
ّ
الهمجي من  يعربوا  اأن  للب�رس  اأُتيح  فكيف  واإّل 

ة �سخ�سوا اإليها وا�ستم�سكوا بها؟ 
ّ
ة لول غايٌة كمالي

ّ
املدني

ة 
ّ
وعندما احت�سد العرب وت�سافروا حول غايتهم الكمالي

املتمّثلة بالإ�سالم �سادوا دولة عظمى؛ وعندما فقدوا هذه 

نفو�سهم  يف  احلما�سة  َوْقدة  وانطفاأت  ة، 
ّ
الكمالي الغايَة 

العايل  مق�سدهم  وهوى  �سعلتهم،  ْت 
َ
َخب وعقولهم، 

ح�سارات  �سقطت  كما  و�سقطوا  احل�سارّية  ُتُهم 
ّ
وطليعي

ل من �سطور كتاب عمر فاخوري  كربى قبلهم! ويتح�سّ

اأّنه يلوم العرب على اندماجهم واختالطهم بغريهم من 

ز 
ّ
ة. وهذا خطل عظيم، لأن اأَخ�سَّ ما مي

ّ
ال�سعوب الأجنبي

الختالط  هذا  نتاج  اأّنها  ة، 
ّ
العربي ة 

ّ
الإ�سالمي احل�سارَة 

الإمرباطورّية،  اأَ�سقاع  مدى  على  جرى  الذي  اخلاّلِق، 

الوا�سطة  ة 
ّ
العربي وكانت  مقا�سدهم،  الإ�سالم  وّحد  وقد 

اللغوّيَة التي اعتنقوها جميُعهم للتعبري عن منجزاتهم يف 

العلوم والآداب على اأَنواعها.

الختالط  هذا  يف  ِة 
ّ
الإ�سالمي احل�سارة   

ّ
�رس كان   

ٌة 
ّ
ني روافُد ثقافي

ّ
ا�سي

ّ
البديع. وقد تدّفقت على بغداد العب

من  وغرِيها  واآ�سيا  وبيزنطة  وفار�س  الهند  من  اآتيًة 

ة، اأّنها اغتنت 
ّ
البلدان، وكان من �ساأن احل�سارة الإ�سالمي

وتفاعلت مع هذه الروافِد على مدار دار الإ�سالم. لهذا 

فاإّن العلماء الذين عال �سيتهم يف تاريخ هذه احل�سارة 

 
َ
غري احلالت،  من  الكثري  يف  كانوا،  ة 

ّ
العربي ة 

ّ
الإ�سالمي

 ،
ُّ
الأهم وهو  اإّنهم،  ثم  املثلى،  اأداُتهم  ة 

ّ
العربي لكّن  عرٍب 

م�سلموَن مندجموَن وم�ساهموَن يف هذه احل�سارة اجلديدة. 

�رسّي  خَمْ والزَّ �ستان؛  ِ
َ

طرب من  ال�سهري،  خ 
ّ
املوؤر ّي 

َ
رب فالطَّ

�رَس، وهي قرية يف نواحي خوارزم، والِبريوين،  من َزخَمْ

ه، 
ُ

نف�س �سينا  وابن  الأ�سل؛   
ّ
فار�سي �سينا،  ابن  �سديُق 

على  ُولد  الرئي�س،  بال�سيخ  ُعرف  الذي  الكبري،   
ّ

املف�رس

برهان على  وال�سل�سلة طويلة. وهذا  ُبخارى،  مقربة من 

العقول  هذه  جمعت  التي  ة 
ّ
الإ�سالمي احل�سارة  عظمة 

دَة يف بوتقة واحدة.
ّ
املتفر

والفكرة التي نريد الإ�ساءَة عليها، لعتقادنا ب�سوابها،   

ة �سّمت اأممًا �سّتى 
ّ
ًة اإ�سالمي

ّ
اأّن الإ�سالم اأن�ساأ يف زمانه اأمُمي

ة لقرون 
ّ
ة الإ�سالمي

ّ
و�سعوبًا متباينة؛ ولقد ازدهرت هذه الأمُمي

التي كانت متقّدمة  باأَفكار الإ�سالم،  بالطبع  عّدة، مهتديًة 

دم�سق  املركز،  مع �سعف  �سقوط  اإىل  اآلت  ثم  يف حينها، 

ُبناةٍ   القاهرة، وتهافِت اخلالفة وغياِب خلفاَء 
ّ
 بغداد ثم

ّ
ثم

 .
ّ
ا�سي

ّ
واأ�سّداء وُدهاة من مثل ُمعاوية الأُموّي واملن�سور العب

يعول عمر على َأفكار غيره لَتبيان عوامل سقوط العرب. من ذلك 
تفسُخ المملكة وتجزؤها وطمُع الطامعيَن بها وتحلُل المركز؛ ثم 

ضعُف الحمية الحربية، نتيجَة التمدن وترقق العادات.
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يف  كان  ة، 
ّ
ال�سيوعي ة 

ّ
بالأُممي املعا�رَس  مطمحنا  اأّن  ونعرف 

الآمال  عليها  يعقدون  كوكبنا  فقراء  وكان  حدود،  غري 

العظام؛ ولكّنها هوت و�سط ذهولٍ كويّن بعد ثالثة اأَرباع 

القرن. ول جمال ههنا للتف�سيل، ولكّن عّلتها القاتلَة اأّنها 

ة 
ّ
ّية التي ل خال�س لالإن�ساني

ّ
مل تنه�س على اأ�سا�س احلر

ّية وكتمت اأَنفا�سها وق�ست 
ّ
من دونها، بل اإّنها كبتت احلر

ال�سجعان.  والرفاِق  ال�سادقني  الثّوار  من  اأجيالٍ  على 

 متامًا، فلقد كان �سلطان غاْلِييڤ 
ّ
ونكتفي مبثاٍل، لأّنه من�سي

تاريخ  ويف  ة، 
ّ
ال�سيوعي ة 

ّ
الأُممي يف  البارزين  من   )Galiev(

 النا�سئ، وحاول، مقتديًا بن�سائح لينني، 
ّ
الحتاد ال�سوڤييتي

اأَو�ساع قومه التتار،  ة تتالءم مع 
ّ
ة اإ�سالمي

ّ
اأن يجد �سيوعي

 دولة كربى عا�سمتها قازان. ومن غري تف�سيل وقفْت 
َ ْ
َعرب

ة، وانتهى هذا الرائُد املجهول 
ّ
يف وجهه الع�سا ال�ستاليني

�سجينًا يف الأَ�سغال ال�ساّقة بعد اأن كان رئي�سًا جلمهورّية 

ة. ودّلل الزمن اأّن اأَمثال هذه 
ّ
ة ال�سوڤييتي

ّ
تاتاريا ال�سرتاكي

ة. واأنَّ �سجن 
ّ
ة ول �سوڤييتي

ّ
اجلمهورّيات مل تكن ل ا�سرتاكي

!
َّ
الأُمِم القي�رسيَّ غدا، واعجباه، �سجَن الأُمِم ال�سرتاكي

عامل اللغة ال يكفي

البطيء  التطّور  ثر  ُيوؤْ لوبون  اأّن  فاخوري  عمر  ويذكر 

 ،Évolution ة 
ّ
بالفرن�سي عنه   

ّ
ُيعرب ممّا  الن�سوَء،  اأو  الهادئ 

التوازن  اإىل  مدعاة  فهذا  Révolution؛  العاتية  الثورة  على 

املعتدل بني القدمي واجلديد، بني املا�سي واحلا�رس املتحّول. 

ة، �ساأَن نظرّيِة داروين واكت�سافاِت پا�ستور، 
ّ
وللثورة العلمي

ة نامو�ٌس 
ّ
 عظيم يف حياة النا�س. كما اأّن الثورة ال�سيا�سي

ٌ
اأثر

ال�سعب،  الظروف حتّتم على  ياأتي عا�سفًا، »وهي   ،
ّ
طبيعي

اإىل  واجلماجم  اجلثث  على  ي�سري  اأن  الأَحايني  بع�س  يف 

الفكرّية  الثورة  اأّما   .)١٢٦ )�س  والعمران«  النه�سة 

 حمّمد 
ّ
النبي به  ما نه�س  بدليل  الدياناُت،  اأثرًا  فاأَعظمها 

وفكرّية،  �سعورّية  موجٍة  يف  ة 
ّ
العربي للقبائل  تاأطريٍ  من 

ُمّخ  الفكرّية  »فالثورات  التاريخ.  قلب  يف  بهم  ودفع 

�سعَب  اأَ اأّن  الكتاب  ويذكر   .)١٢٧ )�س  ولبابه«  التاريخ 

التقاليد املوروثِة والعادات  اإىل  التي تتوّجه  الثورات هي 

غير  في  كان  الشيوعية،  باأُلممية  المعاصَر  مطمحنا  أنّ  نعرف 
حـــــــــــــــــــــــدود، وكان فقراء كوكبنا يعقدون عليها اآلمال 
العظام؛ ولكنها هوت وسط ذهوٍل كونيّ بعد ثالثة َأرباع القرن.
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امل�ستحكمِة والأَفكار الرا�سخِة يف النفو�س. ولكّننا نعتقد 

، ل �سبيل اإىل تعديله  اأّن هذا الر�سيد ال�سعوريَّ والفكريَّ

د برامَج معَتَمَدٍة. اإّن 
ّ
 �سادرٍة اأو جمر

َ
اأو تغيريه بقراٍر اأو اأَوامر

التغيري له اأُ�س�سه املادّية واإجنازاته احل�سارّية. وبالتايل فهو 

نى املادّية 
ُ
 على التبادل والتفاعل، بني الب

ٌ
تغيري جديّل، قائم

ُة حتتاج اإىل 
ّ
ة التالقحي

ّ
ة ال�سالفة، والعملي

ّ
اجلديدة والروحي

زمن. فكما اأّن النباَت ميت�ّس املاء والغذاء، اللذين يرويانه 

احل�سارّي  التفاعل  هكذا   ،Osmose ندعوه  ت�ساعٍد  يف 

ي�رسي يف الأَبدان وال�رسائر.

املكّونة  العنا�رس  على  كتابه  يف  فاخوري  عمر  ياأتي   

واللغة  والتاريخ  الدم  يف  كامنة  اأّنها  فريى  ة، 
ّ
للقومي

وحا�سمًا  ًا  خا�سّ �ساأناً  للغة  ُيفرد  اأّنه  غري  واحل�سارة؛ 

يحّدد  »والذي  عمر:  يقول  ة. 
ّ
للقومي دًا  وحمدِّ ووحيدًا 

َة هو يف احلقيقة اللغُة، فيها وحدها ي�سبح الإن�سان 
ّ
اجلن�سي

ة« 
ّ
اجلن�سي تخّوله  وحدها  وهي  الأُّمة،  ج�سم  يف  وًا  ُع�سْ

ة. ونحن 
ّ
ة ههنا القومي

ّ
)�س ١٣٦(. طبعًا املق�سود باجلن�سي

 وقطع يف حكمه، فالحتادّيون، 
ُ
اأّكد عمر ملاذا  متاماً  نتفّهم 

اأي جماعة الحّتاد والرتّقي، الذين اأم�سكوا بدّفة ال�سلطة 

كان  اأن  بعد  ة 
ّ
الإ�سالحي بوعودهم  نكثوا  اإ�سطنبول،  يف 

لهم ف�سل وافر يف اإقرار الد�ستور العثماين لعام ١٩٠٨ 

اأَرجاء الإمرباطورّية زلزالً من البهجة؛  اأَحدث يف  الذي 

ة ل�سعوب 
ّ
ة وقمعي

ّ
ة وعرقي

ّ
بي ًة وتع�سّ

ّ
وقادوها �سيا�سة قومي

ة الترتيك 
ّ
الإمرباطورّية، ومنهم العرُب والأَرمن، فاإذا بعملي

اأو  خائناً  ُيعترب  ال�سيا�سَة  هذه  يناوئ  َمْن  وكلُّ  مبتغاُهم، 

ُة 
ّ
الهمجي ة 

ّ
الرتكي ة 

ّ
القومي حّلت  وهكذا  مارقًا!  اأو  معاديًا 

ة اجلامعِة ل�سعوب اململكة.
ّ
مكان الرابطِة العثماني

فاخوري،  عمر  كتاِب  ُة 
ّ
اأهمي الإجمال  على  هنا  ومن   

العرب«.  ينه�س  »كيف  ُعْنوانه  يف  وا�سحة  منه  والغايُة 

 الترتيك 
ُ
 على عن�رس اللغة مرجُعُه خطر

َ
كما اأّن اإحلاح عمر

متفاعلٌة  الأُّمة  تكوين  عنا�رس  اأّن  نعرف  الداهم. يف حني 

عن�رسٍ  اأيِّ  اإ�سقاط  اإىل  �سبيل  ول  ًا، 
ّ
جدلي بع�سها  مع 

يف  عن�رسٍ  كلِّ  وتاأثرِي  لرتابطها،  ذلك  ال�سل�سلة،  هذه  يف 

ها فيه اأي�سًا. والدليل اجلّذاب على 
ُ
�سائر العنا�رس وتاأثري

 ،
ّ
ة التقومي القومي

ّ
مو�سوع عن�رس اللغة يف زمننا، يف عملي

الهند  اأّن يف  اإليه عمر فاخوري،  ما ذهب  ينق�س  والذي 

فوقها،  قفز  اأّنه  نهرو  براعة  من  وكان  اللغات  من  غابًة 

هذا  فهل  الهند.  لعموم  اجلامعَة  اللغة  الإنكليزّية  وجعل 

ة، بزوال 
ّ
 حمى عن الهنود �سفتهم القومي

ّ
العمل ال�سيا�سي

ة عنهم اأم اأّن الإنكليزّية باتت عن�رسًا 
ّ
عن�رس اللغة الأ�سلي

د؟! ًا، ولكّنه م�ستجدٌّ وموحِّ
ّ
قومي

ة �سادرة، منذ �سّتة قرونٍ، يف نومٍ عميق 
ّ
والأُّمة العربي  

تعينها  فكرّية،  ثورة  اإىل  وجودّية  ةٍ 
ّ
ما�س بحاجةٍ  هي  لذا 

الفكرّي  اخلمول  وهذا  متني.   
ّ
قومي ِوْجدانٍ  تلّم�س  على 

ةٍ 
ّ
كمالي غاية  اإىل  املحتاجِة  اأّمتنا  طبيعة يف  بات  ال�سائد 

 
ّ
حقيقي كيانٍ  احلثيث خللق  ال�سعي  اإىل  وتدعوها  تهّزها 

ة. واحلياة 
ّ
العربي ة 

ّ
اجلن�سي لهم هي  للعرب وديانةٍ جديدة 

واملغلوُب  ة 
ّ
للقو والغلبة  فيه،  رحمة  ل  �رساع  ميدان 

للزوال  �سٌة 
ْ
ُعر ال�سغرية  وال�سعوب  الت�سّكي  م�سريه 

اإذا  اإّل  للعرب  م�ستقبل  ول  ة. 
ّ
القو جانب  اإىل  واحلقُّ 

اإذ  الثابتُة،  »اإّن جامعة اجلن�س وحَدها  تهم: 
ّ
بقومي كوا 

ّ
مت�س

ميكن اأن يرّد الإن�ساُن ما �سواها، بينا هو غري واجٍد �سبياًل 

الذي  والتاريِخ  الذي يجول يف عروقه،  دمه  نكران  اإىل 

خّطه اأجداده على جبهة الدهر، واللغِة واحل�سارة اللتني 

و�سع كّل منهما حجرًا من اأَحجارها« )�س ١٣٥(. لهذا 

ة عندنا، َوَجَب اأن 
ّ
فنحن، لنعمل على اإيقاظ الروح القومي

َفحاِت الّزاهيَة  ُنعنى بتاريخ اأَجدادنا امليامني، ونبعَث ال�سَّ

 درجة 
ّ
يف �سجّل هذا التاريخ الغابر. فاإّن »الفكر القومي

 الب�رسّي... وال�سعوب التي بلغت �ساأوًا 
ّ
من درجات الرقي

لها  ب  وتتع�سّ تها 
ّ
قومي تقّد�س  ة 

ّ
واملدني العلم  من  عاليًا 

ب« )�س ١٣٩(. والدليل على ذلك ما يدور  اأ�سدَّ التع�سّ

بني الباحثنَي الأتراِك من جداٍل حول بداية تاريخ الأُّمة 

ترك�ستان،  يف  الطورايّن  املنبع  اإىل  �ساعٌد  اأهو  ة، 
ّ
الرتكي

ة، 
ّ
احلالي بالدهم  يف  حلولهم  مع  ن 

ّ
ويتكو يبتدُئ  اأّنه  اأم 

ة 
ّ
لوا على القومي

ّ
ني م�سلمني؟ وهوؤلء عو

ّ
وقد َغَدْوا عثماني

ال�ساِد  اأَبناَء   
َ
اأَجدر وما  مقّد�س.  �سامٍ  مركزٍ  واأحّلوها يف 

وم�ستقبِلهم.  حياتهم  ِقواَم  ة 
ّ
العربي ة 

ّ
اجلن�سي يجعلوا  اأن 

ة.
ّ
ة تاأخذ ههنا معنى القومي

ّ
واجلن�سي

العمر،  ل 
َ
ُمْقَتب يف  ال�ساّب  الفتى  فاخوري،  عمر  اإّن   

املخطوَط  ها  بع�سَ ن�رسْت  التي  هذه  مذّكراته،  يف  يخّط 

حزيران   ١٥( ع٦  )�س٦،  ة« 
ّ
الوطني »الثقافة  جمّلُة 

١٩٥٧(، �س ٢١(، ما ي�سي باأّنه كان يحيا قلق املعرفة، 

واكتناَه ما يدور يف دنياه من اأَفكارٍ كربى، وهو الإن�سان 

مذّكراته  من  ويبدو  احل�سا�سية.  بالُغ  ولكّنه  العود،  طرّي 

هذه  منذ  فكاأّنه،   ،
ّ
الأدبي التعبري  يف  لفت  ن�سج  هذه 

البدايات، ُولد عمر الأديب الذي عرفناه بعدئٍذ ب�سولته 

هرة. يقول عمر: »اأنا يف ربيع العمر، ل اأجَتاوز 
ْ
التعبريّية املُب

الثامنَة ع�رسَة، تركُت املدر�سة منذ �سهرين، وقلبي طافح 

بالآمال الكبرية والأَحالم ال�سعيدة وامل�ساريع الوا�سعة!... 

نعم، خرجت من املدر�سة، ومل يكن ي�ستوعب دماغي اإّل 

ت، ول 
ّ
ة والتثب

ّ
َحُة الو�سعي

ْ
كلماٍت كبريًة، لي�س عليها َم�س
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واأَفكارًا  غام�سًة،  معلوماٍت  اإّل  لذلك  الآن  عنها  اأَعرف 

ة 
ّ
وال�سرتاكي ة 

ّ
الدميقراطي كاأَمثال  �سة، 

َّ
م�سو مبهمًة 

ًا«!
ّ
 جر

ّ
ة، وهلم

ّ
والنوامي�ِس الطبيعي

ه  ن�سّ يف  ورد  كما  عمر،  تركها  التي  املدر�سة  اأّما   

كانت  التي  ببريوت  ة 
ّ
العثماني ة 

ّ
الكّلي فهي  القريب، 

واأَدارها  اأَ�ّس�سها  وقد  ا�س، 
ّ
عب ال�سيخ  ة 

ّ
بكّلي �سهرية 

 
ّ
ووطني  

ّ
تعليمي دور  لها  وكان  الأزهري،  ا�س 

ّ
عب ال�سيخ 

بال�ستقالل  ينادون  و�سهداَء،  ني 
ّ
وطني جت 

ّ
خر فقد  كبري، 

العرب«  ينه�س  »كيف  كتابه  فاخوري يف  وعمر   .
ّ
العربي

كان يجاهر بالأَفكار التي كانت �سائعة بني اأَ�ساتذته وهم 

ة، كما هي منت�رسة بني اأَقرانه من 
ّ
اأعالٌم يف الدعوة القومي

ة، والذين �سلكوا �سبيل ال�ست�سهاد 
ّ
ة العثماني

ّ
طاّلب الكّلي

تها. على اأّن دعوة عمر فاخوري يف كتابه  من اأجل ُن�رسْ

اأَقرب  ة املت�سّددة، هي 
ّ
اآراءٍ يف القومي قامت على اقتبا�س 

ة وي�سّدد 
ّ
رمّبا اإىل املنحى اجلرمايّن الذي »يقّد�س« القومي

ب« لها، ومل يكن �سلوكه مع هذا املو�سوع  على »التع�سّ

الروَح  باحل�سبان  واأَخذ  الطراوة  داخلته  كما �سار، عندما 

تاأّثر  والتوادد، وذلك عندما  الت�سامح  َة وعواطَف 
ّ
الإن�ساني

رولن  ورومان  فران�س  اأناتول  باآراء  باري�س  يف  عمر 

وغريهما من َحَمَلة التنوير. اأّما عندما اعتنق عمر فاخوري، 

يف ال�سنوات ال�سبِع اأو الثماين الأخرية، من حياته اخلاطفة، 

َة الي�سار، فقد تعامل، مع مو�سوع تعريف الأُّمة، 
ّ
اإيديولوجي

يف �سوء فكره اجلديد. فهو، من حديٍث له من حمّطة راديو 

ة، وحيث كان 
ّ
ال�رسق، الذي غدا بعد ذلك الإذاعَة اللبناني

ه يف تعريف بناء الأُّمة، على بطالن الكالم على 
ّ
يعمل، ينب

َوْحَدة الدم اأو العرِق يف اأ�سا�س بناء الأُّمة. فهذا زعم باطل 

. ينبغي اأن نعّول يف تعريف الأُّمة 
ُّ
يدح�سه الواقع التاريخي

ة. يف حني 
ّ
ة والتاريخي

ّ
ة واجلغرافي

ّ
على العوامل الجتماعي

تكن  العرب« مل  ينه�س  »كيف  كتاِب عمر  اأّن حمتوياِت 

فاخوري،  عمر  فكاأّن  ة. 
ّ
بي التع�سّ الأَجواء  عن  متامًا  بعيدة 

 
َ
عمر على  يرّد   ،

ّ
العلمي  

ّ
ال�سرتاكي بالفكر  تلّقح  الذي 

الفتى ال�سابِّ الطالِع اإىل معرتك الفكر واحلياة. يقول يف 

كتابه »اأديب يف ال�سوق« )دار املك�سوف، بريوت ١٩٤٤(: 

اإطالقها  على  لالأمُم  لالأُّمة،  تعريٍف  اأَ�سّح  اأّن  نراه  »والذي 

اجلامع  التعريف  هذا  هو  خا�ّس،  بنوع  النا�سئة  ولالأُّمة 

النا�س،  ثابتة من  الأُّمة جماعة  املناطقِة:  املانع، على قول 

ًا، ذاُت لغةٍ م�سرتكة واأر�سٍ م�سرتكة وحياةٍ 
ّ
موؤلَّفٌة تاريخي

عبارته  م�سرتك يجد   
ّ
وتكويٍن روحي م�سرتكة  اقت�سادّية 

يف الثقافة امل�سرتكة« )�س ٩٩(.

كم يف تعريف الأُّمة،   حُمْ
ّ
هذا الكالم الأخري مارك�سي  

�سديق  هو  قائله  لكاأّن  ال�سالفة.  ة 
ّ
املثالي اأّيتها  وَوَداعًا 

وجال  َو�سال  خا�س  الذي  خوري،  رئيف  احلميم،  عمر 

اأُ�ستاذه ق�سطنطني زريق  َه 
َ
، وَجب

ّ
العربي  

ّ
القومي الفكر  يف 

« )دار 
ّ
بجراءة واقتدار، يف كتابه الرّد »معامل الوعي القومي

ة، 
ّ
القومي اأّن  يو�سح  حيث   ،)١٩٤١ بريوت،  املك�سوف، 

كما يذهب َوْفَق راأينا، كارل مارك�س يف عبارته ال�سهرية 

ة ُولدت يف ال�سوق«. يق�سد بذلك 
ّ
الباهرة، من اأّن »القومي

ة 
ّ
ال�سناعي النه�سة  وقياَم   

ّ
الأوروپي الإقطاع  تقّو�َس  اأّن 

من  ها 
َ
وغري الربجوازّية،  تكاثرت  حيث  املُُدن  ون�سوَء 

وراء  الدوافع  هي  ة، 
ّ
والجتماعي القت�سادّية  العوامل 

اأَعالِم  اأحَد  زريق،  ق�سطنطني  اأّن  حني  يف  ة. 
ّ
القومي ولدة 

ة 
ّ
، يقول باحللول التب�سيطي

ّ
 التقليدّي اخَلَطابي

ّ
الفكِر القومي

ة حول اجلهاد الأكرب وُيغرقنا 
ّ
وُيتحفنا باملواعظ الأخالقي

 ،
ّ
غيبي واإرٌث  خالد،   

ٌ
جوهر ة 

ّ
القومي فكاأّن  ات، 

ّ
بالعمومي

 لي�س اإّل! ويف كتابنا الذي وقفناه على 
ّ
ومو�سوٌع مناقبي

ة والعروبة« )دار الفارابي، 
ّ
»رئيف خوري، داعية الدميقراطي

خوري  »رئيف  حول  م�ستفي�س  كالم   )٢٠١٣ بريوت 

ة« 
ّ
العربي للَوْحَدة  رًا  ومنظِّ ًا 

ّ
قومي رًا  مفكِّ ة، 

ّ
القومي وامل�ساألة 

)�س ٤٢٢ - ٣٨٥(.

الذي  فاخوري  عمر  اإىل  ننظر  اأن  حاولنا  فقد  وبعد،   

الأ�سلوب  عن  بعيدةٍ  نقدّية  وبنظرةٍ  َفةٍ  بَن�سَ وجُنّله،  ه 
ّ
ُنحب

ْوَغ  الطاغي يف التعظيم والتمجيد. فاإّن كيل املدائح، و�سَ

�سيء.  يف  ة 
ّ
العلمي الدرا�سة  من  لي�ست  الباذخة،  النعوت 

ة 
ّ
ني، كما هو حال بقي

ّ
واأَح�َسُب، خمل�سًا، اأّننا، مع�رَس التقدمي

رين، الذين ان�سَوْوا حتت  الفرقاء عندنا مع الأُدباء واملفكِّ

اأَلويتهم، وقد �سدقت فيهم وفينا الآيُة الكرمية: »كلُّ حزٍب 

مع�رَس  نحن   ،)٣٠/٣٢ وم 
ُّ
الر )�سورة  َفِرحون«  لديهم  مبا 

ني نبذنا التقومَي الراجح والتحليَل النقدّي وجنحنا، 
ّ
التقدمي

ة«. وال�سيا�سة ما دخلت �سيئًا 
ّ
يف الغالب، اإىل »�سيا�سة اأدبي

اإّل واأَف�سدته. فاآن الأوان لطرد الدعايِة واحلما�سِة والتحّزِب 

فهي  ة، 
ّ
املو�سوعي احلقيقِة  اإكراُم  علينا  ووجب  والتربيِر؛ 

وحدها الباقيُة واملجدية.

في حين أن محتويات كتاب عمر »كيف يـــــــــــــــــــــــــنهض 
عمر  فكأن  التعصبية.  اأَلجواء  عن  تمامًا  بعيدة  تكن  لم  العرب« 
عمَر  على  يرد  العلمي،  االشتراكي  بالفكر  تلقح  الذي  فاخوري، 
الفتى الشاب الطالع إلى معترك الفكر والحيــــــــــــــــــــــــاة.
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رياض جنيب الّريس

صحايف متقاعد، 
يعمل يف النرش، 
سورية ولبنان.
صدر له
»صحايف الماسفات 
الطويلة« 20١٧.

قراءة يف جورج أورويل
من »١٩84« إىل هناية »الرجل األخري يف أوروبا«

ا�سمه  اإنكليزّي  كاتب  رفع  يونيو ١٩٤٩،   / يف حزيران 

 ،»١٩٨٤« بعنوان  له  �سدرت  رواية  يف  اأورويل  جورج 

ال�سعارات الآتية:

»الحرب هي السالم
الحرّية هي العبودّية

الجهل هو القّوة«

يف نهاية عام ٢٠١٣، كان ع�رسات املاليني من النا�س قد 

قراأوها يف اأكرث من ٧٠ لغة، العربية واحدة منها.

�سميث،  وين�ستون  ق�سة  بب�ساطة  تروي   ،»١٩٨٤«  

املوّظف ال�سغري يف دولة »اأو�سايانيا« الديكتاتورّية. هذه 

ة - باردة و�ساخنةـ مع القّوتني 
ّ
الدولة يف حرب �سبه م�ستمر

و»اإي�ستا�سيا«.  »يورا�سيا«  العامل:  الأخريني يف  العظميني 

 با�ستمرار. �سميث يعمل 
ّ

ظروف احلرب والتحالفات تتغري

حتى  ال�سحف  مقالت  كتابة  يعيد  احلقيقة،  وزارة  يف 

با�ستمرار.  ة 
ّ

املتغري احلاكم  احلزب  عقيدة  مع  تتنا�سب 

وكّل  �سميث  اأُلغيت.  ة  اخلا�سّ احلياة  انتهت.  ات 
ّ
احلميمي

ونومهم  م�ْسيهم  يف  للمراقبة  يخ�سعون  احلزب  اأع�ساء 

ة. لفتات يف 
ّ
ة« تلفزيوني

ّ
وبيوتهم بوا�سطة عني »اإلكرتوني

كّل مكان ترفع �سعار الدولة: »الأخ الكبري يراقبك«. الأخ 

الكبري هو زعيم احلزب احلاكم.

فجاأة يرتكب �سميث خطيئة فكرّية. ي�سيح يف فكره:   

�سميث  يرتكب  نف�سه  الوقت  الكبري«. يف  الأخ  »ي�سقط 

وزارة  يف  زميلته  جوليا،  حّب  يف  يقع  اأكرب.  خطيئة 

»اأو�سايانيا«. احلزب يدعو  احلقيقة. احلّب ممنوع يف دولة 

ة. الأطفال يولدون فقط بوا�سطة التلقيح 
ّ
اإىل العّفة اجلن�سي

البولي�س  للحزب.  هو   
ّ
�سخ�سي ولء  كّل  ال�سطناعي. 

القب�س على وين�ستون وجوليا ويقودهما  الفكرّي يلقي 

لأق�سى  �سميث  البولي�س  وُيخ�سع  احلّب.  وزارة  اإىل 

لأّيام   ١٠١ الغرفة  يف  معه  يحّقق  التعذيب.  درجات 

اإدخال  اإىل  به  والتعذيب  التحقيق  ي�سل  حتى  طويلة، 

وجهه يف قف�س يحتوي على فئران. عندئٍذ ينهار �سميث 

منه.  بدًل  التعذيب  لهذا  جوليا  يخ�سعوا  اأن  ويتو�ّسل 

للّذات  احرتام  من  عنده  بقي  ما  كّل  اخليانة  هذه  وُتنهي 

فقط  هنا  احلزب.  يف  كاماًل  ع�سواً  اأ�سبح  لقد  وكرامة. 

د.
ّ
 جي

ّ
ُيعرَتف به كحزبي

هكذا ت�سّور جورج اأورويل العامل عام ١٩٨٤. وعندما   

كتب اأورويل هذه الرواية يف نهاية الأربعينيّات، كان العامل 

قد خرج لتّوه من احلرب العامليّة الثانية. كانت هزمية هتلر 

النا�س. وكانت احلرب  اأذهان  والنازّية ل تزال �ساربة يف 

فرانكو  اجلرنال  بانت�سار  انتهت  قد  الإ�سبانيّة  الأهليّة 

ال�سوفييتي.  والحتاد  رو�سيا  �سيّد  �ستالني  وكان  والفالجن. 

الوليات  وكانت  فقرية.  طبقيّة  دولة  بريطانيا  وكانت 

وكانت   .
ّ
الغربي العامل  زعامة  اإىل  بعد  تطمح  مل  املّتحدة 

واحتاللها  النازّية  اأيدي  تلعق جراح هزميتها على  فرن�سا 

لأكرث من اأربع �سنوات. وكانت اأملانيا خراباً. وكانت اأوروبا 

مهّدمة. وكانت الأفكار والعقائد ال�سائدة يف تلك ال�سنوات 

�س لزلزال خيبة اأمل املثّقفني الغربيّني بامل�سلَّمات التي 
ّ
تتعر

 كّله 
ّ
 الأوروبي

ّ
تعّلموها يف املدار�س. وكان الفكر ال�سيا�سي

يخ�سع لإعادة نظر �ساملة.

كان اأورويل يحتقر املثّقفني، اإّل اأّنه كان واحداً منهم.   

ناقداً  كان  قدمني.  على  ت�سري  متناق�سات  جمموعة  كان 

الإنكليزّية  ولغته  ط 
ّ

املب�س باأ�سلوبه  ا�ستطاع  اً 
ّ
وثقافي ًا 

ّ
اأدبي

اأحال  ًا 
ّ
�سحافي كان  للعاّمة.  النقد   

َ
ُيفهم اأن  ال�سل�سة 

اأف�سل كّتاب املقال  ة اإىل فنٍّ راقٍ. كان 
ّ
الكتابة ال�سيا�سي

بالإنكليزّية - ب�سهادة النّقاد - يف هذا الع�رس. وكان اأّول 

ة ت�سل اإىل مرتبة الفّن اخلاّلق 
ّ
من جعل الرواية ال�سيا�سي
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كان  زمن  يف  احلقيقة  يقول  اأن  مهّمته  جعل  لقد  ز. 
ّ
املمي

معا�رسوه قد �سّدقوا اأّن التاريخ هو الكذب.

لكّن جورج اأورويل مل يكن جورج اأورويل. كان ا�سمه   

اأٍب كان يعمل  اأريك بلري. ولد يف الهند عام ١٩٠٣ من 

اآلف الإنكليز الذين  موّظفاً يف حكومة الهند، مثله مثل 

مرتامية  ة 
ّ
الربيطاني الإمرباطورّية  �سوؤون  يديرون  كانوا 

ة متو�ّسطة. 
ّ
اأّمه من طبقة ريفي الأطراف يف حينه. وكانت 

كان  كيف  اإّل  يذكر  ل  طفولته،  اإىل  اأريك  يتطلع  وعندما 

 والديه احلفاظ على املظاهر فقط. »حتى دْخل العائلة 
ّ
هم

من  الثامنة  بلغ  وعندما  املظاهر«.  على  َف  ُي�رسْ كان  كّله 

يقول:  داخله، كتب  تنمو يف  د 
ّ
التمر بذرة  واأخذت  عمره، 

»اأنا �سعيف، لي�س عندي مال. اأنا ب�سع. اأنا مكروه. م�ساب 

ب�سعال مزمن. اأنا جبان. اأنا ولد غري مقبول«. كانت حا�ّسة 

عادة  عك�س  على  تكرب،  بداأت  قد  لذاته  ارم  ال�سّ النقد 

دين، الذين يقعون يف غرور حّب الذات.
ّ
املتمر

ة 
ّ
درا�سي منحة  نال  �سابًا  بلري  اأريك  اأ�سبح  عندما   

له اللتحاق مبدر�سة »اأيتون« ال�سهرية 
ّ
قه تخو

ّ
ب�سبب تفو

يف  احلاكمة  والطبقة  ة 
ّ
الربيطاني ة 

ّ
الأر�ستقراطي معقل 

البالد. ومل يخّفف جناحه يف اللتحاق بـ»اأيتون«، كطالب 

)فوالده موّظف �سغري وفقري(،  الأق�ساط  ق ل يدفع 
ّ
متفو

من نقده الذاتي ال�سارم وت�ساوؤمه ال�سوداوّي. فبدًل من 

ال�سعور بالنت�سار كتب يقول: »الف�سل، الف�سل، الف�سل. 

العميقة  القناعة  هي  هذه  اأمامي.  الف�سل  ورائي.  الف�سل 

التي اأحملها«.

»اأيتون«  �سنة يف  �سنوات ون�سف  اأربع  اأريك  ق�سى   

من دون اأن يحّقق اأّي جناح. حّقق نبوءته بالف�سل، وكان 

الك�سل مهّمته، اإّل يف القراءة. قراأ كثرياً، قراأ كّل كّتابه 

كيبلينغ،  اإىل  ولز  اإىل  ثاكاري  اإىل  ديكنز  من  لني  املف�سّ

لكّن  ال�سعر.  وكتب  الإنكليزّي.  والفكر  الأدب  اأعمدة 

يف  وف�سل  النجاح.  اإىل  تو�ساله  مل  وال�سعر  القراءة 

احل�سول على مقعد يف جامعتي اأوك�سفورد اأو كامربدج 

جو مدر�سة »اأيتون«. ومل يفز باأّية 
ّ
حيث يذهب عادة متخر

منحة. اأبوه الفقري ل ي�ستطيع اأن يدفع اأق�ساط اجلامعات 

ة. كان الف�سل وراءه فعاًل، واأمامه قوًل.
ّ
الأر�ستقراطي

وفتحت  اإنكلرتا يف وجهه،  الوظيفة يف  اأبواب  اأغلقت   

اأن يلحق  ر 
ّ
لأقرانه يف »اأيتون« الذين دخلوا اجلامعات. قر

الإمرباطورّي،  الهند  ببولي�س  التحق  اإنكلرتا.  ويرتك  باأبيه 

�سنوات.  خم�س  اأم�سى  وهناك  بورما.  يف  للخدمة  واأُر�سل 

حمماًل  عاد  بالده.  اإىل  وعاد  البولي�س  من  ا�ستقال  بعدها 

يبداأ  اأن  قرر  لقد  ليكتب.  عاد  بالذنب.  ال�سعور  من  باأطنان 

ر اأن ي�سبح كاتباً.
ّ
م�ساراً جديداً ويّتخذ ا�سماً جديداً. لقد قر

اآخر  ومقال   )١٩٣١( »الإعدام«  بعنوان  له  مقال  يف   

بعنوان »قتل الفيلة« )١٩٣٦( �سّور اأعمال الإمرباطورّية 

القذرة عن قرب )�سدرا فيما بعد يف كتاب بعنوان »اأّيام 

قد  ال�ساّب  الكاتب  كان  املقالني  هذين  وبني  بورما«(. 

ًا اأّن مكانه هو اإىل جانب امل�سطهدين 
ّ
اأعلن للنا�س نهائي

وامل�ست�سعفني. ويف ال�سنوات الع�رس التي تلت عودته من 

ة اإىل 
ّ
بورما اإىل اإنكلرتا، بداأت رحلة الكاتب الدونكي�سوتي

 ا�سمه حتى 
ّ

ال�سهرة واأ�سبح ا�سمه جورج اأورويل. لقد غري

مهم البورجوازّية - الطبقية - املتو�سطة.
َ
ل يحرج اأهله وقي

ة يف غرفة �سغرية يف 
ّ
البوهيمي اأورويل  بداأت رحلة   

باملت�سّكعني  يختلط  الفقرية،  اأحيائها  من  حي  يف  لندن 

لهجته  اإخفاء  ني، حماوًل 
ّ
والبوهيمي والفقراء  وال�سكارى 

رفاقه  مع  تف�سحه  ل  حتى  ة 
ّ
الأر�ستقراطي ة« 

ّ
»الأتيوني

ة يف 
ّ
اجلدد من املعّذبني يف الأر�س. واأغرته احلياة البوهيمي

قراأ و�سمع عنها  التي كان قد  باري�س،  اإىل  بال�سفر  لندن 

ات. يف باري�س عمل يف غ�سل ال�سحون يف 
ّ
يف الع�رسيني

مطعم ثالث ع�رسة �ساعًة يف اليوم. وبني غ�سل ال�سحون 

يف  يتاأّجج  الطموح  كان  تن�رس  ل  التي  املقالت  وكتابة 

 ١٩٣٣ عام  الأّول  كتابه  وكتب  روائيًا.  لي�سبح  داخله 

بعد  جمّدداً  بالده  اإىل  عاد  وعندما  ولندن.  باري�س  عن 

ة 
ّ
ن�رس كتابه بداأت م�ساكل اإنكلرتا القت�سادّية وال�سيا�سي

تقلقه. وكتب كتابه الثاين عن البطالة والفقر يف اإنكلرتا 

ة والتفاوت العتقادي.
ّ
عام ١٩٣٦ وعن �سحايا الطبقي

ر�سيف  اإىل  »الطريق  املعنون  الكتاب  هذا  كان  لقد   

عدم  ظروف  كّل  لإزالة  ة 
ّ
ال�سرتاكي اإىل  دعوة  ويغان«، 

يتفّتح.  بداأ  قد   
ّ
ال�سيا�سي وعيه  كان  بالده.  يف  امل�ساواة 

ة 
ّ
والطبقي ة 

ّ
الراأ�سمالي ة 

ّ
ماهي عن  يت�ساءل  اأخذ  كذلك 

ة تنتقد بعنف 
ّ
ته املثالي

ّ
وظروف كلٍّ منهما. كانت ا�سرتاكي

ومفّكرين  ني 
ّ
�سيا�سي من  الإنكليز،  ني 

ّ
ال�سرتاكي كّل 

وامل�سطهدون  الفقراء  ينتقل  اأن  اأورويل  وخاف  وكّتاب. 

ة. 
ّ
اإىل ديكتاتورّية ال�سرتاكي ة 

ّ
الراأ�سمالي من ديكتاتورّية 

اأدعياء  نظرّيات  كذب  من  امل�ست�سعفني  على  خاف 

ة، حتى كتب يقول:
ّ
ال�سرتاكي

قرأ  القراءة.  إال في  الكسل مهمته،  وكان  بالفشل،  نبوءته  حقق 
كثيرًا وكتب الشعر. لكن القراءة والشعر لم توصاله إلى النجاح.
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»احلقيقة اأن عدداً كبرياً من النا�س الذين يقولون عن   

اجلماهري  ك 
ّ
حتر لهم  الثورة  تعني  ل  ني، 

ّ
ا�سرتاكي اأنف�سهم 

الذين يطمحون اإىل اأن ينت�سبوا اإليهم. اإّنها تعني جمموعة 

اإ�سالحات نفر�سها »نحن« الأذكياء على: »هم الأغبياء« 

من الطبقة الدنيا«.

اأن  ي�ستطع  مل  ال�سرتاكّية،  اأورويل  مثالّية  تفّتح  مع   

الدولّية«، ويذهب  اإىل »فيلق ال�سرتاكّية  يقاوم الن�سمام 

فرانكو  فران�سي�سكو  اجلرنال  قوات  ليحارب  اإ�سبانيا  اإىل 

بادئاً  مدريد،  يف  املنتَخبة  الي�سارّية  احلكومة  قلب  الذي 

فر�سة  اإليه  بالن�سبة  كانت  لقد  الإ�سبانّية.  الأهلّية  احلرب 

وعندما  الفا�سّية«.  وجه  الدميقراطّية يف  »تقف  لكي  اأخرية 

ة 
ّ
»املر اإنها  يقول  كتب   ،١٩٣٦ عام  بر�سلونة  اإىل  و�سل 

العاملة  الطبقة  تتوىّل  مدينة  يف  نف�سي  اأجد  التي  الأوىل 

 اأورويل »با�ستن�ساق هواء امل�ساواة«.
َ
فيها احلكم«. لقد �ُسِحر

بعد  نف�سه  اأورويل  وجد  فقد  خدعته.  بر�سلونة  لكّن   

هم  ال�سيوعّيني  اأّن  املحلّية،  بر�سلونة  ملي�سيا  اإىل   
ّ
ان�سم اأن 

الذين يطلقون النار عليه ل فالجن فرانكو وع�سكره. وجرح 

اأورويل بر�سا�س ال�سيوعّيني الذين جاء اأ�ساًل للدفاع عن 

القتال  فيها. وعلم خالل  ي�ساركون  كانوا  التي  اجلمهورية 

اأجلها قد  ال�سالح من  التي حمل  اأّن احلكومة ال�سرتاكّية 

 
ّ
اإليها، والتي ت�سم  

ّ
ان�سم التي  بر�سلونة  اأّن ملي�سيا  اأعلنت 

�ستات العّمال والفاّلحني والكادحني، غري �رسّعية. واكت�سف 

اأّن ما تريده مو�سكو هو غري ما يريده امل�ست�سعفون. ووجد 

ون  ُي�سمَّ اأ�سبحوا  قد  ال�سالح  رفاق  اأّن  فجاأة  اأورويل 

ال�سحافة  قبل  من  فرانكو«  و»مرتزقة  »الفا�سي�ست« 

ال�سيوعّيون  �سيطر  وعندما  والعامل.  اأوروبا  يف  ال�سيوعّية 

اأورويل  هرب  الت�سفيات،  عملّيات  وبداأت  بر�سلونة  على 

من امل�ست�سفى واختباأ �سّتة اأ�سهر حتى عاد اإىل بالده.

عالماٍت  الإ�سبانّية  الأهلّية  واحلرب  بر�سلونة  تركت   

من  كتاباته  كّل  �ساحبت  اأورويل،  �سخ�سّية  يف  فارقة 

يفر�س  لها  �س 
ّ
تعر التي  باخليانة  احل�ّس  كان  لقد  بعدها. 

ال�سهري  با�ستمرار على تفكريه وقلمه. و�سدر كتابه  نف�سه 

ة  »حتّية وفاء اإىل كتالونيا« عام ١٩٣٦ الذي يروي فيه ق�سّ

وواجهة  ال�سهرة  واجهة  اإىل  الكتاب  هذا  ودفعه  احلرب. 

اخلالف وتعّدد الآراء حول كتاباته واآرائه. وفتح عليه النار، 

وال�سرتاكّيون  والرتوت�سكّيون  واملارك�سّيون  ال�سيوعّيون 

بكّل فروعهم. لقد ف�سح اأورويل كذبة احلرب عندما قال:

»لقد راأيت معارك كبرية ُيكتب عنها، عندما مل يكن هناك 

معارك. و�سمتاً كبرياً عندما كان يقتل مئات الرجال. لقد 

باجلنب  تدان  ب�سجاعة  حتارب  كانت  التي  القّوات  راأيت 

طلقة  عليهم  تطلق  ومل  قّط  يحاربوا  مل  واآخرين  واخليانة. 

واحدة َيْحَيون كالأبطال يف معارك وهمّية«.

لقد اأخافت ظاهرة الكذب هذه اأورويل اإىل اأبعد احلدود،   

لأّنها كما كتب »تعطيني ال�سعور باأّن كل مفهوم املو�سوعّية 

دقّية قد بداأ ينح�رس ويغيب عن هذا العامل«. واحلقيقة وال�سِّ

يف  تختمر   »١٩٨٤« رواية  فكرة  بداأت  هنا  ومن   

�سّد ظاهرة  كتاباته  اأورويل  �س 
ّ
كر احلني  ذلك  ومنذ  راأ�سه. 

للفا�سّية، وت�سّدى  لل�ستالينّية، وت�سّدى  فت�سّدى  الكذب، 

للراأ�سمالّية. حتى مقالته يف النقد الأدبي، كانت تقوم على 

كان  اأورويل  لكّن  ترّوج.  التي  الكذبة  من  اخلوف  مفهوم 

يحارب على كّل هذه اجلبهات عدّواً واحداً، هو الديكتاتورّية 

كان  واأ�ساليبها.  وعقائدها  واأ�سكالها  �سَورها  جميع  يف 

يحارب كذب الكّتاب املثّقفني وخيانة ال�سيا�سّيني و�سيطرة 

على  الرقابة  يحارب  كان  الع�سكرّيني.  وت�سّلط  احلزبّيني 

الفكر واللغة والفّن والكتابة. كان يحارب تدجني اجلماهري 

بالإرهاب والإقناع. كان يحارب اإلغاء الفرد والفردّية. كان 

كذلك  هتلر.  كذلك  حماربتها.  يجب  ظاهرًة  �ستالني  يعترب 

اأمام جحافل  الدميقراطّية يف خطر  اأّن  يعتقد  كان  فرانكو. 

 الذي يهّددها. كانت خطوط 
ّ
الإرهاب الفكري. ال�سيا�سي

قد  �سعاراتها  وكانت  تن�سج،  بداأت  قد   »١٩٨٤« رواية 

بداأت تظهر على اجلدران:

»الحرب هي السالم
الحرّية هي العبودّية

الجهل هو القّوة«

لكن رواية »١٩٨٤« مل تظهر. لقد طرقت ال�سهرة القابلة 

للجدل باب اأورويل من دون اأن يرتكه الفقر، فظّل يكتب 

يف  اأ�سبوعي  مقال  كاتب  ورجع  واملجاّلت،  ال�سحف  يف 

يف  ناقداً  وعمل  العمالّية،  ال�سرتاكّية  »مرتبيون«  �سحيفة 

عدد من ال�سحف، واأخذ يذيع من حمّطة الإذاعة الربيطانّية 

املوّجهة اإىل الهند واآ�سيا، ومل يكتب بعد رواية »١٩٨٤«.

برشلونــــــــــــــــــــــــــــــــة خدعته. فقد وجد أورويل نفسه 
بعد أن انضم إلى مليشيا برشلونة المحلية، أن الشيوعيين هم 
الذين يطلقون النار عليه ال فاالنج فرانكو وعسكره. واكتشف أن 
ما تريده موسكو هو غير ما يريده المستضعفـــــــــــــــــــــــون.
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كتب رواية ق�سرية بعنوان »مزرعة احليوان«، )ترجمها   

التي   )١٩٦٧ عام  يف  جربا  اإبراهيم  جربا  العربّية  اإىل 

�س  اأ�سبحت فيما بعد اأ�سهر اأعمال اأورويل، واأ�سبحت تدرَّ

كانت   .
ّ
احلقيقي باملعنى  رواية  تكن  ومل  املدار�س.  يف 

خرافة اأ�سطورّية على ل�سان احليوان. يف هذه الرواية تثور 

على �ساحب  لياًل ونهاراً  املرهقة والعاملة بجد  احليوانات 

�رسعان   - اخلنزير   - الثورة  قائد  لكّن  امل�ستِغّل.  املزرعة 

الأقوال  مقّومات  من  اأ�سبح  �سعاراً  رفع  اأن  بعد  ما خانها، 

الإنكليزّية ال�سهرية: »كّل احليوانات مت�ساوية، لكّن هناك 

بع�س احليوانات اأكرث م�ساواة من غريها«.

احليوان«،  »مزرعة  النا�رسين  من  كبري  عدد  ورف�س   

وكان  �ستالني.  بجوزيف  �سبهاً  اخلنزير  يف  وجدوا  لأّنهم 

واأمريكا �سّد هتلر يف ذلك احلني،  لإنكلرتا  �ستالني حليفاً 

 
ّ
ال�ستاليني للّنظام  جارحاً  نقداً  الرواية  يف  وجدوا  كذلك 

بقبولها،  نا�رس  غامر  اأن  اإىل  ال�سوفييتي.  الحتاد  يف 

»مزرعة  مردود  وجاء  »كبرياً«.  ك�سباً  ورائها  من  وحّقق 

احليوان« ب�سيء من الراحة املاليّة لأورويل، فا�ستغنى عن 

والأ�سهر  الأخرية  روايته  يكتب  وبداأ  ال�سحافية،  الكتابة 

به منذ مطلع  اأ�سيب  الذي  ال�سّل  »١٩٨٤«، وكان مر�س 

�سبابه قد اأخذ ينه�سه، وكانت زوجته قد توّفيت قبل ذلك 

اأنهى روايته. وتزّوج  باأربع �سنوات. و�سارع املر�َس حتى 

ة الثانية وهو على فرا�س املر�س. و�سدرت »١٩٨٤«. 
ّ
للمر

وعا�س �سبعة اأ�سهر بعد �سدورها، ومات بعد ثالثة اأ�سهر 

كانون   ٢١ يف  اأورويل  جورج  مات  الثاين.  زواجه  من 

الثاين / يناير ١٩٥٠.

بعد  التي عا�سها  ال�سبعة  الأ�سهر  اأورويل يف  ا�ستطاع   

�سهرية،  رواية  �ست�سبح  اأّنها  يدرك  اأن   ،»١٩٨٤« �سدور 

معاً.  اء 
ّ
والقر النّقاد  فهمها من  ُي�ساء  رواية  �ستظّل  ولكّنها 

فحاول قبل موته باأ�سابيع اأن يكتب تو�سيحاً لها، فقال:

على  هجوماً  تكون  اأن  الأخرية  بروايتي  املق�سود  »لي�س 

ال�سرتاكّية وحزب العّمال الربيطاين )الذي اأوؤيده(، ولكّنها 

تعري�س لل�سذوذ والت�سويه الذي ميكن القت�ساد املركزّي 

اأن يعري نف�سه اإليه كما تطّبقه ال�سيوعّية والفا�سّية. اإّنني ل 

اأعتقد اأّننا �سن�سل اإىل نوع املجتمع الذي اأ�سفه يف روايتي. 

لكّنني اأعتقد اأّننا قد ن�سل اإىل �سيء �سبيه به«.

ومل ي�سّدق اأحد الكاتب. لكّنهم �سّدقوا الرواية.  

هذا ما يب�رّشنا به »198٤«

يعترب  كان  املطاف؟  نهاية  يف  اأورويل  يقف  كان  اأين 

رفاقه  من  الكثريين  اأّن  مدركاً  الي�سار«،  »رجل  نف�سه 

غري  اأو   - فة« 
ّ
»املتطر اآراءه  ي�ساركونه  ل  ة 

ّ
ال�سرتاكي يف 

التقليدّية، بينما اعترب اليمني اأّن روايتيه »مزرعة احليوان« 

لكّن  لها.  الي�سار  للثورّية ومفهوم  اإدانة  و»١٩٨٤«، هما 

اأكرث  الزمن.  مع   
ّ

تتغري  - وميني  ي�سار   - امل�سطلحات  هذه 

ت اليوم على �سوت اأورويل، ومع مرورها 
ّ
من ٦٠ عاماً مر

ة 
ّ
والعقلي الديكتاتورّية  الأنظمة  اإدانة  اأن  �ساحبها  اأثبت 

ّية 
ّ
احلر فمفهوم  معاً.  والي�سار  اليمني  تطاول  التوتاليتارّية 

كلٌّ ل يتجّزاأ.

 
ّ
داً. لعّل اأهم

ّ
اً جي

ّ
مل يكن جورج اأورويل منّظراً �سيا�سي  

ُيفّكرون جّدّياً  النا�س العادّيني  اأّنه جعل  اإجنازاته ككاتب 

ّيات. جعلهم يت�ساءلون عن ماهية العقائد 
ّ
ة احلر

ّ
يف ق�سي

ون واملنّظرون عليهم. دعا 
ّ
والأفكار التي يطرحها ال�سيا�سي

ن، يف الع�رس الذي  النا�َس اإىل التفكري وحدهم من دون ملقِّ

ة تريد من يفّكر عنها، بل َمن ياأمرها 
ّ
كانت فيه الإن�ساني

العقائد  اأدان  لقد  نة. 
ّ
معي وجهة  حتديد  دون  من  ري 

َّ
بال�س

مفهومها  بكامل  احلرّية  م 
َ
قي كانت  م. 

َ
القي ح�ساب  على 

والزعماء  والأحزاب  ات 
ّ
الإيديولوجي كّل  فوق  واأقانيمها 

ة لفظة حمرتمة ذات 
ّ
عنده. حاول اأن يجعل من ال�سرتاكي

ني 
ّ
مفهوم اإن�سايّن �سمويّل، مبعداً اإّياها عن ت�سويه ال�سيا�سي

ني لها. رمّبا مل ينجح.
ّ
واحلزبي

اإّل  الت�ساوؤم.  بل كان مغرقاً يف  مت�سائماً.  اإن�ساناً  كان   

ل  اً 
ّ
حقيقي اإمياناً  يوؤمن  كان  الت�ساوؤم،  هذا  كّل  رغم  اأّنه، 

ال�سعيف،  اله�ّس  الإن�سان، ذلك املخلوق  بقدرة  له  حدود 

والتغّلب على �سعاب حياته  اأقداره  م�سار  على ت�سحيح 

ميار�س  اأن  يفّكر.  اأن  ب�سيطة:  جذرّية  ة 
ّ
راديكالي ة 

ّ
بعملي

التفكري وحده. اأّل ين�ساق وراء دعاة املذاهب والعقائد من 

دون اأن ي�سّكك فيها ويت�ساءل عنها. كان يخاف الفو�سى 

ة، اإّل اأّنه كان يخاف اأكرث على �سياع احلرّية.
ّ
ال�سيا�سي

اإىل  بالّن�سبة  الت�سوية  من  موقفه  اأورويل  اخت�رس   

 والفكرّي عندما كتب عام ١٩٤٣:
ّ
احلرّيات والتقومي الأدبي

 يل 
ٌّ
»اأن تقول اإّن فالنًا كاتب موهوب، لكّنه عدٌوّ �سيا�سي

أهم إنجازاته ككاتب أنه جعل الناس العاديين يفكرون جديا في 
قضية الحريات. جعلهم يتساءلون عن ماهيـــــــــــــــــــــــــــــة
العقائد واألفكار التي يطرحها السياسيـــــــــــــــــــــــــــــــــون 
عليــــــــــــــــــــــــهم. دعا الناس إلى التفكير وحدهم من دون 
ملقن، في العصر الذي كانت فيه اإلنسانية تريد من يفكر عنها.
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و�ساأبذل ُجهدي لإ�سكاته، اأمر مقبول. حتى لو جنحت يف 

اً جتاه 
ّ
اإ�سكاته بقّوة ال�سالح، فاأنت مل ترتكب ذنباً حقيقي

 يل، 
ٌّ
الفكر. اخلطيئة املميتة اأن تقول اإّن فالنًا عدوٌّ �سيا�سي

ئ«.
ّ
لذلك فهو كاتب �سي

كان اأورويل فوق الت�سوية على ح�ساب الفكر.  

ة. كان غا�سبًا من 
ّ
كان الغ�سب �سفة اأورويل الأ�سا�سي  

ة. 
ّ
نوعية احلياة التي كانت تعي�سها الطبقة العاملة الربيطاني

كان غا�سباً على الفقر امل�ست�رسي يف املجتمع الربيطايّن. 

كان غا�سبًا على نظام الطبقات املعمول به يف بريطانيا. 

لأّنها  العاملة  الطبقة  على  كان   
ّ
احلقيقي غ�سبه  اأّن  اإّل 

اأفكار وبال طاقة. كانت طبقة من  كانت بال �سوت، وبال 

اأّنها  دون �سمري. كانت طبقة منحّطة. و�سبب انحطاطها 

والطاقة  والقاعدة  ال�سوت  لنف�سها  اأن تخلق  ف�سلت يف 

يف يف وجه الظلم املحيط 
َّ

لتخرج من تعا�ستها ولرتفع ال�س

بها. كان يريد من اجلماهري امل�سحوقة اأن ت�ستعمل عقلها 

ل قلبها ول ك�سلها ول ا�ست�سالمها.

لي�س مهّمًا اأن يّدعي اليوم اأيٌّ من اليمني اأو الي�سار اأبّوته   

لأورويل واأفكاره بعد مرور اأكرث من ن�سف قرن على وفاته. 

 اأّن اأفكار اأورويل ما زالت �ساحلة لال�ستعمال ومثرية 
ّ
املهم

 من ذلك 
ّ
للجدل واأ�سيلة الهدف بعد كّل هذه ال�سنني. الأهم

املجتمع  خلق  يف   »١٩٨٤« رواية  يف  اأورويل  نبوءة  اأّن 

 التوتاليتارّي يف العامل قد حتّققت.
ّ
 الرقابي

ّ
التع�ّسفي

واإذاعاته  العامل  �سحافة  تثريها  التي  ال�سّجة  اإّن   

الأ�سا�س.  اأورويل، وهي  اأفكار  لي�ست حول  وتلفزيوناته 

بل اإّن ال�سّجة كّلها هي اأّن اأورويل قد حّدد عام ١٩٨٤ 

يف عنوان روايته، على اأّنه العام الذي �سي�سهد قيام الدولة 

الديكتاتورّية التوتاليتارّية يف العامل، التي �ست�سلب كّل 

وتخلق  املفردات  حتديد  وتعيد  القِيم  وتقلب  احلرّيات 

الفردّية ومتنع  بالإرهاب وتلغي  املتناق�سات وتتعامل  لغة 

من  وتزيد  اجلمال  وتكره  ات 
ّ
اخل�سو�سي وترف�س  احلّب 

بناء ال�سجون وتغلق املدار�س وحْتجر على الفكر وحتتقر 

املروءة والوفاء.

رواية  اأفكار  من   ١٩٨٤ عام  العامل  اقرتب  هل   

ويعطي  نعم،  يقول:  َمْن  هناك  واأحداثها؟   »١٩٨٤«

ع�رسات الأمثلة. وهناك َمْن يقول: ل، ويوؤّكد اأّن اأورويل 

تذّكروه  النا�س  اأّن  اأورويل  ماأ�ساة  ومت�سائماً.  مباِلغاً  كان 

لأّنه ارتبط يف اأذهانهم بهذا التاريخ. ولو حافظ اأورويل 

على عنوان الرواية الأ�سلي - »الرجل الأخري يف اأوروّبا« 

 لنبوءته، ملا �سّج العامل 
ّ
- ومل يرتبط بتحديد موعد زمني

اليوم با�سمه وباأفكاره.

اأورويل  جورج  يعني  وماذا   ،»١٩٨٤« تعني  ماذا   

اأو يف الأم�س؟   اليوم 
ّ
اأو للمواطن العربي  

ّ
للقارئ العربي

اجلواب بكّل اأ�سف: ل �سيء.

ل �سيء لأّن لي�س هناك يف رواية اأورويل �سيء مل يعرفه   

متار�سه  ومل  الأخرية،  �سنة  اخلم�سني  طوال   
ّ
العربي املواطن 

، عليه. ل 
ّ
الأنظمة التي تعاقبت على امتداد الوطن العربي

 الفرد املقهور 
ّ
جديد يف رواية اأورويل بالّن�سبة اإىل العربي

اأورويل  اأفكار  يف  جديد  ول  واحلرّية.  الكرامة  واملحروم 

مل ُيطبَّق على اجلماهري العربّية امل�سحوقة، ول مفاجاأة يف 

فعندما  اخلليج.  اإىل  املحيط  من  العرب  تخ�ّس   »١٩٨٤«

كتب اأورويل روايته مل يكن العرب يف احل�سبان.

لكّن اأورويل واأعماله الكثرية يجب اأن تعني كّل قارئ   

 ما زال يجهل �رسورة التفكري وحده ومتعة الرف�س 
ّ
عربي

ن، اأّياً كان ا�سمه ونوعه. ميزة  ومقاومة الن�سياق وراء امللقِّ

كتابات اأورويل اأّنها كلها ذات دللة مبا�رسة تكاد تكون 

بالعقائد  وعالقته   
ّ
العربي املواطن  معاناة  عن   - ة 

ّ
تف�سيلي

والأفكار وال�سلطة. كّل ما يف كتب اأورويل يجب اأن ي�سّد 

عن  والّت�ساوؤل  الّذات  عن  البحث  اإىل  املواطن  القارئ 

اخلبز والكرامة. بل ل خبز ميكن اأن تعطيه ال�سلطة من دون 

ة حتري�س على الذات.
ّ
كرامة. اإّن قراءة اأورويل هي عملي

الدرا�سة،  مقاعد  على  واأنا  كقارئ  اأورويل  عرفت   

رة يف الربنامج 
ّ
عندما كانت روايته »مزرعة احليوان« مقر

يف  اأفهمها  مل  واأ�سلوب.  واأدب  كلغة  قراأتها   .
ّ
الدرا�سي

اأ�سطورّية  خرافة  د 
ّ
جمر كانت   .

ّ
�سيا�سي كفكر  حينه 

تفّتحنا  وبداأ  كربنا  وعندما  احليوانات.  ل�سان  على  ممّلة 

والناقد. ويف  الكاتب  باأورويل  معرفة  ازددت   ،
ّ
ال�سيا�سي

 بكثري من رواياته، 
ّ
اأهم اأّن مقالته ونقده  راأيي املتوا�سع 

 وهمومه ومتاعبه 
ّ
واأكرث دللًة على اأو�ساع املواطن العربي

وطموحاته وق�سوره.

كثرية  اأ�سياء  على  عيوننا  يفتح  اأّنه  اأورويل  ة 
ّ
اأهّمي  

نعي�سها ونعرف اأّنها معنا منذ اأن ُولدنا. لكّنه على الأقل 

واإعادة  حولها  والت�ساوؤل  فيها،  التفكري  اإىل  �سيدفعنا 

القليل  اإىل  ة عط�سى دائمًا 
ّ
العربي النف�س  اإّن  النظر فيها. 

من الت�ساوؤم البّناء.

وع�رس  الكراهية  وع�رس  احلرب   
ُ
ع�رس َدهَمنا  لقد   

ول  احلّب  ول  ال�سلم  الآن  نعرف حتى  مل  ونحن  اجلهل، 

العلم، فما بالك باحلرّية.

اأورويل، واأهاًل »١٩٨٤«. فعلى الأقّل  وداعًا جورج   

نعرف اأّنك لن حتمل اإلينا اأّية مفاجاأة. حتى ع�رس املفاجاآت 

 من هنا!
ّ
مل مير
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سالمة كيلة

كاتب، فلسطني.

المادّية التارخيّية أم التصّور المادّي للّتارخي؟

ا�ستبدالها  اأو  التاريخية  باملادية  النظر  اإعادة  طرح  اإّن 

عن   
ّ

يعرب اإّنه  بل  اً 
ّ
�سكلي لي�س  للتاريخ  املادي  بالت�سور 

اإىل  ت�سري  ة 
ّ
التاريخي املادّية  اإّن  حيث  جوهرّي،  اختالف 

ت�سّور منجز، مكتمل، بينما ي�سري الت�سّور املادّي للّتاريخ 

من  ينطلق  هو  وبالتايل  التاريخ،  فهم  ُيحكم  منظور  اإىل 

هذا  �رسورة  يوؤكد  بل  التاريخ  يف  البحث  اكتمال  عدم 

البحث. لكن اإلَم ينحكم هذا البحث؟ هنا ل بّد من تلّم�س 

اإىل كيف ت�سّكلت  ة، لن�سل 
ّ
م�سار ن�سوء وتطّور املارك�سي

ة.
ّ
املادّية التاريخي

ة مارك�س؟
ّ
ما هي اأهّمي

التوافق  لي�س �سهاًل  بالتاأكيد  اأ�ساف كارل مارك�س؟  ماذا 

على اإجابة وا�سحة على ما اأ�سافه مارك�س، واأّي الأفكار 

ة. 
ّ
كانت هي املف�سل الذي �سّكل ما بات ُي�سّمى املارك�سي

خمتلفة،  واأفكار  متعّددة،  اإجابات  ة 
ّ
املارك�سي تاريخ  ففي 

اأي�ساً  لكن  �سابقة،  ارات 
ّ
بتي ر  تاأثُّ نتاج  اأّنها  وا�سحاً  كان 

ة.
ّ
مب�سالح فئات باتت تعترب ذاتها مارك�سي

ملنظورات  مارك�س خ�سعت  ة 
ّ
اأهّمي اأّن  �سّك يف  فال   

فقد  الالحقة.  ات 
ّ
املارك�سي ومن  »مريديه«،  من  خمتلفة 

على  مارك�س  تركيز  نتيجة  اقت�سادّية«  »نظرة  �سادت 

من  ينطلق  تطورّي  منظور  و�ساد  الراأ�سمايّل،  القت�ساد 

)اأي بال   و»عفوّي« 
ّ
جي

ّ
ب�سكل تدر الإنتاج  اأناط  انتقال 

دور  حتديد  يف  ذلك  كّل  انعك�س  ولقد  ة(. 
ّ
ذاتي ة 

ّ
فاعلي

، ويف حتديد التكتيكات 
ّ
ة يف ال�رساع الطبقي

ّ
املارك�سي

اأّن  وا�سحاً  وكان  الربوليتاريا.  لنت�سار  ال�رسورّية 

وَميل   ،
ّ
والفل�سفي القت�سادّي  بني  تقوم  ملتب�سة  عالقًة 

برين�ستاين  اإدوارد  انتقد  لقد  »املادّي«.  على  للرّتكيز 

ة« لدى مارك�س، وق�سد اجلدل، لكّن يورغي 
ّ
»بقايا هيغلي

 
ّ
اإّياه اإىل منظور خّطي ك باجلدل خمت�رساً 

ّ
بليخانوف مت�س

، بينما حاول 
ّ
 النوعي

ّ
 والتغري

ّ
يتعّلق مببداأ الرتاكم الكّمي

اأن  هيغل،  اإىل  وبالعودة  اإجنلز،  فريدريك  باعتماد  لينني 

ع« اإجنلز يف فهم الّديالكتيك. ويف كّل هذه املراحل 
َ
»يْتب

تتمظهر  حيث  املغري،  هو  القت�ساد  اأّن  يبدو  كان 

ة يف طابعها القت�سادّي.
ّ
املارك�سي

منظور  �ساد  ة 
ّ
املارك�سي و»اأدجلته«  �ستالني  هيمنة  مع   

ة«: 
ّ
»علمي فروع  اأربعة  اإىل  ة 

ّ
املارك�سي م 

ّ
ق�س  »

ّ
�سي »تخ�سّ

املادّية  هو  والّثاين  ة، 
ّ
الديالكتيكي املادّية  هو  الأّول 

هو  ابع 
ّ
والر  ،

ّ
ال�سيا�سي القت�ساد  هو  والّثالث  ة، 

ّ
التاريخي

»اإعادة  فر�س  �ستالني  موت  لكّن  ة. 
ّ
العلمي ة 

ّ
ال�سرتاكي

ة بالعودة اإىل 
ّ
ة ال�سوفياتي

ّ
نظر«، وحماولًة لتجاوز »املارك�سي

اإىل »اكت�ساف« ن�سو�س ملارك�س  اأّدى  مارك�س«. هذا ما 

الإنتاج  بـ»نط  يتعّلق  ما  منها  عليها،  التغطية  جرت 

طيلة  ونقا�س  وبحث  بتنظري  حظي  الذي  الآ�سيوّي«، 

هنا   
ّ
الأهم لكّن  اته. 

ّ
و�سّتيني الع�رسين  القرن  ات 

ّ
خم�سيني

هو »نقد الديامات« )والديامات هي ال�سكل الذي اتخذه 

خالل  ال�سوفيتي  الحتاد  يف  للديالكتيك  املادي  املفهوم 

الفرتة ال�ستالينية( التي »غرزها« املنّظرون ال�سوفيات يف 

ة ا�ستناداً اإىل اإجنلز، وكان الق�سد يتعّلق باجلدل. 
ّ
املارك�سي

ة التي اأ�سبحت �سمة 
ّ
هذا ما اأنتج النظرّية املادّية التاريخي

ة.
ّ
ة الغربي

ّ
املارك�سي

كان  الذي  هو  القت�سادّي  املَيل  اأّن  يف  �سك  ل   

ومن  الثانية،  ة 
ّ
الأممي منذ  ة 

ّ
الغربي ة 

ّ
املارك�سي يف  يتعّمم 

ة، 
ّ
الدميقراطي ة 

ّ
ال�سرتاكي الأحزاب  منظورات  ل 

ّ
حتو  

ّ
َثم

»امل�ستوى  لتنظري  غرام�سي  اأنطونيو  جمهودات  رغم 

البحث  وكّل  الديالكتيك،  من  انطالقاً   »
ّ
ال�سيا�سي

ال�سجن«.  ا�سات 
ّ
»كر ت�سمّنته  الذي  الرثّي  النظرّي 

ة يف »نقد 
ّ
ورغم جمهودات جورج لوكا�س هائلة الأهّمي

، ورغم 
ّ
العقل«، وتاأ�سي�س اأنطولوجيا الوجود الجتماعي
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هذا  كان  رمّبا،  لهذا،  اآخرين.  ورمّبا  راي�س،  فلهامل  اأفكار 

املَيل يف اأ�سا�س العودة اإىل »املادّية« التي كانت تبدو اأنها 

لديالكتيك يعّممه ال�سوفيات معتمدين على  متّثل جتاوزاً 

اإجنلز، هذا الأخري الذي بات ي�سري اإىل انحراف مبّكر يف 

ة، وتكري�س ملا جهد مارك�س لتجاوزه، اأي »لوثة 
ّ
املارك�سي

هيغل«. فاإجنلز هو الذي نّظر اأ�س�س الديالكتيك يف كتابه 

»�سّد دوهرنغ«.

اإىل  ة 
ّ
ال�سوفياتي ة 

ّ
املارك�سي رف�س  اأف�سى  لقد  اإذن،   

ة«. 
ّ
ة« وقبول »املادّية التاريخي

ّ
رف�س »املادّية الديالكتيكي

ولقد جرى حتميل اإجنلز »خطيئة« اجلدل، كما جرى اعتبار 

ة تكمن يف اعتمادها على 
ّ
ة ال�سوفياتي

ّ
اأّن م�سكلة املارك�سي

»الديامات« )اجلدل(، رغم اأّنها اأّول من تخّلى عن اجلدل 

عن  ف�سلْته  بعدما   »
ّ
تاأّملي »مو�سوع  اإىل  حّولته  حينما 

املادّية  وباتت  فيه،  البحث  عن  اإبعاده  خالل  من  الواقع 

ر 
ّ
ة هي املنظور الذي يحكم فهم الّتاريخ )اأو يكر

ّ
التاريخي

اً(، وبات القت�ساد 
ّ
فهم التاريخ كما جرت �سياغته انتقائي

القت�ساد  مفاهيم  ر 
ّ
يكر الذي  املنظور  هو   

ّ
ال�سيا�سي

 قاد هذا الرف�س اإىل تاأ�سي�س املادّية 
ّ
الراأ�سمايّل. ومن ثم

ة على ن�ّس مارك�س الوارد 
ّ
ة الغربي

ّ
ة يف املارك�سي

ّ
التاريخي

 .»
ّ
ال�سيا�سي القت�ساد  نقد  »اإ�سهام يف  كتاب  مقّدمة  يف 

 )…(« التايل:  الكتاب هو  مارك�س يف هذا  فما يو�سحه 

والنتيجة العاّمة التي و�سلُت اإليها، والتي اأ�سبحْت، بعد 

ه لدرا�ساتي، ميكن اأن ت�ساغ �سياغة  اكت�سابها، اخليط املوجِّ

 
ّ
موجزة كما يلي: تقوم بني الّنا�س، يف الإنتاج الجتماعي

اإرادتهم،  عن  م�ستقّلة  �رسورّية  نة 
ّ
معي الت  �سِ حلياتهم، 

نّو  درجات  من  نًة 
ّ
معي درجًة  تقابل  اإنتاج  عالقات  وهي 

العالقات  هذه  جمموع  ويوؤّلف  املادّية،  ة 
ّ
الإنتاجي قواهم 

القاعدة  وهي  للمجتمع،  القت�سادّية  البنية  ة 
ّ
الإنتاجي

ة، والتي 
ّ
ة و�سيا�سي

ّ
امل�سّخ�سة التي تقوم فوقها بنية حقوقي

ويكمل   ،»
ّ
الجتماعي الوعي  من  نة 

ّ
معي اأ�سكال  تقابلها 

اأفاعيل  �سل�سلة  ي�رسط  املادّية  احلياة  اإنتاج  اأ�سلوب  »اإّن 

عاّمة«،  ب�سورة  ة 
ّ
والثقافي ة 

ّ
وال�سيا�سي ة 

ّ
الجتماعي احلياة 

بالتايل »فلي�س وعي الّنا�س هو الذي يعنّي وجودهم، بل 

 على العك�س من ذلك هو الذي 
ّ
اإّن وجودهم الجتماعي

التي  الفكرة  وهي  �س٢٥(.  دم�سق  )ط/  وعيهم«  يعنّي 

يقول اإجنلز اإّنها من اكت�ساف مارك�س، وهي الإ�سافة التي 

، ط/ مو�سكو �س١١(.
ّ
قام بها )مقّدمة البيان ال�سيوعي

التاريخ  حول  مارك�س  اأفكار  كّل  تكرار  جرى  كما   

ة، مبا يف ذلك »املراحل اخلم�س« 
ّ
باعتبار اأّنها حقائق علمي

فيه.  ذكرها  التي  ياقات 
ّ

ال�س وكّل  الآ�سيوّي«،  و»الّنمط 

ة 
ّ
ال�سوفياتي ة 

ّ
املارك�سي منظور  مع  كامل  توافٌق  هذا  ويف 

ة.
ّ
للتاريخ، وامل�سّمى املادّية التاريخي

ة تتمّثل يف التعاقب يف 
ّ
اإّن منطلقات املادّية التاريخي  

 يف البنى 
ّ
ة، اأي »التحّول امل�ستمر

ّ
تطّور املجتمعات الإن�ساني

ة للمجتمعات« )�سمري اأمني »عن الأزمة«، 
ّ
ة التاريخي

ّ
التحتي

�س٦١(. ول �سّك يف �سّحة هذه الفكرة، لكن كيف ميكن 

تعاقب  اإىل  واإجنلز  مارك�س  اأ�سار  لقد  التعاقب؟  هذا  فهم 

 ،»
ّ
ال�سيوعي »البيان  منذ  ذلك  اإىل  واأ�سارا  الإنتاج،  اأناط 

من  بّد  ل  ة، حيث 
ّ
وعمومي هنا،  عاّمة  كانت  الفكرة  لكّن 

حتديد الأ�س�س التي حتّدد طبيعة كّل نط، وكيف ينتقل اإىل 

اآخر. وبالأ�سا�س ما هو املنظور الذي يحكم فهم كّل ذلك؟ 

اأي ما هو املنطق الذي يحكم النظر لفهم ذلك؟

ة 
ّ
املارك�سي اأّن  فكرة  ة 

ّ
الغربي ة 

ّ
املارك�سي يف  ت�سود   

النا�سج« تتحّدد يف »تف�سري مادّي للتاريخ  »يف �سكلها 

والتزام  الراأ�سمايّل،   
ّ
ال�سيا�سي لالقت�ساد  نقد  وال�سيا�سة، 

مقّدمة  يف  الوارد  الّن�ّس  وتعترب  ة«. 
ّ
ال�سرتاكي بالثورة 

اً، 
ّ
برناجمي اً  ن�سّ  »

ّ
ال�سيا�سي القت�ساد  نقد  يف  »اإ�سهام 

العاّم  »الإطار  وهو  جّداً«،  رفيعة  ة 
ّ
مرجعي ب�سلطة  »يتمّتع 

 
ّ
وال�سيا�سي  

ّ
التاريخي لتحليل  مارك�س  و�سعه  الذي 

املادّية  با�سم:  لحقاً  يعرف  �سار  الذي  والقت�سادّي، 

هابرما�س،  وي�سري  �س١٤١(.  )جاك�سون،  ة« 
ّ
التاريخي

اأّن  اإىل  ة، 
ّ
التاريخي املادّية  بناء  اإعادة  حول  كتب  الذي 

ة 
ّ
كلي كنظرّية  ة 

ّ
التاريخي املادّية  اإىل  ينظر  »كان  مارك�س 

ة 
ّ
الراأ�سمالي نظرّية  يف  يرى  وكان   ،

ّ
الجتماعي للتطّور 

مارك�س، �س٥٥(.  )بعد  النظرّية«  تلك  ة من 
ّ
فرعي وحدًة 

ة 
ّ
ة ال�سوفياتي

ّ
ويبدو هنا وكاأّن هابرما�س يرّد على املارك�سي

بالتاريخ  تتعّلق  التي  ة 
ّ
التاريخي املادّية  ف�سلْت  التي 

يخ�ّس  الذي   
ّ
ال�سيا�سي القت�ساد  عن  الإنتاج،  واأناط 

حتليل  اأ�س�س  اأّن  هابرما�س  ويعترب  ة. 
ّ
الراأ�سمالي املرحلة 

اإىل  الّنظر  اأ�سا�س  تكون  اأن  »ميكن  ة 
ّ
للراأ�سمالي مارك�س 

املادّية  »فلي�ست  )�س٥٥(،  ة« 
ّ
راأ�سمالي قبل  املجتمعات 

هي  بل  فح�سب،  ة 
ّ
ك�سفي دللة  اإيّل  بالن�سبة  ة 

ّ
التاريخي

 
إلى  السوفياتية  الماركسية  رفض  أفضــــــــــــــــــــــــــــــــى 
وقبول »المادية التاريخية«. ولقد  رفض »المادية الديالكتيكية« 
الجدل، كما جرى اعتبار أن مشكلة  جرى تحميل إنجلز »خطيئة« 
»الديامات«. على  اعتمادها  في  تكمن  السوفياتية  الماركسية 
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 متتلك اأي�ساً، 
ّ
نظرّية، وبالتدقيق نظرّية للتطّور الجتماعي

اإىل  بالن�سبة  ة 
ّ
ا�ستدللي قيمًة  ة، 

ّ
التاأّملي مكانتها  بف�سل 

اأ�ساليب  »تعاقب  على  يوؤّكد   
ّ
ثم ومن   ،»

ّ
ال�سيا�سي العمل 

ن�ّس  يف  ورد  ما  و�سارحاً  راً 
ّ
ومكر )�س٨٥(،  الإنتاج« 

كحقائق  التعاقب  هذا  »اإ�سهام حول  مقّدمة  مارك�س يف 

مطلقة ال�سّحة« )�س٧٥، و٨٧ - ٨٨(.

ل�ست يف وارد اإطالة ال�ست�سهاد يف هذا املجال، حيث   

حاولت اأن اأو�سح جوهر الفكرة التي تنبني عليها »نظرّية« 

ة رفيعة 
ّ
ة، التي باتت تتمّتع »ب�سلطة مرجعي

ّ
املادّية التاريخي

ة وهي ت�رسع يف حتليل 
ّ
جّداً« وت�ستخدم مقولت مارك�سي

التاريخ وال�سيا�سة. وهي املقولت املتداولة وال�سحيحة، 

مثل القت�ساد والطبقات والدولة والأيديولوجية، وقوى 

ة، 
ّ
ة والبنية الفوقي

ّ
الإنتاج وعالقات الإنتاج، البنية التحتي

يف  يتمّثل  هنا  امل�سكل  لكّن  الإنتاج.  نط(  )اأو  واأ�سلوب 

اإطار  هي  امل�سطلحات(  )اأو  املقولت  هذه  اأّن  اعتبار 

ة«.
ّ
التف�سري املادّي للتاريخ، اأي حتويلها اىل »اأداة منهجي

ة
ّ
ة املارك�شي

ّ
ماهي

رًا منذ مارك�س، 
ّ
ة متكر

ّ
ة املارك�سي

ّ
كان ال�سوؤال حول ماهي

حيث مل�س »النحراف القت�سادّي« ف�ساح »اأبلغوا هوؤلء 

 
ّ

يف�رس وهو  اإجنلز  اأورد  ما  )ح�سب  ًا« 
ّ
مارك�سي ل�ست  اأّنني 

ر�سائل  يف  ذكر  كما  ة 
ّ
املارك�سي بنية  يف  القت�ساد  موقع 

املادّية  حول  »ر�سائل  الثانية،  ة 
ّ
الأممي لزعماء  كتبها 

ة ُولدت من هيغل ومن 
ّ
ة«(. واإذا كانت املارك�سي

ّ
التاريخي

ني اإىل رف�س 
ّ
نفيه )اأي فورباخ(، فقد مال بع�س املارك�سي

برين�ستاين،  فعل  كما  ة 
ّ
املارك�سي يف  ة« 

ّ
الهيغلي »البقايا 

وامليل اإىل اعتبارها منظورًا اقت�سادّياً. وهو الرف�س الذي 

ات القرن الع�رسين وما بعد، مع امليل لـ 
ّ
ر يف خم�سيني

ّ
تكر

ة. لكن ما هو 
ّ
التاريخي املادّية  »جتاوز القت�سادوّية« نحو 

موقع الديالكتيك يف نظرّية مارك�س؟

الثانية  املقّدمة  يف  مارك�س  رّد  من  هنا  اأف�سل  لي�س   

على  املعّلقني  بع�س  تبخي�س  على  املال«  »راأ�س  لكتاب 

ة 
ّ
الكّتاب الذين �ساءْتهم طريقة عر�سه التي هي »ديالكتيكي

على نحو اأملايّن« )مارك�س �س٢٥(. يقول مارك�س »عندما 

كنت منهمكاً يف كتابة املجّلد الأّول من راأ�س املال �رسع 

املقّلدون ال�ساخبون، املت�سّنعون، والتافهون للغاية، الذين 

يلعبون الدور الأّول يف اأملانيا املعا�رسة املثّقفة، ي�ستهينون 

عهد  يف  مندل�سون  موزي�س  املقدام  كان  مثلما  بهيغل، 

لي�سنغ ي�ستهني ب�سبينوزا ككلب ميت. ولذلك اأعلنت عن 

وحتى  العظيم،  املفّكر  لهذا  تلميٌذ  اأّنني  ب�رساحة  نف�سي 

بنظرّية  املتعّلق  الف�سل  موا�سع  بع�س  يف  عمدت  اأّنني 

الّطابع  واإّن  التعبري.  هيغل يف  طريقة  اإىل حماكاة  القيمة 

ويّف الذي ارتداه الديالكتيك على يَدي هيغل مل يُحل  ال�سّ

اإطالقاً دون اأن يكون هيغل بالّذات اأّول من قّدم ت�سويرًا 

�ساماًل وواعياً لالأ�سكال العاّمة حلركته. فالديالكتيك يقف 

قدميه  على  اإيقافه  ينبغي  بينما  هيغل،  عند  راأ�سه  على 

ة« 
ّ
الق�رسة ال�سوفي العقاليّن حتت  اللّب  بغية الك�سف عن 

الأخرية  الفكرة  هذه  مارك�س  وي�رسح  )�س٢٧-٢٨(. 

ل  اأ�سا�ُسها  حيث  من  ة 
ّ
الديالكتيكي طريقتي  »اإّن  بالقول 

تختلف عن طريقة هيغل وح�سب، بل وتناق�سها ب�سورة 

التي  الّتفكري،  ة 
ّ
عملي فاإّن  هيغل  اإىل  وبالّن�سبة  مبا�رسة. 

هي  م�ستقّلة،  ذات  اإىل  الفكرة  ا�سم  حتت  حّتى  يحّولها 

د 
ّ
دميبورغ )خالق، مبدع( الواقع الذي ل ي�سّكل �سوى جمر

. اأّما عندي فعلى العك�س، فاملثايّل 
ّ
مظهر لتجّليها اخلارجي

فيه«  ل  وحموَّ الإن�سان  راأ�س  اإىل  منقول  مادّي  اإّل  هو  ما 

)�س٢٧(. يكمل مارك�س: »لقد اأ�سبح الديالكتيك ب�سكله 

الأو�ساع  ميّجد  وكاأّنه  بدا  لأّنه  ة، 
ّ
اأملاني مو�سًة  ال�سويّف 

لدى  يثري  ل  العقاليّن  ب�سكله  الديالكتيك  واإّن  القائمة. 

�سوى  اجلامدين  املتحذلقني  يها 
ّ
واأيديولوجي الربجوازّية 

 
ّ
احلقد والّذعر، اإذ اإّنه يت�سّمن اإىل جانب الفهم الإيجابي

ملا هو موجود فْهم نفيه اأي�ساً وهالكه املحتوم، وينظر اإىل 

من خالل  وبالّتايل  احلركة،  من خالل  د 
َّ

�سكل جم�س كّل 

اأّي �سيء، وهو  اأي�ساً، والديالكتيك ل يعبد  العابر  جانبه 

ه ذاته« )�س٢٨(.
ُ
انتقادّي وثورّي من حيث جوهر

اأّن الديالكتيك هو طريقته، ولكّنه  مارك�س يعلن هنا   

ولقد  الفكرة«.  زها عن طريقة هيغل من حيث »و�سع 
ّ
ميي

قام اإجنلز مبهّمة تو�سيح الديالكتيك، وطابعه اجلوهري يف 

»�سّد  كتاب  يف  الأمر  �رسح  فقد  كتاباته.  من   
ّ
مهم جزء 

دوهرنغ« الذي قراأه مارك�س )واأ�سهم يف جزء من الف�سل 

املتعّلق بالقت�ساد كما ي�سري اإجنلز(، وحاول فهم الطبيعة 

الطبيعة«  »ديالكتيك  كتاب  يف  الديالكتيك  خالل  من 

)رغم جتاوز العلم لكثري ممّا ورد فيه(، واأعاد �سياغة جزء 

الطوبا  ة: 
ّ
»ال�سرتاكي من كتاب »�سّد دوهرنغ« يف كتاب 

ة باتت 
ّ
والعلم« حيث اأو�سح بكّل دّقة كيف اأّن ال�سرتاكي

واكت�ساف  العاملة  الّطبقة  ن�سوء  عن�رسين:  نتيجة  ممكنة 

عالقة  بالتف�سيل  ي�رسح  اأن  حاول  ورمّبا  الديالكتيك. 

فورباخ  »لودفيغ  كتاب  يف  وفورباخ  بهيغل  ة 
ّ
املارك�سي

ة«، حيث اأو�سح كيف 
ّ
ة الأملاني

ّ
ونهاية الفل�سفة الكال�سيكي

الفهم  بلورة  عرب  قدميه  على  هيغل  جدل  اإيقاف  جرى 

املادّي اعتماداً على فورباخ. كذلك لينني كان ينطلق من 
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هيغل  لقراءة  وعاد  ة، 
ّ
املارك�سي يف  الديالكتيك  حمورّية 

ملّخ�ساته  هي  التي  ة، 
ّ
الفل�سفي )الدفاتر  املنظور  هذا  من 

اأّن  نعترب  اأن  املمكن  لي�س من  بهذا  لكتب هيغل وغريه(. 

ة يجب جتاوزه، 
ّ
الديالكتيك هو »نتوء هيغلي« يف املارك�سي

وبالّتايل  ة، 
ّ
للمارك�سي كـ »جوهر«  القت�ساد  تكري�س  ول 

ة.
ّ
جتاوز الفهم الذي قامت عليه املادّية التاريخي

موقع ن�ّس مارك�س

ة؟ 
ّ
املارك�سي الّذكر يف  اآنف  مارك�س  ن�ّس  موقع  اأين  لكْن 

البيان[  ]يف  ال�سائدة  ة 
ّ
الرئي�سي الفكرة  »اإّن  اإجنلز  يقول 

الذي   ،
ّ
الجتماعي والبناء  القت�سادّي  الإنتاج  اأّن  وهي 

 اأ�سا�س 
ّ
ين�ساأ بال�رسورة عنه، يوؤّلفان يف كّل عهد تاريخي

فالّتاريخ  ولذا  العهد،  لهذا  والفكرّي   
ّ
ال�سيا�سي التاريخ 

ة لالأر�س( كان 
ّ
ة امل�ساعي

ّ
ة البدائي

ّ
باأ�رسه )منذ انحالل امللكي

التي  الفكرة  الطبقات« )�س١١(، وهي  تاريخ ن�سال بني 

ل اإليها مارك�س )�س١٢(. وهي الفكرة التي تبلورت  تو�سّ

القت�ساد  نقد  يف  »اإ�سهام  مقّدمة  يف  »نا�سج«  ب�سكل 

»الطريقة  اجلوهرّية  الفكرة  هذه  نَفْت  هل   .»
ّ
ال�سيا�سي

ة« لدى مارك�س؟
ّ
الديالكتيكي

طريقته  عن  مارك�س  يتحّدث  املال«  »راأ�س  يف   

هيغل،  طريقة  عن  زها 
ّ
ميي اأو�سحت  وكما  ة، 

ّ
الديالكتيكي

ة« 
ّ
لكّن متييزه ل يتعّلق بالديالكتيك بل بـ»الق�رسة ال�سوفي

ة( التي حتكم منطق هيغل، حيث اإّن الأمر يتعّلق 
ّ
)اأو املثالي

�سوى جتّليه  الواقع  وما  اجلوهر  هو  اأّنه  الفكر، هل  مبوقع 

، اأم اأّن الواقع هو الذي يكون يف اأ�سا�س وجود 
ّ
اخلارجي

بعد  بالديالكتيك  ك 
ّ

يتم�س مارك�س  ولأّن  ولهذا،  الفكر؟ 

اأن يوقفه على قدميه، يقول مو�سحاً موقع الّن�ّس �سالف 

الّذكر الوارد يف املقّدمة، »حيث عر�ست الأ�سا�س املادّي 

لطريقتي« )�س٢٥(. ولقد اأوردت الن�سو�س التي ت�رسح 

معنى ذلك، والتي جرى اعتبار اّنها من »اكت�ساف مارك 

نقد  يف  »اإ�سهام  كتابه  يف  ذلك  اإىل  ي�سري  وهو  �س«. 

من  يبقى،   
ّ
الواقعي »فاملو�سوع   ،»

ّ
ال�سيا�سي القت�ساد 

اً يف ا�ستقالله خارج الذهن، ويبقى 
ّ
ل ومن بعد، م�ستمر

ْ
قب

رّية 
ّ
ة ت�سو

ّ
كذلك طيلة الوقت الذي يكون فيه للّذهن فاعلي

خال�سة ونظرّية خال�سة. وبالّتايل، فعند ا�ستعمال املنهج 

النظرّي اأي�ساً يجب اأن يبقى، املو�سوع، املجتمع، ماثالً 

دوماً اأمام الذهن كنقطة انطالق اأوىل« )�س٢٧٩(.

ما ي�سري اإليه مارك�س هو اأّن هذا الّن�ّس هو الذي بلور   

الأ�سا�س املادّي للجدل، حيث بتنا نتحّدث عن اجلدل املادّي 

بخالف جدل هيغل املثايّل. وبالّتايل مل يكن هدف مارك�س 

جتاوز الديالكتيك مل�سلحة املادّية، بل تاأ�سي�س طريقة تفكري 

ها اجلدل الذي ينطلق من الوجود ولي�س من 
ُ
علمّية جوهر

اأولوّية الفكر. فالواقع يتطّور يف �سريورة جدلّية، وطريقة 

فقد  ال�سريورة.  هذه  بك�سف  لنا  ت�سمح  التي  هي  مارك�س 

و�سعه  اأي  قدميه،  على  هيغل  ديالكتيك  مارك�س  اأوقف 

على اأ�سا�سه املادّي الذي ي�رسحه هذا الّن�ّس. هنا لي�س من 

قطع مع الديالكتيك بل عودة له مت�سّمناً الفهم املادّي، اأو 

الأ�سا�س املادّي. هذا هو اجلدل املادّي.

ة
ّ
اإ�شكالية املادّية التاريخي

اجلدل  بني  الف�سل  حتقيق  على  ة 
ّ
التاريخي املادّية  قامت 

ة، 
ّ
والفهم املادّيني، على نفي اجلدل مل�سلحة املادّية التاريخي

يعيد  هذا  التاريخ.  فهم  حتكم  قوانني  منظومة  باتت  التي 

مارك�س  كان  بعدما  ة، 
ّ
مثالي هي  التي  القدمية  املادّية  اإىل 

الذي  اجلدل  عرب  علماً  ت�سبح  اأن  اإىل  رفعاها  قد  واإجنلز 

 اإىل 
ّ
هو �سريورة الواقع، وبالّتايل نقلها من الّنظر ال�سكلي

وم�سارها.  حركتها،  فهم  اإىل  �سكونها  ومن  البنية،  فهم 

وبالتايل، ميكن اأن نقول باأّن هذا املنظور اأعاد اإنتاج املادّية 

مب�سطلحات  ال�ستعانة  عرب  جديد  �سكل  يف  القدمية 

ات التي ت�سمح 
ّ
ة، واأّنه اأ�سقط كّل الآلي

ّ
ومقولت مارك�سي

بفهم �سريورة الواقع. و�سنلم�س هنا كيف اأّن هذه اخلطوة 

َوري، املنطق الذي بات  ال�سّ اإىل تكري�س املنطق  اأف�ست 

ة 
ّ
لفاعلي ابق 

ّ
وال�س للّظواهر،   »

ّ
ال�سكلي »الّتحديد  يعني 

يف  ة 
ّ
نوعي نقلًة  ي�سّكل  املادّي  اجلدل  كان  حيث  اجلدل، 

املنطق. وهنا، اأ�ّس�س مارك�س منطقاً جديدًا، هو يف جوهره 

اته »كما هي«. 
ّ
اآلي الواقع، ويحّلل  ، لأّنه ينطلق من 

ّ
علمي

دًة يف الذهن يف 
َّ
ة جمر

ّ
فاجلدل املادّي هو ال�سريورة الواقعي

خطوطها العاّمة.

انتكا�سة  ت�سّكل  ة 
ّ
التاريخي املادّية  كانت  اإذا  بالّتايل،   

اإىل  انتكا�سة  كذلك  �سّكلت  فقد  القدمية،  املادّية  نحو 

ة 
ّ
التاريخي فاملادّية  َوري.  ال�سّ املنطق  اأي  القدمي،  املنطق 

اأوروّبا  ة« وراجت يف 
ّ
ة ال�سوفياتي

ّ
التي عّممتها »املارك�سي

هي »تنظري« بع�س ن�سو�س مارك�س وقولبتها يف قوانني 

 
هيغلي«  »نتوء  هو  الديالكتيك  أن  نعتبر  أن  الممكن  من  ليس 
كـ»جوهر«  االقتصاد  تكريس  وال  تجاوزه،  يجب  الماركسية  في 
للماركسية، وبالتالي تجاوز الفهم الذي قامت عليه المادية التاريخية.
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حول التاريخ، وكان ن�ّس مارك�س يف مقّدمة »اإ�سهام يف 

التي  القوانني،  هذه  جوهر  هو   »
ّ
ال�سيا�سي القت�ساد  نقد 

باتت حتكم فهم التاريخ وال�سيا�سة. لقد ت�سّكلت منظومة 

)اأو  ة 
ّ
منهجي ت�سّكل  باتت  مارك�س  كتابات  من  م�ستمّدة 

وبهذا  عموماً.  والواقع  وال�سيا�سة  التاريخ  لفهم  طريقة( 

فقط،  اجلدل  ولي�س  مبجمله  املادّي  اجلدل  تنحية  جرت 

وتكري�س منظومة يقا�س الواقع بها، اأو ُيفهم الواقع )مبعنى 

التاريخ وال�سيا�سة( عربها. هنا نعود ملنطق القيا�س الذي 

الذي  اجلزء  وهو  َوري،  ال�سّ املنطق  جزء جوهرّي يف  هو 

ة.
ّ
لفظه هيغل يف جدله، وبالّتايل لفظْته املارك�سي

حول  مارك�س  اأفكار  بع�س  تلخي�س  جرى  لقد   

القت�ساد والواقع والتاريخ لكي ت�سبح نظرّية، وحتّددت 

من  بعدد  القت�سادّي  الأ�سا�س  حول  مارك�س  فكرة 

ة«، 
ّ
منهجي »اأ�س�س  اأّنها  اعتبار  جرى  التي  امل�سطلحات 

والبنية  ة 
ّ
التحتي والبنية  والّطبقات،  القت�ساد   

ّ
ثم من 

ة 
ّ
والأيديولوجي الّدولة  واأي�ساً  الإنتاج،  ونط  ة، 

ّ
الفوقي

ة. لكّن الأخطر هنا 
ّ
اً« للبنية التحتي

ّ
اخلا�سعتني »ميكانيكي

التي عّددها  الإنتاج  اأناط  اّتخاذ فكرة مارك�س حول  هو 

نط  )واأحياناً  ة 
ّ
والراأ�سمالي الإقطاع،  ّق، 

ّ
الر امل�ساعة،  يف: 

كّل  على  وتطبيقها  مطلقة،  كحقيقة  الآ�سيوّي(  الإنتاج 

اإىل  اأ�سار  مارك�س حني  اأّن  �سك يف  ول   .
ّ
العاملي التاريخ 

قة، 
ّ
 على معلومات متفر

ً
هذه »الأناط« كان »يْحد�س« بناء

مراحل  من  كثري  عن  عميقة،  ولي�ست  مت�سل�سلة،  غري 

ر 
ّ
، لهذا مل يعتقد اأّنه يقر

ّ
، وحتى الأوروبي

ّ
التاريخ العاملي

، ومل يح�سم �سوى مبا كتبه 
ّ
مراحل ارتقاء التاريخ العاملي

بط لأّنه در�سها بدّقة العامِل. ة، بال�سّ
ّ
عن الراأ�سمالي

 »
ُ

»اأ�س�س هل  يف:  يتمّثل  هنا  اجلوهرّي  ال�سوؤال   

ة 
ّ
ومنهجي قوانني  هي  للّتّو  اإليها  امل�سار  ة 

ّ
التاريخي املادّية 

هنا  والفارق  ومفهومات؟  وم�سطلحات  ترميزات  اأم 

بينما  الواقع  حتليل  اأ�س�س  هي  والقوانني  ة 
ّ
املنهجي اأّن  هو 

ة 
ّ
ملنهجي م�ساعدة  عنا�رس  هي  والرتميزات  امل�سطلحات 

حتليل. ول �سّك يف اأّن كّل هذه امل�سطلحات واملفهومات 

لي�ست  لكّنها  منها،  جزء  وهي  ة، 
ّ
املارك�سي يف  متداولة 

ة، ترميزات 
ّ
ة، بل حتديدات مل�سائل واقعي

ّ
قوانني ول منهجي

ة 
ّ
ات املنهجي

ّ
ة، الهدف منها هو م�ساعدة الآلي

ّ
مل�سائل واقعي

َورّي،  على ال�ستغال. وهي ُت�سّنف يف اإطار التحديد ال�سّ

ح  ات التي يقوم عليها التحليل. هذا يو�سّ
ّ
التي هي الأوالي

َوري، الذي اعتربه هيغل اخلطوة الأوىل  التزام املنطق ال�سّ

يعني  كان  الذي  العقل،  اإىل  الرتقاء  قبل  التفكري،  يف 

ة تعيد اإىل املنطق 
ّ
اجلدل. بالتايل قلت اإّن املادّية التاريخي

املنطق  وهذا  مارك�س.   
ّ
ثم هيغل  جتاوزه  بعدما  َوري  ال�سّ

ة )رغم الختالف يف حتديد 
ّ
وفق »اأ�س�س« املادّية التاريخي

ميول  �سيطرة  نتيجة  فيه  الت�سّو�س  و�سيادة  الأ�س�س،  هذه 

خمتلفة كما اأو�سحت يف كتاب »التاريخ ك�سريورة، اأناط 

ي�ساعد يف حتديد  اأن  ميكن  العاملي«(  التاريخ  الإنتاج يف 

القت�ساد  طبيعة  حتديد  ميكن  حيث  الإنتاج،  نط  طبيعة 

 طبيعة 
ّ
وو�سيلة الإنتاج وقوى الإنتاج، والطبقات، ومن َثم

ة، اأي ميكنه حتديد طبيعة الّنمط كما 
ّ
الدولة والأيديولوجي

تطّوره،  ات 
ّ
واآلي ت�سّكل،  كيف  فهم  ي�ستطيع  ل  لكّنه  هو، 

يعطي »�سورة«  لأّنه  اآخر.  اإىل نط  النتقال  وكيف جرى 

ة 
ّ
اإ�سكالي عن نط قائم انطالقاً من تلك »الأ�س�س«، وهذه 

َوري. املنطق ال�سّ

يظهر ذلك وا�سحاً عرب تلّم�س كيفّية الّتعامل مع اأناط   

الإنتاج، اإذ يقوم البحث على تف�سري اأفكار مارك�س، ويجري 

انطالقاً  جديدة  ت�سّورات  وا�ستنتاج  تاأويلها،  على  ال�سغل 

نتائج  اإليه مارك�س �سحيح، وهنا حتّل  اأ�سار  منها. فكّل ما 

التاريخ،  حتليل  حملَّ  املعريّف(  الأ�سا�س  )�سعيفة  مارك�س 

درا�سة  عن  بعيدة  للّتاريخ  تاأويالت  يف  الغو�س  ويجري 

الأبحاث  من  الأطنان  اآلف  ُينتج  كان  ما  وهذا  التاريخ. 

تاريخ  عن  تتحّدث  اأّنها  نتيجة  لها  علمّية  قيمة  ل  التي 

وعن واقع انطالقاً من ن�ّس ملارك�س مل يتاأ�ّس�س على فهم 

عميق للتاريخ )بالطبع نتيجة اإيالء مارك�س الأهّمّية الأكرب 

لدرا�سة الراأ�سمالّية(. وبهذا، بدل حتى »الأ�س�س« التي يجب 

اأن يقوم البحث يف التاريخ عليها، باتت التحديدات لأناط 

اأطناناً  ُينتج  كان  ما  وهذا  التاريخ،  التي حتكم  هي  الإنتاج 

دة«، وحتى املزّورة. وكان العتماد على 
َّ
من الأبحاث »املجر

»خما�سّية« مارك�س، وحتى على فكرة نط الإنتاج الآ�سيوّي، 

َوري« لنمط  مينع حتديد الأ�س�س التي تخ�ّس »التحديد ال�سّ

هذا  يف  ع�سوائّيٌة  �سادت  ولهذا  �سحيح،  ب�سكل  الإنتاج 

املجال. ول �سّك يف اأّن هذا الّتحديد كان �سيو�سل اإىل نفي 

الّنمط الآ�سيوّي، ويعيد البحث يف  هذه اخلما�سّية، وكذلك 

التاريخ على اأ�س�س علمّية.

 
ُينتج آالف األطنان من األبحاث التي ال قيمة علمية لها نتيجة 
أنهــــــــــــــــــــــا تتحدث عن تاريخ وعن واقع انطالقًا من نص
لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاركس لم يتأسس على فهٍم عميٍق 
الرأسمالية. لدراسة  األكبر  األهمية  ماركس  إيالء  نتيجة  للتاريخ 
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كان ذلك يقت�سي حتديد ماهّية املارك�سّية ب�سكل �سحيح.   

فقد �سمح جتاوز الديالكتيك كمنهج نقدّي وثورّي اىل اّتباع 

اأفكار مارك�س   ببع�س 
ّ
َوري، واإىل التزام ن�سي املنطق ال�سّ

»غري الّنا�سجة« حول اأناط الإنتاج، بت�سكيل »�سورة« عن 

التاريخ هي ل تاريخّية، وكذلك الك�سل عن البحث املعّمق 

 للتاريخ.
ّ
يف التاريخ، واأ�ساًل فهم املنظور املارك�سي

  ربط مارك�س بني فهمه املادّي للواقع وللتاريخ وبني 

الديالكتيك، حيث اكت�سف هيغل القوانني العاّمة للحركة 

العاّمة  للقوانني  انعكا�س  اأّنها  مارك�س  واعترب  الفكر،  يف 

منظور  هو  املادّي  اجلدل  بات  وبهذا  الواقع.  يف  للحركة 

التي  العاّمة  القوانني  لأّنه  بط  بال�سّ والتاريخ،  الواقع  فهم 

�سيء  فكّل  والتاريخ.  الواقع  يف  بحثه  يف  الّذهن  حتكم 

ة. 
ّ
ينحكم للجدل، وال�سريورة هي الواقع يف حركته اجلدلي

اأناط  متعّدد  التاريخ  اأّن  كما  امل�ستويات،  متعّدد  والواقع 

الإنتاج، وللبحث يف الواقع والتاريخ هناك »ترميزات«، اأو 

م�سطلحات حتّدد عنا�رس الواقع ل بّد منها لفهم ال�سريورة. 

ول �سّك يف اأّن كّل امل�سطلحات التي اأ�رست اإليها من قبل 

ة كرتميزات اأثناء البحث يف الواقع، لكّنها ترميزات 
ّ
اأ�سا�سي

يف  يبداأ  فالواقع  املادّي.  اجلدل  ملنطق  تخ�سع  اأن  يجب 

الذي  اخللط  ة، رغم 
ّ
واملارك�سي مارك�س  القت�ساد ح�سب 

ة، 
ّ
�ساب ذلك وفر�س النحراف القت�سادوي يف املارك�سي

وهو ما حاول اإجنلز مواجهته منذ البدء حني اأ�سار اإىل اأّن 

اأي  التحليل الأخري«،  د »يف  العن�رس املحدِّ القت�ساد هو 

تها. وعلى اأ�سا�س 
ّ
دون اأن يبخ�س العنا�رس الأخرى فاعلي

القت�ساد تت�سّكل الّطبقات وت�سارعها، وعليهما معاً تقوم 

الّدولة وتت�سّكل الأفكار.

«، ي�سري اإىل الفهم املادّي، لكّن 
ّ
هذا حتديد »�ستاتيكي  

من  انطالقاً  فهمه  يفر�س  ممّا  دائمة«،  حركة  »يف  الواقع 

ة، اإىل 
ّ
ة. وهنا يتحّول ال�ستاتيك اإىل فاعلي

ّ
�سريورته اجلدلي

ة اجلدل، اإذ اإّن 
ّ
ة فاعلي

ّ
حركة. و�سنلم�س يف كّل هذه العملي

اأربك  ما  )وهذا  ة 
ّ
م�سار القت�ساد يفرت�س �سريورة جدلي

غودلييه،  موري�س  على  اعتماداً  اكت�سف،  حينما  اإلتو�سري 

اأّن اجلدل يخرتق »راأ�س املال«(، و�رساع الطبقات يخرتقه 

ة(، ومن 
ّ
الأفكار )والأيديولوجي التناق�س اجلديّل، واأي�ساً 

 الّدولة التي هي نفي النفي مل�سلحة الطبقة امل�سيطرة. 
ّ
ثم

يف كّل هذه امل�ستويات ي�رسي اجلدل، حيث اإّنها تت�سّمن 

اأّن  كذلك  نلم�س  اأن  من  بّد  ل  لكْن  اخلا�ّس.  تناق�سها 

اإّن  حيث  ذاتها،  امل�ستويات  بني  العالقة  يحكم  الّتناق�س 

تناق�س م�ستوى ينعك�س على تناق�س امل�ستوى الآخر.

ته 
ّ
اأهمي رغم  فقط،  بالقت�ساد  تتعّلق  ل  هنا  امل�ساألة   

يف  تتطّور  التي  ة 
ّ
املجتمعي البنية  ة 

ّ
بكّلي بل  ته، 

ّ
واأ�سا�سي

هو  املادّي  واجلدل  للجدل.  وتنحكم  ة، 
ّ
تناق�سي �سريورة 

ريورة، كما حدثت  ة التي ت�سمح لنا بفهم هذه ال�سّ
ّ
املنهجي

يف املا�سي، وكما هي الآن، وبالتايل فهم ما يجب فعله من 

اأجل امل�ستقبل.

ة، 
ّ
واملارك�سي مارك�س  يف  هيغل  ا�ستعادة  من  بّد  ل   

مارك�س  من  كّل  به  قام  الذي  الرتكيب  فهم  من  بّد  ول 

الفكر   الذي هو خال�سة تطّور 
ّ
الهيغلي واإجنلز بني اجلدل 

، وبني املادّية التي ن�سجت مع فورباخ، لت�سكيل 
ّ
الفل�سفي

)املنطق  اأر�سطو  منطق  تتجاوز  جديدة  »طريقة«  ة 
ّ
منهجي

ما  الوحيد ح�سب   
ّ
العلمي املنهج  َوري( وت�سبح هي  ال�سّ

واملجتمع  املفتوحة  )الفل�سفة  كونفورث  موري�س  اأ�سار 

بكّل  ذلك  واإجنلز  مارك�س  ح 
ّ
�رس وقد  �س٥٧(.  املفتوح، 

املادّي  اجلدل  هناك  ة 
ّ
املارك�سي يف  بالّتايل  اأظّن.  كما  دّقة 

على  يقوم  والذي  الواقع،  يف  التفكري  ة 
ّ
منهجي هو  الذي 

)ومركز(  جوهر  هو  املادّي  اجلدل  للتاريخ.  املادّي  الفهم 

ة، هو الإ�سافة اجلوهرّية التي تبلورت مع مارك�س 
ّ
املارك�سي

ة يف الوعي الب�رسّي بعد منطق 
ّ
واإجنلز، وحّققْت نقلة نوعي

َوري(. الأمر هنا يتعّلق بطريقة تفكري  اأر�سطو )املنطق ال�سّ

جديدة، هي اأعظم ما جاء به مارك�س واإجنلز معتمَدين على 

هيغل، ولي�س بو�سع »�سي�ستم« للتطّور الب�رسّي ي�سبح هو 

القانون احلاكم لهذا التطّور. هذا الأمر الأخري هو املادّية 

.
ّ
ة، التي لي�ست �سوى انحراف نقو�سي

ّ
التاريخي

اإ�سهام يف نقد االقت�ساد ال�سيا�سي، كارل مارك�س، ترجمة اأنطون حم�سي،   

من�سورات وزارة الثقافة، دم�سق، ط١، ١٩٧٠

بيان احلزب ال�سيوعّي، كارل مارك�س وفريدريك اإجنلز، دار التقدم مو�سكو، د.ت.  

عن االأزمة، اخلروج من اأزمة الراأ�سمالّية اأو اخلروج من الراأ�سمالّية املاأزومة، �سمري   

اأمني ترجمة اإنعام ابراهيم �رسف، روافد للن�رس والتوزيع، القاهرة، ط١، ٢٠١٤

نزع ماّدّية كارل مارك�ش، االأدب والنظرّية املارك�سّية، ليونارد جاك�سون، ترجمة   

ثائر ديب، املركز القومي للرتجمة، القاهرة، ط١، ٢٠١٤

بعد مارك�ش، يورغن هابرما�س، ترجمة حمّمد ميالد، دار احلوار للن�رس   

والتوزيع، الالذقّية - �سوريا، ط١، ٢٠٠٢

ر�سائل حول املاّدّية التاريخّية، فريدريك اإجنلز، دار التقّدم مو�سكو  

راأ�ش املال، كارل مارك�س، ترجمة فهد كم نق�س، دار التقدم، مو�سكو، ط١، ١٩٨٥  

التاريخ ك�سريورة، اأمناط االإنتاج يف التاريخ العاملي )نقد النظرّية املارك�سّية حول   

اأمناط االإنتاج(، �سالمة كيلة، دار التنوير، بريوت، ط١، ٢٠١٠

العقالنّية والال عقالنّية يف االقت�ساد، موري�س غودلييه، ترجمة ع�سام اخلفاجي،   

وزارة الثقافة، دم�سق، ط١، ١٩٩٥

الفل�سفة املفتوحة واملجتمع املفتوح، رّد على نقد كارل بوبر للمارك�سّية، موري�س   

كونفورث، ترجمة فاروق عبد القادر، دار الأدب والثقافة، بريوت، ط١، ١٩٧١

املراجع
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ّ
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طرب بريوت زمن االنتداب
بني مرشق ومغرب 

ديانا عّباين

باحثة يف تارخي احلياة 
الثقافية يف بريوت 
خالل عرص الهنضة، 
تهني حاليًا راسلة 
الدكتوراة يف
التارخي واحلضارة يف
جامعة السوربون.

لل�سحايّف  �سغرية  لرواية  عنوان   
١
الأوتار« نغمات  »على 

كانت  التي  الروايات  من  عدد  �سمن  ن�رست  عقل  اأ�سعد 

تن�رسها اجلريدة البريوتّية »املعر�س« يف ع�رسينّيات القرن 

الع�رسين. لي�س عنوان هذه الرواية الذي قد يجذبنا فقط، 

اإّنا و�سفها لبريوت واملنطقة خالل الثورة ال�سورّية الكربى 

 الذي يخال القارئ اأّنه ُكتب يف 
ّ
�سّد ال�ستعمار الفرن�سي

بريوت اليوم:

فهادئ  لبنان  اأّما  �سورية  جارتنا  يف  قاعدة  »احلرب   

يف  احلياة  بني  مّيز  ملا  اخلانقة  القت�سادّية  الأزمة  ولول 

يف  مظاهره  باأحلى  ال�سالم  ويتجّلى  وبريوت.  باري�س 

العا�سمة اللبنانّية باأعيادها وحفالتها ال�ستائّية، ليلّية كانت 

اأم نهارّية، واإن كانت قد خ�رست الكثري من رونقها ب�سبب 

�سعور النا�س واآلم جريانهم ونكبات �سّكان احلدود. ومن 

اأبهى احلفالت الأ�سبوعّية التي يحييها املو�سيقّيون الرو�س 

ظهر كّل اأحد يف نادي )الكاريون(. ويف احلقيقة اإن هوؤلء 

قد  ديارنا  اإىل  البول�سفّية  العا�سمة  قذفتهم  الذين  الفّنانني 

.
٢
خلقوا عندنا نه�سة خ�سو�ساً يف ذوق قومنا«

وم�ساكلها،  بتناق�ساتها  اليوم  هي  كما  بريوت  فهذه   

باختالط تقاليدها بع�رسّيتها، بانفتاحها واجتذابها ملختلف 

بريوت  عرفْت  ع�رس،  التا�سع  القرن  نهاية  منذ  الالجئني. 

تغيريات �سيا�سّية، واجتماعّية وفكرّية، حّولتها ملدينة منفتحة 

ومتمّدنة وامليناء الأّهم يف بالد ال�ّسام. مل تكن املو�سيقى مبناأى 

عن هذه التغيريات، اإذ �سهدت يف بريوت واملنطقة حتّولت 

 ،
ّ
املو�سيقي والذوق  الغناء  واأ�ساليب  اأماكن  �سعد  على  عّدة 

نتيجة رغبات متعّددة حمّلية ملواكبة تغرّيات الع�رس واللحاق 

اأبرز  املقالة  هذه  ت�ستعر�س  والثقايّف.   
ّ
الجتماعي بالتمّدن 

 خالل 
ّ
التغيريات التي �سهدتها البالد على ال�سعيد املو�سيقي

 )١٩٢٠ - ١٩٤٣( بعد موجز �رسيع 
ّ
فرتة النتداب الفرن�سي

للحياة املو�سيقّية حتى بداية احلرب العاملّية الأوىل.

 يف العهد العثماين
ّ

 امل�رشقي
ّ

امل�شهد املو�شيقى

خالل  اأ�سا�سّيني  مو�سيقّيني  قطبني  بني  تقع  بريوت  كانت 

اأّثرتا على  اللتان  التا�سع ع�رس، هما القاهرة وحلب  القرن 

باملرياث  ال�ّسام  بالد  مدن  فاّت�سمت  املنطقة.  مدن  باقي 

الرتكّية  باملو�سيقى  املتاأّثر  ذاته  التقليدّي   
ّ
املو�سيقي

وامل�رسّية والفار�سّية. فعرفت املو�ّسحات والقدود والأغاين 

والدور  الق�سيدة   
ّ
ثم ومن  الزجل(،  )املواليا،  ال�سعبّية 

التحميلة،  )الدولب،  ال�رسقّية  القوالب  وكافة  امل�رسّي، 

ي�سّمى  ما  ال�ّسام  بالد  عرفت  كما  والب�رسف(.  ال�سماعي 

من  املو�ّسحات،  اأ�سلوب  على  منظومات  وهي  التنزيالت، 

كانت  التي  الأغاين  اأحلان  على  اأو  نف�سه،  الناظم  تلحني 

من  لال�ستفادة  العادة  تلك  وكرثت  الفرتة.  تلك  �سائعة يف 

تعرف  ومل   .
٣
حفظها �سهولة  وبالتايل  الأغاين  تلك  رواج 

يتعّلم  مدار�س  مبثابة  كانت  التي  التخوت  نظام  ال�ّسام  بالد 

اأّن  املرّجح  من  اإّنا  وقواعده،  الفّن  اأ�رسار  املن�سدون  فيها 

التخوت امل�رسّية واملدار�س ال�سوفّية احللبّية قد اأّثرت على 

كافة املدن امل�رسقّية لناحية التقاليد والتنظيم.

املو�سيقّية  املحاولت  اأوىل  الفرتة  تلك  يف  ظهرت   

بحثاً  بالغرب،  املتزايد  الحتكاك  مع  التنظريّية، خ�سو�ساً 

عن هوّية مو�سيقّية وثقافّية. كتب ميخائيل م�ّساقة )١٨٠٠ 

املو�سيقّية«  ال�سناعة  يف  ال�سهابّية  »الر�سالة   )١٨٨٨  -

للمقامات  �سامل  وتو�سيف  ت�سنيف  اأّول  وفيها   ،)١٨٥٠(

يف  املعتمدة  املو�سيقّية  ولالآلت  اللحني،  للّنظام  العربّية، 

وو�سع   .
ّ
العربي بامل�رسق  اخلا�ّس  الفّني  املو�سيقي  التقليد 

اأرباع  اإىل  املو�سيقّية  الّدرجة  نظرّية مو�سيقّية تنقد تق�سيم 

ال�سدياق  فار�س  اأحمد  مقالة  اأّما  املت�ساوية.  الّدرجات 

الع�رس  متنّوري  عند  الوعي  بداية  فتج�ّسد  املو�سيقى  عن 

للحاجة اإىل و�سع تعريفٍ للمو�سيقى ال�رسقّية يثبت متّيزها 

من خالل  وذلك  حت�رّسها  وحتديداً  الغربّية،  املو�سيقى  عن 
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. فقد حاول 
٤
الّت�سديد على اأهّمّية اختالف اأذواق ال�سعوب

تعاريف  و�سع  ع�رس  التا�سع  القرن  اأواخر  منذ  ال�رسقّيون 

مو�سيقّية رغبًة منهم بتقليد اأوروبا كنموذج اأعلى حل�سارة 

متقّدمة ثقافّياً، مع اإ�رسارهم على الدفاع عن هذه املو�سيقى 

اإىل  بالّن�سبة  بها.  ة  اخلا�سّ بجمالّيتها  والعرتاف  ال�رسقّية 

والهارمونيا،  بالّتدوين  الغربّية  املو�سيقى  تتمّيز  ال�سدياق، 

 
ّ
املقامي التنّوع  على  ال�رسقّية  املو�سيقية  ترتكز  حني  يف 

التاأثري  فهو  بينهما   
ّ
الأ�سا�سي الختالف  اأّما   ،

ّ
والإيقاعي

اأّن املو�سيقى   يف اجلمهور. ي�سّدد ال�ّسدياق على 
ّ
املو�سيقي

َور واملفاهيم، يف حني اأّن ال�رسقّية  الأوروبّية تعرّب عن ال�سّ

�سة يف اإثارة العواطف. �سحيح اأّن تو�سيفاته ذاتّية  متخ�سّ

باملو�سيقى  املتزايد  الهتمام  تظهر  اأّنها  اإّل  علمّية،  وغري 

مدى  عن  وتعرّب  واأدبائها،  العربّية  الّنه�سة  مفّكري  لدى 

اإليه  بالّن�سبة  امل�رسقّية  الهوّية  ميّيز  كاأ�سا�س  العاطفة  اأهّمّية 

 ركائز 
ّ
واإىل كثري من منّظري تلك الفرتة حيث تعترب من اأهم

 ومو�سيقاه.
ّ
املجتمع ال�رسقي

 و�سائر 
ّ
من جهة اأخرى، مل تكن نظرة املجتمع البريوتي  

مدن بالد ال�سام منفتحة على فّن الغناء واملو�سيقى، فمنعت 

ال�سغوطات الجتماعّية دخول الّن�ساء عامل الغناء والتمثيل 

)ح�سوراً وم�ساركًة(، واقت�رست م�ساركتّهن على احلفالت 

ال�سعبّية من خالل الزلغيط. بقيت الّنظرة الدونّية للمغّنيات 

املغّنيات  اأوىل  اأّن  املرّجح  ومن  الطاغية،  هي  املقاهي  يف 

ال�سامّيات كّن يهودّيات، اإذ توّجهت العديد من يهودّيات 

وم�سيحّيات بالد ال�سام اإىل م�رس حيث الظروف الجتماعّية 

، خ�سو�ساً اأّن املو�سيقى 
ّ
والفّنّية متقّبلة اأثر للوجود الن�سائي

لكْن  اليدوّية،  ال�سناعات  مَهن  ك�سائر  مهنة  تعترب  كانت 

، على الرغم من اأّن 
ّ
اإىل حدٍّ ما متدنّية امل�ستوى الجتماعي

بع�س املطربات ا�ستطعن اخرتاق بع�س احلواجز، كاملغّنية 

البريوتّية ليلى، التي ا�ستهرت يف نهاية القرن التا�سع ع�رس. 

اذ ا�ستحّقت هذه »املطربة املتفّننة« الّتقدير وذكر ا�سمها يف 

اجلرائد املحلّية، من خالل اإحيائها مع جوقتها العديد من 

احلفالت يف املقاهي ويف اأعرا�س العائالت الغنّية )كعائلة 

، كما �ساركت يف م�رسحّيات اأبي خليل القّباين.
٥
فرعون(

امل�شارح واملالهي

ومالهي  مقاهي  الفرتة  تلك  خالل  بريوت  يف  ظهرت 

، ُعِرفت »كمرا�سح للخالعة والبطر 
٦
اخلالعة اأو املقا�سف

ا�ستهرت  التي  املر�سد  اأو  لوكا  قهوة  منها   ،
٧
والف�ساد«

القهوة«  »بنات  ت�سّمني  الالتي  ات 
ّ
الأوروبي بناتها  برباعة 

اأّما  املو�سيقى.  يلعنب  كّن  لأّنهن  املو�سيقى«  »بنات  اأو 

القانون  كان  ة«. 
ّ
»كومباني ت�سّمى  فكانت  عنّهن  امل�سوؤولة 

ما كانت  جال، وغالبًا 
ّ
للر املو�سيقى«  »بنات  مينع جمال�سة 

.
٨
تلك املالهي ممنوعة على امل�سلمني

قد  ال�ّسام  بالد  تكن  فلم  امل�رسح،  اإىل  بالّن�سبة  اأّما   

القرن،  منت�سف  حتى   
ّ
امل�رسحي الفّن  فعاًل  اكت�سفت 

واقت�رست و�سائل الت�سلية على نوعني اأ�سا�سني من الفنون 

وعرو�س  احلكواتي  وال�ساحات:  املقاهي  يف  ال�سعبية 

كركوز وعواظ وخيال الّظّل، الذين �سّكلوا بذور امل�رسح 

 ،
ّ
الأوروبي التاأثري  وتزايد  القرن  انت�ساف  ومع  بعد.  فيما 

ات مارون 
ّ
ظهرت مالمح امل�رسح، فعرفت بريوت م�رسحي

ة 
ّ
النّقا�س )اأرزة لبنان( الذي ترجم اأوىل الن�سو�س امل�رسحي

ات 
ّ
امل�رسحي كانت   .)١٨٤٨( دارته  يف  ها  وعر�سَ ة 

ّ
الغربي

ة 
ّ
املي�سورة والغني الطبقات  اأعيان ووجهاء  مُتثَّل يف منازل 

خ�سو�سًا  املدار�س،  وعرفت  ة. 
ّ
الأدبي ال�سالونات  ويف 

ًا مهّمًا، ممّا دفع عدداً منها 
ّ
ات منها، ن�ساطًا م�رسحي

ّ
الإر�سالي

ة والتي ما لبْث اأن ا�ستعملتها  اإىل افتتاح م�سارحها اخلا�سّ

ات من �سحون 
ّ
انتقلت امل�رسحي ة. مع الوقت،  فرق خا�سّ

ور واإيواناتها اإىل املقاهي، ومن ثّمة اىل امل�سارح التي  الدُّ

ُبنيت وانت�رست يف بداية القرن الع�رسين على نط امل�رسح 

 )كم�رسح زهرة �سورية اأو الكري�ستال( حيث تقام 
ّ
الغربي

والرق�س.  املو�سيقى  اأنواع  خمتلف  وُتعر�س  ات 
ّ
امل�رسحي

وكانت ت�سّمى مر�سح يف البداية اأو �سالة، ومن ثّمة انت�رس 

ا�سم تياترو اأو كازينو.

املو�شيقى والغناء

ني من بريوت 
ّ
ة اأ�سماء مو�سيقي

ّ
ذكرت بع�س اجلرائد البريوتي

 
ّ
ظهروا على م�سارح املدينة يف بداية القرن، منهم املو�سيقي

والعّواد �سكري ال�سودا واملطرب فيليب ال�سو�ساين. وكان 

ي بريوت، فقد اأحيا العديد من 
ّ
ال�سودا من اأ�سهر مو�سيقي

ات، وتويّف حوايل عام ١٩٢٠. وكثرياً 
ّ
احلفالت وامل�رسحي

ما ُذكر ا�سمه يف ال�سحافة كمو�سيقي جملٍّ يحا�رس عن 

ونطاق  ة 
ّ
املو�سيقي نظرّياتها  وتنظيم  وَمن�سئها  املو�سيقى، 

األقاها عن  نظام الّتدوين. مثال على ذلك املحا�رسة التي 

منهم  ني، 
ّ
املو�سيقي من  عدد  مب�ساركة  ة، 

ّ
العربي املو�سيقى 

�سلبان«،  اأفندي  بول�س   
ّ
العربي والبلبل  الفّني  »املن�سد 

ادي والعتابة«. 
ّ
البغدادي واملعّنى والقر و»اأمهر املغّنني يف 

اأثنت جريدة »ل�سان احلال« على هذه احلفلة الّنادرة التي 

يومني  بعد  انتقدْت  لكّنها   ،
٩
والإح�سان« »اللذة  جمعت 

عت،  ُوزِّ التي  بالبطاقات  يكتف  مل  الذي  الّدعوة  �ساحب 

بل ا�ستمر بالبيع »على الباب«، فكان احل�سور كثيفاً نظراً 
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ل�سهرة الثنني، ممّا اأعاق ال�ستمتاع باحلفلة. وعلى الرغم 

من هذه املالحظة، كانت احلفلة م�سّوقة، اإذ اإّن ال�سودا كان 

يعطي اأمثلة عن كّل تف�سرياته للمو�سيقى »املعروفة قدمياً 

ة 
ّ
اأحلان م�رسحي ال�سودا يف و�سع  �سارك  . كما 

١٠
وحديثاً«

ب« ل�سبلي ماّلط والتي ُعر�ست �سنة 
َ
»عرو�س ليايل الّطر

 ١٩٠٣ على املر�سح البريوتي »زهرة �سورية«، متثيل وغناء 

ني امل�سهورين احلاج عبد الرحيم اأفندي 
ّ
»املطربني الأ�سولي

و�سارك  رحلو.  واملمّثلة  الّنّحا�س«  اأفندي  وحليم  ال�سفح 

 واجلوق 
١١

يف احلفل بعد عدة اأّيام فيليب اأفندي ال�سو�ساين

ة يعطي بع�س 
ّ
. ومن الطريف اأّن اإعالن امل�رسحي

١٢
امل�رسي

ات 
ّ
املعلومات عن امل�ساكل التي كانت تواجهها امل�رسحي

وَيِعد من يح�رس   ،
ّ
واحَلر وال�سجر  الفرتة كامللل  تلك  يف 

ونا( ول  )َبَل�سُ يقول  اأن  مثاًل  لزيد  ميكن  »فال  الّندم،  بعدم 

.
١٣

م«
ّ
لعمرو اأن يتاأّفف ول خلالد اأن ي�سكو ويترب

بول�س  واملغّني  املو�سيقي  بريوت  يف  ا�ستهر  كذلك   

�سليم  له  املرافق  العود  عازف  مع  �سورية«  »بلبل  �سلبان 

يف  الغناء  يرف�س  ة،  خا�سّ طباع  ذا  فّناناً  كان  عو�س. 

مغنَّج  »لئيم،  باأّنه  ُيّتهم  بالأغنياء.  ة  اخلا�سّ احلفالت 

اأخباره  من  احلفالت.  على  متاأّخراً  دائماً  ياأتي  واأْعَوج«، 

الّطريفة اأّنه يف �سنة ١٩٠١ كان مدعّواً اإىل حفل زفاف 

دوراً  اأن�سد  اأّنه  اإّل  الغناء،  منه  فُطلب  با�سا،  جالل  ابن 

املدعوين  اإ�رسار  من  غم 
ّ
الر وعلى  توّقف.   

ّ
ثم واحداً، 

احلفلة،  وغادر  الغناء  رف�س  الّدعوة،  �ساحب  ورجاء 

ول  باملو�سيقى  اأبداً  مهتّمني  باأّنهم غري  احلا�رسين  مّتهماً 

وامل�رسب.  واملاأكل  املظهر،  اإّل  يهّمهم  ل  ي�ستذوقونها، 

للق�رس  املجاور  �سعادة  �سديقه حبيب  منزل  اإىل  وتوّجه 

ليحتفل بعر�س ابن جالل با�سا يف منزله، »فلي�س جلدران 

كان   .
١٤

والأنا�سيد« العود  رّنات  ت�سمع  اآذاٌن  البا�سا  بيت 

ني 
ّ
املو�سيقي اإىل  املجتمع  نظرة  يرف�س  ال�سلبان  بول�س 

بالأعرا�س  ُين�سدوا  اأن  عليهم  �س 
َ
فر الذي  عهم  وو�سْ

على  اأنف�سهم  والفّنانني  املجتمع  فيلوم  واحلفالت.  واملاآمت 

 ال�سعب والو�سيع.
ّ
هذا الو�سع الجتماعي

ة يف ظّل االنتداب
ّ
الت احلياة املو�شيقي

ّ
حتو

اً 
ّ
ثقافي مركزاً  بريوت  اأ�سحت  الع�رسين،  القرن  بزوغ  مع 

 .
١٥

الغرب اأكرث فاأكرث على  ة منفتحة 
ّ
ومدينة كوزموبوليتي

ة و»ع�رسّية« موؤّلفة 
ّ
اً طبقة و�سطى مدني

ّ
وتكّونت تدريجي

يف  لحقاً  تبلورت  وموّظفني،  جّتار  ومتعّلمني،  مثّقفني  من 

 واأ�سبحت ذات تاأثري وا�سح يف 
ّ
عهد النتداب الفرن�سي

رجال  من  الّطبقة  هذه  تكّونت  ة. 
ّ
البريوتي ة 

ّ
اليومي احلياة 

اً 
ّ
وثقافي اقت�سادّياً  م�ستوًى  يت�ساركون  متعّلمني  ون�ساء 

فاجتمعْت   ،
١٦

والرتفيه بالت�سلية  مرتبطاً  ونَط حياة  مماثاًل 

يف  ة، 
ّ
الأدبي وال�سالونات  اللهو  اأماكن  يف  الطبقة  هذه 

الأحاديث  تت�سارك  كانت  حيث  واملقاهي،  امل�سارح 

واعتمدت  للمو�سيقى.  وال�ستماع  والقراءات  والأفكار 

الّثقافة  بني  ما  جمعت  ة 
ّ
كوزموبوليتي حياة  الطبقة  هذه 

املتمّدنة واملمار�سات التقليدّية.

النفوذ  وزيادة  اجلديدة  الطبقة  هذه  ظهور  مع   

ومطاعم  حانات  افتتاح  بريوت  �سهدت   ،
ّ
الأوروبي

وم�سارح ومقاهي غناء جديدة، ا�ستقدمت العوامل والفرق 

من  معت 
ُ
�س ة، 

ّ
والأجنبي ة 

ّ
العربي والراق�سات  امل�رسّية 

حك. كذلك عرفت  خاللها املو�سيقى واملحادثات وال�سّ

ة 
ّ
الأوروبي املو�سيقى  مع  مبا�رساً  احتكاكاً  باكراً  بريوت 

اأحيوا  ني 
ّ
اأوروبي وعازفني  ني 

ّ
مو�سيقي وجود  خالل  من 

املدينة  يف  ة 
ّ
خ�سو�سي درو�ساً  واأعطوا  ة  خا�سّ حفالت 

الأحد  مدر�سة  يف  حتديداً  الع�رسين،  القرن  اأوائل  منذ 

ة 
ّ
المريكي )اجلامعة  ة 

ّ
الإجنيلي ال�سورّية  ة 

ّ
للكّلي الّتابعة 

لحقاً(. واأ�سبح تعّلم املو�سيقى عالمة احلداثة، فا�سرتت 

البيانو  اآلة  املي�سورة  ة 
ّ
البريوتي العائالت  من  العديد 

ذاً، 
َّ
الآلة حمب هذه  تعّلم  واأ�سبح  ومتّدنها،  ها 

ّ
لرقي نوذجاً 

.
١٧

خ�سو�ساً للبنات

الأوىل  ة 
ّ
العاملي احلرب  بعد  ني 

ّ
الفرن�سي جميء  �سّكل   

ات 
ّ
والثالثيني ات 

ّ
الع�رسيني �سهدت  اإذ  لية،  مف�سّ نقطة 

تغيرياً جذرّياً لأناط الّت�سايل تزاَمَن مع كاّفة التغيريات 

وذلك  البالد،  �سهدْتها  التي  ة 
ّ
وال�سيا�سي ة 

ّ
الجتماعي

 .
١٨

تقليدهم« اإىل  عي 
ّ

وال�س بالأجانب  الختالط  »نتيجة 

بار  با�سم  ُيعرف  ب 
ّ
متغر احلانات  من  جديد  نوٌع  ر 

ّ
تطو

ُي�سمح  ات 
ّ
اأوروبي »اأرتي�ستاته«  دان�سينغ،  اأو  كازينو  اأو 

تقدمي  �رسط  على  وجمال�ستهّن،  الرجال  مبراق�سة  لهّن 

الذي   
ّ
البريوتي وق  الذَّ اً 

ّ
تدريجي  

ّ
فتغري  .

١٩
لهّن ال�رساب 

 و�سائل 
ّ
. واأ�سبحت اأهم

ّ
اأ�سحى ي�ستهويه كّل ما هو غربي

هي  ون 
ّ
وال�سامي ون 

ّ
البريوتي عليها  ُيقبل  التي  الت�سلية 

ال�سينما واحلانات الراق�سة و�سباق اخليل.

 
مع بزوغ القرن العشرين، أضحت بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــروت
على  فأكثر  أكثر  منفتحة  كوزموبوليتية  ومدينة  ثقافيًا  مركزًا 
مؤلفة  الغرب. وتكونت تدريجيًا طبقة وسطى مدنية و»عصرية« 
من مثقفين ومتعلمين، تجاٍر وموظفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــن.
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وقد اآّثر انت�سار و�سائل الرتفيه امل�ستوردة من اأوروّبا،   

امل�سهد  على  وال�سينما،  وامل�رسح  املو�سيقى  قاعة  مثل 

ة 
ّ
اجلمالي على  النتداب، خ�سو�ساً  فرتة   خالل 

ّ
املو�سيقي

، التي حّلت مكان املالهي - املقا�سف 
ّ
والإنتاج املو�سيقي

اأو  ة  اخلا�سّ احلدائق  يف  ال�سابقة  الرتفيه  واأماكن  القدمية 

 من املقهى 
ّ
ال�سوارع، ف�سهدت بريوت التحّول التدريجي

املتاأّثرة  ة 
ّ
املو�سيقي الراق�سة واحلفالت  املقاهي  اإىل  القدمي 

القدمي  املقهى  �ساحب  كان  بينما   ،
ّ
الباري�سي بالّنموذج 

امل�سارح  يف  الأخري  ذلك  اأ�سحى  للمغّني،  مبا�رسة  يدفع 

ة يف  اخلا�سّ على حفالته  معتمداً  ا�ستقاللً،  اكرث  احلديثة 

اجلمهور  يدفع  اإذ  اجلديدة،  ة 
ّ
ال�ستهالكي الأماكن  تلك 

بدلً ل�رساء بطاقات الّدخول. لذلك، مل يعد ال�ستماع اإىل 

ة، اإّنا  ة اأو اخلا�سّ
ّ
�ساً لالحتفالت الر�سمي املو�سيقى خم�سّ

اأ�سحى مرتبطاً بن�ساط اقت�سادّي.

وحفالت  ات 
ّ
م�رسحي بتقدمي  امل�سارح  بع�س  با�رسْت   

ني، وُعر�ست 
ّ
ني وبريوتي

ّ
ة جلمهور متنّوع من اأوروبي

ّ
مو�سيقي

اأكرث  من  ال�سينما  دور  لت�سبح  كة، 
ّ
متحر ة 

ّ
اأجنبي اأفالم 

. امتالأت املدينة القدمية 
٢٠

الأماكن ع�رسّية خالل النتداب

وفّناين  و�سَحرة  وبهلوانات  م�رسح  من  متنّوعة  بعرو�س 

املدن  من  بع�سهم  ومغّنني  ني 
ّ
مو�سيقي عن  ف�ساًل  اإمياء، 

)كمنرية  واأوروّبا  واأهّمهم من م�رس  اأغلبهم  اإّنا  املجاورة، 

العديُد  بريوت  ح�رس  وقد  بك(.  ك�سك�س  وفرقة  املهدّية 

خالل  ة 
ّ
البول�سيفي الّثورة  من  هرباً  الرو�س  العازفني  من 

بريوت،  يف  املو�سيقى  على  ب�سمتهم  تركوا  ات 
ّ
الع�رسيني

 -  ١٨٩٨( كوغيل  اأركادي  اليهودّي  البيانو  عازف  مثل 

١٩٨٥( الذي اأ�ّس�س معهدًا للمو�سيقى )١٩٢٩ - ١٩٤٩( 

ة يف بريوت، والتحق به اثنان من اأبرز 
ّ
يف اجلامعة الأمريكي

مو�سيقيي لبنان لحقاً، زكي نا�سيف )١٩١٦ - ٢٠٠٤( 

وتوفيق البا�سا )١٩٢٤ - ٢٠٠٥(.

ال�سوارع  يف  فتيان  ب�سياح  بريوت  �سوارع  امتالأت   

اأ�سبحت بريوت  الأجانب.  الفّنانني  معلنني و�سول هوؤلء 

الليل حيث  خالل  فاأكرث، خ�سو�ساً  اأكرث  �ساخبة  مدينة 

املدينة.  حتاكي  التي  باحل�سود  متتلئ  وامل�سارح  احلانات 

ول   ،
ّ
الأوروبي الطراز  على  الرتفيه  اأماكن  افتتاح  اأ�سهم 

ما م�رسح التياترو الكبري )١٩٢٧(، يف حتويل بريوت 
ّ
�سي

اإىل مدينة حديثة. وكان افتتاح امل�رسح الكبري حدثاً مهّماً 

ة 
ّ
عملي من  جزءاً  �سّكل  حيث  ة، 

ّ
الثقافي احلياة  تاريخ  يف 

وهي  بريوت،  و�سط  يف  ة 
ّ
الر�سمي والتجديد  البناء  اإعادة 

بريوت  جعل  بهدف  ة 
ّ
الفرن�سي ال�سلطات  اأجرتها  ة 

ّ
عملي

مدينة حديثة تتما�سى مع م�رسوعهم ال�ستعمارّي. �رسيعاً 

ة 
ّ
الثقافي للحياة  الرئي�سة  الرموز  من  امل�رسح  هذا  اأ�سبح 

خالل  حتّولت  التي  املدينة  و�سط  منطقة  حتديداً  احلديثة، 

ة 
ّ
ة حيث تتعاي�س التقاليد الرتفيهي

ّ
الليل اإىل منطقة ترفيهي

هذه  لعبت  ة. 
ّ
الأوروبي والعرو�س  املو�سيقى  مع  ة 

ّ
املحلي

 
ّ
املحلي الّذوق  تغيري  يف  اً 

ّ
اأ�سا�سي دورًا  اجلديدة  الأماكن 

باملو�سيقى  متاأّثرة  جديدة  ة 
ّ
مو�سيقي اأنواع  عر�ست  حيث 

ة جديدة 
ّ
ة لتالئم اأذواق طبقة اجتماعي

ّ
ة الأوروبي

ّ
الرتفيهي

وتنا�سب  ت�ستهويها  »معا�رسة«  مو�سيقى  عن  تبحث 

التقاليد  ت 
ّ
ا�ستمر نف�سه،  الوقت  يف  اجلديد.  حياتها  نط 

ة اإىل جانب اأ�سكال التعبري الثقايّف اجلديدة.
ّ
ال�سعبي

ب�رسعة  املفاجاأ  عقل  اأ�سعد  حايف  ال�سّ ذلك  دفع   

 على بريوت اإىل القول:
ّ

ات واملتح�رس
ّ

التغري

الغناء  ِم�س 
ُ
ور ة 

ّ
ال�رسقي املو�سيقى  ُنِحرت  »لقد   

اأنقا�سها  على  وقامت   
ّ
الوطني املر�سح  واندثر   

ّ
العربي

والأحلان  ة، 
ّ
الإفرجني والأغاين  ة 

ّ
الأوروبي املو�سيقى  دولة 

 يف 
ْ
�رِس العبيد؟  رق�سة  يرق�سون  تب�رسهم  اأمل  املختلطة، 

غري  اجلدران  على  ترى  هل  ال�سوارع  واقطْع  الأ�سواق 

كة؟ 
ّ
املتحر الأ�سباح  وامل�سارح وق�س�س  املالهي  اإعالنات 

وعمرانها،  ها 
ّ
رقي وهذا  ة« 

ّ
»الغربي بريوت  تقّدم  هذا   ]...[

هي تكره اجلمود وت�سري دائماً، ولكن خطوة اإىل الأمام... 

.
٢١

وع�رسين اإىل الوراء«

بداأ الهتمام املتزايد بالآلت الغربيّة والأنواع املو�سيقيّة   

)الجتماعيّة  واملونولوجات  الأنا�سيد  وانت�رست  الغربيّة. 

النتقادّية والرومن�سيّة( مع عَمر الزعّني ويحيى اللبابيدي 

الرومبا،  )كالتانغو،  الغربيّة  الإيقاعات  ذات  والأغاين 

ال�سامبا، والفال�س(. وتطّورت املو�سيقى التغريبيّة مع افتتاح 

اأوىل املدار�س واملعاهد املو�سيقيّة التي تّتبع املناهج الغربيّة 

املو�سيقى  تعّلم  الهتمام يف  كان  �سربا(.  وديع  )كمدر�سة 

اأكرث  منها،  الكال�سيكيّة  وخ�سو�ساً  وتذّوقها،  الغربيّة 

املثّقفة يف  والنخبة  الغنيّة   - املتو�سطة  الطبقة  بني  �سيوعاً 

املدن ال�سورّية. وعرفت البالد اأفكاراً جديدة يف املو�سيقى، 

 وما تاله من نقا�سات 
ّ
التغريبي  

ّ
التدوين املو�سيقي وبداية 

يف  واآلياتهما.   
ّ
املو�سيقي والتدريب  التدوين  كيفيّة  حول 

هذا اجلّو، ظهرت حماولت متعّددة لتاأ�سي�س معاهد واأندية 

 
ّ
مو�سيقيّة نواُتها طبقة من الربجوازّيني )كالنادي املو�سيقي

حقوق  حلماية   ،
٢٢

)١٩٧٣  -  ١٩٠٧ الالذقان،  لألك�سي 

املو�سيقيّني والرتويج ملو�سيقى �رسقيّة و/اأو عربيّة حديثة، 

املو�سيقيّة  والآلت  الأنواع  على  غالباً  الرتكيز  مع  اإّنا 

التمويل  غاب  حيث  بال�ستمرار،  �سعوبة  فالقت  الغربيّة. 

 وغابت معه ال�ستمرارّية.
ّ
الر�سمي
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ع�رش �رشكات الت�شجيل

القرن  مطلع  الت�سجيالت  �رسكات  اأوىل  و�سول  �ساهم 

، اإذ دخلت بريوت 
ّ
الع�رسين بالتاأثري يف امل�سهد املو�سيقي

وبالد ال�ّسام واملنطقة كّلها ع�رساً جديداً، فخلقت جمهوراً 

اأو�سع من خالل ن�رس الأ�سطوانات والإعالنات، كما عّززت 

بع�س  فا�ستهر  املطربني،  بع�س  ة 
ّ
�سعبي من  كبري  حّد  اإىل 

ة، ممّا 
ّ
ي بالد ال�سام يف جميع الأقطار العربي

ّ
مغّني ومو�سيقي

.
ّ
 يف و�سع ومكانة املغّني واملو�سيقي

ّ
غري

يف  »بي�سافون«  ة 
ّ
عربي ت�سجيل  �رسكة  اأّول  ظهرت   

برلني  يف  ة 
ّ
اأملاني ت�سجيل  �رسكة  مع  التفاق  بعد  بريوت 

، وذلك 
٢٣

ة
ّ
حوايل �سنة ١٩٠٧، على يد عائلة بي�سا البريوتي

 مغّني العائلة مع عازف العود 
٢٤

للت�سجيل لفرج الله بي�سا

قا�سم الدرزي، الذي �سّجل العديد من املواويل البغدادّية، 

بالد  يف  القرن  بداية  يف  رائجاً  البغدادّي  املّوال  كان  اإذ 

 حمدود، 
ّ
ال�سام، وحتديداً يف بريوت. لكّن الأفق امل�رسقي

�ساعدت  ال�رسكة وتو�ّسعت.  اأعمال  انت�رست  ما  و�رسعان 

ي امل�رسق 
ّ
تلك ال�رسكة على انت�سار و�سهرة اأبرز مو�سيقي

ات(، 
ّ
ومطربيه، منهم اأحمد اأفندي املري )تويّف يف اخلم�سيني

 حمّمد العا�سق )١٨٨٥ - ١٩٢٥( الذي ُلّقب 
ّ
والدم�سقي

 ،
٢٥

)١٩١٩  -  ١٨٧٩( الإدلبي  وجميل  الّزمان،  ببلبل 

ولحقًا   ،
٢٦

)١٩٣٨  -  ١٨٦٨( ال�سيخ  اأحمد  وال�سيخ 

الكني�سة  رجال  من  العديد  �سّجل  كما   .
٢٧

تاج يو�سف 

ان 
ّ
 )١٨٨١ - ١٩٦٩( والأَبوان الأنطوني

ّ
كاملرّتل مرتي املر

يو�سف العرموين وبول�س الأ�سقر اأ�سواتهم.

الأّول  الربع  يف  بريوت  عرفْته  مطرب  اأ�سهر  اأّن  غري   

الّدين  حميي  �سّك  دون  من  هو  الع�رسين  القرن  من 

بعيون )١٨٦٨ -  ١٩٣٤/١٩٣١؟(، املغّني وعازف البزق 

القانوجني  تلميذ  الأ�سمراين«،  القامة،  »فارع   
ّ
البريوتي

طرابل�س  �سّكان  من  امل�رسّي  الأ�سل  ذو  البدوّي،  اأحمد 

ة 
ّ
املو�سيقي املدر�سَة  ات 

ّ
الع�رسيني بعيون يف  مّثل   .

٢٨
ال�سام

حتديداً  تعتمد  كانت  والتي  ة 
ّ
اللبناني  - ال�سورّية  ة 

ّ
املديني

على غناء الق�سائد، فلّقب ب�سلطان البزق، واأمري الق�سائد، 

واملتفّن بالغناء البغدادي. عرف �سهرة وا�سعة واأحيا عّدة 

له حفلة  اأقاموا  اأّنه يوم وفاته  القاهرة، وُذكر  حفالت يف 

ة كبرية يف دم�سق ا�سرتك فيها اأكرث من مئة 
ّ
ة مو�سيقي

ّ
تاأبيني

 كان من بينهم اأمري الكمان �سامي ال�سّوا.
ّ
مو�سيقي

عامل  الت�سجيالت  دخول  �سّكل  اأخرى،  جهة  من   

كانت  الفونوغراف،  ع�رس  فقبل  مف�سلّية:  مرحلة  ال�رسق 

احلفالت املو�سيقّية للمطربني املحرتفني حكراً على النخبة 

وللمنا�سبات اخلا�سة فقط. مع ازدياد �سناعة الت�سجيالت 

اإىل  تدريجّياً  املو�سيقى  هذه  امتّدت  الفونوغراف،  وانت�سار 

�سائر طبقات املجتمع لت�سّكل ثقافة جماعّية مل تعد حم�سورة 

 .
٢٩

يف الطبقة الغنّية، وهي عملّية مماثلة ملا حدث يف م�رس

اأ�سبحت الأ�سطوانات اأقّل تكلفة خالل الع�رسينّيات، ومع 

اأو�سع  جلمهور  متوافرة  اأ�سحت  عليها  احل�سول  �سهولة 

بكثري. �ساهم الفونوغراف و�سناعة الأ�سطوانات يف تغيري 

 العام. كما لعب دوراً يف 
ّ
و�سع املو�سيقّيني والّذوق املو�سيقي

تاأكيد هوّية الطبقة الو�سطى النا�سئة اجلديدة. مل يعد مهنّيو 

املو�سيقى يعتمدون على الرعاية املو�سيقّية واّتبعوا �رسكات 

وارتفعت  خمتلفني،  فّنانني  �سعبّية  وازدادت  الت�سجيل. 

مكانتهم القت�سادّية والجتماعّية.

ة  اخلا�سّ املنازل  الفونوغراف يف  انت�سار  �ساهم  كذلك   

اأي�سًا يف حتويل احلدود بني اجلن�سني: ان�سمت املزيد من 

 ودخلت اأ�سوات الن�ساء اإىل 
ّ
الّن�ساء اإىل امل�سهد املو�سيقي

لحقًا،  والراديو  الفونوغراف،  خالل  من  ة  اخلا�سّ بيوت 

ن 
ّ

وحت�س ال�سهرة  ال�سام  بالد  مطربات  بع�س  فعرفت 

موقعهّن. فا�ستهرت مغّنية يهودّية ا�سمها ح�سيبة مو�سى 

ة«، هي من 
ّ
ت و�سميت »بلبل الريا�س ال�سامي

ّ
لقبت بال�س

اأ�سطوانات  �سّجلن  الالتي  ات 
ّ
ال�سامي املطربات  اأوائل 

وقد  الع�رسين.  القرن  بدايات  يف  »غرامفون«  ل�رسكة 

ال�سّوا.  اأنطوان  ومنهم  املعا�رسين  امللّحنني  كبار  لها  حّلن 

ة 
ّ
وجني قّدورة  ثرّيا  ولحقًا  �سعادة،  بدرّية  اأي�ساً  وُعرفت 

ة وعلياء الأطر�س )والدة اأ�سمهان( التي �سّجلت مع 
ّ
ال�سامي

ات.
ّ
يو�سف تاج العديد من العتابات يف الثالثيني

من ال�سعب حتديد هوّية تلك املغّنيات ومعرفة اأ�سولهّن.   

كّن يتنّقلن بني املدن امل�رسقيّة والقاهرة ليغّنني يف مقاهيها 

جمموعة م�سرتكة من الأغاين والطقاطيق. وبطبيعة احلال 

مل يرتكن اأثراً كبرياً يف �سحف تلك الفرتة. لكّن املوؤّكد اأّن 

عهد النتداب �سهد ظهور فئة جديدة من الفّنانات عرْفن 

 كاملطربة لور 
ّ
تقّدماً اجتماعيّاً وبع�ساً من الحرتام املهني

دّكا�س )١٩١٧ - ٢٠٠٥( التي لّقبت باأّم كلثوم ال�سغرية 

ما  �رسعان  لكن  �سوتها.  وجمال  اآنذاك  �سنها  ل�سغر 

ســــــــــــــــــاهم الفونوغراف وصناعة األسطوانات في تغيير 
وضع الموسيقيين والذوق الموسيقي العام. كما لعب دورًا في 
تأكيد هوية الطبقة الوسطى الناشئة الجديدة. وازدادت شعبية 
واالجتماعية. االقتصادية  مكانتهم  وارتفعت  مختلفين،  فنانين 
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توّجهت لور دّكا�س اإىل م�رس، فرغم حت�ّسن مكانة بع�س 

الفّنانات يف بالد ال�سام، بقيت م�رس وْجهة اأ�سا�سيّة ومركز 

جناح للعديد منهّن كاملطربة نور الهدى، جنمة الأربعينيّات، 

ولحقاً املغّنية �سباح خالل اخلم�سينيّات. 

ب�سناعة  نف�سها  املو�سيقى  تاأّثرت  ذلك،  على  عالوة   

الت�سجيل، ف�سهدت فرتة الع�رسينّيات والثالثينّيات انت�سار 

 
ّ
اأ�سكال مو�سيقّية جديدة يف بريوت م�ستوردة ب�سكل رئي�سي

من م�رس: كالطقاطيق امل�رسّية، والأوبريت واملونولوجات 

واحلوارات ال�ساخرة التي �سّكلت الّنوع الوحيد، اإىل جانب 

 من 
ّ
اأ�سا�سي نحو  مّت تطويره على  الذي  الوطنّية،  الأنا�سيد 

فليفل  والأخوين  الزعّني  عمر  اأمثال  حملّيني  فّنانني  قبل 

ال�سعبّية  املو�سيقى  الثالثة  الأنواع  هذه  مّثلت   .
ّ
املُر ومرتي 

التي اعتمدت على  الت�سويقّية يف بريوت خالل النتداب 

متنوعة،  ب�سيطة ولكّنها  ب�سيطة مع ن�سو�س  اأ�سكال حلنّية 

معرّبة عن املطالب الجتماعّية وال�سيا�سّية يف لغة جدلّية. 

من  امل�ستوحاة  باأحلانها  املو�سيقى  هذه  متّيزت  ما  غالباً 

املو�سيقى الغربّية وا�ستخدام البيانو اأو اآلت غربّية اأخرى.

 - االأديب وتعليم املو�شيقى
ّ

املو�شيقي

، اأ�سبح الفّنانون اأكرث 
ّ
مع ظهور احلفل من الطراز الأوروبي

اأو�سع  جمهور  اإىل  مو�سيقاهم  تقدمي  خالل  من  ا�ستقاللّية 

املو�سيقّيني  و�سع  حت�ّسن  وهكذا،  م�سبقاً.  حمّددة  وباأ�سعار 

واملغّنني الذين حتّولوا من حرفّيي ترفيه اإىل فّنانني حمرتفني. 

 لنخبة جديدة، 
ّ
بالإ�سافة اإىل ذلك، ومع الظهور التدريجي

مو�سيقّية جديدة.  وقَيم  م�سالح  ذو  ت�سكل جمهور جديد 

على عك�س جمتمع القرن التا�سع ع�رس، كان هذا اجلمهور 

واأكرث  وممار�سيها،  املو�سيقى  على  انفتاحاً  اأكرث  اجلديد 

اهتماماً باملو�سيقى التي اأ�سبحت »فّناً«.

هو  جديد،  مفهوم  الفرتة  تلك  خالل  وتطّور  ظهر   

 - الأديب. ي�سري م�سطلح »اأديب« اإىل 
ّ
�سخ�سّية املو�سيقي

الأخالق احلميدة لل�ّسخ�س وعلمه ومركزه، وميّثل ا�ستعماله 

اإعادة تقييم لو�سع املغّني �سمن  لو�سف بع�س املو�سيقّيني 

انت�سار  النتداب  حتت  بريوت  �سهدت  وقد  املجتمع. 

التجّمعات الأدبّية التي جتمع بني املو�سيقى والأدب والفّن. 

وكان جنوم هذه الجتماعات الأدبّية مغّنني وملّحنني غالباً ما 

 
ّ
اعتربوا من �سمن اأدباء املدينة، منهم الكانتور واملو�سيقي

 - ١٨٨٠( 
ّ
وملّحن العديد من الأنا�سيد الوطنّية مرتي املر

١٩٦٩( الذي قّدم حفالت مو�سيقّية على الّطراز الأوروّبي 

يف امل�سارح البريوتّية، والأَخوان فليفل ووديع �سربا. حتى 

الزعّني )١٨٩٥ - ١٩٦١(  ال�ساعر واملونولوجي�ست عمر 

اأّنه �سّكل حالة  غم من 
ّ
كان يعّد من اأدباء بريوت، على الر

معاً،  اآن  يف  ونخبوّياً  �سعبّياً  جناحاً  لقى  اذ  ا�ستثنائّية، 

فاأ�سحى هوؤلء املو�سيقّيون جزءاً من دائرة النخبة الفكرّية 

�ساركوا  وقد  النخب.  لتلك  عرو�سهم  يقّدمون  واملثّقفة، 

جميعاً يف احلياة الفكرّية والثقافّية يف بريوت، وبداأوا بن�رس 

واملن�سورات  ال�سحف  يف  مو�سيقاهم  وتدوينات  اأغانيهم 

باإلقاء حما�رسات  املو�سيقّيني  قليٌل من  وبداأ عدد  ة.  اخلا�سّ

اأو  ال�رسقّية  املو�سيقى  اأ�سل  �سّيما عن  املو�سيقى، ول  عن 

الفرق بني املو�سيقى ال�رسقّية والغربّية، كما فعل وديع �سربا 

.)١٨٧٦ - ١٩٥٢(

ا�سمه  باري�س، فظهر  املو�سيقى يف  الأخري  در�س ذلك   

 ماهر تخرج من كون�رسفتوار 
ّ
غالباً يف ال�سحافة كمو�سيقي

الغربّية  املو�سيقى  بني  التوفيق  هدفه  كان  الذي  باري�س 

وال�رسقّية. واأ�سادت ال�سحافة ب�سربا الذي اعتربْته مبرتبة 

املو�سيقّيني الأوروبّيني خ�سو�ساً بف�سل جمعه »بني املعرفة 

الكاملة للمو�سيقى الفرن�سّية وجمالّية املو�سيقى ال�رسقّية«، 

 بني فرن�سا ولبنان«. 
ّ
باأّنه »رمز الحّتاد الروحي اإّياه  وا�سفة 

يعرّب هذا الإعجاب، املبالغ به، ب�سربا عن الفتتان بالغرب 

والرغبة الدائمة بالو�سول اإىل دمج ما بني ال�رسق والغرب 

عن  تدريجّياً  بال�ستغناء  مو�سيقّياً  ُترجم  ما  غالباً  الذي 

مو�سيقية  باأناط  وال�ستعانة  ال�رسقية،  املو�سيقى  اأ�س�س 

اأوروبّية على كلمات عربّية.

البيانو هي عالمة  اآلة  اأّن  وكرٌث غريه  وديع �سربا  عّد   

ني من موؤّيدي 
ّ
على احلداثة. لذلك عَمَد العديد من املو�سيقي

فليفل،  والأخوين  مثل �سربا  والتغريب،  احلداثة  خطاب 

 .
ّ
املو�سيقي  

ّ
البريوتي امل�سهد  يف  واإدخاله  ا�ستخدامه  اإىل 

مل  املو�سيقى  لتغريب  املوؤّيدين  هوؤلء  اأّن  الغريب  ومن 

ُيّتهموا مبحو تقاليدهم اأو امل�سا�س مبو�سيقاهم. بل كان ُينظر 

مو�سيقاهم  لتهذيب  يطمحون  ون 
ّ
قومي اأّنهم  على  اإليهم 

وحتويلها اإىل ِعلم، م�ساعدين بذلك على حتديث جمتمعهم، 

وبالتايل الإ�سهام يف تقّدم الأّمة. اإذ اإّن املو�سيقى نف�سها مل 

ة واملوا�سيع 
ّ
تكن معياراً لالأ�سالة، اإّنا ا�ستخدام اللغة العربي

ة. من هنا ميكن تف�سري هذا التناق�س 
ّ
ة والجتماعي

ّ
الوطني

 
عد وديع صبرا وكثٌر غيره أن آلة البيانو هي عالمة على الحداثة. 
الموسيقيين من مؤيدي خطاب الحداثة  العديد من  لذلك عَمَد 
والتغريب إلى استخدامه وإدخاله في المشهد البيروتي الموسيقي.
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ة التي 
ّ
ة الف�سحى اأو العامي

ّ
من خالل اختيارهم لّلغة العربي

ة.
ّ
 عن موا�سيع من احلياة اليومي

ّ
تعرب

 
ّ
املو�سيقي بالتعليم  وافتتانه  �سربا  اإعجاب  اأّدى  لقد   

 و�سعيه اإىل هدفه املتمّثل يف التوفيق بني املو�سيقى 
ّ
الأوروبي

الغربيّة وال�رسقيّة اإىل افتتاح دار املو�سيقى )بيت املو�سيقى( 

يف عام ١٩١٠، الذي اأ�سبح املدر�سة الوطنيّة للمو�سيقى 

يف عام ١٩٢٥ والكون�رسفتوار الر�سمي يف عام ١٩٢٩. 

ال�سخ�سيّات  اأحد  النتداب  فرتة  خالل  �سربا  اأ�سبح 

على  وح�سل  بريوت،  املو�سيقيّة يف  احلياة  الرئي�ّسيني يف 

خمتلف  يف  و�سارك  واملحليّة  الفرن�سيّة  ال�سلطات  دعم 

 ما ميّز 
ّ
الفعاليّات الثقافيّة والفكرّية وال�سيا�سيّة، اإذ اإّن اأهم

فكر وم�رسوع �سربا هو رغبته بتغريب املو�سيقي ال�رسقيّة، 

وذلك لتهذيبها، فعمد يف مدر�سته اإىل تدري�س النظرّيات 

 .
ّ
املو�سيقي للتعليم  جديدة  وطرٍق  الأوروبيّة  املو�سيقيّة 

»املتمّدن  اجلديد  لبنان  بناء  مب�رسوع  التقى م�رسوع �سربا 

والربجوازّية  الفرن�سيّة  ال�سلطات  قبل  من  الفرنكفويّن« 

افتتاح  فمّثل  املدر�سة،  هذه  ومّولت  دعمت  التي  املحليّة 

التاريخ   حتّوًل يف 
ّ
 والتغريبي

ّ
 املحلي

ّ
هذا املعهد املو�سيقي

للتعليم   
ّ
الر�سمي التغريب  بدء  مع  لبريوت   

ّ
املو�سيقي

 
ّ
 واملهني

ّ
والتقاليد املو�سيقيّة. كما اأدخل الطابع املوؤ�ّس�ساتي

 احلديث ومعه بداأت حماولت حمليّة 
ّ
على امل�سهد املو�سيقي

خمتلفة لتعريف »فّن املو�سيقى ال�رسقيّة احلديثة« بال�ستناد 

يف الدرجة الأوىل اإىل املو�سيقى الغربيّة. فقبل افتتاح هذا 

 ي�ستند اإىل التقاليد ال�سفهيّة 
ّ
املعهد، كان التعليم املو�سيقي

ويقت�رس على القطاع اخلا�ّس، لكن مع افتتاحه ومتويله من 

 
ّ
 تغريبي

ّ
قبل ال�سلطات الر�سميّة، مّت تاأ�سي�س تعليم مو�سيقي

 املتعّلم.
ّ
 واإر�ساء مهنيّة املو�سيقي

ّ
ر�سمي

املجتمع والفّن

املو�سيقى  اإىل  النظرة  بقيت  التغيريات  غم من كّل 
ّ
الر على 

وامل�رسح خالل النتداب متناق�سة يف املجتمع. فخالل زيارة 

املمّثل امل�رسّي مب�رسح رم�سي�س قا�سم وجدي لبالد ال�سام 

�سنة ١٩٢٦، وجد �سعوبة كبرية باحل�سول على معلومات اأو 

اأراد ت�سوير  اإّنه  اأحاديث من البريوتّيني عن امل�رسح. حتى 

اإّنا  مبا�رسة،  يرف�سوا  مل  ا�سحابها  لكّن  امل�سارح  بع�س 

.
٣٠

ماطلوه واخرتعوا احلجج كي ل يتمّكن من الت�سوير

والغناء  امل�رسح  يف  يعملون  الذين  بع�س  وبح�سب   

ة 
ّ
والذين تكّلم معهم وجدي، مل تعرف تلك الفنوُن الأهمي

عمومًا  وال�سورّي   
ّ
البريوتي فاملجتمع  مب�رس.  عرفْتها  التي 

حمافظ وامل�رسح بالن�سبة اإليه مكان للت�سلية فقط. لذا فهو 

بثقافته  ترتبط  التي  ة 
ّ
والغنائي ة 

ّ
ال�رسقي الروايات  ل  يف�سّ

بة. 
ّ
املُعر ة 

ّ
الغربي تلك  على  ة، 

ّ
اليومي باأموره  تتعاطى  والتي 

رواية  عر�س  بعد  ني 
ّ
البريوتي من  ُت�سمع  كانت  ما  وغالباً 

لفرقة جورج اأبي�س التعاليق التالية: »�سو هيدا، �سو بهّمنا 

نحنا من ها اللوي�س )لوي�س احلادي ع�رس(، وّل ها املتعو�س 

اللي بيتجّوز اإّمه )اأوديب امللك( مثل اجلاج )الدجاج(، �سو 

وينه �سالح الدين؟ وينه عنرتة؟ العمى! �سو بي�سووا ما لهم 

.
٣١

ذكرى هّلق«

ة حمرتفة يف 
ّ
ة غنائي

ّ
من ال�سعب تكوين فرق م�رسحي  

متعّهد  فبح�سب  عمومًا.  ال�سام  وبالد  خ�سو�سًا،  بريوت 

للحفالت  الأّول  املتعّهد  نّحا�س،  خ�رس  �سورية  جرائد 

اأّن فكرة تكوين فرقة من  ة يف بريوت، 
ّ
ة والغنائي

ّ
التمثيلي

املمّثلني واملغّنني املحرتفني �سابقة لأوانها وُتعترب خماطرة، 

ذلك لأّن املجتمع والفّنانني مل يكن لديهم ال�ستعداد ول 

املوؤّهالت الكافية.

ة 
ّ
وكانت الروايات الأكرث رواجاً وجناحاً تلك »الفكاهي  

كانت  التي  بك،  ك�سك�س  كروايات  بالأحلان«  املمتزجة 

تغ�ّس باحل�سور، فكان على اجلمهور اأن ياأتي قبل �ساعتني 

ة 
ّ
. اأّما الروايات الأدبي

٣٢
من الفتتاح ليجد مكانًا للجلو�س

هم( 
ْ
ة )كعائالت �رس�سق وَبي

ّ
فكانت ت�ستهوي الطبقة الغني

الرواية،  تنجح  ولكي  ني(. 
ّ
وال�سحافي )كالأدباء  واملثّقفة 

بني  للغناء  مطربة  اأو  مطرب  على  العتماد  عليها  كان 

وكان  الغناء.  مع  التمثيل  ل  يف�سّ ال�سعب  لأّن  الف�سول، 

كّل  خالل  يف  الرواية،  بدء  قبل  يوؤّدي  اأن  املطرب  على 

ف�سل من ف�سولها، وحتى يف النهاية، واإّل مالأ اجلمهور 

النظر عن مدى  »الدنيا �سياحاً و�سجيجًا«، وذلك بغ�ّس 

ل املغنى »حتى لو  اإتقان املطرب وبراعته. فاجلمهور يف�سّ

اإىل  اأكرث  في�ستمع   ،
٣٣

الطرب« �رسوط  كّل  فيه  تتوافر  مل 

الغناء يف الروايات.

وكانت امل�سارح البريوتّية تتمّيز عن امل�رسّية با�ستمرار   

يتمّتع  »ل   
ّ
فالبريوتي العر�س.  خالل  وال�رسب  الأكل 

اخلا�ّس  بيته  مثل  امل�رسح  يعترب  اإذ  امل�رسح«،  بلياقات 

، ول ي�ستغني عن 
٣٤

ي�ستطيع اأن يقول ويفعل فيه ما ي�ساء«

»الأرجيلة« طوال مّدة العر�س ويح�رس معه البزور والفول 

وغالباً  العر�س.  خالل  و»يقزقزها«  لياأكلها  ال�سوداين 

احل�سور،  بع�س  ب�سبب  امل�سارح   
ّ
تعم الفو�سى  كانت  ما 

و�سفري  �سيحات  من  تخلو  ل  �سغرها  »على  فالأندية 

. ونختم 
٣٥

قوّيني« للتعبري عن ال�ستح�سان او ال�ستهجان«

حديثنا بو�سف توفيق عواد للم�رسح خالل عر�س م�رسحّية 

اأحّدثك  لك�سك�س بك يلّخ�س فيها كل ذلك: »واإذا جئت 
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 يف الأر�س، وعن 
ّ
عن ال�سفري، و�رسب الأرجل والع�سي

الأ�سنان،  بني  والف�ستق  البزر  وت�سويت  الأراكيل،  قرقرة 

وعن �رساخ الكر�سونات ونداءات ال�ساعة، و�سّجة الأقداح 

.
٣٦

على طاولت العرق، لطال بي املجال، و�ساء املاآل«

 ،
ّ
اإذاً ويف حلظة مف�سليّة، حتديداً خالل النتداب الفرن�سي  

جديد  جمتمع  بناء  م�رسوع  اأمام  نف�سها  بريوت  وجدْت 

املو�سيقيّة  احلياة  فتاأّثرت  والتمّدن.  التح�رّس  اىل  ي�سعى 

ال�سيا�سيّة والجتماعيّة  التغيريات  والثقافيّة والفنيّة بتلك 

وبرزت املو�سيقى اإىل جانب اأدوات اأخرى كو�سيلة للتقّدم 

 
ّ
ال�سيا�سي ال�سعيد  على  فرن�سا  هيمنة  ظّل  يف  والتنمية. 

 ،
ّ
 املو�سيقي

ّ
والقت�سادّي وهيمنة م�رس على ال�سعيد الفني

واأ�سا�سيّاً  ملّحاً  اأمراً  مو�سيقيّة حمليّة  هوّية  اإيجاد  اأ�سحى 

 .
ّ
 والعربي

ّ
لبناء هوّية لبنانيّة خمتلفة عن حميطها امل�رسقي

�ستتبلور  النتداب،  ظّل  يف  ظهرت  التي  الأفكار  هذه 

تدريجيّاً لت�سبح م�رسوعاً وا�سحاً بعد ال�ستقالل عَمَد اإىل 

وال�ستينيّات  اخلم�سينيّات  جيل  مع  لبنانيّة،  مو�سيقى  بناء 

)الرحابنة وفريوز، زكي نا�سيف، �سباح ووديع ال�سايف...( 

متلّقياً بذلك دعماً ر�سميّاً و�سعبوّياً.
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ة املطرب والتعبري عن الفرح باحلفل هي باإطالق الر�سا�س. فلم 
ّ
الفرتة لتحي

يكن يكفي التطييب للمغّني بالآه فقط، بل »بالتقوي�س بالهواء«، فـ »كل 

�سحبة اأوف... باألف طلقة«. كانت الحتفالت اإذًا تزخر »بالطرب والرجولة 

 به عن 
ّ

والر�سا�س«، وكان حلم الفتى �سعيد فريحة اأن ميلك م�سّد�سًا ليعرب
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»عندليب الغوطة« ينتمي اإىل اأ�رسة من�سدين م�سهورة بال�سام. ان�سم اإىل  ٢٦

اين. هاجر اإىل يافا وفيما بعد اإىل م�رس. وكان من بني 
ّ
فرقة ابي خليل القب  

اخلرباء الذين �ساعدوا امل�ست�رسق الفرن�سي الأب كولجنيت يف درا�سة 

ة
ّ
املو�سيقى العربي

�سيه. اأحيا عّدة
ّ
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١٩١٨ - ١٩٢٣، الحتاد ال�سوفياتي، �س ١١٤ - ١١٥  

)اأ�سفل ال�سفحة( »امراأة متحررة - بناء ال�سرتاكية!«، اأدولف �سرتاخوف، طباعة   -

حجرية على ورق، ١٩٢٦، جمموعة ديفيد كينغ يف متحف تايت، �س ١٢٥

اأغلفة جملة ليف اجلديدة ١٩٢٧ - ١٩٢٨، �س ١٢٧  -

ال�سورة لأرنولد غنثه بني العام ١٩١٧ و١٩١٩، مكتبة الكونغر�س   -

الأمريكي، �س ١٣١

مدونة the charnel house، �س١٥٢، ١٥٦ - ١٥٧، ١٥٩، ١٦٤، ١٦٥  -

»رود�سينكو وفنون رو�سيا الثورة«، ديفيد اإليوت، ١٩٢٧، �س ١٥٨  -

Google Art Project، �س ١٦٠  -

غالريي ريتياكوف  -

يف مو�سكو / روبرت باير، بازل / متحف الفن املعا�رص، �س ١٦١  

Stiftung Moritzburg Kunstmuseum des  -

Landes Sachsen - Anhalt Halle Saale، �س ١٦٢  

لوحة »مرمي« التي ا�ستخدمت على مل�سق م�رصحية »املرمي« للكاتبة الراحلة   -

مرمي حمود، مرييال �سالمة @ellazplanet، �س ١٧٣

مكتبة مدينة نيويورك العامة، �س ١٧٧  -

جملة ليف، هانك ووكر، �س ١٩٨ - ١٩٩  -

وكالة الأونروا من العام ١٩٤٩، �س ٢٠٨  -

اأر�سيف الأمم املتحدة، امل�سور غري معروف، العام ١٩٤٨، �س ٢١٣  -

التواهي، عن العمري.نت، �س ٢٢٤ - ٢٢٥  -

ر�سم م�سطفى فروخ، �س ٢٢٨  -

»بال عنوان«، اأ�سامة بعلبكي، ٢٠٠٥، �س ٢٤٩  -


