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كارل  ولدة  على  �سنة  مائتي  بذكرى  العدد  ملّف  يحتفل 

عنوان  حتت  متنّوعة  ومقارباٍت  موا�سيع   
ّ
وي�سم مارك�س. 

ة 
ّ
للراأ�سمالي ت�سخي�سه  يف  حّق«  على  مارك�س  كان  »اأين 

ة 
ّ
»الأيديولوجي تاأليف  �سعادة حلظة  و�سام  يقراأ  والتوّقعات. 

ة 
ّ
الهيغلي واإنغلز  مارك�س  جتاوز  �سهدْت  التي  ة« 

ّ
الأملاني

التوا�سل  منظور  وتبلور  للتاريخ  املاّدّي  ر 
ّ
الت�سو وولدة 

ال�سابق  املال  وزير  ويكتب  ة. 
ّ
وال�سيوعي ة 

ّ
الدميقراطي بني 

اإىل  يف حكومة الي�سار باليونان، ياني�س فاروفاك�س، لفتاً 

ة ق�سْت باأن تتحّقق توّقعات مارك�س واإنغلز 
ّ
مفارقٍة تاريخي

يف  ة 
ّ
الراأ�سمالي العوملة  ع�رس  يف   »

ّ
ال�سيوعي »البيان  يف 

اأفكار  ا�ستلهمت  التي  الأنظمة  فيه  انهارْت  الذي  الوقت 

ره 
ّ
لت�سو مارك�س  تطبيق  طرابل�سي  از 

ّ
فو يقراأ  »البيان«. 

هي  نة 
ّ
معي ة 

ّ
تاريخي حلظٍة  على  ة 

ّ
مر ل 

ّ
لأو للتاريخ  املاّدّي 

ة العام ١٨٤٨ من خالل 
ّ
ثورات »ربيع ال�سعوب« الأوروبي

ة، الطبقات ومتثيلها الفكرّي 
ّ
اأربعة مفاهيم: الثورة، الدميقراطي

ة. 
ّ
 والبونابارتي

ّ
وال�سيا�سي

 
ّ
الربيطاين  

ّ
املارك�سي واملفّكر   

ّ
الأدبي الناقد  اأ�سدر   

على  مارك�س  كان  »ملاذا  بعنوان  كتابًا  اأخريًا  اإيغلنت  تريي 

�سْت له 
ّ
عات امل�سخ الذي تعر

ّ
فيه �سّد منو حّق« حماججاً 

والدولة  مارك�س  عن  ف�سالً  منه  نتناول  مارك�س،  مفاهيم 

الفيل�سوف  يعيد  جهته،  من  الكتاب.  خال�سة  ونن�رس 

تعريف  النظر يف  �سالفوي جيجك،   ،
ّ
ال�سلوفيني  

ّ
املارك�سي

مارك�س  مبفهوم  م�ستعيناً  الب�رس  يف  وفعلها  الأيديولوجيا 

ة ال�سلعة.
ّ
املركزّي عن �سنمي

وال�رسق  مارك�س  عن  درا�سته  اأ�سقر  جلبري  يفتتح   

ة. 
ّ
والثقافوي ة 

ّ
والإمربيالي ال�ست�رساق  مفاهيم  يف  بالنظر 

« التي 
ّ
دة »البيان ال�سيوعي

ّ
ونختم امللّف بن�رس وثيقتني: م�سو

ل 
ّ
ة«، ولأو

ّ
اإنغلز بعنوان »تعاليم املارك�سي �ساغها فريدريك 

ة، مقالت كارل مارك�س عن حوادث جبل لبنان 
ّ
ة بالعربي

ّ
مر

ة 
ّ
الفرن�سي ة 

ّ
الع�سكري واحلملة   ١٨٦١  -  ١٨٦٠ ة 

ّ
الأهلي

املطالبة  تفتتح  التي  الثالث  نابليون  الأمرباطور  عهد  يف 

ة«. 
ّ
ة باحتالل »�سورية التام

ّ
الفرن�سي

كما عادتها، تتابع »من باب اأوىل« ق�سايا راهنة خمتارة.   

تعريف مب�رسوع ا�ستثمارّي عقارّي مثري للجدل ينبئ بطبيعة 

النا�سطة  ترفع  َبعده  �سورية،  يف  الإعمار  اإعادة  م�ساريع 

ه ال�سوت يف وجه املحاولت 
ّ
ة مهى اإغباري

ّ
ة والن�سوي

ّ
احلقوقي

ة 
ّ
اليهودي الدولة  ني يف 

ّ
الفل�سطيني ة 

ّ
هوي لتعيني  ة 

ّ
الإ�رسائيلي

خة 
ّ
 تروي املوؤر

ّ
 اجلامع، ثم

ّ
وف�سلهم عن النتماء الفل�سطيني

ة ت�سفية املنا�سل 
ّ
يها عملي ة تق�سّ ة ملكة رّحال ق�سّ

ّ
اجلزائري

ني العام 
ّ
ني الفرن�سي

ّ
اجلزائرّي علي بو منجل، على يد املظلي

 ماكرون قد اأقدم اأخريًا على 
ّ
١٩٥٧. وكان الرئي�س الفرن�سي

 
ّ
ة اإىل اأ�رسة املنا�سل ال�سيوعي

ّ
العتذار با�سم الدولة الفرن�سي

التعذيب خالل  الذي ق�سى حتت  اأودان  موري�س   
ّ
الفرن�سي

ملفات  بفتح  املطالبة  فتح  بهذا  ة. 
ّ
اجلزائري التحرير  حرب 

»بدايات« يف العرشين
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مئات املفقودين الذين ق�سوا حتت التعذيب من اأبناء ال�سعب 

اجلزائرّي وبناته خالل تلك احلرب. 

حتيي املجّلة الذكرى اخلم�سني لأّيار / مايو ١٩٦٨ عرب   

ذلك  عن  تعبريًا  الأكرث  الوثيقة  من  مقاطع  برتجمة  العامل 

ة مبِدعي الأو�ساع« الذي يوجه الأنظار اإىل 
ّ
الزمن: »بيان اأممي

ة، 
ّ
ظاهرتني معا�رستني جمتمعتني: الت�سليع والنزعة ال�ستهالكي

وينطوي الّن�ّس اأي�ساً على مقاربٍة نقدية مبتكرة ملوقع الطاّلب 

كالفيل  جريار  يذّكرنا   .
ّ
الراأ�سمايل املجتمع  يف  وال�سباب 

العاملة  للطبقة  العارمة  والعت�سام  الإ�رساب  بحركات 

ة خالل تلك الأحداث وهو يروي لنا عن الثورة يف 
ّ
الفرن�سي

ه  اف بن�سّ
ّ
 روجيه ع�س

ّ
. ويختم امل�رسحي

ّ
الت�سميم الغرافيكي

اجلميل عن ذكريات اأّيار ١٩٦٨.

الأعمال  لأبرز  �س  خم�سّ عني«  »يا  الب�رسّي  الق�سم   

ة لثورات ١٩٦٨ ولدرا�سٍة عن دور الكامريا يف 
ّ
الغرافيكي

ة، لنريوز �ساتيك.
ّ
امل�سل�سالت ال�سوري

رات 
ّ
از طرابل�سي نقدّياً الت�سو

ّ
يف ق�سم »فيها نظر« يحّلل فو  

بلفور،  واإعالن  �سايك�س-پيكو  ة 
ّ
اتفاقي عن  ال�سائدة  ة 

ّ
العربي

ق 
ّ
التطر يجري  ما  نادرًا  ملو�سوع  �سّكرّية  مي�سون  وتت�سّدى 

ة، وتعالج �سحر 
ّ
ة وال�ستغالل يف الأبحاث اجلامعي

ّ
اإليه: الرتاتبي

ني خمتلفني. 
ّ
موقَعني جغرافي من  ني 

ّ
والإ�سالمي الإ�سالم  مندور 

حتت عنوان »اإذا البحار �سّجرت« تكتب اآلء التّنري عن ماأ�سي 

ط. 
ّ
ث يف البحر الأبي�س املتو�س

ّ
الهجرة وعن التلو

ع. تفتتحه اأتيل 
ّ
 ومتنو

ّ
»نون والقلم« يف هذا العدد غني  

ة، 
ّ
ة والكتابة بلغة اأجنبي

ّ
ل يف الن�ساأة البريوتي

ّ
عدنان بالتاأم

ني يف لبنان، فيما 
ّ
ويروي جاد تابت �سرية اأوائل ال�سوريالي

 �سالر عبده الكاتب 
ّ
 - الأمريكي

ّ
 الإيراين

ّ
يواكب الروائي

لوي�س بورخ�س يف بحثه عن ابن ر�سد، ذلك الذي َعرف 

خوري  جري�ساتي  جنال  وحتّلل  امل�رسح،  اإّل  �سيء  كّل 

ال�سكوتي  ا�سماء  وتكتب  الأطفال،  اأدب  املراأة يف  �سورة 

لريا�س  ني 
ّ
اأدبي ني  ن�سّ اإىل  الأدب،  يف  التلّقي  ة 

ّ
نظري عن 

َبيد�س وزينب �رسور. 

يوا�سل ق�سم »ذاكرة« ن�رس مذّكرات جارالله عمر وجورج   

البطل )الذي �ست�سدر مذكراته قريباً يف كتاب( ويبداأ بن�رس 

مقاطع من مذكرات الروائي امل�رسي روؤوف م�سعد.

ة 
ّ
ي
ّ
العام ل�ساعر  �سة  خم�سّ للّنا�س«  الّنا�س  »ثقافة   

ة فوؤاد حّداد، من اختيار وتقدمي وئام خمتار ويا�رس 
ّ
امل�رسي

ال�سيخ  لولدة  ة 
ّ
املئوي بالذكرى  »نهوند«  وحتتفل  علوي. 

علوي عن  يا�رس  ويكتب  اج، 
ّ
در في�سل  للّناقد   

ٍّ
بن�س اإمام 

»مقامات ال�سماء« يف تالوات ال�سيخ حممود ال�سّحات. 

نا يف هذا العدد اأن يكون عدد م�ساهمات الن�ساء 
ّ
ي�رس  

متقارباً مع عدد م�ساهمات الرجال، قدر ما يوؤ�سفنا اأن نوّدع 

ع�سو  كيلة،  �سالمة   
ّ
املارك�سي واملفّكر  الي�سارّي  املنا�سل 

مقاومٍة  بعد  رحل  الذي  للمجّلة،  ال�ست�سارّي  املجل�س 

طويلٍة مع املر�س.
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واسم سعادة

قراءة ماركس وإنغلز يف حلظة األيديولوجيا األلمانّية

أستاذ جامعّي 
وصحايّف، لبنان.

ينبغي  حالًة  إلينا  بالنسبة  الشيوعّية  »ليست 
له.  تبعًا  الواقع  ينتظم  أن  ينبغي  مثاالً  أو  خلقها، 
إلى  تهدف  التي  الفعلّية  الحركة  بالشيوعّية  نعني 
الحركة  هذه  شروط  الراهنة.  األشياء  حال  هدم 

تتأّتى من مقّدماتها المتوافرة راهنًا«.

ة«
ّ
مارك�س، اإنغلز، »الأيديولوجيا الأملاني

وّفرت بروك�سل، لـ»الدكتور مارك�س«، ال�ساّب البالغ �سبعة 

وع�رسين عامًا عند انتقاله اإليها يف �سباط / فرباير ١٨٤٥، 

غيزو  فرن�سوا  حكومة  من  بقرار  باري�س،  من  اإبعاده  اإثر 

ة منا�سبًة لنقلة مزدوجة، 
ّ
، اأر�سي

ّ
ا�ستجابًة اإىل طلٍب برو�سي

لت قبل �سنوات قليلة 
ّ
ًا. فهذه املدينة التي حتو

ّ
ًا وكفاحي

ّ
فكري

اإىل مملكٍة لكيان جديد ا�ستقّل عن هولندا و�سار يحمل ا�سم 

ة 
ّ
بلجيكا، وكان اأكرث �سّكانها ل يزالون يتكّلمون الهولندي

لة  التي ل يجيدها مارك�س، ما كانت لتقارن، بباري�س املف�سّ

ذلك  يف  ة 
ّ
الأوروبي ة 

ّ
والأدبي ة 

ّ
الفكري احلياة  مركز  عنده، 

الوقت، و»العا�سمة اجلديدة للعامل اجلديد« كما و�سفها حني 

اأكتوبر ١٨٤٣(.   / الأول  )ت�رسين  برو�سيا  اإليها من  انتقل 

مروحٍة  و�سط  زمانه،  عني  يف  باري�س  يف  نف�سه  وجد  لقد 

اإىل  هاينيه  هايرني�س  من  القرن.  ات 
ّ
�سخ�سي من  وا�سعة 

جورج �ساند اإىل ميخائيل باكونني وبيار جوزيف برودون، 

ا 
ّ
ة يف �سالون الكونتي�س

ّ
واختلط فيها مع املعار�سة الليربالي

ماري داغو، مبثل ما توّطدت فيها �سداقته بفردريك اإنغلز، 

ما 
ّ
�سي ل  ة، 

ّ
الأملاني البالد  �سائر  من  ني 

ّ
املنفي مبناخ  وارتبط 

ال 
ّ
منهم املنخرطون يف »ع�سبة العادلني« الفاعلة بني العم

ني الأملان، مع اأّن اأبرز قائدي هذه الع�سبة كانوا 
ّ
وال�سنائعي

قد جلاأوا اإىل لندن يف ذلك احلني، بعد م�ساركتهم يف الإعداد 

هذا  كّل  بدا  فيليب.  لوي  امللك  على  جمهورّية  لنتفا�سٍة 

والنقا�سات،  بالأفكار  املليء  وال�ساخب،  احليوّي  العامل 

تتحنّي  التي  ة 
ّ
الجتماعي ة 

ّ
الن�سالي الروح  فيه  تدّب  والذي 

واإحياء   ،
ّ
امللكي احلكم  على  جمّدداً  لالنق�سا�س  الفر�س 

يوم  ال�ساب  ُيخَطف من هذا  كاأنّه  ة، 
ّ
الفرن�سي الثورة  تقاليد 

اإبعاده، يف وقت كانت فيه زوجته حاماًل بابنتهما الثانية.

ّ
 - الدميقراطي

ّ
فرتة بروك�شل: االن�شياب ال�شيوعي

بروك�سل،  اأّن  ال�ساّب مارك�س �رسيعًا  مع هذا، �سيكت�سف 

 ،
ّ
الباري�سي العامل  هذا  اإىل  ن�سبًة  »النائية«  بل  ة« 

ّ
»الطرفي

ة اأف�سل، لتطوير �سالحه الفكرّي 
ّ
�ست�سمح له مب�سافة نقدي

الذي  الآتي،  الثورّي  النفجار  عتبة  على   ،
ّ
وال�سيا�سي

 .
ّ
ًا على نحٍو اأ�سا�سي

ّ
اً �ساماًل بامتياز، واأملاني

ّ
�سيكون اأوروبي

وفردريك  مارك�س،  كارل   
ّ
الثالثي �سيجتمع  بلجيكا،  يف 

ة 
ّ
، لتطوير نظرة اأكرث ابتعاداً عن املثالي

ّ
اإنغلز، ومو�سى ِه�س

الذي  الطور  هذا  ال�ساب«،   
ّ
»الهيغلي طورها  يف  ة 

ّ
الأملاني

، والذي �سّكل 
ّ
الفل�سفي ت�سّكل من �سمنه وعي مارك�س 

برونو  �سد  النقدّي.  النقد  نقد  املقّد�سة.  »العائلة  كتاب 

ة 
ّ
 م�ساحًة اأ�سا�سي

١
باور و�رسكاه« ملارك�س واإنغلز قبل ذلك

لت�سفية احل�ساب معه.

فعلى  بروك�سل.  مزايا  �رسيعًا  مارك�س  �سيكت�سف   

ق 
ّ
غم من اأّن ال�سلطات فيها ا�سرتطت عليه عدم التطر

ّ
الر

غم من كونها، يف ذلك 
ّ
ة، وعلى الر

ّ
اإىل الأحداث ال�سيا�سي

الوقت خ�سو�سًا، مدينًة متوا�سعًة قيا�سًا على احلوا�رس 

من  ال�ستفادة  من  واإنغلز  مارك�س  �سيتمّكن  ة، 
ّ
الأوروبي

ة وفرن�سا، 
ّ
ة واجلزر الربيطاني

ّ
موقعها، ما بني البالد الأملاني

املنا�سلني  بني  والتن�سيق  الّتوا�سل  �سبكات  لتطوير 

تك�سييه  جاك  يو�سح  كذلك  ني. 
ّ
والدميقراطي ني 

ّ
ال�سيوعي

واإنغلز«  مارك�س  عند  ة 
ّ
والدميقراطي »الثورة  كتابه  يف 

مارك�س  فيها  اأن�ساأ  التي  الفرتة  هذه  زت 
ّ
متي  

2
)١٩٩٨(

بروك�سل  من   »
ّ
ال�سيوعي الرتا�سل  »مكتب  واإنغلز 
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ة 
ّ
ة والدميقراطي

ّ
)١٨٤٦(، بالن�ساط يف احلركتني ال�سيوعي

ون 
ّ
»ال�سيوعي تعريف  وا�ستخدما  واحد،  وقت  يف 

ون الأملان«، هذا قبل جناحهما يف حتويل اأكرث 
ّ
الدميقراطي

هذه  يف  ني«. 
ّ
ال�سيوعي »ع�سبة  اإىل  العادلني«  »ع�سبة 

اأنّها  على  معها  التعامل  غلب  التي  ة 
ّ
الربوك�سلي الفرتة 

للتاريخ«،  املاّدّي  ر 
ّ
»الت�سو ولدة  �ست�سهد  التي  الفرتة 

خمتلفني  ني 
ّ
حركي تقليَدين  اإىل  واإنغلز  مارك�س  انتمى 

، لكّنهما متجان�سان، 
ّ
 و�سيوعي

ّ
يف وقت واحد، دميقراطي

ة« 
ّ
ن اأحدهما »الدميقراطي

ّ
ة، ويت�سم

ّ
ميتاز كلٌّ منهما بالثوري

ة يف حينه 
ّ
ة«. كان املق�سود بالدميقراطي

ّ
والآخر »ال�سيوعي

اإ�سالحات  ، وجمموعة 
ّ
العام القرتاع  اأجل  من  الّن�سال 

 ،
ّ
دها القومي

ّ
ر ال�سعوب امل�سطهدة وتوح

ّ
ة، وحَتر

ّ
اجتماعي

وال�سبكة  واإنغلز  مارك�س  �ساهم  الأ�سا�س  هذا  وعلى 

ة، بن�ساٍط 
ّ
 الع�سبة ال�سيوعي

ّ
ة التي ن�سجاها، ثم

ّ
الربوك�سلي

ة ال�سفر«، اإذا جازفنا بالتعبري، 
ّ
يف امل�سعى لت�سكيل »الأممي

بني  ل  بالو�سْ �سمحْت  التي  ة« 
ّ
الدميقراطي ة 

ّ
»الأخوي وهي 

املنا�سلني الأملان واملنا�سلني الإنكليز.

)ن�رست  لندن«  يف  الأمم  »عيد  مقالته  يف  اإنغلز   
ّ

عرب  

بني  للعالقة   »
ّ
»الن�سيابي رهما 

ّ
ت�سو عن 

٣
)١٨٤٦ مطلع 

ة يف تلك الفرتة. اإذ اعترب اأنّه مادامت 
ّ
ة وال�سيوعي

ّ
الدميقراطي

 م�سرتكًا 
ّ
ة غري موّطدة، يكون الّن�سال ال�سيا�سي

ّ
الدميقراطي

»البلدان  كّل  ويف  ني، 
ّ
الدميقراطي و�سائر  ني 

ّ
ال�سيوعي بني 

هي  ة 
ّ
للدميقراطي ة 

ّ
ال�رسوري »النتيجة  تعترب  املتح�رّسة« 

ل 
ّ
الأو ال�رسط  ة للربوليتاريا، وهذا هو 

ّ
ال�سيا�سي ال�سيطرة 

ة«.
ّ
لكّل الإجراءات ال�سيوعي

مل يكن مارك�س واإنغلز، كما يالحظ تك�سييه، يفّكران   

ة« 
ّ
برجوازي ة 

ّ
»دميقراطي بني  بالتمييز  الوقت  ذلك  يف 

ة 
ّ
الدميقراطي يعتربان  كانا  بل  ة«، 

ّ
بروليتاري ة 

ّ
و»دميقراطي

حكمًا ذا ماآٍل بروليتارّي، واأّن الربوليتاريا ميكنها، وعليها، 

من  املقبلة،  ة 
ّ
الأوروبي الأزمة  يف  »هيمنتها«  تفر�س  اأن 

والفاّلحني،  ال�سغرية  ة 
ّ
الربجوازي ي�سمل  حتالٍف  �سمن 

تزال  ل  كانت  التي  البلدان  يف  ة 
ّ
اللربالي ة 

ّ
والربجوازي

رازحًة حتت هيمنة »النظام القدمي«. لن يعاد النظر يف هذا 

ة، اإّل بنتيجة هزمية 
ّ
ة والدميقراطي

ّ
»الن�سياب« بني ال�سيوعي

ثورات ١٨٤٨.

ة املخطوطة و»اخرتاع« الكتاب ق�شّ

مارك�س يف  مرا�َسالت  تظهرها  التي  ال�سكوى  على رغم 

، فاإّن هذه الفرتة 
٤

ّ
اإنغلز الفل�سفي ذلك الوقت، من �سعف 

ًا 
ّ
كتابي تعاونًا  �ست�سهد   ،١٨٤٦ و�سيف   ١٨٤٥ ربيع  بني 

اليوم  نعرفها  التي  املخطوطة  لكتابة  جلني 
ّ
الر بني  وثيقًا 

اإليها  ي�سري  والتي  ة« 
ّ
الأملاني »الأيديولوجيا  كتاب  با�سم 

يا�سي« 
ّ
مارك�س يف مقدمة »م�ساهمة يف نقد القت�ساد ال�س

اأخْذت  الذي  اإنغلز  فردريك  »اإّن  يقول:  حني   )١٨٥٩(

�سائل منذ ظهور 
ّ
اأتبادل معه الآراء با�ستمرار عن طريق الر

)يف  ة 
ّ
القت�سادي املقولت  نقد  يف  ة 

ّ
العبقري مالحظاته 

طريٍق  عن  تو�ّسل  قد  ة«( 
ّ
الأملاني  - ة 

ّ
الفرن�سي ات 

ّ
»احلولي

اآخر اإىل النتيجة نف�سها التي تو�ّسْلت اأنا اإليها )قارن كتابه 

»حالة الطبقة العاملة يف اإنكلرتا«(، وعندما اأقام كذلك يف 

معًا  نظراتنا  ن�سوغ  اأن  رنا 
ّ
قر ربيع ١٨٤٥،  بروك�سل يف 

واأن  ة، 
ّ
الأملاني للفل�سفة  ة 

ّ
الأيديولوجي للّنظرات  خالفًا 

 ال�سابق. 
ّ
نا الفل�سفي

َ
نحا�سب، من حيث جوهر الأمر، وعي

ة ب�سكل انتقاٍد للفل�سفة التي ظهرْت 
ّ
وقد حققنا هذه الّني

عن  عبارة  وهي  املخطوطة  وكانت  هيغل،  فل�سفة  بعد 

ع 
ْ
جمّلدين �سخمني - قد و�سلْت من زمان اإىل مكان الطب

ة قد جعلْت 
ّ

يف و�ستفاليا عندما اأبلغونا اأّن الظروف املتغري

 ،
ّ
من امل�ستحيل طبعها. ومبا اأنّا كّنا قد بلغنا هدَفنا الرئي�سي

املخطوطة  قّدمنا  فقد   - لأنف�سنا  الأمور  تو�سيح  وهو   -

.
٥
مبزيد من الرتياح لنقد الفئران القار�س«

اإعادة  اإىل  احلاجة  ذلك  بعد  واإنغلز  مارك�س  يجد  لن   

القار�س«  الفئران  »نقد  عن  والكالم  املخطوطة،  ن�رس 

مقاطع  بالفعل  اأْتلفت  الفئران  اأّن  ذلك  ته، 
ّ
بحرفي هنا 

ة، 
ّ
عديدة منها. �سيتاأّخر الّن�رس اإىل ما بعد الثورة الرو�سي

باإ�رساف  اإنغلز« عام ١٩١٩  وتاأ�سي�س »معهد مارك�س - 

ل. فويرباخ« منها، 
ّ
ن�رس »الف�سل الأو

ُ
دافيد ريازانوف، في

ة 
ّ
الأملاني لغته  يف   

ّ
ثم  ،١٩2٤ عام  ة 

ّ
الرو�سي بالرتجمة 

»الكاملة«  الأوىل  الطبعة  �سدرت  وقد   ،١٩2٦ عام 

ة« عن املعهد عام ١٩٣2، مبا�رسًة 
ّ
لـ»لأيديولوجيا الأملاني

بعد اإق�ساء ريازانوف، الذي اأ�رسف على حتريرها ون�رسها 

 امل�ساّد للثورة« )اأُعدم 
ّ
منه، بتهمة »دعم الّن�ساط املن�سفي

 
انتمــــــــــــــــــــــــــــــى ماركس وإنغلز إلى تقليدين حركيين 
مختلفيــــــــــــــــــــــــــن في وقت واحد، ديمقراطي وشيوعي، 
أحدهما  ويتضمن  بالثورية،  منهما  كل  يمتاز  متجانسان،  لكنهما 
واآلخر »الشيوعية«. كان المقصود بالديمقراطية  »الديمقراطية« 
اجتماعية،  العام، ومجموعة إصالحات  االقتراع  أجل  النضال من 
وتحرر الشعوب المضطهدة وتوحدها القومـــــــــــــــــــــــــــي.
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)الذي   
ّ
ال�سوفياتي املعهد  اختار  كذلك،   .)١٩٣٨ عام 

اإق�ساء  بعد  ة 
ّ
اللينيني ة 

ّ
املارك�سي معهد  ا�سم  يحمل  �سار 

ة« 
ّ
الأملاني لـ»الأيديولوجيا  طبعته  ت�سدير  ريازانوف( 

باملالحظات الإحدى ع�رسة لكارل مارك�س التي �سارت 

فويرباخ«،  حول  »مو�سوعات  ا�سم  حينه،  من  حتمل، 

فيه  �سط 
ْ
يب الذي  »فويرباخ«  املعنون  الف�سل  ويتلوه 

ره املاّدّي للّتاريخ، ويظهر اأنّه كَتبه وحَده، 
ّ
مارك�س، ت�سو

�س معظم الكتاب ل�سجاٍل لذع �سّد ماك�س 
ّ
يف حني يكر

ة 
ّ
ته« و�سّد تيار »ال�سرتاكي

ّ
�سترينر وكتابه »الأوحد وملكي

.
ّ
ة« الأملاين

ّ
احلقيقي

عن  يتحّدث  قوّي   
ٌّ
ت�سكيكي اجّتاٌه  �سنواٍت  منذ  يربز   

قبل  من  ة« 
ّ
الأملاني »الأيديولوجيا  كتاب  اخرتاع  ة 

ّ
عملي

كارفر  لترييل  امل�سرتك  العمل  يف  خ�سو�ساً  ريازانوف، 

خمطوطات  لن�رس   
ّ
ال�سيا�سي »التاريخ  بالنك  ودانييل 

، وخال�ستهما اأّن املخطوطة التي 
٦
ة«

ّ
الأيديولوجيا الأملاني

مل   ١٨٥٩ »م�ساهمة«  مقّدمة  يف  مارك�س  عنها  يتحّدث 

املعْنون  الف�سل  مع  ة ل 
ّ
كتابي الأ�سا�س وحدة  ت�سّكل من 

�سّد  ة 
ّ
ال�سجالي الّن�سو�س  مع  ول  قبلها  »فويرباخ« 

بع�س  اأّن  كما  بعدها،  ة« 
ّ
الأملاني ة 

ّ
احلقيقي ة 

ّ
»ال�سرتاكي

 
ْ

ه�س ومو�سى  فيدمياير  جلوزيف  هي  الأخرية  الن�سو�س 

ولي�سْت ملارك�س واإنغلز، وهي جزٌء من م�رسوٍع منف�سل 

بع�س  تتناول  اأن  هنا  طريٌف  له.  التح�سري  يجري  كان 

ة« مو�سى ه�س ب�سكل لذع، 
ّ
مقاطع »الأيديولوجيا الأملاني

يف حني اأّن مقاطع اأخرى من ِحربه.

 

اأوهام »داح�شي االأوهام«

ًة 
ّ
ي
ّ
ة« اأهم

ّ
كذلك، وبعدما اأُعطي كتاب »الأيديولوجيا الأملاني

لدى  وخ�سو�ساً  الع�رسين،  القرن  ة 
ّ
مارك�سي يف  لفتًة 

كتابه  )يف  األتو�سري  لوي   
ّ
الفرن�سي  

ّ
ال�سيوعي الفيل�سوف 

»من اأجل مارك�س«، ١٩٦٥( الذي ذهب اإىل اأّن »القطيعة 

 
ّ
ثم الفيختوّي   

ّ
الكانطي ال�ساّب  مارك�س  بني  ة« 

ّ
املعرفي

« حا�سلة فيه، واأنّه 
ّ
، وبني مارك�س »املارك�سي

ّ
الفويرباخي

علم  هو  لعلم جديد،  تاأ�سي�سٌ  القطيعة  هذه  يتمّخ�س عن 

ة 
ّ
املاّدي جديدة،  وفل�سفة  ة، 

ّ
الجتماعي الت�سكيالت  تاريخ 

ًة 
ّ
اأنّه يقّدم لنا نظري ، عالوًة على 

٧
ة، يف وقٍت واحد

ّ
اجلدلي

حول الأيديولوجيا بحّد ذاتها ب�سفتها وعياً زائفًا قائماً على 

ة »الأيديولوجيا 
ّ
حتوير الواقع وتزييفه، فاإّن الت�سكيك مبحوري

لدى  وخ�سو�سًا  الأخرية،  العقود  انت�رس يف  قد  ة« 
ّ
الأملاني

»مارك�س  الالفت  كتابه  يف  اأوي�سي  تاكاهي�سا   
ّ
الياباين

، الذي يقّدم فيه خال�ساٍت بحثية عّدة، منها اأنّه 
٨
املجهول«

جرى  فاإنّه  »فويرباخ«  املعْنون  الف�سل  اإىل  بالن�سبة  حتى 

و�سل املقاطع ببع�سها البع�س بغ�ّس النظر عن ال�سفحات 

ة« ت�سنَّف 
ّ
املفقودة، واأّن كّل طبعات »الأيديولوجيا الأملاني

اأبداً عن حلظٍة  من �سمن »املنحولت«، ول ميكن احلديث 

ٍة بني ثنايا هذه الّن�سو�س امل�ستجَمعة، هذا بخالف 
ّ
تاأ�سي�سي

ة 
ّ
الباري�سي ة« 

ّ
الفل�سفي ة 

ّ
ة »املخطوطات القت�سادي

ّ
تاأ�سي�سي

هذا  مقابل  بعدها. يف  مبا�رسًة  الفل�سفة«  »بوؤ�س  اأو  قبلها، 

ة اإيزابيل غارو لإعادة 
ّ
الجّتاه، تاأتي مقّدمة الباحثة الفرن�سي

فتعيد  باديا،  جيلبري  عليها  اأ�رسف  التي  الرّتجمة  ن�رس 

ة 
ّ
الّتذكري بكلمات باديا نف�سه »مفارقة الأيديولوجيا الأملاني

اأنّها تقّدم لنا ملّخ�ساً، وخال�سًة ملعارَف مل تكن قد اأنتجت 

اأّن الكتاب  ر«، وت�سّدد على 
ّ
 املتطو

ّ
بعُد يف �سكلها العلمي

العتبة  هي  واإنغلز،  مارك�س  فكر  ر 
ّ
تطو يف  ة 

ّ
اأ�سا�سي عتبٌة 

 
ّ
الجتماعي التاأّجج  �سياق  يف  دللتها  كّل  تكت�سب  التي 

التي  الّن�سو�س  واأّن   ،١٨٤٨ لثورات  د  املمهِّ  
ّ
وال�سيا�سي

�سّد  املبا�رسة  ة 
ّ
ال�سجالي ات 

ّ
احليثي بني  متزج  منها  يت�سّكل 

وبني  ة«، 
ّ
احلقيقي ة 

ّ
و»ال�سرتاكي ة« 

ّ
ال�ساب ة 

ّ
»الهيغلي ممّثلي 

وحتليل  بالواقع،  الأفكار  لعالقة  النظرّي  ر 
ّ
الت�سو تطوير 

نظرة  تقدمي  وحماولة  وتاأثريها،  الأفكار  ت�سّكل  �رسوط 

بال�سّد  ياأتي  ذلك  واأّن  ته، 
ّ
بكّلي ماأخوذاً  الب�رسّي  للّتاريخ 

ة« 
ّ
من النظرة ال�سائعة التي ترى اأّن »الأيديولوجيا الأملاني

ة 
ّ
القت�سادي  - ة 

ّ
املاّدي القاعدة  بني   

ّ
في

ّ
تع�س ب�سكل  تف�سل 

من  العك�س  على  فيها،  يجري  اإذ  ة، 
ّ
الفوقي البنية  وبني 

كة 
ّ
واملتحر ة 

ّ
الكّلي ة 

ّ
الجتماعي للبنية  اجرتاح حتليٍل  ذلك، 

الذي  هو  نف�سه  العمل  تق�سيم  اأّن  ة 
ّ
جدلي على  القائمة 

رات 
ّ
والت�سو الأفكار  لنظام  ة 

ّ
الن�سبي ة 

ّ
بال�ستقاللي ي�سمح 

 
ّ
الفعلي ا�ستقاللها  واحد،  وقت  يف  اأي  والتمّثالت، 

الواقع  اأن تنعزل عن �سائر  باأنّها ميكن  والنطباع امل�سّلل 

اأّن  كيف  الكتاب  ُيظهر  مثَلما   ،
٩
والقت�سادّي  

ّ
الجتماعي

اأي�سًا  هو  املتعاِر�سة  ة 
ّ
الجتماعي امل�سالح  بني  ال�رساع 

�رساٌع بني اأفكار. بخالف األتو�سري الذي ي�ستخرج من ن�ّس 

ة 
ّ
ة« مفهوماً عن الأيديولوجيا كعملي

ّ
»الأيديولوجيا الأملاني

»تزييٍف« للواقع، ترى غارو اأّن توظيف مارك�س واإنغلز هذا 

امل�سطلح يف الكتاب مل يقت�رس على نق�س ميكانيزمات 

املنقود   »
ّ
»الأيديولوجي اأّن  بل  الأوهام،  الّتزييف ومطاردة 

ال�سباب« يكمن حتديداً يف هذا  ني 
ّ
اأعمال »الهيغلي يف 

« عند برونو باور، اأو 
ّ
املنزع لديهم لتحقيق »الوعي الّذاتي

�سرتنر،  ماك�س  عند  »الأنا«  اأو  فويرباخ،  عند  »الإن�سان« 

تكفل  ل  الأوهام  مطاردة  الأوهام.  مطاردة  قاعدة  على 

معرفة الواقع، مبا يف ذلك واقع هذه الأوهام نف�سها. تنطلق 
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ة«
ّ
املخطوطات املدرجة بني ثنايا »الأيديولوجيا الأملاني

حني  الأوهام  حكم  على  الدائم  د 
ّ
التمر وْهم  دح�س  من 

ي�سبح وهماً مكتفيًا بذاته. ما يتهّكم عليه مارك�س واإنغلز 

الربيئة  »الأوهام  هو  ة« 
ّ
الأملاني »الأيديولوجيا  مقّدمة  منذ 

ني 
ّ
للهيغلي احلديثة  الفل�سفة   

ّ
لب ت�سّكل  التي  ة 

ّ
وال�سبياني

دية على »الأوهام 
ّ
ال�سباب« التي هي اأوهام دعواتهم التمر

ة التي يرزحون حتت 
ّ
والأفكار والعقائد والكائنات اخليالي

اأن ي�ستبدلوا  الب�رس  باأن »لنعّلم  تهم 
ّ
واأوهام ر�سالي نريها«، 

ة الإن�سان كما يقول 
ّ
هذه الأوهام وياأتوا باأفكاٍر تقابل ماهي

اأحدهم )املق�سود فويرباخ(، واأن يّتخذوا منها موقفًا نقدّيًا 

من  ينزعوا  واأن  باور(،  برونو  )املق�سود  الآخر  يقول  كما 

روؤو�سهم كما يقول الثالث )ماك�س �سرتنر(«. وْهم العتقاد 

د النجاح يف دح�س 
ّ
باأّن »الواقع القائم �سوف ينهار« مبجر

.
١١

الأوهام التي يجري تعيينها بق�سد دح�سها

خ الفكر املطلق«: حدث يف انتظار احلدث
ّ

»تف�ش

نقدّيٍة  مقاربٍة  اأجل  »من  مقالته  يف  لبيكا  جورج  يحّدد 

« الذي 
ّ
ملفهوم الأيديولوجيا« هذا العن�رس »الأيديولوجي

ر  جتري امل�ساجلة، ب�رساوة، �سّده يف الكتاب، باأّنه »الالمفكَّ

على  قدرتهم  عدم  ال�سباب:  ني 
ّ
الهيغلي لدى  بامتياز  به« 

 
ّ
الأملاين  

ّ
الفل�سفي الوعي  النتفاخة يف  اأّن هذه  ا�ستيعاب 

عن  الأملايّن  للتاأّخر  انعكا�ٌس  هي  فيها،  ي�ساهمون  التي 

اأو  ة 
ّ
الفرن�سي ة 

ّ
ال�سيا�سي الربجوازّية  الثورة  �سواء  جماراة 

، واأّنه، وب�سبب 
١2

ة الإنكليزّية
ّ
الثورة الربجوازّية ال�سناعي

باأن  ة 
ّ
الأملاني الفل�سفة  على  حمكوم  به«  ر  »الالمفكَّ هذا 

هو  حيث  حتّدده  لكونها  مو�سوعها،  حتقيق  يف  تخفق 

ة 
ّ
اأر�سي من  بالنطالق  تكتفي  لكونها  اأي  موجود،  غري 

نقد الدين، نقد ال�سماء، وُتخفق يف »اأر�سنة« هذا الّنقد، 

امل�رسوط بتجاوزه.

لالهتمام،  مدعاًة  حَدثاً  هنا  نعالج  اأّننا  املوؤّكد  »من   

مارك�س  يكّثف  املطلَق«:  الفكر  خ 
ّ

تف�س ة 
ّ
عملي وهو  األ 

ال�ساّبة  ة 
ّ
الهيغلي على  الهجوم  خّطة  اجلملة  بهذه  واإنغلز 

ميكن  الذي  الهجوم  هذا  ة«، 
ّ
الأملاني »الأيديولوجيا  يف 

مارك�س  فيها  ي�سّفي   ،
ّ
اين

ّ
بر  »

ّ
ذاتي »نقد  مبثابة  اعتباره 

 ال�سابق، مثلما 
ّ
 - الأيديولوجي

ّ
ح�سابه مع وعيه الفل�سفي

اأّنه يف املقلب الآخر منه، اإعادة اعتباٍر اإىل فل�سفة الوعي 

ال�سباب  ون 
ّ
الهيغلي ي�سّكل  التي  هيغل،  فل�سفة  املْطلق، 

هيغل  جتاه  تهم 
ّ
تبعي اأّن  ب�سبب  اإليها،  بالن�سبة  نكو�سًا 

»هي ال�سبب يف اأّن اأّياً من هوؤلء النّقاد املْحدثني مل يقم 

غم من 
ّ
، على الر

ّ
حتى مبحاولة نقٍد جامع للّنظام الهيغلي

اأّنه جتاوز  اأّن كّل واحد منهم يْق�سم الأميان املغّلظة على 

بع�سهم  و�سّد  هيغل  �سّد  مناظرتهم  واأّن  نف�سه«  هيغل 

بع�ساً تقت�رس على »اأّن كاّلً منهم يعزل جانبًا من الّنظام 

اجلوانب  و�سّد  بكامله،  النظام  �سّد  له 
ّ
ويحو  

ّ
الهيغلي

املعزولة من قبل الآخرين على حدٍّ �سواء«. يّتهم فويرباخ 

ة 
ّ
فل�سفي مقولت  اقتطعوا  باأّنهم  اإذاً  هنا  و�سترينر  وباور 

 
ّ
ثم للمعلّم،   

ّ
الفل�سفي »ال�س�ستام«  من  خال�سة  ة 

ّ
هيغلي

ة ل ترقى 
ّ
اأيديولوجي باأفكاٍر  قاموا بـ»تدني�سها« بخلطها 

كونها  ًة، 
ّ
لهوتي تبقى  بل  ة، 

ّ
فل�سفي مقولت  درجة  اإىل 

ة ال�ساّبة، مبا 
ّ
ة. الهيغلي

ّ
رات الديني

ّ
تقت�رس على نقد الت�سو

 مارك�س ما قبل قطيعته معها، تفرت�س، اأنها 
ُ
فيها اإذاً وعي

ت�سري يف اجّتاٍه »حمافٍظ« بالّن�سبة اإىل فل�سفة هيغل، هيغل 

وباور  فويرباخ  هم،  اأّما  الفل�سفة،  يف  الالهوت  يذّوب 

جتذير  با�سم  بالالهوت،  الفل�سفة  لحقون 
ُ
في و�سترينر، 

الإن�سان  حقوق  واإعادة  ال�سماء«،  و»نقد  الّدين«  »نقد 

ال�سماء.  اإىل  نف�سه  الإن�سان  رّحلها  التي  والأنا  والوعي 

 ،
ّ
الفل�سفي ال�ستقالل  مبقيا�س  اإذاً  تراجعاً  ي�سّكلون  هم 

ة 
ّ
ما داموا غري قادرين على نقد هذه النتفاخة الفل�سفي

 عن مواكبة الثورة 
ّ
ة باإعادة ربطها بالتاأّخر الأملاين

ّ
الأملاني

يف  والقت�سادّية  فرن�سا،  يف  ة 
ّ
ال�سيا�سي الربجوازّية، 

على  ال�سباب،  ني 
ّ
الهيغلي ني 

ّ
الأيديولوجي »اإّن  اإنكلرتا. 

»تقلب  اأّنها  يزعمون  التي  الطّنانة  بياناتهم  من  غم 
ّ
الر

.
١٣

العامل« هم اأ�سّد املحافظني �سالبة«

الثالث  ال�ساّبة  ة 
ّ
الهيغلي حلظات  اعتبار  ميكن  هل   

 
ّ
هم حتديداً  هو  هذا  لي�س  الفل�سفة؟  تاريخ  يف  »حدثاً« 

هو  املخطوطة  لأنف�سهم يف  يربزون  ما  واإنغلز.  مارك�س 

»اأحداثها  لإنتاج  ال�ساّبة  ة 
ّ
الهيغلي ان�رساُف  بالأحرى، 

ة، 
ّ
ة - التاريخي

ّ
ة ال�سيا�سي

ّ
انية« بالنقطاع عن احلدثي

ّ
اجلو

ال�ستمرار  يف  تتعّنت  ال�ساّبة  ة 
ّ
الهيغلي هذه  لأّن  حتديداً 

وهي  جتاوزها،  يفرت�س  وبالتايل  متّممة  حلظٍة  بتجذير 

حلظة »نقد الّدين«.

منذ مقّدمة »م�ساهمة يف نقد فل�سفة احلّق عند هيغل«   

)١٨٤٣( اعترب مارك�س هذه اللحظة متّممة: »بالّن�سبة اإىل 

اأملانيا، »نقد الدين« اأجُنز يف جوهره. ذلك اأّن نقد الدين 

هو ال�رسط الأّويل لكّل نقد«. كثرياً ما جرى عزل املقولة 

الثانية )ال�رسط الأّويل لكّل نقد( عن مفتتح تلك املقّدمة 

)اأّن حلظة نقد الدين مُتمْت بالن�سبة اإىل اأملانيا(.

»الأيديولوجيا  فرتة  قبل  مارك�س  اأّن  يعني  ل  هذا   

الدين«  »نقد  حلظة  جتاوز  يف  جنح  قد  كان  ة« 
ّ
الأملاني

فيها  ينبني  التي  اللحظة  تلك  بتمامها،  اإ�سعاره  د 
ّ
ملجر
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نقد ال�سيا�سة على نقد الفل�سفة ونقد الفل�سفة على نقد 

، فاإدراكه اأّنها متّمت غري كفيٍل بذاته، ومن داخلها 
١٤

الّدين

فقط، بالنتقال اإىل ما بعدها. على عتبة ن�ّس ١٨٤٣، كان 

التمّثل  نقد  ال�ساب يف حدود  مارك�س ل يزال مارك�س 

الأملايّن للّدولة احلديثة الذي يجد تعبريه يف فل�سفة احلّق 

 ،»
ّ
ة، والذي يف�سله التجريد عن »الإن�سان الفعلي

ّ
الهيغلي

مبقدار ما اأّن الدولة احلديثة هي نف�سها يف�سلها التجريد 

منذ  و�سع  مارك�س  اأّن  «. غري 
ّ
الفعلي »الإن�سان  هذا  عن 

 
ّ
الفل�سفي امل�ستوى  على  التجريد  لهذا  مقاربًة   ١٨٤٣

على اأّنه جتريٌد عالق يف »الالحدث« ويف اإنتاج اأحداٍث 

ٍة داخله ي�سجن نف�سه فيها، خ�سو�ساً يف مرحلة ما 
ّ
ذاتي

 عند هيغل، ومبا�رسته 
ّ
ر املطلق الكّلي

ّ
بعد اكتمال الت�سو

خ بعد هيغل، بتنازع فويرباخ وباور و�سترينر تركَة 
ّ

بالتف�س

هذا »الوعي املطَلق«.

كانط  من  الأملانيّة  الفل�سفة  كّل  »حتوي«  التي  النقطة   

التعبري  جتد  ال�ساب  مارك�س  اإىل  فويرباخ  اإىل  هيغل  اإىل 

»يف  نف�سه:   )١٨٤٣( ال�ساب  مارك�س  ل�سان  على  عنها 

ال�سيا�سة، الأملان فّكروا مبا �سنعته ال�سعوب الأخرى. لقد 

كانت اأملانيا مبثابة وْعيهم النظرّي«. لقد �سغلته هذه املفارقة 

اقت�سادّية  فرن�سا،  �سيا�سيّة يف  الربجوازّية  الثورة  مطّوًل، 

يف اإنكلرتا، وعلى م�ستوى »الوعي النظرّي« يف اأملانيا. هذا 

الوعي النظرّي الذي ي�ستقبل الأحداث الثورّية الربجوازّية 

من حوله، خارج اأملانيا والواردة اإليها، يبحث عن اأحداثه 

 »
ّ
الذاتي »الوعي  يف  نف�سه،  النظرّي  الوعي  يف  املحايثة 

الت�سّخم على  وهذا  الوعي،  الوعي، ووعي وعي  اأو وعي 

النظرّية  للفاعليّة  النظرّي  التجاوز  النظرّي، هذا  امل�ستوى 

الأملايّن  الربجوازّي  للّتاأّخر  انعكا�ٍس  �سوى  لي�س  نف�سها، 

الوعي  ولتمّزق  الأوروبيّة،  الربجوازّية  الثورة  عن جماراة 

واقت�ساده  اأملانيا،  يف  املثاليّة  عينه  بني  نف�سه،  الربجوازّي 

 يف اإنكلرتا، وملحمته الثورّية يف فرن�سا.
ّ
ال�سيا�سي

« من مو�شى ه�ّس اإىل كارل مارك�س
ّ

»الثالوث االأوروبي

»حَدٌث«  هو  ال�سابة  ة 
ّ
الهيغلي يف  املطلق  الوعي  خ 

ّ
تف�س

ة« ب�سكل 
ّ
جمازّي، جتري املقارنة يف »الأيديولوجيا الأملاني

املقدويّن  الإ�سكندر  جيو�س  قادة  تنازع  وبني  بينه  لذٍع 

ة 
ّ
لرتكته بعد وفاته. لكّن هذا »احلَدث املجازّي«، يف تهكمي

ني ال�سباب هو اأي�سًا حدٌث 
ّ
ة �سّد الهيغلي

ّ
مارك�س ال�سجالي

تنازع   
ّ
ثم هيغل،  وفاة  فقط  لي�س  ما،  �سيء  بانتهاء  ي�سي 

وبني  ال�ساّبة،  ة 
ّ
الهيغلي وبني  املحافظة  ة 

ّ
الهيغلي بني  تركته، 

»نظرّي«  و�سٍع  نهاية  بل  اأنف�سهم،  ال�سباب  ني 
ّ
الهيغلي

يف  للعمل  الثالثي«  »التق�سيم  نهاية  اأملانيا،  اإىل  بالن�سبة 

يتقّدم  الذي  الإنكليزّي،   -  
ّ
الفرن�سي  - الأملايّن  الثالوث 

ًا 
ّ
�سيا�سي تاأّخراً،  الأكرث  النطاق  يف   

ّ
الفل�سفي الوعي  فيه 

واقت�سادّيًا، اأملانيا.

ة الثالثة«، الفل�سفة 
ّ
مقولة لينني عن »م�سادر املارك�سي  

الإنكليزّي   
ّ
ال�سيا�سي والقت�ساد  ة، 

ّ
الأملاني ة 

ّ
املثالي

ة ميكن ا�ستح�سارها هنا، اإّنا ب�رسط 
ّ
ة الفرن�سي

ّ
وال�سرتاكي

نتاجات  »اأرقى«  بني  اجلمع  بها  ُعني  اإذا  ت�سحيحها. 

 
ّ
ال�سيا�سي والقت�ساد  ة 

ّ
املثالي الفل�سفة  ة، 

ّ
الأوروبي الأمم 

النقطة  اإغفال  �سيجري  ة، 
ّ
الفرن�سي وال�سيا�سة  الإنكليزّي 

املحورّية عند مارك�س قبل ١٨٤٨، وهي اأّن هذا »التق�سيم« 

 جّداً بالّن�سبة اإىل اأملانيا.
ّ
لالأ�سياء كارثي

 
ّ
الأوروبي الثالوث  ملقولة  مارك�س  ا�ستعادة  اإّن   

املركّزة  العناية  من خالل   
ّ
متر  ،

ّ
ه�س مو�سى  د�ّسنها  التي 

العقل  فتوحات  بني  داخله  العمل  تق�سيم  ة« 
ّ
بـ»كارثي

النظرّي يف اأملانيا، وبني القت�ساد وال�سيا�سة يف اإنكلرتا 

ة، 
ّ
ة اأرقى فل�سفات القار

ّ
وفرن�سا. لي�ست الفل�سفة الأملاني

م�ستوى  على  التاأّخر  عن  �س« 
ّ
»تعو اأّنها  ما  مبقدار  اإّل 

ر 
ّ
والتحر القت�سادّية،  والنه�سة  ة، 

ّ
القومي الوحدة 

حقيقته  يف  التعوي�س  وهذا  ة، 
ّ
الأملاني للبالد   ،

ّ
ال�سيا�سي

امل�سكلة. وهنا  اإّل مبقدار مفاقمته  بتعوي�ٍس  لي�س  املاّدّية 

ن�سو�س  »وحدة«  قراءة  لإعادة  ة 
ّ
فر�سي طرح  ميكن 

لي�س  واإنغلز:  مارك�س  عمل  من  ة 
ّ
الربوك�سلي املرحلة 

النظرّي  الأملايّن«  ق 
ّ
»التفو ة 

ّ
باإ�سكالي فقط،  ح�رسها 

 )�سيا�سًة 
ّ
)كانط وهيغل( يف مقابل التاأّخر الأملايّن العملي

التمّزق  ة 
ّ
باإ�سكالي بل ربطها  اً(، 

ّ
قومي وت�رسذمًا  واقت�ساداً 

ذلك،  من خالل  ة 
ّ
الأوروبي الربجوازّية  للحداثة   

ّ
الثالثي

ة يف اإطار مقاربة 
ّ
ة وال�سيوعي

ّ
وتطوير مفهوَمي الدميقراطي

الربجوازّية  الثورة  يجعل  الذي   ،
ّ
الثالثي التمّزق  هذا 

ة« 
ّ
»العملي الربجوازّية  الثورة  حيث  متقّدمًة  »النظرّية« 

متاأّخرة. كذلك، واإذا ما عدنا لـ»العائلة املقّد�سة« �سنجد 

 الأملايّن 
ّ
ق الفل�سفي

ّ
ة« فكرة التفو

ّ
مارك�س يزعزع »يقيني

ة - املاّدّية 
ّ
هذه، من خالل ت�سديده على احليوّية الفل�سفي

ة - الإنكليزّية«، وهو ت�سديٌد جرت املبالغة يف 
ّ
»الفرن�سي

 
في السياسة، األلمان فكروا بما صنعته الشعـــــــــــــــــــــــوب
األخرى. لقد كانت ألمانيا بمثابة وعيهم النظــــــــــــــــــــــــري.
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الواحدّية  النظرة  ر 
ّ
»تطو من   

ً
ابتداء �سياقه،  من  اإخراجه 

يف التاريخ« جليورجي بليخانوف، بحيث جرى اختزاله 

تاريخ  اأّنها  على  الفل�سفة  لتاريخ  ة 
ّ
اأيديولوجي نظرة  يف 

ة على الدوام.
ّ
�رساٍع بني املاّدّية واملثالي

 
ّ
 ثم

ّ
« الذي �سغل ه�س

ّ
حيال هذا »الثالوث الأوروبي  

للنظرة  نقطًة  بروك�سل  تقّدم  باجّتاَهني خمتلفني،  مارك�س 

فيها،  مارك�س  مرحلة  الثالثة.  الجّتاهات  يف  والتفاعل 

ملرحلته  و�سابقة  ة، 
ّ
والباري�سي ة 

ّ
الأملاني ملرحلَتيه  تاليٌة 

ة، بعد ف�سل ثورات ١٨٤٨. حلظة »الأيديولوجيا 
ّ
اللندني

ة« فيها هي بامتياز حلظة ت�سجيل تهافت »الثورة 
ّ
الأملاني

ة، 
ّ
ة، بالّتوازي مع اأزمة ال�سيا�سة الفرن�سي

ّ
النظرّية« الأملاني

بنتيجة هزمية الثورة الكربى ١٧٨٩، وعدم كفاية الثورة 

ال�سغرى، متوز / يوليو ١٨٣٠. الربوليتاريا، التي اكت�سف 

يف  ة 
ّ
وال�سيا�سي ة 

ّ
النقابي ة 

ّ
التنظيمي اأ�سكالها  مارك�س 

»الأيديولوجيا  كتابة  مرحلة  يف  له،  اأتيح   
ّ
ثم باري�س، 

 
ّ
ال�سناعي الواقع  يف  معاينتها  فر�سة  نف�سها،  ة« 

ّ
الأملاني

مبان�س�سرت، من خالل �سفره هو واإنغلز اإىل هناك يف �سيف 

ة، 
ّ
ة احلركي

ّ
ة - الطبقي

ّ
اأ�سابيع، هي الذاتي ١٨٤٥، لب�سعة 

نيط بها كارل مارك�س حّل م�سكلة الربجوازّية 
ّ
التي �سي

قبل اأّي �سيٍء اآخر، حّل م�سكلة توّزع الثورة الربجوازّية 

ب�سكل متفاوٍت ومفارق، اإنّا ب�سكٍل ل ميكنه اإّل اأن ينتج 

تناق�ساٍت عنيفة و�رسيعة، بني الأمم الثالث.

ن�سو�س  يف  يظهر  كما  الربوليتاريا  عن  الت�سّور   

 »م�ستَلف« اإىل 
ٌ
ة« هو مع هذا ت�سّور

ّ
»الأيديولوجيا الأملاني

ولي�س  �ستلي،  التي  العقود  من  امل�ستقبل،  من  كبري  حدٍّ 

من احلا�رس، حيث اإّنه حتى يف اإنكلرتا نف�سها التي انبهر 

اإّل يف  بعد  ة 
ّ
ال�سناعي الثورة  تكن  مب�سانعها، مل  مارك�س 

الآتي،  امل�ستقبل  من  الت�سّور  هذا  »ا�ستالف«  بداياتها. 

يرتبط اأي�ساً بـ»فل�سفة التاريخ« التي يجد م�ساحة لها يف 

ة«.
ّ
الف�سل املعنون »فويرباخ« من »الأيديولوجيا الأملاني

اأملانيا بو�شفها »قاّرة الربجوازّية ال�شغرية«

ال�سجال  رتل  بني  »يغرق«   
ّ
الأملاين  

ّ
التاريخي الواقع 

»�سان�سو«  �سترينر  ماك�س  �سّد  الالذع   
ّ
والتهكمي احلاّد 

هذا  ثنايا  بني  مارك�س.  ينعته  كما  ماك�س«  »القّدي�س  اأو 

»ا�ستطرادّي«   
ٌّ

ن�س يظهر  الالذع،   
ّ
ال�سجايل ال�سرت�سال 

ة جديدًة املقارنة بني الربجوازّية 
ّ
يف غاية الأهمّية، يعيد مر

الأملانّية والربجوازّيتني الفرن�سّية والإنكليزّية، بني الليربالّية 

الفرن�سّية،  الربجوازّية  كانت  »فبينما  اأملانيا وخارجها:  يف 

ال�سلطة  اإىل  ترتفع  التاريخ،  عرفها  ثورٍة  اأ�سخم  بوا�سطة 

وتغزو القاّرة الأوروبّية، وبينما كانت الربجوازّية الإنكليزّية 

رت �سيا�سّياً تثّور ال�سناعة وُتخ�سع الهند 
ّ
التي �سبق اأن حتر

�سيا�سّياً، وُتخ�سع باقي العامل جتارّياً، مل يذهب الربجوازّيون 

الأملان، يف عجزهم، اإىل اأبعد من »الإرادة الطّيبة«. اإّن اإرادة 

كانط الطّيبة هي النعكا�س التاّم للعجز والهمود وامل�سكنة 

.
١٥

والعجز لدى الربجوازّيني الأملان«

 قد اّت�سم يف جميع امليادين، منذ اأّيام 
ّ
»اإّن التطّور الأملاين  

ة 
ّ
اً. اإّن الأر�ستقراطي

ّ
الإ�سالح، بطابٍع برجوازّي �سغري كّلي

ة القدمية قد ق�سْت مبعظمها يف حروب الفاّلحني، 
ّ
الإقطاعي

لالأمرباطور  تابعني  �سغاٍر  باأمراء  اإّما  متّثل  منها  تبّقى  وما 

ال�ستقالل  بع�س  ة 
ّ
تدريجي ب�سورة  حّققوا  وقد  مبا�رسًة، 

على  يقت�رس  ٍق 
ّ
�سي نطاٍق  على  املْطلقة  امللكّية  وقّلدوا 

هم  مدنهم ال�سغرية، واإّما ا�سحاب اأمالك �سئيلة، فَقَد بع�سُ

بعدها  ليك�سبوا  ة 
ّ
القليمي البالطات  يف  الهزيلة  ثروته 

مى اأو الإدارات  معي�ستهم من مراكَز حقرية يف اجليو�س الدُّ

من  ني 
ّ
اإقطاعي فر�سانًا  الآخر  بع�سهم  وبقي   - ة 

ّ
احلكومي

املاّلكني  اأكرث  منها  يخجل  حياًة  يعي�سون  الّنائية  املناطق 

ني توا�سعًا«.
ّ
ني الفرن�سي

ّ
الإنكليز اأو الّنبالء الإقليمي

كثيفة عنا�رس الّن�ّس هنا:

ة )وامتداداً حرب 
ّ
١  حركة الإ�سالح الربوت�ستانتي

الفاّلحني( يف اأملانيا تخلق اإىل حدٍّ بعيد الوهم باأّن »الثورة 

ة« اأجنزْت يف القرن ال�ساد�س ع�رس يف اأملانيا.
ّ
الأ�سا�سي

ة القدمية بنتيجة حرب الفاّلحني 
ّ
2  تهّدم الإقطاعي

ال�سغرية«  الربجوازّية  »وطن  اإىل  ة 
ّ
الأملاني البالد  ل  حوَّ

�ساروا  الذين  وها 
ّ
اأري�ستوقراطي ذلك  يف  مبا  بامتياز، 

»برجوازّيني �سغاراً« على طريقتهم.

٣  اأّدى هذا اإىل نتيجتني متناق�ستني يف الوقت نف�سه، 

ناحية، وت�رسذم  الربو�سيّة من  الع�سكرّية«  »امللكيّة  ظهور 

البالد الأملانيّة وامتناع وحدتها القوميّة من جهة ثانية.

 بنتيجة 
ّ
 هو على امل�ستوى الزراعي

ّ
٤  التاأّخر الأملاين

�س 
َ
متار الزراعة  »كانت  الّن�ّس:  اإىل  وبالعودة  تقّدم،  ما 

عرفها ثورة  أضخم  بواسطة  الفرنسية،  البرجوازية  كانت  بينما 
التاريـــــــــــــــــــــــــــــــــخ، ترتفع إلى السلطة وتغزو القارة
األوروبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، وبينما كانت البرجوازية 
اإلنكليزيـــــــــــــــــــــــــــــة التي سبق أن تحررت سياسيا تثور 
الصناعة وتخضع الهند سياسيا، وتخضع باقي العالم تجاريا، لم يذهب 
البرجوازيون األلمان، في عجزهم، إلى أبعد من »اإلرادة الطيبة«. 
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 ول هي الإنتاج الكبري، ومل 
ّ
بطريقة ل هي الإنتاج القطعي

من  غم 
ّ
الر على  ر 

ّ
التحر اإىل  عي 

ّ
لل�س قّط  بالفاّلحني  تدفع 

ة وال�سخرات، وذلك نظراً لأّن 
ّ
ة الطبقي

ّ
الإبقاء على التبعي

هذه الطريقة يف الزراعة بالّذات مل ت�سمح بقيام اأّي طبقة 

ثورّية ن�سطة من جهة واحدة، ونظراً لنعدام الربجوازّية 

ة من جهة ثانية«. 
ّ
الثورّية املقابلة ملثل هذه الطبقة الفالحي

٥  يقارن مارك�س واإنغلز بذكاٍء بني النموذج الأملايّن 

والنموذج الهولندّي الذي انف�سل عنه: »اإّنه ملن الأمور ذات 

القائمة  ال�سناعة  يعني  احلرفّية،  الكّتان  �سناعة  اأّن  املغزى 

على الغزل اليدوّي والنَّول اليدوّي، قد بلغْت بع�س الأهمّية 

بط حني كانت هذه الأدوات املزعجة قد ُنّحَيت  يف اأملانيا بال�سّ

جانباً من قبل الآلت يف اإنكلرتا. واإّن اأعظم الأمور مغزًى هنا 

هو موقف الربجوازَيني الأملان حيال هولندا. اإّن هولندا، وهي 

اأهّمّية  اكت�سب  الذي  الهان�سّية  الع�سبة  من  الوحيد  الق�سم 

ّية، وقطعْت 
ّ
جتارّية، قد انف�سلْت عن هذه الع�سبة طلبًا للحر

)هامبورغ  ميناءين  با�ستثناء  العاملّية،  التجارة  عن  اأملانيا 

وبرمين(، وا�ستطاعت منذ ذلك احلني اأن ت�سيطر على التجارة 

اأن  من  اأعجز  الأملان  الربجوازّيون  وكان  باأ�رسها.  الأملانّية 

ي�سعوا حّداً ل�ستغاللهم من قبل الهولندّيني. اإّن برجوازّية 

جّيداً،  النامية  الطبقّية  مب�ساحلها  هولندا،  مثل  �سغري  بلٍد 

كانت اأقوى من الربجوازّية الأملانّية التي تتفّوق عليها عدداً 

املنق�سمة.  احلقرية  وم�ساحلها  بعطالتها  بعيدة،  درجٍة  اإىل 

اإىل   
ّ
ال�سيا�سي التنظيم  انق�سام  يقابل  امل�سالح  انق�سام  كان 

اإماراٍت �سغرية ومدٍن اأمرباطورّية«.

اكت�ساف مارك�س لـ»القارة التاريخ« الذي يتحّدث عنه   

األتو�سري انطالقًا، اإ�سارة يف مطلع الف�سل حول »فويرباخ« 

يعلن فيها مارك�س واإنغلز اأّنهما يتعامالن مع علمٍ واحٍد، 

هو علم التاريخ، اإّنا يفرت�س اإعطاوؤه معنى اآخر من خالل 

الإ�سالح  منذ   
ّ
الأملاين للتاريخ   

ّ
التكثيفي الّن�ّس  هذا 

الذي  احلا�رس،  الزمن  اإىل  الفاّلحني  وحرب  اللوثرّي 

ال�سغار«  »الربجوازّيني  ة 
ّ
كقار ة 

ّ
الأملاني البالد  فيه  تقّدم 

يها 
ّ
بامتياز، اأي الطابع الربجوازّي ال�سغري لأري�ستوقراطي

 برجوازّييها، هوؤلء الربجوازّيني الأملان، »الذين كانوا 
ّ
ثم

على �رسب  اأكرههم  لأنّه  نابليون  �سّد  ويزبدون  يرغون 

يف  اجلنود  بايواء  فوهم  �سَ عّكر  ولأّنه  الهندباء،  ع�سري 

كما  حقدهم  كّل  عليه  واأغدقوا  وبالتجنيد،  منازلهم 

اأغدقوا على اإنكلرتا كّل اأعجابهم، يف حني كان نابليون 

ة 
ّ
يقّدم اإليهم اأعظم اخلدمات بتنظيف الإ�سطبالت الأملاني

واإن�ساء و�سائط موا�سالٍت جديرة ببلد متح�رّس، فيما مل 

تفعل اإنكلرتا �سوى حتنّي الفر�سة ل�ستغاللهم بكّل هدوء. 

الربجوازّية  بالروح  يتوّهمون،  الأملان  الأمراء  كان  ولقد 

ة 
ّ
ال�رسعي مبداأ  �سبيل  يقاتلون يف  اأّنهم  عينها،  ال�سغرية 

و�سّد الثورة، يف حني مل يكونوا �سوى املرتزقة املاأجورين 

للربجوازّية الإنكليزّية«.

طبيعة  من  كان  ة 
ّ
العمومي الأوهام  هذه  مناخ  »ويف   

الأمور متامًا اأّن املراتب التي حتتكر امتياز الوهم - ممّثلًة 

واأع�ساء  والطلبة،  املدار�س،  ومعّلمي  ني، 
ّ
بالأيديولوجي

فخمة  بكلماٍت  تتحّدث  كانت  الف�سيلة«،  »ع�سبة 

 القائم على 
ّ
وتعطي تعبرياً طّناناً مالئماً للمزاج العمومي

الوهم والالمبالة«.

ة �سّد ماك�س �سترينر وفل�سفته »الأنا 
ّ
الكثافة ال�سجالي  

توّظف  بالآخرين،  املكرتثة  غري  ة 
ّ
الأناني الأنا  واحدّية«، 

كانعكا�ٍس لذلك: »فعند القّدي�س ماك�س، لي�س الربجوازّي 

حقيقة املواطن، بل املواطن حقيقة الربجوازّي. واإّن هذا 

الت�سّور، الذي هو مقّد�ٌس، بقْدر ما هو اأملانيا، ليم�سي بعيداً 

اإىل فكرة، ل �سيء �سوى فكرة«.  ة 
ّ
املواطني بحيث يحّول 

ي�سيف مارك�س واإنغلز: »ي�ستطيع اأن يحّول الربجوازّي - 

ًا عن نف�سه برجوازّيًا 
ّ
وقد ف�سل الربجوازّي بو�سفه ليربالي

 مقّد�س، متامًا مثلما يحّول الدولة اإىل 
ّ
ًا، اإىل ليربايل

ّ
جتريبي

عالقة  اإىل  احلديثة  بالدولة  الربجوازّية  وعالقة  املقّد�س، 

ة 
ّ
لليربالي نقده  فعاّل  يختتم  وبذلك  عبادة،  اإىل  مقّد�سٍة، 

ة. لقد حّولها اإىل »املقّد�س«.
ّ
ال�سيا�سي

ة«
ّ
اأنرثوبولوجيا »االأيديولوجيا االأملاني

املفّكر  يقّدم  ة« 
ّ
الأملاني »الأيديولوجيا  لكتاب  قراءته  يف 

 رميون اآرون الف�سل املعْنون 
ّ
 - املحافظ الفرن�سي

ّ
الليربايل

»فويرباخ« على اأنّه العر�س الأطول الذي نلكه عن فل�سفة 

ن�سو�س  �ستكون  بعد ١٨٤٨  اأنّه  ذلك  للتاريخ،  مارك�س 

تق�سيمًا  و�سيعتمد  ة، 
ّ
�سيا�سي واإّما  اقت�سادّية  اإّما  مارك�س 

للعمل يتحّول فيه الفيل�سوف مارك�س اإىل اقت�سادّي، يف 

 
ّ
 اإنغلز، الذي مل يدر�س الفل�سفة على نحٍو منهجي

ّ
حني يهتم

الألتو�سريّية  النظرة  بخالف   .
ّ
الفل�سفي بال�ساأن   ،

ّ
واأكادميي

اأّن مارك�س قَطَع هنا مع »الأنرثوبولوجيا  التي تبني على 

البنى  ي�سرب  تاريخ  علم  ليوؤ�ّس�س  ال�سابقة،  ة« 
ّ
الفل�سفي

ات 
ّ
والفاعلي ات 

ّ
الذاتي ل  واملتحّولة،  كة 

ّ
املتحر ة 

ّ
املو�سوعي

 
ّ
« طبيعاين

ّ
ة، يتحّدث اآرون عن »ت�سّوٍر اأنرثوبولوجي

ّ
الذاتي

- حيوّي اأكرث منه »ماّدّيًا«، لأّن هذا الت�سّور ل ي�ستدعي 

ة« 
ّ
ة مفهوم املاّدة، بل يكتفي بـ»املاّدّية العملي

ّ
قوًل يف ماهي

على  تقت�رس  هنا  املاّدّية  اأّن  اأي  ة، 
ّ
الأنطولوجي تلك  دون 

من  النطالق  ينبغي  التاريخ  فهم  لأجل  باأّنه  التحديد 
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ة 
ّ
، مو�سوٍع يف �رسوٍط جيولوجي

ٍّ
الإن�سان كنوع بيولوجي

نة.
ّ
ة معي

ّ
ومناخي

متييز  »ميكن  اأنّه  هو   
ّ
الأنرثوبولوجي الت�سّور  هذا  ُلّب   

وُهم  نريد،  ما  بكّل  والّدين،  بالوعي،  احليوانات  من  الب�رس 

يبا�رسوا  اأن  ما  احليوانات  عن  بالتمايز  يبا�رسون  اأنف�سهم 

�رسوَط  باإنتاجهم  الب�رس  واأّن  وجودهم«،  �رسوط  باإنتاج 

املاّدّية  احلياة  مبا�رس  غري  نحٍو  على  ينتجون  وجودهم 

اإذاً من ت�سّوٍر عن الطبيعة،  نف�سها. ينطلق مارك�س واإنغلز 

من  تتبّدل  طبيعّية  قواعد  عن  اإّنا  التاريخ،  فقط  ولي�س 

خالل الفاعلّية الب�رسّية يف جمرى التاريخ. الب�رس يحّولون 

هم  ويتبّدلون  وبتكاثرهم،  بعملهم  حولهم  الرّبانّية  الطبيعة 

املنتجة  ال�رسوط  خلقهم  وبنتيجة  عملهم  بنتيجة  اأنف�سهم 

�سناعّيًا التي يعي�سون فيها. ما يلتقطه رميون اآرون هنا على 

ميتافيزيقا  ي�ستدعي  ل  الت�سّور  هذا  باأّن  قوله  من  غم 
ّ
الر

حمّددة، هو مفارقة ميتافيزيقّية اإىل حدٍّ بعيد، �ستبقى موؤّثرة 

 - مل 
ّ
يف ت�سّورات مارك�س واإنغلز لالأ�سياء: كّل �سيٍء طبيعي

. الإنتاج من قَبل الإن�سان لو�سائل 
ّ
يعد هناك �سيء طبيعي

وجوده وا�ستمراره هو يف اأ�سل التاريخ نف�سه. التاريخ هو 

.
ّ
تاريخ »اأن�سنة« الطبيعة، مثلما هو جزٌء من التاريخ الطبيعي

»يلّخ�س« اآرون »فل�سفة تاريخ« مارك�س امل�ستندة اإىل   

ة« 
ّ
الأملاني  يف »الأيديولوجيا 

ّ
الت�سّور الأنرثوبولوجي هذا 

بخم�س مالحظات:

ة لالإن�سان - لأجل 
ّ
١  مبداأ اأولوّية احلاجات الفيزيائي

العي�س ينبغي قبل كّل �سيء اآخر ال�رسب، الأكل، ال�سكن، 

ة 
ّ
اللب�س، واأ�سياء اأخرى من هذا القبيل. الواقعة التاريخي

الأوىل هي اإنتاج و�سائل ت�سمح باإ�سباع هذه احلاجات. 

ما  مبقدار  الذي  النوع  من  كائٌن  هو  الإن�سان    2

اأخرى،  حاجات  له  تظهر  الأوىل  حاجاته  اإ�سباع  يجري 

ينحو  اإغنائها.  يف  ي�ساهم  للحاجات  املتوا�سل  الإ�سباع 

»حاجاته  اإ�سباع  اأّن  مبعادلة  ذلك  ح�رس  اإىل  هنا  اآرون 

ة«.
ّ
ة« يقود اإىل اإظهار »حاجاته الإن�ساني

ّ
احليواني

ة  اخلا�سّ حياتهم  يوم  كّل  يجّددون  الذين  الب�رس    ٣

كلّ شيء طبيعي  لم يعد هناك شيء طبيعي. اإلنتاج من قَبل 
اإلنسان لوسائل وجوده واستمراره هو في أصل التاريخ نفسه. 
الطبيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،  التاريخ هو تاريخ »أنسنة« 
مثلما هو جزء من التاريخ الطبيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي.

تف�سيل من جدارية 

لدييغو ريفيريا

عن مارك�س

و�سهداء هامياركت 
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بخلق و�سائل اإ�سباع احلاجات يخلقون ب�رساً اآخرين بالتوالد. 

قّوة  ذاته  بحّد  هو  الب�رس  بني  تعاوٍن  »نط  كّل    ٤

يف  هو  الطبيعة  بتحويل  املّت�سل  الب�رس  ن�ساط  منتجة«. 

الوقت عينه �سكل تعاوٍن بني الب�رس اأنف�سهم.

٥  كّل عالقٍة لالإن�سان مع الطبيعة هي عالقٌة للب�رس 

فيما بينهم، وعالقات الإنتاج تقوم على اأناٍط خمتلفة من 

تنظيم التعاون بني الب�رس، وتق�سيم العمل.

يتاأّتى من هذه املالحظات اخلم�س اأّن لي�س ثّمة وعي   

خال�ٌس، قائم بذاته، لأّن لعنة املاّدة تثقل دائماً على الروح. 

اأو  بحت«،   
ٌ
»وعي هناك  اإّنا  خال�س،   

ٌ
وعي هناك  لي�س 

 بني الب�رس، الذي يجد 
ّ
 العملي

ّ
« التوا�سلي

ّ
»الوعي الفعلي

التعبري عنه يف اللغة، واإذا كان �رسح اآرون ملقولة »الوعي 

ي�ستخدمه  اأّنه  اإّل  هنا،  وغام�سًا  مقت�سباً  يبقى   »
ّ
الفعلي

ين للوعي: اأفكار الطبقة ال�سائدة، 
َ
للتمييز بني �سنفني اآخر

ز اآرون يف درا�سته الن�ّس، بني 
ّ
والأيديولوجيا. بالنتيجة، ميي

اأفكار  الأيديولوجيا.  مفهوم  وبني  ال�سائدة،  الطبقة  اأفكار 

الطبقة ال�سائدة هي الأفكار التي تعك�س �سيطرتها اأو التي 

الأيديولوجيا  اأّما  �سيطرتها،  ا�ستمرار  لتاأمني  اإليها  حتتاج 

اأو حتويرّي لواقع   
ّ
اأو توظيفي اأّي ميكانيزم اختزايّل  فهي 

ال�سائدة،  الطبقة  اأفكار  ة. 
ّ
اجتماعي جمموعة  اأّي  قبل  من 

ة من مفهوم 
ّ
هي وفقاً لهذا التوزيع، اأكرث اّت�ساعًا و�سمولي

.
١٦

الأيديولوجيا

من »الربوليتاريا« اإىل »الدولة«: قبل 1848 وبعده

مل يقل مارك�س بعد اإّن »الب�رس ي�سنعون تاريخهم لكّنهم 

برومري(،  من  ع�رس  )الثامن  هواهم«  على  ي�سنعونه  ل 

فرتة  يف  املقولة،  لهذه  اأ�س�سًا   - اإنغلز  مع   - اأوَجد  لكّنه 

بروك�سل: فمن جهٍة، ل ميكن للثورة اأن حتّول قواعد النظام 

ة من دون تطّور القوى املنتجة الكاملة، ول ميكن 
ّ
الجتماعي

احلرمان  تو�ّسع  مبقدار  اإّل  الثورة  اإىل  يدفع  اأن  لالغرتاب 

�رسوط  متتلك  باتت  مرحلٍة  يف  ة 
ّ
الجتماعي الرتكيبة  يف 

البحبوحة والرثوة والثقافة الوا�سعة. لكن من جهة اأخرى، 

ًا، 
ّ
هذه »الثورة الربوليتارّية اخلال�سة« التي عليها، افرتا�سي

ة، ل ميكن اأن تنتظر، 
ّ
اأن تنتظر اكتمال �رسوطها املو�سوعي

واملتفاِوت ح�سولها  املتّممة،  الربجوازّية غري  الثورة  لأّن 

 
ّ
بني اأمم اأوروبا الكربى الثالث، على عتبة انفجاٍر انتفا�سي

واحد،  وقٍت  هي يف  الآتية،  الثورة  وهذه  �سامل،   
ّ
اأوروبي

»ثورة  اإّنها  حيث  من  برجوازّية  وبروليتارّية،  برجوازّية 

الثورة  للربجوازّية،  ال�سابقة  امل�سطورة  الثورات  توحيد« 

الثورة  ة، 
ّ
الفرن�سي ة 

ّ
ال�سيا�سي الثورة  ة، 

ّ
الأملاني ة 

ّ
الفل�سفي

الّنَخب  كفاية  انعدام  حيث  ومن  الإنكليزّية،  ة 
ّ
ال�سناعي

للربوليتارّيني  احليوّي  والدور  ذلك،  لتحقيق  الربجوازّية 

�سمنهم  ومن  ني، 
ّ
وللدميقراطي  ،

ّ
الجتماعي ال�سعيد  على 

حتقيق  يف   ،
ّ
ال�سيا�سي  

ّ
احلركي ال�سعيد  على  ني، 

ّ
لل�سيوعي

ذلك. ما �سيبا�رس باكت�سافه )اإىل حدٍّ معنّي، واملكابرة عليه 

بتفاوٍت اأي�ساً( مارك�س واإنغلز بعد هزمية ١٨٤٨، اأّن »تتميم 

الثورة الربجوازّية« �ست�سهم به الربوليتاريا بهزائمها قبل 

يرتبط  )وما  الأّمة«  »الدولة  تعاظم  واأّن  اآخر،  �سيء  اأّي 

مل  البحار«(  وراء  »ما  ا�ستعمارّية  اإمرباطورّية  من  بها 

ة. 
ّ
طبقي �سيطرة  اأداة  د 

ّ
اإىل جمر اختزالها  املمكن  من  يعد 

الثورة الربجوازَية،  متّم  الثالث هما َمن  ب�سمارك ونابليون 

ًا. 
ّ
ة، م�سمونًا اجتماعي

ّ
ة والفرن�سي

ّ
باإك�ساب الدولتني الأملاني

التي   
ّ
الربو�سي الدولة  جلهاز  ة 

ّ
الأملاني الربجوازّية  تبعية 

ينتقدها مارك�س واإنغلز ب�سكل حاّد يف »العائلة املقّد�سة« 

د دليل على التاأّخر 
ّ
ة« مل تكن جمر

ّ
و»الأيديولوجيا الأملاني

حيث  الزمن  الالحق،  للزمن  متهيد  مبثابة  كانت   ،
ّ
الأملاين

د تابع للربجوازّية، 
ّ
�ستقوم الدولة، التي ل تختزل اإىل جمر

 اأي�سًا، 
ّ
بـ»توحيد« اأملانيا وت�سنيعها واإيجاد الإطار الدولتي

ة نف�سها، 
ّ
ة الأملاني

ّ
ة - الدميقراطي

ّ
ولحقاً، لتطّور ال�سرتاكي

ة«.
ّ
 اجلماهريّي الأّول لـ»املارك�سي

ّ
 ال�سيا�سي

ّ
ال�سكل احلزبي

»الأيديولوجيا  فرتة  �سعف  نقطة  هي  »الدولة«   

ة«، ويّت�سل بهذا ح�رس مارك�س املبارزة بني اأولوّية 
ّ
الأملاني

»�رساع الطبقات« اأو بني اأولوّية »�رساع الأمم«، منحازاً 

بتحرير  املقابل  �ست�سمح يف  هذه  ال�سعف  نقطة  لالأوىل. 

تعبريهما  عند  الدولة«  »هاج�س  من  واإنغلز  مارك�س 

 .»
ّ
الدميقراطي  -  

ّ
»ال�سيوعي الربوليتارّي  امل�رسوع  عن 

ة 
ّ
�سيجري التعبري عنه كربٍط لتحرير العالقات الجتماعي

 
َ
امل�سمار فرٍد  »متّلك« كل  لالأفراد:   

ّ
الجتماعي بالتحقيق 

عمله  ة، 
ّ
احلياتي ته 

ّ
فاعلي لتحّقق  ال�رسورّي   

ّ
الجتماعي

ره مارك�س يف مرحلة »راأ�س املال« 
ّ
 )وهو ما �سيطو

ّ
احلي

عليها  ي�ستغل  التي  التعار�سات  جملة  اإىل  باإ�سافته 

حترير  ولزوم  امليت،  والعمل   
ّ
احلي العمل  بني  التعار�س 

 من العمل امليت(.
ّ
العمل احلي

ر، 
ّ
 املحر

ّ
وبالّتداخل مع هذا، تقدمي ت�سّور للعمل احلي  

على اأّنه �سيلغي تباعًا النق�سام بني العمل اليدوّي والعمل 

يوٍم  يف  ينتقل  باأن  لل�سخ�س  �سي�سمح  اأّنه  اأو   ،
ّ
الذهني

بالفالحة«.  والعمل  الأ�سماك،  و�سيد  ال�سيد،  »بني  واحد 

لئن  ة«: 
ّ
الأملاني لـ»الأيديولوجيا  اآخر  حمور  يظهر،  هنا 

كان الب�رس ينتجون �رسوط عي�سهم وا�ستمرارهم بتحويل 

للحياة  ة 
ّ
الأ�سا�سي القيمة  لي�س  »العمل«  فاإّن  الطبيعة، 
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ة، بل اإّن احلياة قيمٌة لنف�سها، ب�رسطني متكاملني: 
ّ
الإن�ساني

اأن تكون منتجة، واأن تكون »معي�سة«.

»الأيديولوجيا  كتاب  فيه  ي�سّدد  الذي  نف�سه  بالقْدر   

ي�ستعيد  فاإّنه  ال�ساّبة«،  ة 
ّ
لـ»الهيغلي اللكمات  ة« 

ّ
الأملاني

 بامتياز، الذي ي�سم 
ّ
 )التجاوزّي( الهيغلي

١٧
مفهوم »الرفع«

املتعار�سة يجري  العنا�رس  التناق�س، حيث  ة جتاوز 
ّ
عملي

اآن. »املجتمع املديّن« هو ما يجري  توكيدها واإلغاوؤها يف 

ة »الرفع التجاوزّي« يف »مو�سوعاٍت حول 
ّ
تعري�سه لعملي

ني«  »الن�سَّ يف  ة«: 
ّ
الأملاني »الأيديولوجيا  ويف  فويرباخ« 

نتاج  املديّن،  املجتمع  بني  التعار�س  ثابتة،  فكرة  هناك 

ة.
ّ
التاريخ احلديث، وبني ال�سيوعي

. املجتمع 
ّ
 للمجتمع املدين

ّ
ال�سيوعّية هي الرفع التجاوزي  

للمجتمع  قلٌب  هي  ال�سيوعّية  باملقلوب،  جمتمٌع  هو   
ّ
املدين

حول  مفتاحّية  درا�سة  يف   .
ّ
الفعلي املجتمع  هي   ،

ّ
املدين

، ميّيز جاك تك�سييه بني م�سطلَحي 
١٨

»الأيديولوجيا الأملانّية«

« هو 
ّ
« يف الن�ّس. »�سبه الطبيعي

ّ
« و»�سبه الطبيعي

ّ
»الطبيعي

وكّل  والإنتاج  امللكّية  عالقات  على  يخّيم  الذي  العن�رس 

اأكرث  الراأ�سمالّية، وب�سكل  اأ�سكال احلياة الجتماعّية ما قبل 

« هو 
ّ
 = الربجوازّي. »�سبه الطبيعي

ّ
تناق�سًا يف املجتمع املدين

ما نعتقده خارج ال�سيطرة، وع�سوائّيًا بطبيعته. الأفراد يف هذه 

احلالة لي�سوا اأحراراً مبقدار ما اأّن القوى املنبثقة من التعاون 

على  بها،  التحّكم  ميكن  ل  اأّنها  على  لهم  تظهر  بينهم  فيما 

اأّنها »�سبه طبيعّية«، ل منا�س من اخل�سوع اإليها. ال�سيوعّية 

يف  ت�سّورها  يجري   ،
ّ
املدين للمجتمع   »

ّ
جتاوزي كـ»رفع 

»�سبه  من  رة 
ّ
اجتماعّية حمر كحياٍة  الأملانّية«  »الأيديولوجيا 

«، من خالل »الت�سامن ال�رسورّي لتفّتح كّل واحد«.
ّ
الطبيعي

ي�سّكل ربط عالقة »ال�سيوعّية« مبا قبلها مبفهوم »الرفع   

»الأيديولوجيا  يف  اأ�سا�سّيًة  م�سكلًة   
ّ
الهيغلي التجاوزّي« 

�سيجري  »الالمعقول«...  نتيجتها  زائدة  عقالنّية  الأملانّية« 

معنّي  حّد  اإىل  التجاوزّي«  »الرفع  منظار  من  التخّفف 

مارك�س  مزاوجة  خالل  من   ،١٨٤٨ بعد  لحقًا،  ومتقلّب 

�سبابهما،  يف  وحتويله  بتبّنيه  قاما  الذي  املفهوم  واإنغلز 

ال�سيوعّية، مبفهوم »ال�سرتاكّية« الذي يت�سّمن لزاماً، اإنتاج 

ت�سّورات اأقّل »طبيعانّية« واأقّل هيغلّية يف اآن حول الدولة. 

»ال�سيوعّية«  مفهوم  يف  املقابل  يف  الراهنّية   
ّ
كلي يبدو  ما 

اأّنها:  على  تقدميها  هو  الأملانّية«  »الأيديولوجيا  �سمن 

اأي�سًا  لكن   ،
ّ
الجتماعي للتعاون  �سكٌل  اأي   Verkehrsform

فيه  يكون  لـ»التجارة«  �سكل  الجتماعّية.  للتجارة  �سكٌل 

مبا�رسًة  واأفراد، حا�رسون  منتجون  هم  من حيث  الأفراد، 

فيه، ولي�س بوا�سطة »القوى �سبه الطبيعّية« التي ينتجونها 

باأنف�سهم وت�سلبهم اأنف�َسهم واإنتاجهم.

الهوام�ش

لئن كان البشر ينتجون شروط عيشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم
واستمرارهم بتحويل الطبيعة، فإن »العمل« ليس القيمة األساسية 
للحياة اإلنسانية، بل إن الحياة قيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
لنفسها، بشرطين متكاملين: أن تكون منتجة، وأن تكون »معيشة«.

م�ساهمة اإنغلز يف »العائلة املقّد�سة« حمدودة، ذلك اأّن مارك�س فا�س  ١

ا�س مبئتي �سفحٍة اإ�سافية. مل يحدث
ّ
 للكر

ّ
على امل�رسوع الأ�سا�سي  

الكتاب حني �سدوره وقعاً كبريًا، وكان لذلك اأثره بعد ذلك بعامني حني تعّذر   

على مارك�س واإنغلز اإيجاد نا�رٍس للكتاب الذي ن�سطلح على ت�سميته اليوم 

ة«.
ّ
»الأيديولوجيا الأملاني

Texier, Jacques. Révolution et démocratie chez Marx et Engels. Paris:  2

Presses Universitaires de France, 1998.  

Engels, Frederic. The Festival of Nations in London  ٣

(To celebrate the Establishment of the French Republic). MECW Volume 6, p. 3.  

يراجع يف هذا الإطار:  ٤

Liedman, Sven-Eric. A World To Win. The life and works of Karl Marx.  

Verso, 2018, p.170 - 173.  

مارك�س اجنل�س. خمتارات، دار التقدم، مو�سكو، ج2، �س ٩.  ٥

 Carver, Terell and Blank Daniel.  ٦

 A Political History of the Editions of Marx and Engels  

«German Ideology Manuscripts. New York: Palgrave MacMillan, 2014.  

Althusser, Louis. Pour Marx. Paris: La découverte, 1996.  ٧

Oishi, Takahisa. THE UNKNOWN MARX Reconstructing  ٨

a Unified Perspective. Foreword by Terrell Carver, Pluto Press, 2001.  

Garo, Isabelle. Préface à l’édition de 2012 de l’Idéologie Allemande.  ٩

Editions Sociales, 2012.  

ميكن الرجوع اإىل ال�رسح الذي تقّدمه غارو بال�سوت  ١٠

واملتواجد عرب موقع يوتيوب.   

Marx, Karl and Engels, Friedrich. L’idéologie allemande.  ١١

Éditions sociales, 2012, p. 9.  

، بل ترجمة فوؤاد اأّيوب لكامل 
ّ
ة بعد للّن�ّس الأملاين

ّ
لي�س ثّمة ترجمة عربي  

ة، 
ّ
ة، بال�ستناد اإىل الرتجمتني الإنكليزية والفرن�سي

ّ
ة الأملاني

ّ
الأيديولوجي

ال�سادرة عن دار دم�سق، وقد رجعنا اإليها اأي�ساً هنا، �س ١٩.

Labica, Georges. «Pour une approche critique du concept d’idéologie»,  ١2

Revue Tiers-Monde, (1974), n.57, p34.  

ميكن الرجوع هنا اإىل ترجمة اأّيوب �س 2٣ - 2٤  ١٣

ة بني 
ّ
املفارقة يف عمل األتو�سري تظهر هنا، يف اأّنه، من جهة يعنّي القطيعة املعرفي  ١٤

ر مارك�س 
ّ
ة« بتحر

ّ
 يف »الأيديولوجيا الأملاني

ّ
مارك�س ال�ساب ومارك�س املارك�سي

، يف حني يتعامل التو�سري مع نقد مارك�س 
ّ
من مفهوم »الغرتاب« الفويرباخي

واإنغلز لالأيديولوجيا على اأّنه ا�ستمرارّيٌة لنقد الدين، ولي�س على اأنّه جتاوز 

لَلحظة نقد الدين املّتّممة يف و�سع اأملانيا.

الأيديولوجيا الأملانية، الرتجمة العربية، �س ١٩٧.  ١٥

Aron, Raymond. Le marxisme de Marx.  ١٦

Paris: Editions de Fallois, 2002, p.240-277.  

Aufhebung اأي  ١٧

Texier, Jacques. «Le concept de Naturwüchsigkeit dans  ١٨

l'idéologie allemande», Actuel Marx, 1991.  
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اقتصادي وجامعي 
وسيايس يوناين. شغل 
منصب وزير مالّية 
حكومة »سرييزا« 
العام 20١5 وقاد 
المفاوضات مع دائين 
اليونان. استقال 
لمعارضته الهنج 
احلكومّي بعد فشل 
المفاوضات. أّسس 
»حركة الدميقراطّية 
يف أوروبا« 20١6. له 
مؤّلفات عديدة آخرها 
تأرخي موجز والمع 
للرأسمالّية بعنوان
»حديث مع ابنيت عن 
االقتصاد« 20١7. 
ترمجة: يزن احلاج.

يانيس فاروفاكيس

تنّبأ »البيان الشيوعي« بأزمتنا احلالّية 
ودَلنا عىل طريق اخلالص*

قلوبنا كق�سيدة  اأن يخاطب  للبيان، كي ينجح، من  بّد  ل 

اإىل حدٍّ مده�س.  واأفكار جديدة  ب�سور  الّذهن  ويوؤثّر يف 

ات 
ّ

ة للتغري
ّ
ينبغي له اأن يفتح اأعيننا على الأ�سباب احلقيقي

عن  كا�سفاً  حولنا،  حتدث  التي  املثرية  املُرِبكة،  املذهلة، 

اأن  له  ينبغي   .
ّ
احلايل واقعنا  بها   

ّ
يعج التي  ات 

ّ
الإمكاني

هذه  ندرك  مل  لأنّنا  خانٍق  بعجٍز  الإح�سا�س  اإىل  يدفعنا 

خفي 
ُ
ي الذي  تار 

ّ
ال�س يرفع  اأن  ويجب  باأنف�سنا،  احلقائق 

ني، نعيد اإنتاج ما�ٍس 
ّ
الإدراك املُقِلق باأنّنا كّنا متواطئني ثانوي

ة 
ّ
ة ال�سمفوني

ّ
اأن ميتلك القو بنهاية م�سدودة. واأخريًا، يجب 

م�ستقبل  يف  فاعلني  ن�سبح  اأن  على  حّثنا  اي  لبتهوفن، 

ة كي تعي اإمكاناتها 
ّ
لهم الب�رسي

ُ
ة وي

ّ
نهي املعاناة اجلماعي

ُ
ي

ة اأ�سيلة.
ّ
من اأجل حري

البيان  حّققه  ممّا  اأف�سل  جناحًا  بيان  اأيُّ  يحّقق  ومل   

الذي ُن�رس يف �سباط / فرباير ١٨٤٨ يف �سارع ليفربول، 

 
ّ
، ُكتب البيان ال�سيوعي

١
ني اإنكليز

ّ
لندن. بتفوي�ٍس من ثوري

على   )
ّ
الأ�سلي العنوان  وهو   ،

ّ
ال�سيوعي احلزب  بيان  )اأو 

التا�سعة  فيل�سوف يف  مارك�س،  كارل   - ني 
ّ
اأملاني ني 

ّ
�ساب يد 

ة 
ّ
والعقالني ة 

ّ
الأبيقوري املتعة  مذهب  اإىل  مييل  والع�رسين 

الع�رسين،  الثامنة  يف  �ساب  اإنغلز،  وفردري�س  ة، 
ّ
الهيغلي

وريث مل�سنع يف مان�س�سرت.

ل نظري لهذا البيان حتى الآن، اإذا تعاملنا معه كعمٍل يف   

ته 
ّ
افتتاحي فيها  مبا  �سطوره،  اأ�سهر  تّت�سم   .

ّ
ال�سيا�سي الأدب 

، مب�سحٍة 
2
ة«(

ّ
رعب اأوروبا - هو �سبح ال�سيوعي

ُ
)»اإّن �سبحاً ي

�سيك�سبريّية. ومثلما واجَه هاملت �سبح اأبيه القتيل، �سيكون 

القارئ مرَغمًا على الت�ساوؤل: »هل ينبغي يل اأن اأتاأقلم مع 

ائد، بحيث اأقا�سي مقاليع الَقَدر الغا�سم و�سهامه 
ّ
الّنظام ال�س

اأن  يجب  اأم  القاهرة؟  التاريخ  قوى   
ّ
علي ْتها  �سَ َ

َفر التي 

الح يف وجه الو�سع القائم، 
ّ
اأواكب تلك القوى، واأُ�سهر ال�س

٣
واأعلن قيام عامل جديد �سجاع، عرب مواجهة ذلك الواقع؟«

اء مارك�س واإنغلز املبا�رسين، مل يكن هذا 
ّ
بالّن�سبة اإىل قر  

ُتناَق�س يف �سالونات  ة، 
ّ
]الت�ساوؤل[ حم�س مع�سلة فل�سفي

كانت  ما  وغالبًا  العمل،  اإىل  دعوًة  بيانهم  كان  بل  اأوروبا. 

�س لال�سطهاد، 
ّ
تلبية نداء ا�ستدعاء هذا ال�ّسبح تعني التعر

ة مع�سلة 
ّ
جن املديد. واليوم، ثم

ّ
اأو يف بع�س احلالت، لل�س

وعاجز  فتَّت،  ُ
م �س 

َّ
كر

ُ
م نظاٍم  مع  التاأقلم  ال�ّسباب:  تواجه 

 
ّ
عن اإعادة اإنتاج نف�سه، اأو مواجهته، مع دفع ثمن �سخ�سي

فادح، بحثاً عن طرق جديدة للعمل، واللعب، والعي�س معًا؟ 

ة تال�ست كّلها تقريباً من امل�سهد 
ّ
ومع اأّن الأحزاب ال�سيوعي

تربهن  للبيان  كة 
ِّ
املُحر ة 

ّ
ال�سيوعي روح  اأّن  اإّل   ،

ّ
ال�سيا�سي

على �سعوبة اإ�سكاتها.

نظرة وراء االأفق

اأن ترى ما وراء الأفق هو طموح اأّي بيان. ولكن اأن تنجح 

كما جنح مارك�س واإنغلز يف التو�سيف الّدقيق حلقبٍة �ستبداأ 

حتليل  على  عالوًة  امل�ستقبل،  يف  قرٍن  ون�سف  قرن  بعد 

مذهل  فهذا  اليوم،  نواجهها  التي  واخليارات  الت�ساّدات 

كانت  ع�رس،  التا�سع  القرن  ات 
ّ
اأريعيني اأواخر  يف  حقًا. 

األقى  ذلك،  ومع  جبانًة.  تًة،  مفتَّ ًة، 
ّ
حملي غريقًة،  ة 

ّ
الراأ�سمالي

عليها مارك�س واإنغلز نظرة متمّعنًة واحدة وا�ست�رسفا قيام 

حة، املتقّدمة. كانت تلك  لة، املُ�سفَّ تنا املُعوملَة، املُموَّ
ّ
راأ�سمالي

هي املخلوق الذي ولد بعد عام ١٩٩١، ويف اللحظة ذاتها 

ة ونهاية الّتاريخ.
ّ
ج ملوت املارك�سي

ّ
كانت تلك الولدة ُترو

 
ّ
وؤّي للبيان ال�سيوعي

ّ
وبالطبع، لطاملا كان الإخفاق التنب  

مو�سع مبالغات. اأتذّكر كيف اأّن حّتى القت�سادّيني الي�سارّيني 

ات القرن الع�رسين طعنوا يف نبوءة البيان 
ّ
يف اأوائل �سبعيني

ع�ّس�س يف كل 
ُ
اجلوهرّية يف اأن ل بّد لراأ�س املال »من اأن ي

العالقات يف  يقيم  واأن  كّل مكان،  َي�ستغل يف  واأن  مكان، 

ى 
ّ
ُت�سم كانت  ملا  املحزن  الواقع  تاأّمل  وعرب   .

٤
مكان«  كّل 

من مقّدمة   
*

فاروفاكي�س لطبعة 

 
ّ
البيان ال�سيوعي

اجلديدة )ني�سان / 

اأبريل 2٠١٨( من 

ات فنتج 
ّ
كال�سيكي

 .Vintage Classics

ُن�رست يف جريدة 

غارديان )2٠ 

ني�سان 2٠١٨(.
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ال�سفحة الوحيدة 

املتبقية من

البيان ال�سيوعي 

الأ�سلي تعود

للعام ١٨٤٧
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بلدان العامل الّثالث، حاجج هوؤلء القت�سادّيون باأّن راأ�س 

ع خارج نطاق »مرتوبّوله« 
ّ
�سانه قبل اأن يتو�س

َ
املال َفَقَد َجي

]حا�رسته[ يف اأوروبا، واأمريكا، واليابان.

ة: فال�رسكات متعّددة 
ّ
كانوا حمّقني من الناحية الإمربيقي  

كانت  التي  ة 
ّ
والياباني ة، 

ّ
والأمريكي ة، 

ّ
الأوروبي ات 

ّ
اجلن�سي

ة كانت 
ّ
تعمل يف »هوام�س« اأفريقيا، واآ�سيا واأمريكا الالتيني

ة من 
ّ
ف نف�سها مع دور م�ستخل�سي املوارد الكولونيالي

ّ
ُتكي

ة هناك. وبدلً من اإ�سباع 
ّ
دون اأن تنجح يف ن�رس الراأ�سمالي

 ]الربجوازّية[ 
ّ
ة )حيث جتر

ّ
تلك البلدان بالّتنمية الراأ�سمالي

(، حاججوا  ًة« 
ّ
همجي الأمم  اأ�سّد  حتى  احل�سارة،  ار 

ّ
تي »اإىل 

 يعيد اإنتاج تنمية التخّلف يف العامل 
ّ
باأّن راأ�س املال الأجنبي

الّثالث. بدا وكاأّن البيان تعامل بقدر كبري من الإميان حيال 

قدرة راأ�س املال على التغلغل يف كّل زاويٍة و�سّق. و�سّكك 

الون اإىل مارك�س، 
ّ
معظم القت�سادّيني، مبن فيهم اأولئك املي

�سبغ »طابعًا 
ُ
ة« �سي

ّ
بنبوءة البيان باأّن »ا�ستغالل ال�سوق العاملي

ًا لإنتاج جميع البلدان وا�ستهالكها« .
ّ
عاملي

واإْن كان هذا  البيان على حّق،  وكما تبنيَّ لحقًا، كان   

 
ّ
الإدراك قد تاأّخر. اإذ تطلَّب الأمر انهيار الحّتاد ال�سوفياتي

العمل  �سوق  يف  وهندّي   
ّ
�سيني عامل  ْي 

َ
مليار ودخول 

ومن  احلال،  واقع  ويف  الّنبوءة.  تتاأّكد  اأن  قبل  ة 
ّ
الراأ�سمالي

اأجل تعومل راأ�س املال كليًا، كان على البلدان التي اأخل�ست 

التاريخ  ًل. هل قّدم 
ّ
اأو اإربًا  اأن تتمّزق  البيان  اإىل  يف ميلها 

مفارقًة اأكرث اإبهاجاً؟

�سورٍة  باكت�ساف  اليوم  البيان  يقراأ  ْن 
َ
م كلُّ  فاجاأ 

ُ
�سي  

�سفا  على  مرعب  ب�سكل  يتاأرجح  عاملنا،  مياثل  عامٍل  عن 

القطار  كان  البيان،  زمن  يف   .
ّ
التكنولوجي البتكار 

احلياة  اإيقاع  اأمام  الأخطر  التحّدي  م�سدر  هو  البخارّي 

هذه  ترو�س  اإىل  الفاّلحون  رف 
ُ
ج وروتينها.  ة 

ّ
الإقطاعي

ادة، اأ�سحاب 
ّ
الآلة وعجالتها، ونتاأت طبقة جديدة من ال�س

امل�سانع والتّجار، وانتزعت �سلطة املجتمع من اأيدي اأعيان 

ما  هما  والأمتتة   
ّ
ال�سطناعي الذكاء  واإّن  الأر�س.  ماّلك 

ر الآن، حيث ينذران باكت�ساح  ي�سّكل م�سدر اخلطر املُدمِّ

اإّن  اإذ   . كّلها«  والباهتة  ة 
ّ
التقليدي ة 

ّ
الجتماعي »العالقات 

ح البيان، 
ّ
 ... لأدوات الإنتاج« ، كما ي�رس

ّ
»الّتثوير امل�ستمر

للّنظام  متوا�سلة  وزعزعًة  لالإنتاج،  دائماً  »تثويرًا  �سيوّلد 

ن«.
ْ
َدي  كّله، وا�سطراباً وقلقاً متجدِّ

ّ
الجتماعي

ال�سطراب،  بهذا  حتفى 
ُ
ي اأن  ينبغي  حال،  اأّية  وعلى   

مبثابة  ال�سطراب  هذا  �سيكون  اإذ  واإنغلز.  ملارك�س  تبعاً 

اأجل  اإليها الب�رسّية من  ز للدفعة الأخرية التي حتتاج  حمفِّ

الإطاحة بانحيازاتنا املتبّقية التي ُتعّزز النق�سام الهائل بني 

مونها، وي�سّغلونها ويعملون 
ّ
َمْن ميتلكون الآلت وَمْن ي�سم

 منثوراً، 
ً
ًا يتطاير هباء

ّ
بو�ساطتها. »كلُّ ما كان مكينًا وم�ستقر

وكّل ما كان مقّد�ساً يغدو مدنّ�سًا،« كما يكتبان يف البيان 

فح�س  اإىل  الّنا�س   
ّ
�سطر

ُ
ي »واأخرياً  التكنولوجيا،  اأثر  عن 

من   . �ساحية«  باأعنٍي  املتبادلة  وعالقاتهم  حياتهم  �رسوط 

اتنا 
ّ
ويقيني امل�سبقة  راتنا 

ّ
بت�سو العنيفة  الإطاحة  خالل 

طاتنا 
ّ
تخب و�سط   ،

ّ
التكنولوجي  

ّ
التغري �سريغمنا  الزائفة، 

و�رساخنا، على مواجهة مدى رثاثة عالقاتنا املتبادلة.

ة، 
ّ
والإلكرتوني ة 

ّ
الورقي الكلمات،  ماليني  نرى  واليوم،   

التي ُت�ستخَدم مل�ساجلة مناوئي العوملة. ففي غمرة احتفائهم 

ة التي نقلت فيها العوملة مليارات الّنا�س من الفقر 
ّ
بالكيفي

ة، 
ّ
، تتفّجع كربيات ال�سحف الغربي

ّ
املدقع اإىل الفقر الن�سبي

 ، �سيليكون«  »وادي  ومقاولو  الهوليوودّية،  ات 
ّ
وال�سخ�سي

ني حيال بع�س 
ّ
والأ�ساقفة، بل وحّتى مليارديرات الراأ�سمالي

اجل�سع  طاق، 
ُ
ي ل  الذي  التفاوت  امل�ست�ساغة:  عواقبها غري 

ة 
ّ
الربملاني اتنا 

ّ
، واختطاف دميقراطي

ّ
املناخي  

ّ
التغري الفاح�س، 

ني واأثرى الأثرياء.
ّ
على يد امل�رسفي

عامل ي�شبه عاملنا

ل ينبغي لأيٍّ من هذا اأن يفاجئ قارئ البيان. »فاملجتمع 

كّله،« كما يحاجج البيان، »اآخٌذ يف النق�سام اأكرث فاأكرث 

كبريتني  طبقتني  اإىل  متعاديني،  كبريين  ن 
ْ
ي
َ
مع�سكر اإىل 

هام�س  ي�سبح  وحني  الإنتاج،  ْكننة 
َ
م ومع   . متناحرتني« 

حل�سارتنا،  الدافعة  ة 
ّ
القو هو  الآلت  اأ�سحاب  ربح 

ال باأجر غري 
ّ
اّلك غري عاملني وعم

ُ
�سينق�سم املجتمع اإىل م

ا الطبقة الو�سطى، فهي الدينا�سور يف الغرفة، 
ّ
ماّلكني. اأم

اجلاهز لالنقرا�س.

قني  طوَّ
ُ
م الأثرياء  اأثرى  �سي�سبح  ذاته،  الوقت  ويف   

حيوات  ي�ساهدون  وهم  الأع�ساب  وم�سدودي  ْنب  بالذَّ

الذي  ة 
ّ
العبودي اأجر  ه�سا�سة  يف  تغرق  كلّهم  الآخرين 

الأقلّية  هذه  اأّن  واإنغلز  مارك�س  ا�ست�رسف  اأماناً.  يوّفر  ل 

»عدم  عن  املطاف  نهاية  يف  �ستك�سف  ة 
ّ
القو �سديدة 

املُ�ستقَطبة،  املجتمعات  هذه  مثل  يف  كم« 
ُ
للح اأهلّيتها 

المرض  ألعراض  حادة  إدانات  يطلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــون 
بينما يتجاهلون األسباب )االستغالل الناشئ عن  )تفاوت الدخل( 
حقوق الملكية غير المتساوية على اآلالت، واألرض، والموارد(.



بدايات  العدد 20 - 21 | 232018

ة 
ّ
لأنّهم لن يكونوا يف موقٍع ي�سمن لهم اأن تكون عبودي

داخل  نني  �سَّ
ُ

حم عليه.  العتماد  ميكن  وجودًا  الأجر 

اأ�سوار جماعتهم، �سيجدون اأنف�سهم وقد التهمهم القلق، 

عاجزين عن ال�ستمتاع برثواتهم. وبع�سهم، ممّن يكونون 

املدى  على  ة 
ّ
الذاتي م�سلحتهم  لإدراك  يكفي  مبا  اأذكياء 

�سيا�سة  اأف�سل  هي  فاه 
ّ
الر دولة  اأّن  �سيكت�سفون  البعيد، 

كما   - اأ�سف  بكّل  طبيعتهم،  من  ولكن  متوافرة.  �سمان 

اأن يقرّتوا يف زيادة ال�ّسمان، و�سيعملون  ي�سري البيان - 

ة. بكّل طاقتهم على التمّل�س من دفع ال�رّسائب املُ�سَتَحقَّ

ت�سعر  ل  ثلّة  الأثرياء  اأثرى  تبنيَّ حقًا؟  ما  هذا  األي�س   

اإىل  اإّل دخول  الّدوام، وما حياتها  بالأمان وم�ستاءة على 

م�سّحات معاجلة الإدمان واخلروج منها، حيث ي�سَعون بال 

ني، واملعاجلني، 
ّ
اء النف�سي

ّ
هوادة اإىل ابتغاء املوؤا�ساة من الأطب

ة. ويف الوقت ذاته، يكافح اجلميع 
ّ
وجتّار اخلربات الروحي

من اأجل تاأمني لقمة العي�س، ودفع ر�سوم التّعليم، وا�ستبدال 

ف كما لو اأّن 
ّ
ة باأخرى تفاديًا لالإفال�س. نت�رس

ّ
بطاقة م�رسفي

 .
ّ
 ما نفعل ونفعل ما نحب

ّ
حيواتنا هانئة، مّدعني اأنّنا نحب

ولكن يف احلقيقة، نغرق يف البكاء اإىل اأن يغلبنا النوم.

ي الأنظمة، 
ّ
اأّما رّد فعل امل�سلحني الطوباوينّي، و�سيا�سي  

ني كلّهم حيال هذه العلّة فهو 
ّ
واقت�ساديّي الإنقاذ الأكادميي

طلقون اإدانات حاّدة لأعرا�س املر�س )تفاوت 
ُ
ذاته، حيث ي

النا�سئ  )ال�ستغالل  الأ�سباب  يتجاهلون  بينما  الّدخل( 

والأر�س،  الآلت،  املت�ساوية على  ة غري 
ّ
امللكي عن حقوق 

ة ما يدعو اإىل التعّجب يف اأنّنا يف ماأزق، 
ّ
واملوارد(. وهل ثم

ط بياأ�س ل يخدم اإل ال�سعبوينّي ال�ساعني اإىل اجتذاب 
ّ
نتخب

اأ�سواأ غرائز اجلماهري؟ 

رة، نقرتب اأكرث 
ّ
مع التّ�ساعد ال�رسيع للتكنولوجيا املتطو  

ة 
ّ
من اللحظة التي ل بّد لنا فيها من اتّخاذ قرار ب�ساأن كيفي

ة. مل يعد بو�سعنا 
ّ
التعامل يف ما بيننا بطريقة متح�رّسة عقالني

ة 
ّ
الجتماعي والقواعد  العمل  ة 

ّ
حتمي فكرة  خلف  الختباء 

القرن  يف  لقارئه  البيان  ومينح  ت�ستلزمنها.  التي  فة 
ّ
املتع�س

الفو�سى  لتبنّي طريقه و�سط هذه  احلادي والع�رسين فر�سًة 

ة من التملّ�س 
ّ
ولإدراك ما يجب فعله بحيث تتمّكن الأغلبي

جديدة  ة 
ّ
اجتماعي توافقات  يف  تدخل  كي  ال�ستياء  من 

 جلميع 
ّ
ر احلر

ّ
 لكّل فرد فيها �رسطاً للتطو

ّ
ر احلر

ّ
يكون »التطو

ة بلوغ 
ّ
الأفراد« . وبرغم اأنّه ل ميتلك خارطة طريق تبنّي كيفي

 اأمٍل ل ينبغي جتاهله.
َ
تلك الغاية، يبقى البيان م�سدر

حتري�سنا،  يف  ذاتها  ة 
ّ
القو اليوم  ميتلك  البيان  كان  اإذا   

وتثويرنا، واإحراجنا كما كان عام ١٨٤٨، فهذا يعود اإىل 

الّزمان  قَدم  قدمي  ة 
ّ
الجتماعي الطبقات  بني  ال�رساع  اأّن 

كلمة   ١٣ يف  هذا  لنا  واإنغلز  مارك�س  اأوجز  وقد  بذاته. 

�سوى  هذا  يومنا  اإىل  كّل جمتمع  تاريخ  »لي�س   :
٥
َج�سورة

تاريخ �رساع الطبقات«.

العوملة توؤّكد التوّقعات

الإمرباطوريّات  اإىل  ة 
ّ
الإقطاعي ات 

ّ
الأر�ستقراطي من 

بني  النّزاع  هو  التاريخ  ك 
ّ
حمر كان  لطاملا  ة، 

ّ
ال�سناعي

ال�سائدة.  ة 
ّ
الطبقي الأعراف  وبني  التّثوير  دائمة  ات 

ّ
التقني

بيننا  النّزاُع   
ّ

يغري املجتمع،  تكنولوجيا  اختالل يف  كّل  مع 

�سكله. متوت الطبقات القدمية ول تتبّقى يف نهاية الأمر اإل 

ميلكون  ل  ما  وطبقة  �سيء  كّل  ميلكون  من  طبقة  طبقتان: 

�سيئًا - الربجوازيّة والربوليتاريا.

ندين  وفيما  اليوم.  نواجهها  التي  العلّة  هي  هذه   

ة 
ّ
هو اإىل  كلّها  ة 

ّ
الطبقي للتّمايزات  باختزالها  ة 

ّ
للراأ�سمالي

واإنغلز  مارك�س  منّا  يريد  ميلكون،  ميلكون ومن ل  بني من 

رة على نحٍو يوؤّهلها 
ّ
ة لي�ست متطو

ّ
اأن ندرك اأّن الراأ�سمالي

نا هو حتطيم 
ُ
للنّجاة من التكنولوجيات التي تنتجها. وواجب

الإنتاج  لو�سائل  اخلا�ّسة  ة 
ّ
بامللكي املتعلّقة  القدمية  الفكرة 

لالآلة،  ة 
ّ
جمتمعي ة 

ّ
ملكي ن 

ّ
يت�سم اأن  يجب  ل 

ّ
حتو واإحداث 

ات اجلديدة 
ّ
طَلق العنان للتقني

ُ
والأر�س، واملوارد. عندما ي

 
ّ
�سيعم ة، 

ّ
البدائي العمل  بتعاقدات  حمكومة  جمتمعات  يف 

على  ة 
ّ
الع�سي البيان  لكلمات  وتبعًا  بالنتيجة.  البوؤ�س 

وتبادل  اإنتاج  و�سائل  اأن�ساأ  الذي  »فاملجتمع  النّ�سيان: 

احر الذي مل يعد يعرف كيف يتحّكم يف 
ّ
ارة، ي�سبه ال�س

ّ
جب

ال�سياطني التي ا�ستح�رسها« .

كات 
ّ
وحمر تطبيقاته،  اأّن  دومًا  ال�ساحر  �سيت�ّسور   

ة 
ّ
الوراثي بالهند�سة  املُنَتجة  وبذوره  والروبوتات  بحثه، 

�ستجلب الرّثاء وال�سعادة للجميع. ولكن، حاملا تنطلق اإىل 

هذه  �ستدفع  وماّلك،  باأجر  ال 
ّ
عم بني  مق�سومة  جمتمعات 

م�ستويات  اإىل  والأ�سعار  الأجور  ة 
ّ
التكنولوجي العجائب 

لن حتّقق اإّل ربحًا �سئياًل يف معظم الأعمال. ولن ت�ستفيد 

ا الكربى، و�رسكات الأدوية 
ّ
ًا اإّل �رسكات التكنولوجي

ّ
فعلي

�سلطة  مبقاليد  مْت�سك  قليلة  اأخرى  و�رسكاٍت  ال�سخمة، 

روؤو�سنا.  فوق  م�سلَّطة  جّداً  هائلة  ة 
ّ
واقت�سادي ة 

ّ
�سيا�سي

ف،  وموظِّ ف  موظِّ بني  العمل  بعقود  اللتزام  وا�سلنا  واإذا 

 راأ�س 
ّ
ة اخلا�ّسة اليد الّطوىل و�ستجر

ّ
�ستكون حلقوق امللكي

ة 
ّ
ة. فقط من خالل اإنهاء امللكي

ّ
املال اإىل نهايات لاإن�ساني

 وا�ستبدالها بنمٍط جديد 
ّ
اخلا�ّسة لو�سائل الإنتاج اجلماعي

ات اجلديدة، 
ّ
ة تعمل بالتّوافق مع التقني

ّ
ة اجلماعي

ّ
من امللكي

ة.
ّ
�سوف نخّفف التفاوت وجند ال�سعادة اجلمعي
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بكلماتها  التاريخ  عن  واإنغلز  مارك�س  ة 
ّ
لنظري وفقًا   

كان  واملالك  العامل  بني   
ّ
احلايل التّباعد  فاإّن  الـ١٣، 

ح 
ّ
ان« ، كما ي�رس

ّ
م�سمونًا طوال الوقت. هما »اأمران حتمي

ة وانت�سار الربوليتاريا« . حتى 
ّ
البيان، »�سقوط الربجوازي

حّقق التاريخ هذه النبوءة، ولكن يتنا�سى النّقاد 
ُ
الآن، مل ي

الأمل  مينح  اآخر،   
ّ
مهم بروباغندا  بيان  اأّي  مثل  البيان،  اأّن 

ا�ستقطب جنوده   
٦
نل�سن اللورد  اأّن  اليقني. وكما  يف نربة 

قبل معركة ترافلغار باإعالنه اأّن اإنكلرتا »ترّقبت« منهم اأن 

باأنّهم  كبرية  �سكوك  لديه  كان  واإْن  )حتى  واجبهم  يوؤّدوا 

�سيفعلون(، منح البيان للربوليتاريا الرتّقب باأنّهم �سيوؤّدون 

ر 
ّ
ويحر يتّحدوا  كي  اهم 

ّ
اإي لهمًا 

ُ
م اأنف�سهم،  جتاه  واجبهم 

ة الأجر.
ّ
اأحدهم الآخر من قيود عبودي

الأمر  يبدو  ة، 
ّ
احلالي الظروف  بح�سب  �سيفعلون؟  هل   

ننتظر ظهور  اأن  علينا  كان  اأخرى،  ة 
ّ
مر ولكن،  �ستبَعداً. 

ُ
م

د متامًا من �سّحة توّقع  تاأكَّ
ُ
ات قبل اأن ي

ّ
العوملة يف الت�سعيني

ا من احتمال اأّن هذه 
َ
البيان ب�ساأن اإمكانات راأ�س املال. اأم

الربوليتاريا ذات الو�سع متزايد اله�سا�سة حتتاج اإىل مزيٍد 

 
ّ
التاريخي الّدور  اأن يكون مبقدورها لعب  من الوقت قبل 

اأّن هيئة املحلّفني ل تزال جمتمعة  مبا  البيان؟  ترّقبه  الذي 

خارج املحكمة، يقول لنا مارك�س واإنغلز اإنّنا، اإذا خ�سينا 

خطاب الثورة، اأو حاولنا ت�ستيت اأنف�سنا عن واجب كلٌّ 

خ يتمّكن 
ِّ
دو

ُ
منّا جتاه الآخر، �سنجد اأنف�سنا اأ�رسى لولٍب م

ا 
ّ
اأم ة واإ�سعافها. 

ّ
اإغراق الروح الب�رسي فيه راأ�س املال من 

بح�سب  منه،  واثقني  نكون  اأن  ميكننا  الذي  الوحيد  الأمر 

ة، ما مل 
ّ
رات د�ستوپب

ّ
البيان، فهو اأنّنا �سنبقى خا�سعني لتطو

وؤممَّ راأ�س املال.
ُ
ي

�سيغمر اجلذُل القارئ املت�سّكك، على ذكر الد�ستوپيا:   

ة 
ّ
ط البيان بذاته يف �رسعنة الأنظمة الت�سّلطي

ّ
ماذا عن تور

ة، 
ّ
ّد بنربة دفاعي

ّ
ا�س الغولغ وبدلً من الر

ّ
وتقوية روح حر

فات 
ّ
عرب الإ�سارة اإىل اأّن ل اأحد يلوم اآدم �سميث على تطر

التفتي�س  حماكم  على  اجلديد  العهد  اأو  �سرتيت،  وول 

اأن  البيان   
ْ
ملوؤّلَفي ميكن  كيف  تخمني  باإمكاننا  ة، 

ّ
الإ�سباني

الإدراك  ة 
ّ
اإمكاني وبف�سل  اأظّن،  التّهمة.  هذه  على  يرّدا 

 يف 
ّ
ان بوجود خطاأ مهم

ّ
اأّن مارك�س واإنغلز �سيقر املتاأّخر، 

ة غري الكافية. مبعنى اأنّهما اأخفقا يف 
ّ
حتليلهما: النعكا�سي

تقدمي فكرة كافية، والتزما ب�سمت ح�سيف، حيال التاأثري 

الذي �سيملكه حتليلهما على العامل الذي كانا يحلاّلنه.

اأين اأخفق »البيان«؟

راد منها حتفيز 
ُ
روى البيان ق�ّسة موؤثّرة بلغٍة حازمة، كان ي

اء من فتورهم. وما اأخفق مارك�س واإنغلز يف ا�ست�رسافه 
ّ
القر

اجتذاب  اإىل  متيل  القوّية  ة 
ّ
التوجيهي الّن�سو�س  اأّن  هو 

هوؤلء  واأّن   - الكهنوت  وحّتى  بل   - موؤمنني  مريدين، 

املُْخل�سني قد ي�ستخدمون ال�سلطة املمنوحة لهم من جانب 

ة. وقد ي�ستخدمونها لالإ�ساءة اإىل 
ّ
البيان مل�سلحتهم ال�سخ�سي

رفاٍق اآخرين، ولت�سييد قاعدة �سلطة خا�ّسة بهم، ولك�سب 

يطرة 
ّ
ولل�س للتاأّثر،  قابلني  مبتدئني  ولجتذاب  تاأثري،  مواقع 

جن كّل َمْن يعار�سهم.
َ
 و�س

ّ
على املكتب ال�سيا�سي

تاأثري  مقدار  تخمني  يف  واإنغلز  مارك�س  اأخفق  وكذلك،   

ة بحّد ذاتها. بفعل الدرجة الكبرية 
ّ
كتاباتهما على الراأ�سمالي

، ودوله 
ّ
التي �ساهم فيها البيان يف قولبة الحتاد ال�سوفياتي

التابعة يف �رسق اأوروبا، وكوبا كا�سرتو، ويوغو�سالفيا تيتو، 

ة يف الغرب، اأمل تكن هذه 
ّ
ة اجتماعي

ّ
وعّدة حكومات دميقراطي

�سُتثبط  التي  الأفعال  ب �سل�سلة من ردود 
ّ
رات �ست�سب

ّ
التطو

 احلرب 
ّ
ة ومن ثم

ّ
نبوءات البيان وحتليالته؟ بعد الثورة الرو�سي

َة 
ّ
ة الأنظمَة الراأ�سمالي

ّ
ة الثانية، اأرغم اخلوُف من ال�سيوعي

ّ
العاملي

ّحة  ال�سّ التقاعدّية، وخدمات  املعا�سات  اعتناق خطط  على 

للفقراء  الّدفع  على  الأثرياء  اإرغام  فكرة  وحتى  بل  العاّمة، 

ة 
ّ
ودخول طاّلب الربجوازّية ال�سغرية اإىل اجلامعات الليربالي

العداء  َب 
ّ
ت�سب الأثناء،  هذه  ويف  الغر�س.  لهذا  مة  املُ�سمَّ

البارانويا  من�سوب  برفع   
ّ
ال�سوفياتي الحّتاد  املت�سارع حيال 

اأف�ست  بعينها  مناٍخ من اخلوف ك�سف عن خ�سوبٍة  وبخلق 

ات مثل يو�سف �ستالني وبول بوت.
ّ
اإىل ظهور �سخ�سي

اأجزم اأّن مارك�س واإنغلز كانا �سيندمان لأنّهما مل يتوّقعا   

ة التي ب�رسَّ بظهورها. كانا 
ّ
اأثر البيان على الأحزاب ال�سيوعي

عان نف�سيهما لأنّهما جتاهال نط الديالكتيك الذي كانا 
ّ
�سيقر

على  ًة 
ّ
�سمولي ال 

ّ
العم دول  �ست�سبح  كيف  حتليله:  يع�سقان 

ة، 
ّ
نحٍو متزايد بفعل رّدة فعلها على عدوان الدولة الراأ�سمالي

ة، يف غمرة رّدة فعلها 
ّ
وكيف �ستعمد تلك الدول الراأ�سمالي

على  متح�رّسًة  ت�سبح  اأن  اإىل  ة، 
ّ
ال�سيوعي من  اخلوف  على 

نحٍو متزايد.

على  البيان  أثر  يتوقعا  لم  ألنهما  سيندمان  كانا  وإنغلز  ماركس 
التي بشر بظهورها. كانا سيقرعان نفسيهما  األحزاب الشيوعية 
ألنهما تجاهال نمط الديالكتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 
العمال شمولية  تحليله: كيف ستصبح دول  كانا يعشقان  الذي 
على نحو متزايد بفعل ردة فعلها على عدوان الدولة الرأسمالية.
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ة 
ّ
وبالطبع، طوبى للموؤلّفني الذين تن�ساأ اأخطاوؤهم عن قو  

كلماتهم. بل وطوبى اأكرث ملَْن ُت�سّحح اأخطاوؤهم ذاتها. يف 

ال التي 
ّ
، مل يعد هناك وجود تقريباً لدول العم

ّ
ع�رسنا احلايل

اأو  ة فقد تفّككت 
ّ
ا الأحزاب ال�سيوعي

ّ
اأم البيان،  ا�ستلهمت 

ا�ستلهمت  التي  الأنظمة  مناف�سة  من  رها 
ّ
حتر واإثر  �سّلت. 

ف كما لو اأنّها منذورٌة 
ّ
ة املعوملة تت�رس

ّ
البيان، باتت الراأ�سمالي

خللق عامل �رسحه البيان خري �رسح.

حلقة التكنولوجيا الرهيبة

اليوم هو تو�سيته لنا  اً 
ّ
اإلهاٍم فعلي وما يجعل البيان م�سدر 

هنا والآن، يف عامل ُت�ساغ فيه حيواتنا دومًا بفعل ما و�سفها 

الأوىل  ة 
ّ
والفل�سفي ة 

ّ
القت�سادي خمطوطاته  يف  مارك�س 

ة ُتطيح بكّل تقييٍد وكّل 
ّ
ة[ عاملي

ّ
بكونها »طاقًة ]كوزموبوليتي

الوحيدة،  ال�سيا�سة  بو�سفها  نف�سها  �س 
ّ
تكر بحيث  اآ�رسة، 

. من 
٧
ة الوحيدة، الّتقييد الأوحد، الآ�رسة الوحيدة«

ّ
العاملي

البنوك  مديري  اإىل  ة 
ّ
املالي ووزراء  »اأوبر«  �رسكة  �سائقي 

لأنّنا  كّلنا  ُنعَذر  اأن  ميكن  املعوزين،  والفقراء  ني 
ّ
التنفيذي

نافٌذ جّدًا  ة 
ّ
الراأ�سمالي . مدى  »الطاقة«  ن�ست�سعر وطاأة هذه 

ل وجود 
ّ
اإىل درجة اأنّه يبدو اأحيانًا وكاأّن من امل�ستحيل تخي

عامٍل من دونها. ول يف�سل بني ال�ّسعور بالعجز وبني الوقوع 

�سحايا للجزم بعدم وجود بديل اإّل خطوة �سغرية وح�سب. 

ولكن، وعلى نحو مده�س )كما يّدعي البيان(، يف اللحظة 

الفكرة،  هذه  ل�سطوة  ال�ست�سالم  على  فيها  نو�سك  التي 

تتوافر البدائل. 

اإليه يف هذا الو�سع هو العظات عن ظلم  ما ل نحتاج   

�سهرات  اأو  املت�ساعد  التفاوت  و�سجب  يحدث،  ما  كّل 

ينبغي  املتال�سية. كما ل  ة 
ّ
الدميقراطي �سيادتنا  التفّجع على 

ة 
ّ
بي

ّ
التهر نزعة  لأ�سحاب  اليائ�سة  فات 

ّ
الت�رس ل 

ُّ
حتم لنا 

حديثة،   - قبل  حالة  اإىل  العودة  اإىل  الدعوة  ة: 
ّ
الّنكو�سي

ة. 
ّ
القومي ة ميكننا فيها الرمتاء يف ح�سن 

ّ
قبل - تكنولوجي

ج له البيان يف حلظات ال�سّك وال�ست�سالم هو تقييم 
ّ
ما يرو

ة 
ّ
العقالني �سوء  حتت  وعَللها،  ة 

ّ
للراأ�سمالي واٍع   

ّ
مو�سوعي

ارم البارد. ال�سّ

يف  لي�ست  ة 
ّ
الراأ�سمالي م�سكلة  باأّن  البيان  يحاجج   

اأنّها تنتج قدراً كبرياً من التكنولوجيا، اأو يف اأنّها جائرة. 

اإّن جناح  اإذ  ة. 
ّ
ة هي يف كونها لعقالني

ّ
الراأ�سمالي م�سكلة 

اأجل  من  الرّتاكم  خالل  من  مداه  ن�رس  يف  املال  راأ�س 

مقابل  كالآلت  العمل  اإىل  الب�رس  ال 
ّ
العم يدفع  الرّتاكم 

يعد  مل  اأ�سياء  لتنتج  الروبوتات  ج 
َ
ُتربم بينما  زهيد،  اأجر 

ل ثمنها، ول حتتاج اإليها الروبوتات. 
ّ
ال حتم

ّ
يف قدرة العم

غالف اأول

طبعة من البيان

ال�سيوعي، ١٨٤٨
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ة 
ّ
 لالآلت الذكي

ّ
خفق راأ�س املال يف ال�ستثمار العقالين

ُ
ي

نتجها، مهّدداً اأجيالً كاملة باحلرمان، وببيئٍة هرمة، 
ُ
التي ي

الرك�س  بفعل  الراحة  من  درجة  ة 
ّ
اأي وبانتفاء  وببطالة، 

ون 
ّ
الراأ�سمالي وحّتى  عموماً.  والّنجاة  العمل  فر�س  خلف 

يف  يعي�سون  القلق.  يغمرها  ة 
ّ
ب�رسي اآلت  اإىل  لون 

ّ
يتحو

حالة خوف دائم من اأنّهم اإذا مل ي�سّلعوا الب�رس الآخرين، 

فوف  ال�سّ اإىل  ون 
ّ
�سين�سم اإذ   - ني 

ّ
راأ�سمالي يعودوا  لن 

.
٨
الكئيبة للربوليتاريا-الربيكاريا املتزايدة

ة تبدو جائرة فهذا لأنّها ت�ستعبد 
ّ
اإذا كانت الراأ�سمالي  

ة. 
ّ
ة والطبيعي

ّ
اأثرياء وفقراء، وتهدر املوارد الب�رسي اجلميع، 

ب 
ّ
ر يت�سب واإّن »خّط الإنتاج« ذاته الذي ي�سّخ ثروة ل ُتقدَّ

 .
ّ
ال�سناعي امليزان  يف  �سديَدين  و�سخط  بتعا�سة  اأي�سًا 

نزعة  اإدراك  للبيان - هو  الأول - وفقاً  فاإّن واجبنا  ولذا، 

احقة بهدف تقوي�سها.
ّ
هذه »الطاقة« ال�س

راأ�س املال �شّد راأ�س املال

التهديد  م�سدر  ما  اأو   / ْن 
َ
م ون 

ّ
ال�سحافي ي�ساألني  حني 

توّقعاتهم  اأواجه  اليوم،  ة 
ّ
بالراأ�سمالي يحيق  الذي  الأكرب 

طوال  انتحلُتها  فكرة  تلك  وبالطبع،  املال!  راأ�س  بالرّد: 

 
ّ

امل�ستحب اأو  املمكن  غري  من  اأّن  مبا  البيان.  من  عقود 

امل�ساعدة  يف  اخلدعة  تكمن  ة، 
ّ
الراأ�سمالي »طاقة«  اإبطال 

ر راأ�س املال )بحيث يحرتق مثل مذنّب 
ّ
على ت�رسيع تطو

اأخرى،  ال�ستمرار، من جهة  مع  اجلوّي(،  الغالف  يخرتق 

( �سّد نزعته يف 
ّ
 اجلمعي

ّ
يف املقاومة )عرب الفعل العقالين

ة. باخت�سار، يو�سينا البيان بوجوب 
ّ
هر�س الروح الب�رسي

مع حتجيم  بالّتزامن  حدوده  اأق�سى  حتى  املال  راأ�س  دفع 

عواقبه والّتح�سري لتاأميمه.

ة 
ّ
�سم�سي واألواح  اأكرث،  روبوتات  اإىل  بحاجة  نحن   

نقل خ�رساء  و�سبكات  ة، 
ّ
فوري توا�سل  وو�سائل  اأف�سل، 

التنظام  اإىل  بحاجة  نحن  ذاته،  بالقدر  ولكن  رة. 
ّ
متطو

وتهيئة  ة، 
ّ
الأغلبي ولتقوية  ال�سعيف،  عن  للدفاع  اً 

ّ
�سيا�سي

ومبفردات  ة. 
ّ
الراأ�سمالي ات 

ّ
عبثي قلب  اأجل  من  الأر�س 

بعدم وجود  القائلة  الفكرة  مع  الّتعامل  يعني  ة، هذا 
ّ
عملي

بدائل بالزدراء الذي ت�ستحّقه مع رف�س جميع الّدعوات 

 كان 
ّ
اإىل »عودة« لوجوٍد اأقّل حداثة. ما من �سيء اأخالقي

وينبغي  الأوىل.  ة 
ّ
الراأ�سمالي اأ�سكال  ظّل  يف  احلياة  ز 

ّ
ميي

ة يف نو�ستاجليا 
ّ
ة التي ت�ستثمر بقو

ّ
للم�سل�سالت التلفزيوني

الإح�سا�س  اإىل  تدفعنا  اأن   ،
٩
اآبي داوننت  مثل  حم�سوبة، 

قد  ذاته،  الوقت  ويف  نعي�س.  حني  نعي�س  لأنّنا  عادة 
ّ
بال�س

ع التغيري. 
ِّ
�رس

ُ
عنا اأي�ساً على كبح م

ّ
ت�سج

تتحّدث  التي  املوؤّثرة  الّن�سو�س  تلك  اأحد  هو  البيان   

بحيث  ازمنٍة خمتلفة،  نحٍو خمتلف يف  على  مّنا  كلٍّ  اإىل 

ًا 
ّ
تعك�س ظروفنا. منذ ب�سع �سنوات، دعوُت نف�سي مارك�سي

ني 
ّ
�ست للنقد بحّدة من جانب املارك�سي

ّ
ًا �ساّلً وتعر

ّ
ليربتاري

واء. وبعد فرتة وجيزة، وجدُت 
ّ
ني على ال�س

ّ
وغري املارك�سي

ة ]وزيراً 
ّ
 له بع�س الأهمي

ّ
قَحمًا يف من�سب �سيا�سي

ُ
نف�سي م

ة اآنذاك 
ّ
ة[، خالل فرتة نزاع حادٍّ بني احلكومة اليوناني

ّ
للمالي

قراءة  اإعادة  كانت  ة. 
ّ
الراأ�سمالي رموز  اأقوى  بع�س  وبني 

ال�سيء  بع�س  ت�سبه  املقّدمة  هذه  كتابة  اأجل  من  البيان 

 مارك�س واإنغلز كي يطلقا �سيحًة مبزيٍج 
ْ
ا�ستح�سار �سبَحي

من الّتقريع والّدعم يف اأذين.

، هو عنوان مذّكراتي عن الفرتة 
١٠

»بالغون يف الغرفة«  

اليونان عام 2٠١٥،  ة يف 
ّ
للمالي التي عملُت فيها وزيراً 

ة 
ّ
قو ت�سافر  بفعل   

ّ
اليوناين الربيع  حق 

ُ
�س كيف  تروي 

داخل  منق�سمة  اليونان( وجبهٍة  دائني  يد  )على  ة 
ّ
وح�سي

حكومتي. وقد رويتها باأ�سدق واأدّق ما يف و�سعي. ومن 

الفاعلني  دور  اخُتزل  حال،  ة 
ّ
اأي على  البيان،  نظر  وجهة 

�سبه  �سحايا  دور  اأو  كومبار�س  اأدوار  اإىل  ني 
ّ
التاريخي

اأ�سمع  اأكاد  تك؟«  ق�سّ يف  الربوليتاريا  »اأين  ني. 
ّ
�سلبي

مارك�س واإنغلز ي�رسخان يف وجهي الآن. »األ يجدر بهم 

ة، واأنت 
ّ
ْن يجابهون اأق�سى قوى الراأ�سمالي

َ
اأن يكونوا هم م

تدعمهم من الأطراف؟« .

بع�س  البيان  قراءة  اإعادة  يل  قّدمْت  احلّظ،  حل�سن   

ًا  ن�سّ بكونه  حياله  روؤيتي  عّزز  حيث  اأي�ساً،  لوان 
ّ
ال�س

ع البيان الف�سائل 
ّ
اً حّتى. حني يقر

ّ
اً - بل ليربتاري

ّ
ليربالي

ة، فاإنّه يفعل هذا مدفوعاً باإخال�سه 
ّ
ة - الليربالي

ّ
الربجوازي

ة، 
ّ
ة، الروحاني

ّ
ة، ال�ستقالل، الفردي

ّ
ه لها. �سعادة احلري

ّ
بل وحب

جاّلنها فوق اأّي 
ُ
ثٌل كان مارك�س واإنغلز ي

ُ
، م

ّ
ر الذاتي

ّ
التطو

لأّن  فهذا  ة، 
ّ
الربجوازي من  غا�سبني  كانا  واإْن  اآخر.  �سيء 

ر. 
ّ
ة من فر�سة التحر

ّ
ة ت�سعى اإىل حرمان الأغلبي

ّ
الربجوازي

العجيبة  لفكرة هيغل  واإنغلز  ويف �سوء منا�رسة مارك�س 

يرزح  �سخ�ٌس  ة 
ّ
ثم مادام  اً 

ّ
حر يكون  لن  املرء  اإّن  القائلة 

إذا كانت الرأسمالية تبدو جائرة فهذا ألنــــــــــــــــــــــــــــــــها 
تستعبد الجميع، أثرياء وفقراء، وتهدر الموارد البشرية والطبيعية. 
يتسبب  تقدر  ال  ثروة  يضخ  الذي  ذاته  اإلنتاج«  »خط  أنّ  كما 
بتعاسة وسخط شديدين في الميزان الصناعـــــــــــــــــــــــــي.
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ني هو اأنّهم 
ّ
حتت القيود، فاإّن دافع �سجالهما مع الربجوازي

ته على مذبح الرّتاكم 
ّ
ة كّل �سخ�س وفردي

ّ
ون بحري

ّ
ي�سح

ة.
ّ
اخلا�ّس بالراأ�سمالي

اأنّهما  اإل  نْي، 
َّ
اأناركي يكونا  واإنغلز مل  مارك�س  اأّن  ومع   

ة وقوعها اأ�سرية تالعب اإحدى 
ّ
كانا ميقتان الدولة واإمكاني

اأف�سل  يرياها، يف  ومل  اأخرى.  طبقة  لإخ�ساع  الّطبقات 

ًا ل بّد منه �سيعي�س يف امل�ستقبل اجلميل 
ّ
الأحوال، اإّل �رس

 بالّتوافق مع جمتمع بال طبقات. اإذا كانت 
ّ
مابعد الراأ�سمايل

هذه القراءة للبيان �سحيحًة، فاإّن الطريق الوحيدة يف اأن 

ًا. ويف الواقع، فاإّن 
ّ
ًا هي يف اأن تكون ليربتاري

ّ
تكون �سيوعي

نكون  اأن  مع  يتناغم  ل  »احّتدوا!«  البيان  �سيحة  احرتام 

ني اأو مع ال�سعي اإىل اإعادة ت�سكيل العامل 
ّ
ني حزبي

ّ
�ستاليني

ة ماتت.
ّ
يف �سورة اأنظمة �سيوعي

ّية
ّ
تالزم ال�شعادة واحلر

ومَل  اإذن؟  البيان  مغزى  ما  وُفعل،  �سيٍء  كّل  قيل  وبعدما 

اأن  الأخ�ّس،  على  اليوم  �سباب  �سخ�س،  لأّي  ينبغي 

يكرتث حيال التاريخ، وال�سيا�سة، وما �سابههما؟ 

�س مارك�س واإنغلز بيانهما على اإجابة ب�سيطة اإىل  اأ�سَّ  

الأ�سيلة  ة 
ّ
واحلري ة 

ّ
الفعلي ة 

ّ
الب�رسي ال�سعادة  اآ�رسة:  درجٍة 

التي يجب اأن ُتالزمها. بالّن�سبة اإليهما، هذان هما ال�سيئان 

ة 
ّ
ان فعالً. مل ي�ستند بيانهما اإىل ا�ستح�سارات جرماني

ّ
املهم

ة 
ّ
ات التاريخي

ّ
�رسفة للواجب، اأو اإىل اللجوء اإىل امل�سوؤولي

اأو  ة، 
ّ
اأخالقي مواعظ  يقّدم  ل  اإنّه  نفعل.  كي  ُتلهمنا  التي 

ّتهماً. حاول مارك�س واإنغلز جتاوز ثوابت 
ُ
ي�سري باإ�سبعه م

ة 
ّ
الراأ�سمالي الربح  ودوافع  ة 

ّ
الأملاني ة 

ّ
الأخالقي الفل�سفة 

جوهر  اإىل  اآن،  يف  �سٍة 
ّ
وحمر ة، 

ّ
عقالني عودٍة  خالل  من 

ة امل�سرتكة.
ّ
اأ�سا�سات طبيعتنا الب�رسي

ع بني 
ّ
ة دائمة التو�س

ّ
ويف جوهر حتليلهما جند تلك الهو  

لة 
ِّ

ْن ميتلكون و�سائل الإنتاج. تكبحنا ال�س
َ
ْن ينتجون وم

َ
م

ال�ستمتاع  عن  املاأجور  والعمل  املال  راأ�س  بني  الوثيقة 

ال، الأثرياء 
ّ
ل اأ�سحاب العمل والعم

ِّ
بعملنا وباأدواتنا، وحُتو

وجود  اإىل  مدفوعة  غافلة  مرتعدة  بيادق  اإىل  والفقراء، 

 على يد قوى نعجز عن كبحها.
ّ
عبثي

مع  نتعامل  كي  ال�سيا�سة  اإىل  نحتاج   
َ
مل ولكن   

ال�سيا�سة  وبالأخ�س  هًة،  �سفِّ
ُ
م ال�سيا�سة  األي�ست  هذا؟ 

باأنّها  يومًا  وايلد  اأو�سكار  اّدعى  التي  ة 
ّ
ال�سرتاكي

مارك�س  واإجابة   .
١١

؟ جّداً«  كثرية  اأم�سيات  »ت�ستغرق 

واإنغلز هي: لأنّنا عاجزون عن اإنهاء هذه البالهة مبفردنا، 

ترياقًا  وُتنتج  تظهر  اأن  ميكنها  �سوق  وجود  عدم  ب�سبب 

هو   
ّ
اجلمعي  

ّ
الدميقراطي  

ّ
ال�سيا�سي الفعل  احلماقة.  لهذه 

هذا،  اأجل  ومن  واملتعة.  ة 
ّ
احلري لبلوغ  الوحيدة  فر�ستنا 

تبدو الليايل الطويلة ثمناً �سئياًل ندفعه.

ة 
ّ
اجتماعي توافقات  تاأمني  يف  ة 

ّ
الب�رسي تنجح  قد   

فيها« هو  فرد  لكّل   
ّ
احلر ر 

ّ
»التطو اأن يكون  اإىل  ُتف�سي 

ة اأخرى، 
ّ
 جلميع الأفراد« . ولكن، مر

ّ
ر احلر

ّ
»ال�رسط للتطو

حرب  بفعل   »
ّ
جماعي »دمار  اإىل  الأمر  بنا  ينتهي  قد 

ا�ستياء قاتل. ما من �سمانات  اأو  ة 
ّ
بيئي اأو كارثة  ة، 

ّ
نووي

اأجل  البيان من  اإىل  باإمكاننا اللجوء  ة. 
ّ
يف حلظتنا احلالي

املطاف  نهاية  يف  ولكن  والطاقة،  واحلكمة،  الإلهام، 

�ستكون الّنتيجة باأيدينا نحن.

الهوام�ش

�سفة »اإنكليز« هنا غام�سة، لأّن احلزب الذي فّو�س مارك�س واإنغلز بكتابة   ١

ة[.
ّ
ني ]اأو الرابطة ال�سيوعي

ّ
البيان لي�س اإنكليزّيًا، بل هي رابطة ال�سيوعي

ني من 
ّ
ني اأوروبي

ّ
 �سيوعي

ّ
 ي�سم

ّ
 اأممي

ّ
Bund der Kommunisten، وهي تنظيم �سيوعي  

ات عديدة، واإن كان اأبرز اأع�سائها من الأملان.. اأّما ال�سمة الإنكليزّية هنا 
ّ
جن�سي

فال تعدو مكان تاأ�سي�س الرابطة يف لندن. ]حوا�سي املقال كّلها للمرتجم[.

اقتبا�سات البيان ال�سيوعي هي من ترجمة العفيف الأخ�رس )من�سورات اجلمل،   2

ة للبيان.
ّ
2٠١٥ ]١٩٧٥[(، وهي اأدّق الرتجمات العربي

الح«، عبارتان من مناجاة 
ّ

»اأُقا�سي مقاليع الَقَدر و�سهامه« و»اأَْم اأُ�سهر ال�س  ٣

هاملت ال�ّسهرية التي تبداأ بـ »اأكون اأو ل اأكون«. الف�سل٣، امل�سهد ١، من 

ة هاملت ل�سيك�سبري.
ّ
م�رسحي

املفردة امل�ستخدمة يف البيان هي »الربجوازّية«، ولكّن فاروفاكي�س ي�ستبدلها   ٤

بـ »راأ�س املال«: »فال بّد للربجوازّية من اأن ُتع�ّس�س ...«. وكذلك الأمر يف 

القتبا�سات التالية.

ة.
ّ
كلمة يف الرتجمة العربي  ٥

هوري�سيو نل�سن Horatio Nelson )١٧٥٨ - ١٨٠٥(: نائب اأدمريال يف   ٦

ة.كان قائد الأ�سطول الربيطايّن يف معركة ترافلغار 
ّ
البحرّية الربيطاني

)ت�رسين الأول / اأكتوبر ١٨٠٥( التي انت�رست فيها بريطانيا على حتالف 

 والإ�سبايّن. اأ�سيب نل�سن بر�سا�سة يف تلك املعركة،
ّ
الأ�سطولني الفرن�سي

وفارق احلياة.  

ة لعام ١٨٤٤، 
ّ
القتبا�س من كتاب مارك�س املخطوطات القت�سادّية والفل�سفي  ٧

 ا�ستنادًا اإىل املادّية 
ّ
وهو اأّول عمل حاول فيه مارك�س حتليل القت�ساد ال�سيا�سي

ة، ولكّنه تركه خمطوطًا وغري مكتمل ب�سبب ان�سغاله لحقًا باأعمال 
ّ
الديالكتيكي

ة يف 
ّ
ة - اللينيني

ّ
ة عن معهد املارك�سي

ّ
ة الأوىل بالأملاني

ّ
اأخرى. ُن�رس املخطوط للمر

مو�سكو عام ١٩٣2. ترجمُت القتبا�س بعد مراجعته على الرتجمة الإنكليزّية 

»املعتمدة« يف املجلد الثالث من اأعمال مارك�س واإنغلز املجّمعة.

Marx and Engels Collected Works (50 vols.), Vol. 3,  

Marx and Engels 1843 - 1844, London: Lawrence and Wishart, 1975, p. 291.  

الربيكاريا Precariat: طبقة الربوليتاريا اجلديدة من املتعّلمني الذين يعانون   ٨

ف.
ّ
ة قد تدفع بهم اإىل التطر

ّ
ة �سمن ظروف ه�ّسة م�ستمر

ّ
بطالة كاملة اأو جزئي

داوننت اآبي Downton Abbey: م�سل�سل بريطايّن ُعر�س بني عامي   ٩

ة وخدمها يف مدينة 
ّ
2٠١٠ - 2٠١٥، ويتناول ق�سة عائلة اأر�ستقراطي

لة بني عامي ١٩١2 - ١٩2٦.
َّ
يورك�سري املتخي

ة[ العميقة« 
ّ
ة ]والأمريكي

ّ
»بالغون يف الغرفة: معركتي �سّد املوؤ�س�سة الأوروبي  ١٠

ة للكتاب(.
ّ
ةيف الطبعة الأمريكي

ّ
)اأُ�سيفت كلمة الأمريكي

Adults in the Room: My Battle against Europe's (and American)  

Deep Establishment (London:Bodley Head, 2017).  

ُين�َسب القول اإىل وايلد، ولكن من دون م�سدر وا�سح له. اإذ تخلو مقالته   ١١

ة« )١٨٩١( من هذا القول،
ّ
ال�ّسهرية »روح الإن�سان يف ظل ال�سرتاكي

اأو ما يقاربه.  



بدايات  العدد 20 - 21 | 282018

مؤّرخ وكاتب، لبنان. 

فواز طرابليس

ماركس يف »ربيع الشعوب« ١848
بناء احلقل السيايس والتعّلم من الممارسة

ة العام 2٠١١ �ساد ت�سبيٌه 
ّ
عندما اندلعت الثورات العربي

يف  وحتى  الأفكار  وم�سانع  والإعالم  ال�سحافة  يف  لها 

العام  بثورات  ة 
ّ
والأمريكي ة 

ّ
الأوروبي ة 

ّ
الكادميي العوامل 

ل  ة اأن تتمثِّ
ّ
١٨٤٨ يف اأوروبا. ل ت�ستطيع املركزّية الغربي

اأو  حياتها  اإىل  يحيل  ما  اإىل  باإعادته  اإّل  خارجها  هو  ما 

 م�سطلح »الربيع 
ّ
تاريخها اأوثقافتها. �سّك الإعالم الغربي

« من وحي ثورات العام ١٨٤٨ التي �ُسّميت »ربيع 
ّ
العربي

 ومعه قطاٌع وا�سٌع من 
ّ
ال�سعوب«. وما لبث الإعالم العربي

الببغاوّية  الطريقة  على  الت�سمية  اعتمد  اأن  الإنتلجن�سيا 

كما هي العادة. غلبت الت�سمية اأكانت من قبيل التبّني اأم 

�سقط  اأن  اإىل  مزدوجني  بني  »الربيع«  وانح�رس  التجريح، 

و»�ستاء«.  »خريف«  اإىل  ة 
ّ
العربي الف�ساحُة  له 

ّ
لتحو منهما 

فدنا الت�سبيه يف درا�سة تلك الثورة 
ُ
ويف احلالت كّلها مل ي

وما  ة 
ّ
املحّلي بثوراتنا  علمًا  يزْدنا  ومل  ة 

ّ
املرجعي ة 

ّ
الأوروبي

اتها 
ّ
ك�سفْته عن حالة املجتمع والدولة اأو عن اأ�سبابها واآلي

وقواها وم�ساراتها واأناط ردود الفعل عليها. 

ة 
ّ
اأّن درا�سة ثورات العام ١٨٤٨ الأوروبي هذا ل مينع   

العام  انتفا�سات  اإىل  بالّن�سبة  بها  ي�ستهان  ل  فائدة  ذات 

وقيامها يف  بلد،  من  اأكرث  ل�سمولها  اأقّله  ة 
ّ
العربي  2٠١١

ة من تاريخ تلك املجتمعات، وتعّدد القوى 
ّ
مرحلة انتقالي

وبراجمها  روؤاها  وت�سارب  وتناق�سها،  فيها  املن�سوية 

الأمر  ب�سلطات  الفورّية  جمابهتها  عن  ف�ساًل  وو�سائلها، 

الواقع وقوى الرّدة امل�ساّدة للّثورة )»الثورات امل�ساّدة«(.

»ربيع ال�شعوب« يف فرن�شا

اإطاللة  مع  والأرياف  اأوروبا  مدن  احلرّية على  رياح  ت 
ّ
هب

ذلك الربيع الذي �سّمي »ربيع ال�سعوب«. بداأت النتفا�سات 

بوربون يف  اآل  على حكم  ة 
ّ
الإيطالي بالريمو  اأهايل  بثورة 

١2 كانون الأول / دي�سمرب. وحلقْت بها باري�س بعد �سهر 

ة ونابويل وفيينا 
ّ
ت امل�سبحة فلحقْتها ميالنو والبندقي

ّ
وكر

اأكرث  بها  تاأّثر  وكولن.  وبرلني  وكراكاو  وبوداب�ست  وبراغ 

العوامل  تعّددت  الربازيل.  اإىل  و�سوًل  بلدًا  خم�سني  من 

اأبرز  الأهداف.  تعّددت  ما  بقْدر  الثورات  اأطلقت  التي 

ة 
ّ
عوامل تلك النتفا�سات النتائج القت�سادّية والجتماعي

ة - من بطالة وفقر وهجرة 
ّ
ة للثورات ال�سناعي

ّ
وال�سيا�سي

الذي   
ّ
الراأ�سمايل ع 

ّ
والتو�س قاهرة -  ة وظروف عمل 

ّ
مديني

ة 
ّ
ة ال�ستبدادّية ويطرح ق�سي

ّ
اأخذ ينخر بنية الأنظمة امللكي

ة.
ّ
توحيد الأ�سواق املحّلي

تطالب  دميقراطية  ثوراٌت  منها  وجٍه  يف  الثورات   

واعتماد  اجلمهورّية  باإعالن  اأو  الد�ستورّية  ات 
ّ
بامللكي

القرتاع العاّم وتاأمني حرّية ال�سحافة والراأي والجتماع. 

ة. 
ّ
 ووحدٍة قومي

ّ
ر وطني

ّ
والثورات يف وجٍه اآخر ثورات حتر

واملجر  ة 
ّ
الأملاني والإمارات  ة 

ّ
الإيطالي املقاطعات  عرفت 

ة كما يف �سقلية �سّد 
ّ
و�سوي�رسا واأيرلندة نزعات انف�سالي

حكم اأ�رسة اآل بوربون ويف املجر ال�ساعية اإىل النف�سال 

عن النم�سا. يف املقابل، جاءت الثورات يف كلٍّ من اأملانيا 

الوحدتني  حتقيق  اأجل  من  الن�سال  �سياق  يف  واإيطاليا 

ة بتجميع عّدة ممالك واإماراٍت ومقاطعات. 
ّ
الأملانية والإيطالي

 �سكل نزعات مركزّية 
ّ
ار القومي

ّ
يف اأمكنٍة اأخرى، اأخذ التي

ال�سوي�رسّية يف  الكانتونات  جتميع  اإعادة  مثل حركة  من 

 .
ّ
اإطاٍر كونفدرايل

ة طابعًا ل 
ّ
يف الآن ذاته، اّتخذت احلركات الجتماعي  

ة املعادية 
ّ
يخلو من احِلّدة. انت�رست النتفا�سات الفالحي

لالإقطاع وجنحت يف اإلغاء القنانة يف النم�سا وبرو�سيا يف 

ة 
ّ
الي

ّ
اأوا�سط القرن. واأخريًا لي�س اآخرًا قامت انتفا�ساٌت عم

الفعل  ردود  عن  ت 
ّ

عرب وبريطانيا،  وبلجيكا  فرن�سا  يف 

ة، وخرجْت من �سلبها 
ّ
الأوىل على الت�سنيع والراأ�سمالي

باملطالبة  لتكتفي  تكن  مل  ٌة 
ّ
وا�سرتاكي ٌة 

ّ
عمالي ارات 

ّ
تي
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ال و�رسوط عملهم بل دعْت 
ّ
بتح�سني م�ستوى معي�سة العم

وامل�ساواة.  احلرّية  على  قائم   جديد 
ٍّ
اجتماعي تنظيمٍ  اإىل 

»ربيع  يف  ة 
ّ
والطبقي ة 

ّ
الجتماعي ال�رساعات  حّدة  وعن 

 
ّ
الفرن�سي  

ّ
وال�سيا�سي  

ّ
الدبلوما�سي كتب  ال�سعوب« 

يف  ة 
ّ
»الدميقراطي كتاب  �ساحب  توكفيل،  ُد  األك�سي 

املحرومون  هما:  �سطرين  اإىل   
ٌ
من�سطر »املجتمع  اأمريكا«: 

عب«.
ّ
يوّحدهم احل�سد، واملالكون يوّحدهم الر

ال�سفحات،  التي �سرنّكز عليها يف هذه  يف فرن�سا،   

 مبنع »حفالت الغداء 
ٍّ
انطلقْت ال�رسارة من قراٍر حكومي

ة« التي ابتكرْتها املعار�سة للّتحايل على اإلغاء 
ّ
ال�سيا�سي

لت 
ّ
ة، فتحو

ّ
ة ال�سحافة وحترمي الجتماعات ال�سيا�سي

ّ
حري

بالإ�سالح.  واملطالبة  الّنظام  لنقد  اأندية  اإىل  املطاعم 

باري�س  �سوارع  يف  الحتجاج  تظاهرات  انطلقْت 

ب�سقوط  املتظاهرون  هتف  فرباير.   / �سباط   22 يوم 

مع  فا�ستبكوا  ق�رسه  وحا�رسوا  غيزو  الوزراء  رئي�س 

«. �سالت دماٌء وارتفعت املتاري�س 
ّ
ات »احلر�س الوطني

ّ
قو

ه 
ّ
فتوج غيزو  ا�ستقال  التايل  اليوم  يف  الأحياء.  يف 

اأطلق اجلي�س  ة. 
ّ
اخلارجي مبنى وزارة  املتظاهرون �سوب 

قتيالً.  خم�سون  منهم  ف�سقط  املتظاهرين  على  الّنار 

 لوي فيليب 
ّ
، ففر

ّ
حا�رسْت جموٌع هائجٌة الق�رس امللكي

من ق�رسه اإىل اإنكلرتا.

فهو  الثورة.  ات 
ّ
�سخ�سي اأبرز  لمارتني  ال�ساعر  كان   

باري�س  جمل�س  مبنى  اأمام  ة 
ّ
اجلمهوري قيام  اأعلن  الذي 

تراأ�س  الذي  وهو  فرباير.   / �سباط   2٤ يوم  البلدّي 

لثالثة  لفرن�سا  الفرد  احلاكم  ف�سار  املوؤّقتة«  »احلكومة 

اأ�سهٍر على الأقّل.

ة 
ّ
ملكي اأجه�سته  ما  حتقيق  اإىل   ١٨٤٨ ثورة  �سعْت   

ة من اأهداف ثورة ١٨٣٠. حتّققْت 
ّ
لوي فيليب الربجوازي

ة يف الأ�سهر الأوىل. ِزيد عدد الذين يحّق 
ّ
مكا�سب فعلي

لهم الرت�ّسح والنتخاب اإىل ت�سعة ماليني ذَكر. وتفّجرت 

 ٤٧٩ من  اأقّل  ل  ب�سدور  الراأي  ة 
ّ
حري عن  التعبريات 

ة 
ّ
ات اجلمهوري

ّ
مطبوعة قبل اأفول العام. وتكاثرت اجلمعي

ات 
ّ
وجمعي ة 

ّ
الي

ّ
عم نقاباٌت  �سْت 

ّ
وتاأ�س ة 

ّ
وال�سرتاكي

ة تطالب بحّق الن�ساء يف القرتاع اأ�سوة بالرجال. 
ّ
ن�سائي

ل ت�رسيٍع 
ّ
، �سدر يف فرن�سا اأو

ّ
وعلى ال�سعيد الجتماعي

»الور�سات  وافتتحت  العمل«  »حّق  ي�سمن   
ّ
اأوروبي

نت العمل لأكرث من مئة األف عاطل من 
ّ
ة« التي اأم

ّ
الوطني

و�سّكلت  ون 
ّ
الي�ساري اأدارها  وحدها،  باري�س  يف  العمل 

 
ّ
املجاين التعليم  على  قائمٍ  ملجتمع جديد  م�سّغرة  ناذج 

 »
ّ
ال�سناعي »الربملان  واأن�سئ  ة. 

ّ
الجتماعي وال�سمانات 

اللجنة  يف  العاملة  الطبقة  ممّثل  بالن،  لوي  برئا�سة 

ني 
ّ
ال�سناعي بني  العالقات  لتنظيم  للثورة،  ة 

ّ
التنفيذي

اً له يف ق�رس اللوك�سمبور.
ّ
ال، واّتخذ مقر

ّ
والعم

»املجل�س  انتخابات  اأ�سفرْت  اأبريل.   / ني�سان   2٣  

»حزب  عليه  يهيمن  جمل�ٍس  عن   »
ّ
التاأ�سي�سي  

ّ
الوطني

ماّلك  )ممّثلي  ني 
ّ
الليجيتيمي يجناَحيه،   

ّ
امللكي النظام« 

ة(، 
ّ
ة املالي

ّ
ني )ممّثلي الأر�ستقراطي

ّ
الأر�س الكبار( والأورلياني

النواب  معار�سة  رغم  حماِفظة  �سيا�ساٍت  املجل�س  وانتهج 

ني. ومع اأّن املعار�سة يف 
ّ
ال�سرتاّكيني واجلمهورّيني الراديكالي

ة«، فر�سْت على الثورة اأن تعلن عن نف�سها 
ّ
ة الوطني

ّ
»اجلمعي

ة 
ّ
الأغلبي اأّن  اإّل  ة«، 

ّ
اجتماعي موؤ�ّس�سات  ذات  »جمهورّيًة 

ة ما لبثْت اأن جنحْت يف اإاق�ساء ممّثلي الطبقة العاملة 
ّ
الربملاني

لوي بالن واأوغ�ست بالنكي عن »اللجنة التنفيذّية« للّثورة 

اً( ورف�سْت اإن�ساء وزارة للعمل.
ّ
)الوزارة عملي

ة
ّ
االنتفا�شة العّمالي

« يف 
ّ
التاأ�سي�سي  

ّ
ثار عّمال باري�س �سّد »املجل�س الوطني

بوا املتاري�س واأعلنوا »حكومة موؤّقتة«  ١٥ اأيار / مايو ون�سَ

ة« يف تعديٍل ل�سعار الثورة 
ّ
ية، م�ساواة، اأخو

ّ
�سعاراتها »حر

اقت�رس  الذي   ١٧٩٤  -  ١٧٨٩ للعام  الكربى  ة 
ّ
الفرن�سي

 »
ّ
الوطني »احلر�س  َقَمع  وم�ساواة«.  »حرّية  ي 

َ
�سعار على 

واآرمان  بالنكي  اأوُغ�ست  قادتها  واعتقل  النتفا�سة 

باربي�س وفران�سوا را�سباي. واأكمل »حزب النظام« الرّدة 

يونيو،   / حزيران   2٣ يوم  ة«. 
ّ
الوطني »الور�سات  باإغالق 

احتجاجًا  ال�سارع  اإىل  باري�س  عّمال  من  األفًا  نزل ١٧٠ 

اجلرنال  اجلي�س  قائد  َح�َسد  جمّدداً.  املتاري�س  وانت�سبت 

اأوجني كاڤينياك، وهو من جرنالت احتالل اجلزائر، ١2٠ 

ثالثة  اإىل   
ّ
وا�سطر ة 

ّ
العّمالي النتفا�سة  �سّد  جنديٍّ  األف 

اأخرياً  للتغّلب  املتاري�س  وراَء  الدموّي  القتال  من  اأياٍم 

اأمام  عاجزاً  لمارتني  وَقَف  باري�س.  عّمال  مقاومة  على 

اندلع اأعمال العنف يف ١٥ اأّيار / مايو وعار�س انتفا�سة 

واجهة  من  وان�سحب  ب�سّدة  ة 
ّ
العّمالي يونيو   / حزيران 

لمارتني  نفوذ  عزا  عندما  مارك�س  يخطئ  مل  الحداث. 

ة من قوى 
ّ
فعلي ة 

ّ
قو اأّية  ميّثل  اأّنه مل يكن  اإىل   

ّ
ال�ستثنائي

ة باأوهامها 
ّ
املجتمع اأو الثورة فاإذا به »ميّثل النتفا�سة العاّمي

 ورطانتها«.
ّ
و�ِسعرها وم�سمونها اخليايل

يونيو.   / حزيران  انتفا�سة  يف  وحيدين  العّمال  ثار   

ة 
ّ
ة والربجوازّية ال�سناعي

ّ
ة املالي

ّ
تكالبْت عليهم الأر�ستقراطي

واجلي�س  ال�سغرية  والربجوازّية  الو�سطى  والطبقة 

ك« وكبار املثّقفني والق�ساو�سة والأرياف. 
ّ
و»احلر�س املتحر
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حتالف اجلميع �سّدهم با�سم »الأمن والّنظام« يف مقابل من 

املجزرة ثالثة  الفو�سى«. ق�سى يف  باأّنهم »حزب  اتُّهموا 

اآلٍف من العّمال الّثائرين واعُتقل ع�رسات الألوف.

الأطياف،  ع 
ّ
متنو  

ٍّ
�سيوعي جناٍح  بني  الي�سار  انق�سم   

وجناح  بالنكي  اأتباع  من  ني 
ّ
النقالبي  

ّ
ي�سم فيما   

ّ
ي�سم

بقيادة  العمل«  »كني�سة  يف  املن�سوين  ني 
ّ
�سيموني ال�سان 

يوّحد  الذي  العن�رس  هو  مبا  العمل  اإىل  يرون  اآنفانتان، 

مداخيلفهم  الذين يجنون  مقابل  والعّمال يف  ني 
ّ
ال�سناعي

من الريوع، ويدعون اإىل ت�سليم ال�سلطة لأرباب ال�سناعة 

النتفا�سة  ون 
ّ
�سيموني ال�سان  اأدان  وخرباء.  قادٍة  من 

من  مطالبهم  اختزلوا  للعنف.   
ّ
املبدئي لرف�سهم  ة 

ّ
العّمالي

الثورة بتعليم الأطفال وتاأمني الّتقاعد للعجز وحّذروا من 

عة لزيادة اأجور العّمال وحت�سني عالقات 
ّ
املحاولت املت�رس

الفردّية  ة 
ّ
بامللكي م�سا�ٍس  اأّي  وعار�سوا  و�رسوطه  العمل 

على اعتبار اّنه لن ينجم عنه غري الفو�سى. وكان عدٌد من 

اأتباع �سان �سيمون قد و�سل اإىل الربملان وانُتخب اأحدهم 

هيبوليت  اآخر،  وعنّي  ة 
ّ
العمومي ة 

ّ
للجمعي رئي�سًا  دو�سيز 

 .
ّ
كارنو، وزيراً للتعليم الر�سمي

 2٨ يف  للدولة  رئي�سًا  بتعيينه  كاڤينياك  كوفئ   

مدّويًا  �سقوطاً  �سَقّط  اأّنه  اإّل   .١٨٤٨ يونيو   / حزيران 

كانون  من  العا�رس  يف  ة 
ّ
الرئا�سي النتخابات  يف 

اأخ  ابن  بونابارت،  نابليون  لوي  اأمام  دي�سمرب   / الأّول 

اأرباع  ثالثة  نال  الذي  بالعر�س  واملطاِلب  الأّول  نابليون 

ة الوريث 
ّ
ني. تكاثرت ال�سكوك يف اأهلي

ّ
الأ�سوات الفرن�سي

تخّلى  فقد  الد�ستور.  ح�سب  اأ�سالّ  للرت�ّسح   
ّ
البونابارتي

ة، 
ّ
ال�سوي�رساني ة 

ّ
اجلن�سي وحمل  الفرن�ساوّية  ته 

ّ
جن�سي عن 

ع يف لندن 
ّ
ًة - واأّية دولة! - اإذ تطو

ّ
 اإّنه خدم دولًة اجنبي

ّ
ثم

ة 
ّ
 للم�ساهمة يف قمع حركة »ال�سارترّيني« العّمالي

ٍّ
ك�رسطي

التي كانت تطالب باحلّق يف القرتاع العاّم. لكّن �سيا�سات 

بونابارت التي ُو�سفْت باأّنها »كّل �سيء لكّل النا�س« كانت 

وال�سغري  كبريها  المتيازات  اأ�سحاب  لكّل  تاأييد  جاّلبة 

تتلّخ�س يف فر�س الأمن وال�ستقرار، وت�سكيل حكومٍة 

ة 
ّ
القومي الأجماد  وبْعث  ة 

ّ
الوطني الوحدة  وتعزيز  قوّيٍة، 

عهد  اإىل  العائدة  والرموز  والطقو�س  �سات 
ّ
املوؤ�س باإحياء 

ت له اأن�سار »حزب النظام« ظّنًا 
ّ
عّمه، نابليون الأّول. �سو

ة نحو ا�ستعادة النظام 
ّ
اأّن وليته �سوف تكون مرحلًة انتقالي

. وانحازْت اإليه الربجوازّية والربجوازّية ال�سغرية 
ّ
امللكي

ة فراأوا فيه القائد الوحيد 
ّ
وقد اأفزعْتهما النتفا�سة العّمالي

وا�ستثار  ة. 
ّ
�سيوعي ثورة  على  الطريق  قطع  على  القادر 

الع�سكرّية  ة 
ّ
النابليوني املغامرات  اإىل  احلنني  بونابارت 

تعبرياً  بكرثة  الفاّلحون  له  ت 
ّ
و�سو اجلي�س  اإليه  فانحاز 

عن غ�سبة الأرياف الدفينة �سّد ا�ستئثار باري�س بال�سلطة 

والرثوة والمتيازات.

ٍة 
ّ
جمعي عن  ة 

ّ
النيابي النتخابات  اأ�سفرت  يكْن،  مهما   

ٍة ي�سيطر عليها »حزب النظام« مبا هو حتالٌف حزَبي 
ّ
وطني

الع�سكرّي  وذراعه  املال،  ة 
ّ
واأر�ستقراطي الأر�س  ماّلك 

يف  الأّول  الفوج  قيادة  توىّل  الذي  �سارغرنييه  اجلرنال 

ت�سفية  بعد  باري�س،  يف   »
ّ
الوطني و»احلر�س  اجلي�س 

اأجل  من  يتناف�سان  احلزبان  وكان   .
ّ
الدميقراطي جناحه 

 لواحٍد منهما، بيت بوربون اأو بيت 
ّ
ا�ستعادة البيت امللكي

ْت 
ّ
اأورليان. بنهاية العام كانت الرّدة امل�ساّدة للثورة قد عم

اأوروبا كّلها.

انقالب الثاين من دي�شمرب / 18 برومري لوي بونابارت

ب لوي نابليون الظّن يف قدرته على فر�س »الأمن 
ّ
 مل يخي

األفًا   ١٥ بنفي  اأمر  حتى  الرئا�سة  ت�سّلم  اإن  ما  والنظام«. 

ة، الكثري منهم 
ّ
ار انتفا�سة حزيران / يونيو العّمالي

ّ
من ثو

ك« واألغى 
ّ
 املتحر

ّ
اإىل اجلزائر، واأعلن حّل »احلر�س الوطني

 .
ّ
الي�سار اجلمهورّي والعّمايل ة 

ّ
»النوادي« وهما حمورا قو

الي�سارّيون  اأعلن  ال�سنوّية،  انتفا�ستهم  ذكرى  يف 

احتجاجًا  الرئي�س  �سّد  جديدًة  انتفا�سًة  ون 
ّ
وال�سرتاكي

ة من دعم اجلمهورّيني 
ّ
على النقالب يف �سيا�سته الإيطالي

اإىل  البابوّية  الدول   
ّ
�سم ملنع  حماربتهم  اإىل  الوحدوّيني 

اإيطاليا املوّحدة. ومل يخَف على اأحٍد اأّن هذا النقالب يف 

واليمني  للكني�سة  الرئي�س  متّلق  دافعه  ة 
ّ
اخلارجي ال�سيا�سة 

على  »العتداء  �سعار  الي�سار  رفع   .
ّ
الكاثوليكي  

ّ
امللكي

ة« 
ّ
ة هو عدواٌن على اجلمهورّية الفرن�سي

ّ
اجلمهورّية الروماني

اأعلن  املتاري�س.  وانت�سبت  ال�سارع  اإىل  جمهوره  ونزل 

 اجلي�س 
َ
ة وُقِمعت النتفا�سة عرب

ّ
الرئي�س الأحكام العرفي

ودهمت  وا�سعًة  اعتقال  حمالت  ال�رسطة  �سّنت  حني  يف 

املطابع اجلمهورّية واأمعنْت يف تخريبها.

ثار العمال وحيدين في انتفاضة حزيران / يونيو. تكالبت عليهم 
الوسطى  والطبقة  الصناعية  والبرجوازية  المالية  األرستقراطية 
وكبار  المتحرك«  و»الحرس  والجيش  الصغيرة  والبرجوازية 
المثقفين والقساوسة واألرياف. قضى في المجزرة ثالثة آالف 
األلــــــــــــــــــــــــــوف. عشرات  واعتقل  الثائرين  العمال  من 
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 .
ّ
البونابارتي النقالب  نحو  �رسيعًة  الأحداث  توالت   

�سلطتها  ة« 
ّ
الوطني ة 

ّ
»اجلمعي من  نابليون  لوي  نزع  بعدما 

يف  رئي�س،  دون  من  جديدًة  حكومًة  عنّي  الوزارة،  على 

ت�رسين الأّول / اأكتوبر ١٨٤٩. �سّميت احلكومة »حكومة 

اط احتالل اجلزائر و�سّجان 
ّ
دوتبول - ُد بوفور«، اأحد �سب

الأمري عبد القادر قائد املقاومة فيها. تراأّ�س دوبول فريقًا 

اً 
ّ
ر�سمي ى  ي�سمَّ اأن  دون  من  نابليون  لوي  رجالت  من 

واأّمن  الدفاع  وزير  من�سب  بوفور  ُد  �سغل  لها.  رئي�ساً 

ية 
ّ
»احلر �سعار  ا�ستبدال  �سلطتها،  ل�سمان  للربجوازّية، 

ة«، 
ّ
واملدفعي الة 

ّ
واخلي »امل�ساة  ب�سعار  ة« 

ّ
والأخو وامل�ساواة 

وقته  معظم  بوفور  ُد  �س  خ�سّ مارك�س.  تعبري  حّد  على 

واإمكانات وزارته لتطوير اجهزة الع�َس�س وال�ستخبارات. 

القانون  فيها  مبا  لل�سعب،  املعادية  الإجراءات  كّل  ودعم 

ال�سهري �سّد معّلمي املدار�س. اإّل اأّن بونابارت ما لبث اأن 

عزل وزير دفاعه يف نهاية العام ١٨٥٠ نزوًل عند �سغط 

 »
ّ
الوطني اجلرنال �سانغارنييه، قائد اجلي�س واآمر »احلر�س 

و�سعى  النظام«  »حزب  لـ   
ّ
الفعلي والزعيم  باري�س  يف 

هكذا  رئا�سته.  من  الأوىل  احلقبة  موبقات  كّل  لتحميله 

للخواف  املعجزة  »الطفل  يكون  اأن  �سانغارنييه يف  انفرد 

الربجوازّي«، على ما �سّماه مارك�س، وبطلها املخّل�س من 

ة.
ّ
الثورة العّمالي

بالت�سنيع  بونابارت   
ّ
اهتم  ،

ّ
الداخلي ال�سعيد  على   

بامل�ست�سارين  نف�سه  واأحاط  الكربى،  امل�ساريع  وتنفيذ 

ورجال الأعمال من اأتباع �سان �سيمون. وخّطط لتحديث 

باري�س. و�سّن د�ستوراً جديداً واأعاد تطبيق القرتاع العاّم 

جال(.
ّ
ال�سامل )للر

ة« 
ّ
ة الوطني

ّ
ون�سب نزاٌع عنيٌف بني بونابارت و»اجلمعي  

عندما �سعى الرئي�س اإىل جتديد وليته املحّددة د�ستورّيًا 

اب 
ّ
ت اأكرثّية النو باأربع �سنوات غري قابلة للّتمديد. رف�سَ

ة 
ّ
»جمعي يف  املن�سوية  مللي�سياته  فلجاأ  الد�ستور،  تعديل 

العا�رس من دي�سمرب« وقد �سّكل هوؤلء جمهور تظاهرات 

منها  تت�سّكل  اأو  الإمرباطور،  بحياة  تهتف  التي  التاأييد 

يف  واجلمهورّيني  الي�سارّيني  تقاتل  ة 
ّ
البلطجي ع�سابات 

ال�سوارع بحماية البولي�س.

والتعار�س  ة 
ّ
الوطني ة 

ّ
اجلمعي �َسَلل  بونابارت  ا�ستغّل   

ني لتنفيذ انقالبه ليلة ١ - 2 كانون 
َ
بني جناَحيها امللكي

كبار  ور�سى  �ساغارنييه  عزل   .١٨٥2 دي�سمرب   / الأّول 

ة. 
ّ
الربملاني الكتل  قادة  على  القب�س  واألقى  اجلرنالت 

اته 
ّ
قو احتّلت  الأّول،  كانون  من  الثاين  يوم  وَفْجر 

ة« 
ّ
الوطني ة 

ّ
»اجلمعي ومبنى  العاّمة  ال�ساحات  وملي�سياته 

�َس 
َ
ة« و»جمل�س الدولة« وَفر

ّ
ة الوطني

ّ
واأعلن حّل »اجلمعي

حالة الطوارئ يف باري�س الكربى.

مبعادلٍة  دي�سمرب  من  الثاين  انقالب  مارك�س  و�سف   

 »انت�سار نابليون الثالث 
ّ
تلّخ�س طبيعة النظام البونابارتي

الهيئة  على  التنفيذّية  الهيئة  وانت�سار  الربملان  على 

ة الكلمات«.
ّ
ة البكماء على قو

ّ
ة وانت�سارالقو

ّ
الت�رسيعي

كارل مارك�س يف ثورات 1848

انتقل مارك�س اإىل فرن�سا يف نهاية عام ١٨٤٣ م�سطحبًا 

ال�سلطات  اأقفلت  بعدما  وي�ستڤالن  ڤون  جيني  عرو�سه 

ة راأ�س حتريرها يف كولون، اأبرز 
ّ
ة �سحيفًة ليربالي

ّ
الربو�سي

ون. ناه�سْت »داي 
ّ
لها �سناعي

ّ
ة، ميو

ّ
ة الأملاني

ّ
املدن ال�سناعي

اإىل القرتاع  ة املطلقة ودعْت 
ّ
املََلكي نيو راني�س زايتونغ« 

العاّم وحرّية ال�سحافة والجتماع. وقد اأقفلت ال�سحيفة 

ومقالته  رو�سيا  لقي�رس  املعادية  مارك�س  كتابات  ب�سبب 

.
ّ
يف القت�ساد ال�سيا�سي

اأملان  ني 
ّ
وحرفي بعّماٍل  مارك�س  اختلط  باري�س  يف   

ية متاأّثرين بدعوات 
ّ
ات �رس

ّ
مهاجرين من�سوين يف جمعي

ة منت�رسة يف اأملانيا ومتزج بينها وبني تعاليم 
ّ
ة م�سيحي

ّ
�سيوعي

واأوين وفورييه. ويف  ني، �سان �سيمون 
ّ
املثالي ني 

ّ
ال�سرتاكي

 يف 
ّ
 اأملاين

ٍّ
ف اإىل فريدريك اإنغلز، ابن �سناعي

ّ
باري�س، تعر

 
ّ
بريطانيا، فن�ساأْت بني الرجلني �سداقٌة وزمالٌة �سوف ت�ستمر

يف  ة 
ّ
الأولي خربته  اإنغلز  اإىل  مارك�س  نقل  بكامله.  عمراً 

اأثر امل�سالح القت�سادّية على ال�سيا�سة وحرّية الراأي وقد 

تعّلم اأّول در�س له يف العالقة بني املال واحلرّيات واكت�سف 

ني. وقد خل�س يف اإحدى مقالته يف هذا 
ّ
جنب الراأ�سمالي

املو�سوع اإىل اأّن »اخلطر الأكرب على حرّية ال�سحافة هو 

ة يف القرن التايل. من 
ّ
املال«. وهو در�ٌس ثمني ازداد اأهمي

جهته، نقل اإنغلز اإىل مارك�س خربته املبا�رسة يف اأو�ساع 

الطبقة العاملة الإنكليزّية.

مارك�س جمموعة من  العام ١٨٤٤ كتب  باري�س  يف   

لحقًا  تعرف  �سوف  ة 
ّ
والفل�سفي القت�سادّية  املخطوطات 

ا�ستالب  مفهوم  فيها  بلور  باري�س«،  »خمطوطات  با�سم 

اإىل قيام جمتمٍع يحّقق  ة وتّطلع 
ّ
الراأ�سمالي العمل يف ظّل 

ة لو�سائل الإنتاج ي�سري فيه الب�رس اأحراراً 
ّ
ة اجلماعي

ّ
امللكي

مبثابة  ذلك  وكان  اإنتاج.  ات 
ّ
تعاوني يف  طاقاتهم  لتنمية 

ة.
ّ
الإعالن عن اعتناقه ال�سيوعي

العام ١٨٤٥ ب�سغٍط  باري�س مطلع  ُطرد مارك�س من   

ة. فانتقل اإىل بروك�سل حيث ق�سى 
ّ
من ال�سلطات الربو�سي

غزل  ومعمل  اإنغلز  �سديقه  خاللها  زار  �سنوات  ثالث 
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بروك�سل  ويف  مان�س�سرت.  يف  اأ�رسته  تديره  الذي  القطن 

ة« 
ّ
التاريخي »املادّية  �ُسّميت  التي  نظرّيته  مارك�س  ر 

ّ
طو

 .
ّ
 الفرن�سي

ّ
وكتب �سجالً �سّد برودون، املفّكر ال�سرتاكي

اإىل  واإنغلز  مارك�س   
ّ
ان�سم  ١٨٤٧ العام  ربيع  يف   

يف  �سها 
ّ
اأ�س ثورّية  ّية 

ّ
�رس ة 

ّ
جمعي وهي  العادلني«  »ع�سبة 

ون اأملان مهاجرون. يف موؤمترها الثاين 
ّ
باري�س عّماٌل وحرفي

يف لندن يف نوفمرب - دي�سمرب / ت�رسين الثاين - كانون 

ة« 
ّ
الأّول من ذلك العام ت�سّمت الع�سبة »الع�سبة ال�سيوعي

التزامها  معلنًة  النقدّية«  ة 
ّ
ال�سيوعي »العقيدة  وتبّنت 

والق�ساء  الربوليتاريا  �سلطة  واإقامة  الربجوازّية  »اإطاحة 

 وت�سييد 
ّ
على املجتمع القدمي القائم على التناق�س الطبقي

ة فردّية«. وكّلفت الع�سبة 
ّ
جمتمع جديد بال طبقات ول ملكي

مارك�س وزميله اإنغلز كتابة اإعالن مبادئ للتنظيم اجلديد. 

على  ة« 
ّ
ال�سيوعي »تعاليم  بعنوان  دة 

ّ
م�سو اأّول  اإنغلز  كتب 

 .
ّ
�سكل 2٥ �سوؤاًل وجواباً ت�رسح العقيدة جلمهوٍر عّمايل

بعنوان  اإنغلز  فريدريك  لن�ّس  ة 
ّ
العربي الرتجمة  )راجع 

 توىّل 
ّ
ة« يف هذا العدد من »بدايات«(. ثم

ّ
»تعاليم املارك�سي

ة لن�سٍّ له طابع من�سورّي بعنوان 
ّ
مارك�س ال�سياغة النهائي

« �سدر يف �سباط / فرباير ١٨٤٨ قبل 
ّ
»البيان ال�سيوعي

اأّياٍم من اندلع »ربيع ال�سعوب«.

اندلعت ثورات »ربيع ال�سعوب« بعد اأ�سابيع من �سدور   

ًا 
ّ
اً ومهني

ّ
. واكبها مارك�س فكرّيًا و�سحافي

ّ
البيان ال�سيوعي

اأي�سًا. اأعاد اإ�سدار »داي نيو راني�س زايتونغ« التي لقت 

رواجًا ملحوظًا. ُطرد من بروك�سل فلجاأ اإىل باري�س وح�رس 

ة يف حزيران / يونيو ١٨٤٨ اإىل اأن اأعيد 
ّ
النتفا�سة العّمالي

 فيها 
ّ
طرده يف ربيع ١٨٤٩ فعاد اإىل كوْلن ومل يكد ي�ستقر

حتى انت�رست الرّدة امل�ساّدة للثورة يف برو�سيا، فاعُتقل 

عن  فرافع  ة، 
ّ
ال�سحافي كتاباته  ب�سبب  للمحاكمة  وقّدم 

اأركان  نف�سه بقوله »الواجب الأّول لل�سحافة هو زعزعة 

ة 
ّ
الربو�سي ال�سلطات  فطردْته  القائمة«،  ة 

ّ
ال�سيا�سي الدولة 

ة. 
ّ
من بلده و�سحبْت منه اجلن�سي

اأربعة مفاهيم رئي�شة

فيه  يق�سي  �سوف  الذي  املنفى  لندن،  مارك�س يف   
ّ
ا�ستقر

ة حياته. 
ّ
بقي

ل جتربٍة له يف الفعل 
ّ
كانت ثورات »ربيع ال�سعوب« اأو  

العام ١٨٥٠  الثورّي من حيث هي حتدٍّ فكرّي. اعرتف 

اأطبقْت.  قد  امل�ساّدة  الثورة  واأّن  انتهت  قد  الثورة  باأّن 

وعكف على حتليل اأ�سباب قيام ثورات »ربيع ال�سعوب« 

ق 
ّ
طب فرن�سا«  يف  ة 

ّ
الطبقي »ال�رساعات  يف  ودرو�سها. 

ة 
ّ
ة على حلظٍة تاريخي

ّ
ل مر

ّ
ة لأو

ّ
منهجه يف املاّدّية التاريخي

نة يف بلٍد معنّي و�ساغ جملًة من املفاهيم للّتعامل مع 
ّ
معي

 
ّ
 ومع احلقل ال�سيا�سي

ّ
الثورة والطبقات ومتثيلها ال�سيا�سي

خ�سو�سًا. ويف كتابه »١٨ برومري للوي بونابارت« توّقَف 

امام انقالب لوي نابليون. هنا كان التحّدي هو التفكري 

من  و�رساعاتها  بالطبقات  تتحّكم  بدْت  وقد  الدولة  يف 

انكّب  بعدها  كّله.   »
ّ
املدين »املجتمع  على  وت�سيطر  فوق 

ة 
ّ
الراأ�سمالي عن  التح�سريّية  اأبحاثه  على  مارك�س 

 لكتاب »راأ�س املال«. وخالل تلك 
ّ
والقت�ساد ال�سيا�سي

املقالت  من  وافراً  عدداً  مارك�س  كتب  اأي�سًا،  الفرتة 

ة خالل فرتة 
ّ
ل�سحيفة »نيويورك دايلي هريالد« الأمريكي

املتعّلقة  ١٨٥2 - ١٨٦2. )ميكن الطالع على مقالته 

العك�رسّي  والتدّخل  لبنان  جبل  يف   
ّ
الأهلي بالقتتال 

اآخر من   يف العام ١٨٦٠ - ١٨٦١ يف مكاٍن 
ّ
الفرن�سي

هذا العدد(.

ميكن  مفاهيم  اأربعة  على  الرتكيز  البحث  هذا  اأوّد يف   

ا�ستخراجها من كتابات مارك�س عن ثورات العام ١٨٤٨.

١  التفكري يف ظاهرة الثورات، اأ�سبابها، م�ساراتها، 

قواها، مطالبها، ردود الفعل عليها، ماآلتها.

ة.
ّ
 للطبقات الجتماعي

ّ
ة التمثيل ال�سيا�سي

ّ
2  ق�سي

ة. 
ّ
ة ال�سيا�سي

ّ
٣  تعامل مارك�س مع الدميقراطي

٤  التفكري يف »الرّدة« واإنتاج مارك�س ملقولة البونابارتّية.

�سوءاً  الأربعة  العناوين  هذه  مراجعة  تلقي  اأن  اآمل   

غياهب  يف  يغيبان  ما  غالبًا  ة 
ّ
املارك�سي من  وجهني  على 

وم�سكالته   
ّ
الطبقي التحليل  غنى  هو  الأّول  التب�سيط: 

 
ّ
ال�سيا�سي ز 

ّ
احلي يف  الطبقات  لتمثيل  املختلفة  والأناط 

دور  اأي  املمار�سة،  من  التعّلم  هو  والثاين  والثقايّف، 

ة.
ّ
املمار�سة كماّدة معرفي

1- الثورات ظاهرات مرّكبة

اأّول ما يتبّدي من التاأّمل يف ثورات ١٨٤٨ اّنها ظاهرات 

تني 
ّ
قو بني  مبواجهٍة  اختزالها  ي�ستحيل  ومعّقدة  متعّددة 

تني او �سيا�ستني اأو ع�سكرّيتني. ل تقت�رس الثورة 
ّ
اجتماعي

وجه  يف  ة 
ّ
جمتمعي قوى  عّدة  احتجاجات  ح�سد  على 

عّدة  اأي�ساً  الثورة  تطلق  وح�سب.  الواقع  الأمر  �سلطات 

ثوراٍت متباينة واأحيانًا متناق�سة يف اآن معًا. 

ر 
ّ
حتر ثورات  اأ�سلفنا،  كما   ،١٨٤٨ ثورات  حملْت   

اأجل الوحدة   وثوراٍت من 
ّ
 �سّد الحتالل الأجنبي

ّ
وطني
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ة، مثلما حوت ثوراٍت من اأجل احلرّية وثوراٍت من 
ّ
القومي

اأجل امل�ساواة. 

غري اأّن ما ُح�سم يف الوجهة التي �سوف تّتخذها الثورات   

 يف نهاية املطاف كان توازن القوى 
ّ
اأو يف اإجنازها الطبقي

مبا  ة 
ّ
املجتمعي والقوى  لل�سلطات  تابعة  قوى ع�سكرّية  بني 

للحديث عن  لديها. ل معنى  والعنف  ة 
ّ
القو فيها م�سادر 

ة والعنف. الثورات يف ممار�سة 
ّ
ثوراٍت من دون ورود القو

�سلطات  �سّد  الأ�سا�س،  يف  العدد  ة 
ّ
قو تها، 

ّ
لقو اجلماهري 

املتظاهرة  اجلماهري  ة 
ّ
قو اأجربت  فرن�سا،  الواقع. يف  الأمر 

مل  والهرب.  ال�ستقالة  على  امللك  وامل�سّلحة  واملحت�سدة 

يح�سل ذلك لول خلٌل وقع يف اأجهزة القمع ال�سلطوّية، 

د 
ّ
متر اأو  ة 

ّ
النظامي ات 

ّ
القو يف  ان�سقاٍق  �سكل  على  اإّما 

قطاعات منها اأو متّنعها عن جندة �سلطة الأمر الواقع. وفيما 

لنف�سها  تن�سئ  املختلفة  ة 
ّ
الجتماعي القوى  اأخذت  بعد، 

 
ّ
ة بديلة للجي�س الأر�ستقراطي ت�سكيالٍت ع�سكرّية خا�سّ

 
ّ
الوطني احلر�س   ،

ّ
الوطني احلر�س  له:  ومناه�سة   

ّ
النظامي

ة، 
ّ
البونابارتي العامل امل�سّلح، امللي�سيات  ال�سعب  ك، 

ّ
املتحر

ة والعنف يف الثورات، يجب اأن ي�ساف 
ّ
اإلخ. اإىل دور القو

منها خ�سو�ساً،  الع�سكرّية  ة، 
ّ
اخلارجي التدّخل  قوى  وزن 

ٍة 
ّ
ة او حتى يف تغليب قو

ّ
يف تغيري موازين القوى الداخلي

 مل يلعب دوراً مهّماً يف 
ّ
على اأخرى، مع اأّن العامل اخلارجي

ة.
ّ
الثورة الفرن�سي

ّ
ة التمثيل الطبقي

ّ
2- ق�شي

ة 
ّ
ة الفرن�سي

ّ
تك�ّسفت ثورة العام ١٨٤٨ عن البنية الطبقي

الإنتاج،  اأناط  متعّددة  ة، 
ّ
والنتقالي املعّقدة  حقيقتها  على 

الإنتاج  اأناط  من  واحٌد   
ّ
ال�سناعي الإنتاج  نط  حيث 

تناق�ٌس  ة 
ّ
�سناعي ة 

ّ
وراأ�سمالي بروليتاريا  بني  والتناق�س 

ال�سعب  اأكرثّية  كانت  ة. 
ّ
طبقي تناق�سات  عّدة  بني  واحٌد 

الإنتاج  ظّل  يف  الأرياف  يف  تعي�س  تزال  ل   
ّ
الفرن�سي

 .
ّ
احلريف الإنتاج  يف  اأو  ال�سغري   

ّ
ال�سوقي  

ّ
الفاّلحي

اجلوهرّيتني،   
ّ
ال�سيوعي البيان  طبقَتي  مقابل  يف  وهكذا 

برجوازّية / بروليتاريا، اكت�سف مارك�س ما �سوف ي�سّميه 

اإنتاج  اأناط  عّدة   
ّ
ت�سم التي  ة« 

ّ
الجتماعي »الت�سكيلة 

ة املرتبطة 
ّ
وبالتايل عدداً من من الطبقات وال�رسائح الطبقي

بها. وقد عّددها مارك�س يف حالة فرن�سا على الّنحو الآتي: 

الربجوازّية  ة، 
ّ
املالي الربجوازّية  الأرا�سي،  ماّلك  كبار 

ة، 
ّ
ال�سناعي الربوليتاريا  ال�سغرية،  الربجوازّية  ة، 

ّ
ال�سناعي

الربولتياريا الرّثة و�سغار املزارعني الفاّلحني.

»كتلٍة  عن  يتحّدث  مارك�س  بات  برومري،   ١٨ يف   

عن  متييزاً  ة 
ّ
الطبقي ال�رسائح  اأو  الطبقات  متعّددة  حاكمة« 

التنفيذّي للربجوازّية. ول يكت�سب  الدولة مبا هي اجلهاز 

الطبقة  طبيعة  على   
ً
بناء فقط  لل�سلطة   

ّ
الطبقي الطابع 

 على طبيعة ال�رسيحة امل�سيطرة 
ً
بناء اأي�سًا  امل�سيطرة واإّنا 

داخل تلك الطبقة.

والأحزاب  القوى  م�سادر  اأّن  هو  الرئي�س  ال�سبب   

القت�سادّية،  القوى  م�سادر  ذاتها  هي  لي�سْت  ة 
ّ
ال�سيا�سي

 عنها املخا�س 
ّ

ة كالتي عرب
ّ
خ�سو�سًا يف املراحل النتقالي

اجلديدة  الطبقات  ت�ستعري   .١٨٤٨ العام  يف  الثورّي 

متثيلها  واأجهزة  متّثلها  التي  ات 
ّ
ال�سخ�سي ال�ساعدة 

ة 
ّ
العملي هذه  متتّد  وقد  ال�سابقة.  الطبقات  من   

ّ
ال�سيا�سي

تان 
ّ
لفرتاٍت طويلة. خالل تلك الفرتة، كانت اأ�رستان ملكي

فاإذا  اأورليان،  اآل بوربون واآل  العر�س هما  تتناف�سان على 

الربجوازّية  اأجنحة  من  جناحني  ميّثالن  ان 
ّ
امللكي احلزبان 

ة ومّثل 
ّ
ة املالي

ّ
ال�ساعدة. مّثل حزب البوربون الأر�ستقراطي

تلك  وكانت  ة. 
ّ
ال�سناعي الربجوازّية  ني 

ّ
الأورولياني حزب 

�سمًة   
ّ
ال�سيا�سي واملوقع   

ّ
الجتماعي املوقع  بني  املفارقة 

مراحل  يف  ة 
ّ
الأوروبي الدول  من  اآخر  عدٍد  يف  م�سرتكة 

ة. 
ّ
النتقال من الإقطاع اإىل الراأ�سمالي

 ،
ّ
ة موّحدة التمثيل الطبقي

ّ
مل تكن الربجوازّية ال�سناعي  

بديلة  قيادٍة  توفري  اإىل  ال�ساعي   
ّ
ال�سيا�سي ار 

ّ
التي كان 

ون 
ّ
ون - ال�سان �سيموني

ّ
ون املثالي

ّ
وحديثة لها هم ال�سرتاكي

ة 
ّ
الجتماعي ال�رسائح  من  اجلّدة  كّل  جديدة  فئة  وهم   -

: التكنوقراط واخلرباء واأ�سحاب 
ّ
 الراأ�سمايل

ّ
اأفرزها النمو

طة. جّمد هوؤلء قيمة 
ّ
ة من اأبناء الطبقات املتو�س

ّ
املهن احلر

ني 
ّ
 بني ال�سناعي

ّ
»العمل« و�سَعوا اإىل حتقيق حتالٍف تاريخي

ه »العمل« مبا هو قيمٌة قائمة بذاتها، يف وجه 
ُ
والعّمال حمور

الفاّلحني  وا�ستغالل  الأر�س  �سة على ريع 
ّ
املتعي الطبقات 

على  بدوره  �س 
ّ
يتعي الذي  الدولة  جهاز  على  املتطّفلة  اأو 

مصــــــــــــــــــادر القوى واألحزاب السياسية ليست هي ذاتها
المراحل في  خصوصا  االقتصادية،  القوى  مصــــــــــــــــــادر 
الطبقات  تستعير  الثوري.  المخاض  عنها  عبر  كالتي  االنتقالية 
تمثيلها  وأجهزة  تمثلها  التي  الشخصيات  الصاعدة  الجديدة 
السابقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. الطبقات  من  السياسي 
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الر�سوم وال�رسائب املفرو�سة على �سواد ال�سعب. من هنا 

ني اإىل اإلغاء الإرث. وقد نافحْت تلك 
ّ
دعوة ال�سان �سيموني

ٍة جديدة 
ّ
طة عن �رسعي

ّ
الفئة ال�ساعدة من الطبقات املتو�س

للحكم قائمٍة على الذكاء والعلم والكفاءة. 

 
ّ
الكوين امل�رسوع  ذات  ة 

ّ
التقدمي الربجوازّية  هي  هذه   

ع 
ّ
التو�س حتقيق  اأي  باأ�رسه،  العامل  وحتديث  لت�سنيع 

�سكك  و�رسكات  امل�سارف  تتقّدمه  لفرن�سا   
ّ
الكولونيايل

على  وال�ستيالء  ة 
ّ
الطبيعي املوارد  على  لل�سيطرة  احلديد 

تنفيذ  نابليون  لوي  يتوىّل  و�سوف  اإلخ.  العاّمة،  اخلدمات 

 
ّ
الكولونيايل ع 

ّ
التو�س يف  امل�رسوع  ذاك  عنا�رس  بع�س 

ط من اجلزائر غرباً 
ّ
 البحر الأبي�س املتو�س

ّ
لفرن�سا جنوبي

اإىل �سورية �رسقًا. 

يعاجلها   
ّ
الطبقي التمثيل  م�سائل  من  اأخرى  م�ساألٌة   

ة هي م�ساألة متثيل 
ّ
ة ال�سيا�سي

ّ
مارك�س يف كتاباته الفرن�سي

وهذه  ال�سغار.  الزراّعيني  املاّلكني  وحتديداً  الفاّلحني 

 ،
ّ
الوطني الرتاب  طول  على  مبعرثة  ولكّنها  وا�سعٌة  فئة 

د كطبقٍة  يرى اأن ل �سبيل لها لأن تتمّثل اإّل باأن تتوحّ

القاعدة  الفاّلحون  �سّكل  خاللها.  ومن  الدولة  عرب 

اأن  بونابارت  ة. هكذا متّكن لوي 
ّ
للبونابارتي الجتماّعية 

ة العام ١٨٥2 بوا�سطة 
ّ
ينت�رس يف النتخابات الرئا�سي

يف  طبقٍة  اأكرب  تاأييد  لك�سبه  العاّم   
ّ
ال�سعبي القرتاع 

ال�سغار  الفاّلحني  املاّلك  التي هي طبقة  ًا، 
ّ
فرن�سا عددي

ة. كتب مارك�س بهذا ال�سدد:
ّ
دين �سّد اجلمهوري

ّ
املتمر

طريق  عن  للفاّلحني  نف�سها  اجلمهورّيُة  »قّدمت   

اأنف�سهم للجمهورّية عن طريق  جابي ال�رسائب، فقّدموا 

الإمرباطور. كان نابليون الرجل الوحيد الذي مّثل جمموع 

من   
ً
ابتداء حديثاً  نت 

ّ
تكو التي  ة 

ّ
الفاّلحي الطبقة  م�سالح 

نابليون  يكن  مل  الفاّلحني  اإىل  فبالن�سبة   .١٧٨٩ العام 

�سخ�ساً، كان برناجمًا. �ساروا اإىل مراكز القرتاع رافعني 

الأعالم، �ساربني الطبول، ونافخني يف الأبواق ي�رسخون 

»ل �رسائب بعد الآن، ي�سقط الأغنياء، ت�سقط اجلمهورّية، 

فرن�سا،  يف  ة 
ّ
الطبقي )ال�رساعات  الإمرباطور!««.  يعي�س 

١٨٤٨ - ١٨٥٠، �س ٧2(.

الفاّلحني  عن  مارك�س  �ساغها  التي  املعادلة  هنا  من   

»ل ي�ستطيعون متثيل اأنف�سهم، يحتاجون اإىل من ميّثلهم«. 

اإىل  حتت  من  انتدابًا  لي�ست  هذه  التمثيل  عالقة  اأّن  على 

فوق بقْدر ما هي هيمنٌة اأبوّيٌة من فوق لتحت. »اإّن ممّثلهم 

اأّنه  دهم، على 
ّ
�سي اأّنه  يبدو على  اأن  له  ّبد  ]للفاّلحني[ ل 

دة حتميهم 
ّ
ة غري مقي

ّ
اأّنه �سلطٌة حكومي اأي  �سلطٌة فوقهم، 

من الطبقات الأخرى وت�ستنزل عليهم املطر اأو ت�ست�رسق 

ال�سم�س من عليائها« )١٨ برومري، 22٤(.

يّت�سح ممّا �سبق كيف اأّن الثورة ل تعفي اأّي طبقة واأّي   

 اأو امليدان 
ّ
ة من النخراط يف امليدان ال�سيا�سي

ّ
ة اجتماعي

ّ
قو

الع�سكرّي اإذا اقت�سى الأمر. يف حتليله ل�سلوك الربجوازّية 

الالحقة  للمقولت  مارك�س  �س 
ّ
يوؤ�س ة 

ّ
املديني ال�سغرية 

و�سلوكها.  وعيها  وتناق�سات  الطبقة  تلك  ة 
ّ
ازدواجي عن 

فيالحظ اأّن القوى املمّثلة للربجوازّية ال�سغرية نزلْت اإىل 

ة الفردّية وهي 
ّ
ال�سارع للّدفاع عن �سيولة الأ�سواق وامللكي

ة 
ّ
ذاتها ل متلك امل�ساكن التي تعي�س فيها وت�سّكل ال�سحي

الأوىل للمرابني. يف املقابل، قد ُتنتج الربجوازّية ال�سغرية 

ة واإن تكن كطبقة 
ّ
ة وا�سرتاكي

ّ
اراٍت جمهورّية ودميقراطي

ّ
تي

�سديدة ال�ستجابة خلواف الأمن والنظام.

اأو  ٍة 
ّ
قو اأّي  ترتك  ل  الثورات  اأّن  حقيقة  على  وجرياً   

يهمل  مل   ،
ّ
ال�سيا�سي احلقل  خارج  ة 

ّ
اجتماعي �رسيحة 

وتعبرياتها  و�رسائحها  الطبقات  حتليله  يف  مارك�س، 

الفئات  وهي  الرّثة«  »الربوليتاريا  �سّمي  ما  ة، 
ّ
ال�سيا�سي

ة، 
ّ
الهام�سي ات 

ّ
الفعالي ذات  املجتمع  من  واملكّدحة  املفقرة 

. واأَبان الدور 
ّ
من دون اأن تكون مدرجة يف النظام الإنتاجي

ًا الذي لعبْته تلك الفئات مبا هي ملي�سياٌت يف 
ّ
 ن�سبي

ّ
املهم

.
ّ
النقالب البونابارتي

 لتمثيل الطبقات و�سلوكها، 
ّ
التحليل اجلديل بعد هذا   

يف حالة من الأزمة الق�سوى - الثورة، ينتقل مارك�س اإىل 

 
ّ
الطبقي املوقع   .

ّ
الطبقي للّتمثيل  اأخرى  ٍة 

ّ
تعيني خ�سو�سي

حم�سورة  لي�ست  وال�سلوك  الفكر  يف  حواجز  عن  كناية 

الذي  املخ�سو�س   
ّ
الطبقي املوقع  اإىل  ينتمون  بالذين 

للربجوازّية  اجلمهورّيني  ني 
ّ
الدميقراطي متثيل  اإّن  ميّثلونه. 

يف  اأع�ساء  هم  اأّنهم  بال�رسورة  يعني  ل  مثاًل،  ال�سغرية، 

ة:
ّ
تلك ال�رسيحة الجتماعي

»اإّن اأذهانهم حمكومٌة باحلواجز ذاتها التي ل ت�ستطيع   

ة، و... هم 
ّ
الربجوازّية ال�سغرية اأن تتجاوزها يف احلياة احلقيقي

بالتايل مدفوعون نظرّيًا اإىل تبّني امل�سكالت ذاتها واحللول 

اً بحكم 
ّ
اإليها عملي ال�سغرية  الربجوازّية  تندفع  التي  ذاتها 

. تلك هي العالقة العاّمة 
ّ
امل�سلحة املاّدّية واملوقع الجتماعي

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقع الطبقي كناية عن حواجز 
في الفكر والسلوك ليست محصورة بالذين ينتمون إلى الموقع
الطبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المخصوص الذي يمثلونه.
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التي  والطبقة  ما  لطبقٍة  والفكرّيني  ني 
ّ
ال�سيا�سي املمّثلني  بني 

ميّثلون« )١٨ برومري لوي بونابارت، �س ١٧٦ - ١٧٧(.

واحلواجز.  احلدود  تلك  عن  باأمثلٍة  مارك�س  ي�سرت�سل   

فيتحّدث عن اأوهام ممّثلي الطبقة العاملة عن دور وزارة العمل 

املحدود اإىل جانب �سائر الوزارات التي متث!ل الربجوازّية. 

العاملة عن  للطبقة  ني 
ّ
ال�سيا�سي املمّثلني  وْهم  ويتحّدث عن 

رهم جنباً اإىل جنب مع الربجوازّية داخل 
ّ
اإمكان حتقيق حتر

جدران فرن�سا واإىل جانب �سائر الأمم الربجوازّية. ذلك اأّن 

ة 
ّ
ة حمكومٌة بتجارة فرن�سا اخلارجي

ّ
عالقات الإنتاج الفرن�سي

ة - تلك ال�سوق التي يتحّكم بها 
ّ
ومبوقعها يف ال�سوق العاملي

تلك  تك�رس  اأن  لفرن�سا  فكيف   .
ّ
الربيطاين امل�ستبّد  بدوره 

ة؟
ّ
القوانني من دون حرب ثورّية اأوروبي

ة
ّ
3- مارك�س والدميقراطي

ة 
ّ
الربملاني ة 

ّ
ال�سيا�سي ة 

ّ
بالدميقراطي مارك�س  ي�ستخّف  مل 

العاملة  للطبقات   »
ّ
ال�سيا�سي ر 

ّ
»التحر مبثابة  اعتربها  بل 

ة يف فرن�سا، �س ٧١(. 
ّ
وامل�ستغلَّة )ال�رساعات الطبقي

)للذكور(  العاّم  بالقرتاع  تطالب  حركة  اأبرز  كانت   

 هي احلركة 
ّ
يف بريطانيا خالل »ربيع ال�سعوب« الأوروبي

ة الوا�سعة. وقد 
ّ
ة وال�سعبي

ّ
ال�سارترّية ذات القاعدة العّمالي

�ُسّميت �سارترّية، ن�سبًة اإىل »ت�سارتر«، اأي �رسعة. ذلك اأّنها 

كانت �ساحبة �رسعة �سهرية جمعْت عليها ماليني التواقيع. 

للرجال  القرتاع  بحّق  تطالب  نقاط  �سّت  من  وال�رسعة 

فوق �سن 2١؛ والت�سويت بالبطاقة ال�رسّية، واإلغاء �رسوط 

العموم، ودفع عالواٍت لأع�ساء  للرت�سيح ملجل�س  ة 
ّ
امللكي

اإىل  بالو�سول  املحدودة  الدخول  لذوي  لل�سماح  املجل�س 

ة متماثلة من حيث 
ّ
جمل�س العموم، وتق�سيم دوائر انتخابي

الر�سوة  ملنع  �سنوّية  ة 
ّ
برملاني انتخابات  واإجراء  احلجم، 

وال�سغوط على حرّية القرتاع. 

تطبيقها  اإّن  بالقول  ال�رسعة  تلك  على  مارك�س  عّلق   

- اأي حتقيق احلّق يف القرتاع العاّم، ولو للذكور، يوازي 

ااإكلرتا  يف  ة 
ّ
ال�سيا�سي لل�سلطة  العاملة  الطبقة  ت�سّلم 

)»ال�سارترّيون«،  ال�سكان.  اأكرثّية  ت�سّكل  اعتبارها  على 

اأخرى  مقالة  يف  وكتب   .)2٦٤ �س   ،Surveys from Exile

اأبرز  اجتماعًا جماهريّياً لأحد  »ال�سارترّيني«، ي�سف  عن 

قادتهم، اإرن�ست جونز، وكان من اأقرب اأ�سدقائه. ح�سل 

جونز على 2٠ األف �سوت تر�ّسحه للنيابة. لكّن مناف�سه 

ال�سري �سارل وود اللربايل فاز عليه مع اأّنه مل ينْل اأكرث من 

٥٠٠ �سوت. وال�سبب اأّن ما اأحد من الذين ر�ّسحوا جونز 

ة 
ّ
املالي ال�رسوط  ا�ستيفائهم  لعدم  الت�سويت  له  كان يحّق 

لذلك )»ال�سارترّيون«، امل�سدر ذاته، 2٧١(، ويعزو مارك�س 

الإنكليزّية يف  ال�سارترّية  لف�سل احلركة  الرئي�س  ال�سبب 

اإحداث اأّي تغيري جذرّي عن طريق �رسعتها وتظاهراتها 

ة، اإىل 
ّ
اجلماهريّية الوا�سعة خالل ثورات ١٨٤٨ الأوروبي

عت قاعدة 
ّ
ة تنازلت �سلفاً وو�س

ّ
اأّن الطبقة احلاكمة الربيطاني

ة يف بريطانيا يف العام ١٨٤٣. 
ّ
اأ�سحاب احلقوق النتخابي

ة القرتاع العاّم 
ّ
عت ثورة ١٨٤٨ الفرن�سي

ّ
يف املقابل، �رس

)للذكور( لكّنها ما لبثْت اأن تراجعت عنه قبل اأن ي�ستعيده 

 يتخّلى. 
ّ
بونابارت ثم

. مبنا�سبة هذا 
ّ
هذا عن حق القرتاع والقانون النتخابي  

تذكري  يجدر  العام،  القرتاع  فر�س  م�ساعب  عن  املثال 

ة مبا هي هبة من الربجوازّية، اأو 
ّ
الذين يعتربون الدميقراطي

ة، باأّن 
ّ
النتاج املبا�رس للحرّية القت�سادّية يف ظّل الراأ�سمالي

تطّلَب  املواطنني  بني  ة 
ّ
والقانوني ة 

ّ
ال�سيا�سي امل�ساواة  حتقيق 

واحدة   ١٨٤٨ العام  ثورات  كانت  ة، 
ّ
�سعبي ثورات  عّدة 

منها، وما ا�ستتبعها من تقّدم وتراجع، وقيام اأنظمة وانقالٍب 

ة بطريقة 
ّ
على اأنظمة، اإىل اأن ُفر�ست اجلمهورّية الدميقراطي

جة مطلع القرن الع�رسين يف فرن�سا مثاًل.
ّ
متدر

قلنا اإّن كتابات مارك�س خالل ثورات »ربيع ال�سعوب«   

الثورات،  ال�سيا�سة. حملت  اقتحام حقل  اأوىل حماولت 

وثورة  ثورة حرّية  الأقّل:  على  بارزتني  ثورتني  راأينا  كما 

ر 
ّ
حتر ة: 

ّ
ثنائي على  النظرّي  ال�سغل  افتتحت  وقد  م�ساواة. 

 .
ّ
املدين املجتمع   / الدولة  اأو   ،

ّ
اجتماعي ر 

ّ
حتر  /  

ّ
�سيا�سي

ة التي 
ّ
ة وال�سرتاكي

ّ
واأثارْت م�ساألة العالقة بني الدميقراطي

�سنعود اإليها يف ختام هذا الّن�ّس.

ة اأو الدولة
ّ
4 - البونابارتي

ة 
ّ
�سيا�سي ارتداٍد  ظاهرة   ١٨٤٨ العام  ثورات  ا�ستدعْت 

اأّدت اإىل املزيد من التحّدي ملارك�س يف مفاهيمه للدولة 

والطبقة. اإّنها نظام الرّدة امل�ساّدة للثورة الذي جاء بلوي 

نابليون اإىل احلكم.

ال�سيغة  حتّدى  ة 
ّ
البونابارتي الظاهرة  اكت�ساف  اإّن   

« عن الدولة مبا هي 
ّ
طة الواردة يف »البيان ال�سيوعي

ّ
املب�س

ة 
ّ
البونابارتي مع  يبدو  الربجوازّية.  حلكم  التنفيذّي  اجلهاز 

م فوق الطبقات. ينتقل مارك�س من التعيني 
ّ
وكاأن الدولة حتو

التعبري، فيقول  اإن جاز   ،
ّ
تعينٍي نوعي اإىل  للدولة   

ّ
الوظيفي
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ة. وي�سّدد 
ّ
 لل�رساعات الطبقي

ّ
اإّن الدولة هي النتاج احلكمي

ن�ساأْت  التي  التنفيذّية  لل�سلطة  ًا 
ّ
ن�سبي امل�ستقّلة  ة 

ّ
القو على 

ي�سّميه  ما  اإىل  الدولة  لت 
ّ
حتو بحيث  الأّول  نابليون  منذ 

 مثل 
ّ
ًا خميفاً، يحيط بج�سم املجتمع الفرن�سي

ّ
»ج�سماً طفيلي

قماط وي�سّد عليه كل م�ساّمه« )١٨ برومري، 2٣٧(.

: هو 
ّ
بونابارت حالٌة خمتلفة من حالت التمثيل الطبقي  

ة 
ّ
 واحد ميكنه اأن ميّثل عّدة طبقات اجتماعي

ّ
فاعٌل �سيا�سي

نة. 
ّ
قْدر ما ميكن اأن يتعّدد الفاعلون الذين ميّثلون طبقًة معي

علمًا باأّن هذا الّنمط من التمثيل ل ياأتي من دون غلبة.

لكي ي�ستطيع الإمرباطور اّدعاء متثيل كاّفة الطبقات،   

املالكني  الفاّلحني  �سغار  طبقة  اأّولً  ميّثل  اأن  عليه  كان 

ممّثل  هو  مبا  فقط  لي�س  الإمرباطور،  يظهر  التي  لالأر�س 

التي حتميهم من  الدولة  واإّنا مبا هو  ة، 
ّ
القومي انت�ساراتهم 

 للفاّلحني 
ّ
الطبقات الأخرى »من هنا اأن النفوذ ال�سيا�سي

من �سغار مالكي الأر�س يلقى تعبريه النهاّئي يف ال�سلطة 

التنفيذّية التي تخ�سع املجتمع لها« )١٨ برومري(. 

ولأّنه اّدعى اأّنه فوق الطبقات، �سعى بونابارت اإىل اأن   

الذي �سوف  الثمن  اأخرى. وذلك هو  ميّثل كّل طبقة �سّد 

تدفعه الطبقات املالكة خ�سو�سًا عندما ياأتيها »خمّل�ٌس« 

التمثيل  على  بونابارت  ق�سى  والنظام:  الأمن  با�سم 

بالدولة ذات   للطبقات ليتوىّل متثيلها 
ّ
ال�سيا�سي  

ّ
الربملاين

فالقاعدة  الطبقات.  من  لعدٍد  املختلفة  ال�ستدعاءات 

 ال�سغري ي�سارعها 
ّ
الفاّلحية القائمة على الإنتاج ال�سوقي

 
ّ
 الداخلي

ّ
عي

ّ
ة يف َطورها التو�س

ّ
ة ال�سناعي

ّ
متثيل الراأ�سمالي

البنى  بناء   
ّ
البونابارتي الدولة  جهاز  فتوىّل   .

ّ
واخلارجي

 
ّ
ع الكولونيايل

ّ
ة للت�سنيع وتنميته املبادرة اإىل التو�س

ّ
التحتي

ة بهذا املعنى 
ّ
من اجلزائر و�سورية اإىل املك�سيك. البونابارتي

الدولة  بني  فيها  ز 
ّ
ميي التي  مارك�س  ملقولة  تعديٌل جذريٌّ 

ة اإىل التدّخل بالعنف من اأجل حماية 
ّ
ة امل�سطر

ّ
الإقطاعي

افرتا�س  على  ة، 
ّ
الراأ�سمالي والدولة  وم�ساحلها،  �سلطتها 

للربجوازّية يف  املبا�رس  التدّخل  فقط  تتطّلب  الثانية  اأّن 

ة. 
ّ
احلياة ال�سيا�سي

منف�سٍل  دولة  بوجود جهاز  مارك�س  اعرتاف  هنا  من   

لإنقاذ  الربجوازّية  اإليه  حتتاج   »
ّ
املدين »املجتمع  عن 

�سيطرتها اأو الدفاع عنها، يف ظروف الأزمات خ�سو�سًا، 

زاً من ال�سطهاد متار�سه الدولة على املجتمع 
ّ
يحمل نطًا ممي

، مبا يتجاوز ا�ستغالل راأ�س املال للربوليتاريا. وهذا 
ّ
املدين

اأّنها  على  الربوليتارّية  للثورة  مارك�س  ر 
ّ
ت�سو ر 

ّ
يرب ما 

د ثورة لإنهاء ال�ستغالل الراأ�سمايّل واإّنا هي 
ّ
لي�ست جمر

ر املجتمع من �سيطرة الدولة عليه.
ّ
اأي�سًا ثورة حتر

هو  مبا   »
ّ
املدين »املجتمع  مفهوم  اإىل  مارك�س  يلجاأ   

كانت  والتي  ال�سلطة،  الواقعة خارج  �سات 
ّ
املوؤ�س جمموع 

 
ّ
وال�سناعي  

ّ
املايل الربجوازّي  املجتمع  زمانه  يف  تعني 

، باملقارنة مع الدولة اأو 
ّ
النا�سئ يف كَنف املجتمع الإقطاعي

ة 
ّ
ة البريقراطي

ّ
« الذي هو الدولة امللكي

ّ
»املجتمع ال�سيا�سي

ة الأر�س. 
ّ
املمثلة لأر�ستقراطي

عّدة  من  ٌن 
ّ
مكو مارك�س  عند   »

ّ
املدين »املجتمع  لكّن   

التناق�س  يتجّلى  هكذا  ومت�سارعة.  متناق�سة  طبقات 

الدولة  يف  ة 
ّ
والقانوني ة 

ّ
ال�سيا�سي امل�ساواة  بني  الأ�سا�س 

املجتمع  يف  ة 
ّ
والجتماعي القت�سادّية  امل�ساواة  وعدم 

، ما ترتّتب عليه نتيجتان:
ّ
املدين

حلماية  الأ�سا�س  الركيزة  اإىل  الدولة  ل 
ّ
تتحو الأوىل،   

.
ّ
ة، اإلخ( يف املجتمع املدين

ّ
ة )واملناطقي

ّ
الالم�ساواة الطبقي

القت�سادّية  ة 
ّ
الجتماعي الالم�ساواة  ترتّد  الثانية،   

ة 
ّ
والقانوني ة 

ّ
ال�سيا�سي امل�ساواة  تخريب  اإىل  ة 

ّ
والجتماعي

يف  والتمييز  ة 
ّ
الدميقراطي نخر  اأي  الدولة.  يف  للمواطنني 

ة ذاتها.
ّ
ة والقانوني

ّ
امل�ساواة ال�سيا�سي

اجلذرّي،   
ّ
الدميقراطي مارك�س  كارل  ر 

ّ
ت�سو هكذا   

احلّل  مبا هي  ة 
ّ
ال�سرتاكي ًا، زمن ١٨٤٨، 

ّ
فل�سفي  

ّ
ال�سيوعي

ة 
ّ
ال�سيا�سي ة 

ّ
الدميقراطي ي�ستكمل  الذي  التناق�س  لهذا 

»اجلمهورّية  ببناء  اأو  ة« 
ّ
الجتماعي ة 

ّ
»الدميقراطي بتحقيق 

بعبارة  الثائرون.  باري�س  عّمال  �سّماها  كما  ة« 
ّ
الجتماعي

ة 
ّ
للدميقراطي ة هي تكملٌة 

ّ
املجتمع حيث ال�سرتاكي اأخرى، 

 يحّقق 
ٍّ
 واقت�ساديٍّ و�سيا�سي

ٍّ
مبا هي حتقيٌق لنظاٍم اجتماعي

ة يف املجتمع.
ّ
ة يف الدولة والدميقراطي

ّ
املطابقة بني الدميقراطي

وهذا هو اأ�سا�س فكرة مارك�س عن ا�سمحالل الدولة   

ي�سّميه  الذي  ال�سامل،   
ّ
الإن�ساين ر 

ّ
التحر يعادل  الذي 

هي  وتلك  احلرّية.  عامل  اإىل  ال�رسورة  عامل  من  النتقال 

د 
ْ
الفر بني  التناق�س  حتّل  التي  ة 

ّ
ال�سرتاكي ة 

ّ
الدميقراطي

 
ّ
احلر ر 

ّ
التطو هو  فرد  لكّل   

ّ
احلر ر 

ّ
التطو »حيث  واملجتمع، 

 
ّ
العملي املعنى  حول  اإيغلنت  تريي  مقالة  )انظر  للجميع« 

ل�سمحالل الدولة يف مكان اآخر من هذا العدد(.

»المجتمع المدني« عند ماركس مكون من عدة طبقات متناقضة 
ومتصارعة. هكذا يتجلى التناقض األساس بين المساواة السياسية 
والقانونية في الدولة وعدم الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمساواة
االقتصادية واالجتماعية في المجتمع المدنـــــــــــــــــــــــــي.
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فيلسوف، منّظر 
يف األدب، مفّكر 
ماركيّس، وأحد 
أهشر نّقاد األدب يف 
بريطانيا. من أعماله 
»الماركسّية والّنقد 
األديّب« )6 ١97(، 
»فكرة الثقافة« 
)2000(، »معىن 
احلياة« )2007(، 
»لماذا كان ماركس 
عىل حّق« )20١١(، 
»أمل دون تفاؤل« 
)20١5(، »الماّدّية« 
.)20١6(

تريي إيغلت

ماركس والدولة

اً لدوداً للدولة. يف الواقع، كان يتطّلع علنًا 
ّ
كان مارك�س عدو

اإىل زمٍن ياأتي ت�سمحّل فيه الدولة. قد يجد نّقاده اأّن هذا 

اإدانة مارك�س  ته، لكن ل ي�سعهم 
ّ
 يف طوباوي

ّ
الأمل عبثي

يف الوقت نف�سه على حما�سته للحكم ال�ستبدادّي.

ته. ما اأمل 
ّ
ًا يف طوباوي

ّ
  واحلال، مل يكن مارك�س عبثي

 مل يكن الدولة 
ّ
مارك�س با�سمحالله يف املجتمع ال�سيوعي

اأّي ثقافة حديثة مرّكبة ل بد لها  ة. 
ّ
مبعنى الإدارة املركزي

ن مثل تلك الإدارة.
ّ
من اأن تت�سم

»راأ�س  من  الّثالث  اجلزء  يف  مارك�س  كتب  بالفعل   

م�سرتكة  »ن�ساطات  املو�سوع، عن  ذهنه هذا  املال«، ويف 

الدولة مبا هي جهاٌز  اإّن  تن�ساأ من طبيعة كّل اجلماعات«. 

. الدولة مبا هي اأداة عنف هي ما ياأمل 
ّ
اإدارّي �سوف ت�ستمر

�سوف   »
ّ
ال�سيوعي »البيان   يف 

ّ
عرب وكما  زوالها.  مارك�س 

 .
ّ
ة طابعها ال�سيا�سي

ّ
ة يف ظّل ال�سيوعي

ّ
تفقد ال�سلطة العام

اأّن  على  مارك�س   
ّ
اأ�رس زمانه،  يف  ني 

ّ
الفو�سوي �سّد   

يجب  الذي  ما  فقط.  املعنى  بهذا  تختفي  �سوف  الدولة 

�سائر  على  ت�سيطر  ٍة 
ّ
اجتماعي طبقٍة  حكم  هو  ينتهي  اأن 

وق 
َ
�س امتحانات  وميادين  ة 

ّ
العام احلدائق  املجتمع. 

ارات �سوف تبقى. 
ّ
ال�سي

ة باردة. لي�ست بالبداهة 
ّ
يرى مارك�س اإىل الدولة بواقعي  

طبقاٍت  مع  تعاطيه  يف  من�سفًا  ًا، 
ّ
�سيا�سي اً 

ّ
حيادي جهازًا 

الّنزاع بني راأ�س  اأهواء يف  اإطالقًا بال  مت�سارعة. ول هي 

املال والعمل.

ة 
ّ
امللكي �سّد  ثورات  تعلن  اأن  الدولة  وظيفة  لي�ست   

النظام  عن  تدافع  اأن  وجودها  رات 
ّ
مرب بني  فمن  ة. 

ّ
الفردي

اإذا  تغيريه.  على  يعملون  الذين  �سّد  القائم   
ّ
الجتماعي

كان هذا النظام ظاملًا، تكون الدولة ظاملة بذاك املقدار هي 

اأي�سًا. هذا ما اأراد مارك�س اأن يرى له نهاية، ل امل�سارح 

ة.
ّ
ة اأو خمتربات الأدلّة اجلنائي

ّ
الوطني

الدولة منحازة

الدولة  اإّن  القائلة  الفكرة  يف  ُمظلمًا  ًا 
ّ
موؤامراتي �سيء  ل 

ن يفّكر على هذا الّنحو مل ي�سارك يف تظاهرة 
َ
منحازة. كّل م

ة 
ّ
الراأ�سمالي ة بني 

ّ
ة حيادي

ّ
الليربالي الدولة  ة موؤّخراً. 

ّ
�سيا�سي

ومنتقديها اإىل اأن يبدو اأّن النّقاد باتوا على اأهبة النت�سار. 

واإذا  ال�سَغب،  ق مكافحة 
َ
املياه وفر ك بخراطيم 

ّ
اإّذاك تتحر

اباتها. ل اأحد ي�سّك يف 
ّ
ما عجزْت هذه، تتدّخل الدولة بدب

اأنظ  الأمر  ما يف  كّل  عنيفة.  تكون  اأن  الدولة  مبقدور  اأّن 

يف  العنف  يخدم  ن 
َ
م مل�ساألة  جديداً  جوابًا  قّدم  مارك�س 

نهاية املطاف. ينتمي الإميان بتنزيه الدولة عن امل�سالح اإىل 

نعي�س يف  قد  اأنّنا  تتوّقع  التي  املقولة  ل  التهوميات،  عامل 

تها النزقة. يف 
ّ
زمٍن ل ت�سطر فيه الدولة لّلجوء اإىل عدواني

الواقع، حتى الدولة نف�سها مل تعد توؤمن باأنّها منّزهة عن 

امل�سالح. اإّن افراد ال�رسطة الذين يعتدون بال�رسب على 

ني مل يعودوا يّدعون 
ّ
اٍل ُم�رسبني اأو على متظاهرين �سلمي

ّ
عم

احلكومات  فيها  مبا  واحلكومات،  اأ�ساًل.  حياٍد  على  اأنّهم 

ة. 
ّ
الي

ّ
ة، مل تعْد تكرتث لإخفاء عدائها للحركة العم

ّ
الي

ّ
العم

كما يعّلق جاك ران�سيري »اإّن اأطروحة مارك�س التي كانت 

د 
ّ
ة لقولها اإّن احلكومات اإْن هي اإّل جمر

ّ
ة ذات مر

ّ
ف�سائحي

امنا هذه واقٌع 
ّ
، هي يف اأي

ّ
وكالء اأعمال لراأ�س املال العاملي

اإّن  ون«. 
ّ
ون« كما »الليربالي

ّ
 يّتفق عليه »ال�سرتاكي

ّ
بديهي

التماهي املطلق لل�سيا�سة مع اإدارة راأ�س املال مل يعد ذلك 

ة، اإنّه 
ّ
 امل�سني الذي يختبئ خلف »اأ�سكال« الدميقراطي

ّ
ال�رس

تها 
ّ
احلقيقة املعَلنة جهاراً والتي تكت�سب احلكومات �رسعي

من خاللها«. 

غري اأّن هذا ل يعني اأنّنا ن�ستطيع التخّلي عن ال�رسطة   

ق مكافحة ال�سَغب. 
َ
واملحاكم وال�سجون بل وحتى عن فر

ًة يف حال وجود ع�سابة 
ّ
فالأخرية، مثاًل، قد تكون �رسوري

ة. 
ّ
ٍة اأو نووي

ّ
دين باأ�سلحة كيميائي

ّ
ني املزو

ّ
طليقٍة من الإرهابي
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من  ني 
ّ
الي�ساري من  القلب  حانية  الف�سيلة  لتلك  بّد  ول 

يح�سل   
ٍّ
دولتي عنٍف  كّل  لي�س  احلقيقة.  بهذه  العرتاف 

يف  ز 
ّ
ميي نف�سه  مارك�س  القائم.  الو�سع  عن  الّدفاع  با�سم 

ة 
ّ
الطبقي الوظيفة  بني  املال«  »راأ�س  من  الّثالث  اجلزء 

مينعون  الذين  ال�رسطة  اأفراد  للدولة.  ة 
ّ
احليادي والوظيفة 

على  املوت  حتى  العتداء  من  ني 
ّ
العن�رسي ة 

ّ
البلطجي

ة. 
ّ
فون مبا هم عمالء للراأ�سمالي

ّ
�ساٍب اآ�سيوّي لي�سوا يت�رس

لالغت�ساب  �سن 
ّ
تعر اللواتي  للن�ساء  املّجهزة  وال�سقق 

اط 
ّ
الّدولة. �سب اأمثلًة قامتة عن القمع الذي متار�سه  لي�ست 

الّتحري الذين ي�سادرون كومبيوتراٍت معباأة ببورنوغرافيا 

ما  بفظاظة.  الإن�سان  لي�سوا يخرقون حقوق  الأطفال  عن 

�سة لالعتداءات، 
ّ
ة ف�سوف تبقى معر

ّ
ة اإن�ساني

ّ
ي
ّ
دام هناك حر

وبع�س تلك العتداءات قد ي�سل اإىل حّد م�ستفَظع بحيث 

الآخرين.  اأمان  اأجل  من  مرتكبيها  احتجاز  ي�ستوجب 

اأمكنٍة لالقت�سا�س من املحرومني  د 
ّ
ال�سجون جمر لي�ست 

ًا، مع اأنّه من املوؤّكد اأنّها تخدم تلك الوظيفة اأي�سًا.
ّ
اجتماعي

ًا من تلك 
ّ
لي�س من دليل على اأّن مارك�س قد يرف�س اأي  

املقولت. الواقع اأنّه كان يعتقد اأّن الدولة ميكنها اأن تكون 

د بحما�سٍة الت�رسيعات 
ّ
ة جبارًة يف �سبيل اخلري. لهذا اأي

ّ
قو

زمن  اإنكلرتا  يف  ة 
ّ
الجتماعي الظروف  لتح�سني  الآيلة 

امللكة فكتوريا. ل قمع يف اإدارة ميامت لالأطفال املهجورين، 

ارته على اجلانب ذاته من 
ّ
اأو يف �سمان اأْن ي�سوق كٌل �سي

دولٍة   عن 
ّ
العاطفي الوهم  مارك�س هو  ه  رَف�سَ ما  الطريق. 

ًا. 
ّ
هي منبع ان�سجام، توّحد خمتلف الفئات والطبقات �سلمي

راأى اإىل الدولة على اأنّها م�سدر �سقاٍق اأكرث منها م�سدر 

لكّنها  املجتمع،  متا�سك  لتاأمني  بالتاأكيد  ت�سعى  اأنّها  وفاق. 

تفعل ذلك خدمَة مل�سالح الطبقة احلاكمة يف نهاية املطاف. 

�سة 
ّ
خْلف عدالتها املزعومة يكمن انحياز حديدّي. اأّن موؤ�س

الدولة »تفر�س قيوداً جديدة على الفقراء، ومتنح �سلطات 

د قوانني التمّلك وعدم امل�ساواة، 
ّ
جديدة لالأغنياء... اأنّها توؤب

ف، 
ّ
ة اإىل حقٍّ غري قابٍل للت�رس

ّ
ل اأعمال ال�سلب الذكي

ّ
حتو

الدولُة  �س 
ّ
تعر الطامعني،  من  عدد  خدمة  �سبيل  ويف 

هذه  والبوؤ�س«.  ة 
ّ
والعبودي الدائم  للعمل  جمعاء  الب�رسيَة 

الدولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مصدر شقاق أكثر منها مصدر
وفاق. أنها تسعى بالتأكيد لتأمين تماسك الــــــــــــــــــمجتمع،
لكنها تفعل ذلك خدمة لمصالح الطبقة الحاكمـــــــــــــــــــة.
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و يف 
ّ
لي�ست كلماِت مارك�س، اإنّها كلمات جان جاك رو�س

د خارج 
ّ
»خطاب عن عدم م�ساواة«. مل يكن مارك�س يغر

والمتياز  الدولة  �سلطة  بني  العالقة  معاينته  يف  ال�رسب 

اأنّه مل يحمل تلك الأفكار با�ستمرار. مبا   
ٌ
. �سحيح

ّ
الطبقي

ة 
ّ
هو تلميذ �ساب لهيغل، حتّدث عن الدولة بتعابري اإيجابي

ًا. وحتى عندما 
ّ
اقة. لكّن هذا كان قبل اأن ي�سري مارك�سي

ّ
بر

.
ّ
 على اأنّه لي�س مبارك�سي

ّ
اً، ظّل ي�رس

ّ
�سار مارك�سي

اأن  يجب  والتوافق  الت�ساوق  عن  يتحّدثون  الذين   

ة 
ّ
ال�سناعي ة 

ّ
الرعي ي�س 

ّ
ق�س نظرة  ت�سميته  ميكن  ما  يدركوا 

عمٍل  اأرباَب  هناك  اأّن  هي  باجلملة،  الفكرة،  الواقع.  اإىل 

اأخرى.  جهة  من  ني 
ّ
عدواني اًل 

ّ
وعم جهٍة  من  ج�سعني 

ليربايّل  الكالم،  رائَق  الو�سط،  يقبع يف  الالئق  ي�س 
ّ
الق�س

ة، اأن يجمع بني الطرفني املت�سارعني. 
ّ
الّذهن، يحاول، بغريي

ولكن ملاذا يجب اأن يكون الو�سط هو املوقع الأن�سب الذي 

يجب اأن يحتّله املرء؟ ملاذا نيل اإىل اأن نرى اأنف�سنا على 

 الّنا�س يف الأطراف؟ اإّن اعتدال املرء 
َ
اأنّنا يف الو�سط و�سائر

ف الآخر، يف نهاية املطاف. لن تلقى اأنا�سًا 
ّ
اإْن هو اإّل تطر

ون 
ّ
بني، اأكرث ممّا �ستلقى اأنا�سًا ي�سم ون اأنف�سهم متع�سّ

ّ
ي�سم

ن يتحّدث عن امل�ساحلة 
َ
 اإنّه هل تلقى م

ّ
اأنف�سهم »فالن«. ثم

اأن  ني 
ّ
الأ�سلي ال�سّكان  ُيقنع  اأو  رّق،  واأ�سحاب  اأرّقاء  بني 

هو  ما  لإبادتهم؟  يخّططون  الذين  على  باعتداٍل  يحتّجوا 

ة؟
ّ
ة والعداء للعن�رسي

ّ
املوقع الو�سط بني العن�رسي

ّ
الدولة واملجتمع املدين

اإن مل يكن ملارك�س وقت ي�رسفه على الدولة فذلك عائد 

ذلك  فكاأّن  م�ستَلبة.  ٌة 
ّ
قو مبا هي  اإليها  راأى  اأنّه  اإىل  ًا 

ّ
جزئي

الكيان املت�سامي قد �سادر قدراِت الرجال والن�ساء على 

ر م�سريهم بالنيابة 
ّ
ة اأن يقر

ّ
تقرير م�سريهم ذاته، وتوىّل مهم

عنهم. بل اإنّها بلغت الوقاحة بالدولة حّداً �سمحْت لنف�سها 

ة«. بداأ مارك�س نف�سه 
ّ
ة »دميقراطي

ّ
ي تلك العملي

ّ
فيه باأْن ت�سم

 جذرّي وانتهى اإىل ما هو ثورّي، اإذ 
ّ
حياته مبا هو دميقراطي

ة احلّقة من حتويل، 
ّ
اأدرك متامًا مقدار ما تتطّلبه الدميقراطي

 اإنّه 
ّ
. ثم

ّ
وقد حتّدى �سلطة الدولة املت�سامية مبا هو دميقراطي

ة اإىل حّد اأنّه 
ّ
يادة ال�سعبي

ّ
ًا بال�س

ّ
كان اأي�سًا موؤمنًا اإميانًا كّلي

ة. مل 
ّ
الربملاني ة 

ّ
الدميقراطي ى 

ّ
امل�سم ال�ساحب  ارت�سى ظّلها 

عنه  لينني  ي�سّذ  ومل  املبداأ،  حيث  من  الربملانات  يعار�س 

ت�سعها  اأن  من  اأغلى  ة 
ّ
الدميقراطي اأّن  راأى  لكّنه  ذلك،  يف 

ة، 
ّ
يف عهدة الربملانات وحدها. كان عليها اأن تكون قاعدي

واأن   ،
ّ
املدين املجتمع  �سات 

ّ
موؤ�س كّل  وموّزعة عرب  ة، 

ّ
�سعبي

ة. 
ّ
ال�سيا�سي احلياة  �سمولها  قْدر  ة 

ّ
القت�سادي احلياة  ت�سمل 

ل   
ّ
الفعلي  

ّ
الذاتي احلكم  تعني  اأن  ة 

ّ
الدميقراطي على  كان 

وافق  التي  الدولة  اإّن  ة. 
ّ
�سيا�سي نخبٍة  اإىل  املوكل  احلكم 

باأنف�سهم،  املواطنني لأنف�سهم  عليها مارك�س كانت حكم 

ة.
ّ
ة �سّد الأكرثي

ّ
ل حكم الأقّلي

عن  انحرفْت  قد  الدولة  اأّن  يرى  مارك�س  كان   

فمثاًل،  الثنني.  بني   
ٌ
فا�سح تناق�ٌس  ونا   .

ّ
املدين املجتمع 

يف  مواطنون  نحن  مبا  ٍد، 
ّ
جمر نحٍو  على  مت�ساوون،  نحن 

الدولة، لكّننا غري مت�ساوين على نحٍو فاجٍع يف وجودنا 

 خمروقًا 
ّ
. كان ذلك الوجود الجتماعي

ّ
 اليومي

ّ
الجتماعي

كلٌّ  وكاأنّه  عنه  �سورة  تعك�س  الدولة  لكّن  بالّنزاعات، 

متكامٌل بال �سقوق.

من  املجتمَع  ن 
ّ
تكو اأنّها  على  ها 

َ
نف�س الدولة  ترى   

املجتمع  يولد  املجتمع. مل  لذلك   
ٌ
نتاج اأعلى، يف حني هي 

من الدولة، الأحرى اأّن الدولة هي املُتطّفل على املجتمع. 

الرتكيبة كّلها واقفة على راأ�سها. وكما قال اأحد املعّلقني 

ة عاليها �سافلها« وهو 
ّ
ة والراأ�سمالي

ّ
»لقد انقلبت الدميقراطي

ادارة  ة 
ّ
ال�سيا�سي �سات 

ّ
املوؤ�س تتوىّل  اأن  من  بدًل  اأنّه  يعني 

ادارة تلك  تتوىّل  التي  ة هي 
ّ
الراأ�سمالي اإّن  ة، ها 

ّ
الراأ�سمالي

 
ّ
�سات. املتكّلم هو روبرت راي�س، وزير عمل اأمريكي

ّ
املوؤ�س

اً. كان هدف 
ّ
�سابٌق، ل �سكوك حوله باأنّه قد يكون مارك�سي

مارك�س جت�سري الفجوة بني الدولة واملجتمع، بني ال�سيا�سة 

ة، باأْن يذيب الأوىل يف الثانية. وهذا ما كان 
ّ
واحلياة اليومي

يف  يطالبوا  اأن  والّن�ساء  جال 
ّ
الر على  ة. 

ّ
دميقراطي يه 

ّ
ي�سم

اإّن  لطات التي �سلبْتها الدولة منهم. 
ّ
ة بال�س

ّ
حياتهم اليومي

نقي�سها.  ولي�سْت  ة، 
ّ
الدميقراطي ا�ستكمال  ة هي 

ّ
ال�سرتاكي

ة 
ّ
الدميقراطي عن  املدافعون  يكرث  ملاذا  اأفهم  اأن  وي�سعب 

الذين يعرت�سون على هذه الروؤية.

ال�سلطة  اإّن  تقول  ني 
ّ
املارك�سي بني  �سائدة  فكرة   

عة 
ّ
ة الآن تقع يف البنوك وكربيات ال�رسكات املجم

ّ
الفعلي

مع  مديريها،  اأحٌد  ينتخب  مل  التي  ة، 
ّ
املالي �سات 

ّ
واملوؤ�س

ال�سلطة  اإّن  الب�رس.  ماليني  حياة  يف  توؤّثر  قراراتهم  اأّن 

بين  والمجتمع،  الدولة  بين  الفجوة  تجسير  ماركس  هدف  كان 
وهذا  الثانية.  في  األولى  يذيب  بأن  اليومية،  والحياة  السياسة 
ما كان يسميه ديمقراطية. على الرجال والنساء أن يطالبوا في 
حياتهم اليومية بالسلطات التي سلبت منهم. إن االشتراكية هي 
استكمال الديمقراطية، وليست نقيضـــــــــــــــــــــــــــــــــــها.
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ة اإْن هي اإّل اخلادم املُطيع لـ»اأ�سياد الكون«، اإىل 
ّ
ال�سيا�سي

واآخر،  وقٍت  بني  احلكومات  توؤنّبهم  قد  ذاك.  اأو  احلّد  هذا 

املعادي  ال�سلوك  »قانون  با�ست�سدار  ت�سفعهم  حتى  اأو 

ون لدفع اأرباب العمل 
ّ
للمجتمع«، لكْن اإذا �سعى ال�سيا�سي

ال�سجون  واحلب�س يف  �سون لالعتقال 
ّ
يتعر الإفال�س  اإىل 

الدولة  ببال  التابعة لهم. قد يخطر  الأمن  ات 
ّ
على يد قو

 .
ّ
ر الب�رسّي الناجت من الّنظام احلايل

ّ
اأن مت�سح بع�س ال�رس

ٍة من جهة ول�ستعادة 
ّ
اإن�ساني ذلك لعتباراٍت  تفعل  اإنّها 

ثة من جهٍة اأخرى. وهذا ما هو معروٌف 
ّ
�سمعة النظام امللو

ال�سيا�سة  ترابط  اأّن  الواقع  ة. 
ّ
الجتماعي ة 

ّ
بالدميقراطي

بالقت�ساد هو ال�سبب يف اأّن الدولة التي نعرفها ل ميكن 

»احلرب  مارك�س يف  كتب  ة. 
ّ
ا�سرتاكي لأهداٍف  اختطافها 

اإلقاء  ميكنها  ل  العاملة  الطبقة  اأّن  فرن�سا«  يف  ة 
ّ
الأهلي

وت�سخريها  اجلاهزة  الدولة  ة 
ّ
اآلي على  بب�ساطٍة  القب�س 

جاهزاً  انحيازاً  ن 
ّ
تت�سم ة 

ّ
الآلي تلك  لأّن  ذلك  خلدمتها. 

بفْقر  امل�سابة  ة، 
ّ
الدميقراطي �سيغتها  اإّن  الواقع.  لالأمر 

امل�سيِطرة  امل�سالح  ينا�سبان  لل�سفقة  املثري  وبوؤ�سها  الّدم 

ة.
ّ
واملعادية للدميقراطي

كوميونة باري�س منوذجًا

 
ّ
ال�سعبي  

ّ
الذاتي احلكم  ملارك�س عن  الرئي�س  النموذج  اإّن 

هو كوميونة باري�س ١٨٧١، عندما �سيطر �سعب باري�س 

ة 
ّ
الفرن�سي العا�سمة  بنف�سه يف  مقاليد حياته  العامل على 

لعدٍد من الأ�سهر امل�سطربة. كانت الكوميونة، كما ي�سفها 

من  نة 
ّ
متكو فرن�سا«،  يف  ة 

ّ
الأهلي »احلرب  يف  مارك�س 

ال�سّغيلة،  من  معظمهم  ني، 
ّ
حمّلي اٍت 

ّ
بلدي جمال�س  اأع�ساء 

الثقة  نزع  لناخبيهم  وميكن   
ّ
ال�سعبي بالقرتاع  انُتخبوا 

 رواتب موازية لرواتب 
َ
ة لقاء

ّ
عنها. مور�ست اخلدمة العام

ال�رسطة  و�سارت  املحرتف،  اجلي�ُس   
َ
األغي وقد  ال، 

ّ
العم

ا ال�سلطات التي كانت متار�سها 
ّ
م�سوؤولًة اأمام الكوميونة. اأم

الكوميونة  اأن�سار  توىّل  فقد  �سابقًا  ة 
ّ
الفرن�سي الدولة 

ة، فيما 
ّ
ممار�ستها بدلً منها. ُنفي الق�ساو�سة من احلياة العام

رْت من 
ّ
ة لل�سعب العامل وحتر

ّ
�سات التعليمي

ّ
ُفتحت املوؤ�س

ون 
ّ
العام املّدعون  الق�ساة  معًا.  والدولة  الكني�سة  تدّخل 

انتخابًا  ُينتخبوا  اأن  عليهم  بات  ة 
ّ
العام اخلدمات  وموّظفو 

واأن يكونوا م�سوؤولني جتاه ال�ّسعب الذي ميلك القدرة على 

ة 
ّ
امللكي اإلغاء  الكوميونة  رت 

ّ
قر منهم. كذلك  الثقة  �سحب 

.
ّ
ة با�سم الإنتاج التعاوين

ّ
الفردي

ثالث  كّل  ة 
ّ
مر التقرير  من  »بدَل  مارك�س:  كتب   

ي�سيء  احلاكمة  الّطبقة  يف  ع�سٍو  اأّي  �سنوات،  �سّت  اأو 

يف  العاّم  القرتاع  ع  و�سِ الربملان«،  يف  ال�سعب  متثيل 

قائاًل  وي�ستطرد  كوميونات«.  يف  ن 
ّ
املتكو ال�سعب  خدمة 

الطبقة  حكومة  هي  الأ�سا�س  يف  الكوميونة  »كانت 

لتحقيق  اأخرياً  املكت�َسف   
ّ
ال�سيا�سي ال�سكل  العاملة... 

ر القت�سادّي للعمل«. مع اأنّه مل ُيعِف تلك املغامرة 
ّ
التحر

اأع�ساء  اأّن معظم  اإىل  )اأ�سار مثالً  الّنقد  الطالع من  ئة 
ّ
�سي

ني( اإّل اأنّه وجد فيها العديد 
ّ
الكوميونة مل يكونوا ا�سرتاكي

ة. ولقد ُولد 
ّ
من العنا�رس املنتمني اإىل ال�سيا�سة ال�سرتاكي

ذلك ال�سيناريو من ممار�سة الطبقة العاملة ولي�س من اأي 

مر�سوم نظرّي. لفرتٍة وجيزة رائعة توّقفت الدولة عن اأن 

ة ا�ستالٍب واّتخذت بدًل من ذلك �سكل حكومٍة 
ّ
تكون قو

ه بنف�سه. 
َ

يحكم فيها ال�سعب نف�س

الأ�سهر  تلك  خالل  حتّقق  ما  على  مارك�س  اأطلق   

الربوليتاريا«.  ة 
ّ
»دكتاتوري ت�سمية  باري�س  يف  القليلة 

عب 
ّ
الر ق�سعريرَة  ت 

ّ
دب التي  ال�سهرية  عباراته  هي  قليلٌة 

يف عروق نّقاده قْدر ما فعلْت تلك العبارة. مع اأّن ما يعنيه 

ة 
ّ
معة لي�س اأكرث من الدميقراطي

ّ
ئ ال�س

ّ
يف هذا امل�سطلح �سي

 
َ
بب�ساطٍة حكم تعني  الربوليتاريا  ة 

ّ
دكتاتوري اإّن  ة. 

ّ
ال�سعبي

زمن  ة« يف 
ّ
»دكتاتوري مفردة  الأحوال،  كّل  ة. يف 

ّ
الأغلبي

امنا 
ّ
اأي يف  تعنيه  ما  بال�رّسورة  تعني  تكن  مل  مارك�س 

 .
ّ
ال�سيا�سي للّد�ستور   

ّ
قانوين تعني خرقاً غري  كانت  هذه. 

والرجل  امل�ساك�س،  مارك�س  �رسيك  بالنكي،  اأوغ�ست 

ة من 
ّ
ز بكونه ثْد �سجنْته كّل احلكومات الفرن�سي

ّ
الذي متي

عبارة  نَحَت  الذي  هو   ،١٨٨٠ العام  اإىل   ١٨١٥ العام 

ة الربوليتاريا« لتعني احلكم بالنيابة عن الّنا�س 
ّ
»دكتاتوري

هوؤلء  �سلطة  لتعني  مارك�س  ا�ستخدمها  وقد  ني، 
ّ
العادي

ني. انُتخب اأوغ�ست بالنكي رئي�سًا لكوميونة 
ّ
الّنا�س العادي

رئي�سها  يكون  باأن  يكتفي  اأن  عليه  كان  لكْن  باري�س 

الفخرّي فقد كان يف ال�سجن يف تلك الفرتة. 

الدولة وراأ�س املال

الأداة  د 
ّ
اأنّها جمر لو  كما  اأحيانًا  الدولة  عن  مارك�س  كتب 

البروليتاريا تعني ببساطة حكم األغلبية. في كل إن دكتاتورية 
في  األحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال، مفردة »دكتاتورية« 
زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــن ماركس لم تكن تعني ما تعنيه في 
السياسي. للدستور  قانوني  غير  خرقا  تعني  كانت  هذه.  أيامنا 
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ة 
ّ
التاريخي كتاباته  يف  اأنّه  اإّل  احلاكمة.  للّطبقة  املبا�رسة 

الّدولة  ة 
ّ
مهم اإّن  الّدقيقة.  التالوين  على  اأكرث حر�سًا  جتده 

للّطبقة  املبا�رسة  امل�سالح  تقت�رس على خدمة  ة ل 
ّ
ال�سيا�سي

الّتما�سك  على  للحفاظ  اأي�سًا  تعمل  اأْن  عليها  احلاكمة. 

، لكّن هذين الهدفني هما هدف واحد يف نهاية 
ّ
الجتماعي

املطاف، مع ما قد ين�ساأ بينهما من نزاٍع يف املديني الق�سري 

ة واقت�سادّية 
ّ
ة �سيا�سي

ّ
 �سخ�سي

ّ
د الإقطاعي

ّ
ط. ال�سي

ّ
واملتو�س

ظّل  يف  منف�سلتان  الوظيفتني  اأّن  حني  يف  ذاته،  الآن  يف 

ة. اإّن ع�سو الربملان عن دائرتك لي�س هو يف العادة 
ّ
الراأ�سمالي

ة باأنّها حتوم 
ّ
رّب عملك. هذا يعني اأّن ظهور الدولة الراأ�سمالي

د مظهٍر فقط. اإّن مدى 
ّ
ة لي�س جمر

ّ
فوق العالقات الجتماعي

الّظروف  على  يتوّقف  املاّدّية  امل�سالح  الدولة عن  ا�ستقالل 

ة. يبدو اأّن مارك�س يحاجج باأنّه يف ظّل نط 
ّ

ة املتغري
ّ
التاريخي

ّي ال�سخمة التي 
ّ
ن اأعمال الر

ّ
الإنتاج الآ�سيوّي، الذي يت�سم

ة 
ّ
اإّل الدولة، تكون الدولة هي القو ل ميكن اأن ت�سطلع بها 

املبتَذلة«  ة 
ّ
»املارك�سي ى 

ّ
ت�سم ما  اإّن  امل�سيِطرة.  ة 

ّ
الجتماعي

تنحو نحو الفرتا�س بوجود عالقة متاثل بني الدولة والطبقة 

احلال  هذا  فيها  يكون  منا�سبات  ة 
ّ
وثم اقت�سادّيًا،  دة 

ّ
ال�سي

ة اأوقاٌت تتوىّل فيها الطبقة املالكة اإدارة الدولة 
ّ
�سحيحًا. ثم

مبا�رسة. اإّن جورج بو�س وزمالءه من رجال الّنفط مثاٌل على 

هو  بو�س  اإجنازات   
ّ
اأهم من  واحداً  اإّن  اأخرى،  بعبارٍة  ذلك. 

اأنّه  اأي�ساً  املبتذلة على حّق. ويبدو  ة 
ّ
املارك�سي اأّن  اأثبت  اأنّه 

اأب�سع  ارة لكي يبدو النظام الراأ�سمايّل على 
ّ
بذل جهوداً جب

ا اإذا كان 
ّ
ة تدعو اإىل الت�ساوؤل عم

ّ
ره، وهي واقعة اإ�سافي

َ
�سو

ني!
ّ
اً يف خدمة الكورّيني ال�سمالي

ّ
الرجل يعمل �رس

غري اأّن العالقات قيد البحث اأكرث تعقيداً ممّا قد توحي   

به اإدارة بو�س. يف الواقع، اإّن كّل �سيء تقريبًا يف الوجود 

ة فرتاٌت 
ّ
الإن�سايّن هو اأكرث تعقيداً ممّا يوحي به. فمثالً، ثم

حتكم فيها طبقة بالنيابة عن طبقٍة اأخرى. يف اإنكلرتا القرن 

ة 
ّ
الأر�ستقراطي كانت  مارك�س،  اأ�سار  كما  ع�رس،  التا�سع 

احلاكمة  ة 
ّ
ال�سيا�سي الطبقة  هي  تزال  ل   Whigs ١

الِوغز 

امل�سيطرة  الطبقة  كانت  الو�سطى  ة 
ّ
ال�سناعي الطبقة  فيما 

وقد  الثانية.  الثانية.  م�سالح  متّثل  الأوىل  فاإذاً  اً، 
ّ
اقت�سادي

 فرن�سا يف 
َ
حاجج مارك�س اأي�سًا باأّن لوي بونابارت حَكم

ة يف حني كان يقّدم نف�سه 
ّ
ة املالي

ّ
خدمة م�سالح الراأ�سمالي

وعلى  لالأر�س.  املالكني  الفاّلحني  �سغار  ممّثُل  اأنّه  على 

ون يف خدمة م�سالح 
ّ
النازي اإىل حدٍّ ما، حكم  نحو �سبيٍه 

ة الكربى، لكْن فعلوا ذلك من خالل اإيديولوجيا 
ّ
الراأ�سمالي

كانت ذات منظور وا�سٍح يف متثيله الّطبقات الّدنيا. وكان 

العليا  الطبقة  ي 
ّ
طفيلي �سّد  غ�سبهم  جام  ون 

ّ
ي�سب هوؤلء 

اليقظني  غري  يح�سبها  قد  بطرائق  الك�ساىل  والأغنياء 

هوؤلء  يكن  ومل  اأ�سيلة.  ة 
ّ
راديكالي اأنّها  على  ًا 

ّ
�سيا�سي

بالّتاأكيد  هي  ة 
ّ
الفا�سي اأّن  ذلك  هذا.  راأيهم  يف  خمطئني 

ة. اإنّها ت�سيق بح�سارة الّطبقات 
ّ
لوٌن من األوان الراديكالي

ة 
ّ
راديكالي هذه  اأّن  الأمر  يف  ما  كّل  ة. 

ّ
الليربالي الو�سطى 

ة الي�سار. 
ّ
اليمني بدل اأن تكون راديكالي

ة
ّ
ة، اال�شرتاكي

ّ
ال�شلطة، الدميقراطي

�س 
ّ
ني، مل يكن مارك�س يتح�س

ّ
خالفًا لعدٍد كبرٍي من الليربالي

من  املحرومني  م�سلحة  من  لي�س  بذاتها.  ال�سلطة  من 

 كريه، خ�سو�سًا 
ٌ
ال�سلطة اأن ُيقال لهم اإّن كّل �سلطٍة �سيء

تبدو  الذين  ال�سلطة.  فائ�ساً من  ميلكون  الذين  من طرف 

التعيري  ن 
ّ
تت�سم اأنّها  على  دائماً  »�سلطة«  كلمة  لهم 

 
ّ
الإن�ساين ر 

ّ
التحر ة 

ّ
ق�سي ال�سلطة يف  اإّن  حمظوظون حّقًا. 

ل يجوز خلطها بال�ستبداد. اإّن �سعار »ال�سلطة ال�سوداء« 

اأنّنا  اإّل  �سلطات!«.  كّل  »لت�سقط  بكثري من �سيحة  اأقوى 

ة حّقاً اإّل اإذا 
ّ
ري

ّ
لن نعرف اأّن مثل تلك ال�سلطة �سلطٌة حتر

معنى  بل   
ّ
احلايل ال�سيا�سي  الّنظام  ل 

ّ
حتو اأن  يف  جنحْت 

ا�ستبدال  ن 
ّ
تت�سم ل  ة 

ّ
ال�سرتاكي اإّن  اأي�سًا.  ذاته  ال�سلطة 

باري�س،  باآخر. يف حديثه عن كوميونة  احلّكام  من  فريق 

لَحَظ مارك�س »مل تكن ثورًة لنْقل الدولة من جناٍح من 

ال�سيطرة  اآلة  لتحطيم  ثورة  واإّنا  اآخر  اإىل  احلاكمة  الطبقة 

ة تعني تغيرياً يف �سميم 
ّ
ة املقيتة ذاتها«. ال�سرتاكي

ّ
الطبقي

ه باهتة بني ما تعنيه كلمة »�سلطة« 
َ
يادة. اأوجه ال�سب

ّ
معنى ال�س

امنا هذه وما كانت تعنيه يف باري�س العام 
ّ
يف لندن يف اأي

١٨٧١. اإّن �سكل ال�سلطة الأكرث جدوى يتمّثل بال�سلطة 

لتلك  ة 
ّ
اجلمعي املمار�سة  تعني  ة 

ّ
والدميقراطي الّذات،  على 

الذي  لطة 
ّ
لل�س �سكل  ل 

ّ
اأو اأّن  التنوير  ع�رس  اأّكد  القدرة. 

باأنف�سنا.  ن�سنعها  التي  ال�سلطة  هو  له  اخل�سوع  ي�ستحّق 

ومع  ة. 
ّ
ي
ّ
احلر معاين  اأثمن  هو  هذا   

ّ
الذاتي امل�سري  وتقرير 

تهم اإّل اأنّه ل تكتمل 
ّ
ي
ّ
اأّن الب�رس قد ُي�سيئون ا�ستخدام حر

قراراتهم  يّتخذوا  باأن  اإنّهم حمكومون  بدونها.  تهم 
ّ
اإن�ساني

عة او طائ�سة بني وقت واآخر - قرارات قد ميتنع عن 
ّ
مت�رس

اّتخاذها م�ستبدٌّ حكيم. لكن عندما ل تكون تلك القرارات 

فارٍغ  �سيء  على  تنطوي  �سوف  فاإنّها  هم،  قراراتهم  هي 

وم�سطنع، مهما تكن حذقة. 

 
ّ
 ال�سلطة على قيد احلياة من احلا�رس الراأ�سمايل

ّ
ت�ستمر  

ذاته.  ال�سكل  يف  لي�س  لكن   
ّ
ال�سرتاكي امل�ستقبل  اإىل 

نف�سها.  هي  تثويٍر  ة 
ّ
لعملي ذاتها  ال�سلطة  فكرة  �س 

ّ
تتعر

 واحداً 
ً
اإّن معنى الدولة.  اإىل  بالّن�سبة   

ّ
والأمر ذاته ي�سح
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ة الدولة« - يحوي 
ّ
من معاين مفردة »دولة« - »ا�سرتاكي

ة لتايغر 
ّ
ات املعرفي

ّ
تناق�سًا يف التعبري قدر ما حتويه النظري

ما.  ُة 
ّ
قو للم�سطلح  يبقى  اآخر،  معنى  يف  لكن،   .

2
وودز

ة، 
ّ
بالّن�سبة اإىل مارك�س، تبقي دولة ما يف ظّل ال�سرتاكي

ة، 
ّ
ال�سيوعي ظّل  يف  ة، 

ّ
ال�سرتاكي يتجاوز  فيما  وفقط 

جهاٌز  هو  مبا  الدولة  اأمام  املجال  ة 
ّ
القمعي الدولة  تخلي 

اأنف�سنا  نحن  ف 
ّ
نتعر قد  دولة  تكون  لن  لكّنها  اإدارّي. 

ل  �سبكة  اإىل  لنا  ي�سري  اأحدهم  فكاأّن  ب�سهولة.  عليها 

ة من اجلماعات التي حتكم نف�سها بنف�سها، وُتدار 
ّ
مركزي

ًا، ويعلن »تلك هي 
ّ
ة منتخبة دميقراطي

ّ
مبرونٍة باإدارة مركزي

اأكرث هيبة  متاماً،  نتوّقع �سيئًا خمتلفًا  الدولة!« فيما نحن 

 ،
ّ
و�سخامة، �سيئًا ي�سبه مثاًل ق�رس و�ست مظن�سرت امللكي

ة[ اأو الأمري 
ّ
اأو �سارع وايت هول ]حيث الأبنية احلكومي

اأندرو الغام�س امللّغز.

دار جانٌب من �سجال مارك�س مع الفو�سوّيني حول مدى   

ًا 
ّ
 فعاًل؟ مل يكن مهم

ّ
ة ال�سلطة بذاتها. هل هذا مهم

ّ
اأ�سا�سي

و�سع  هو �رسورة  اإليه  بالن�سبة   
ّ
مهم هو  ما  مارك�س.  بنظر 

اأن  املرء  على  اأو�سع.   
ٍّ
تاريخي اإطاٍر  يف  ة 

ّ
ال�سيا�سي ال�سلطة 

ي�ساأل اأّية م�سالح ماّدّية تخدمها الدولة، فذلك يف نظره هو 

جذر امل�ساألة. واإذا كان مارك�س نقدّيًا جتاه املحافظني الذين 

املثال، فقد كان ي�سيق �سدراً  اإىل م�ساف  الدولة  يرفعون 

رف�س  يتها. 
ّ
اأهم من  ي�سّخمون  الذين  بالفو�سوّيني  اأي�ساً 

يف�سلها  باأن  م�ستلبة،  ٍة 
ّ
قو اإىل  ال�سلطة  ل 

ّ
يحو اأن  مارك�س 

قائمٍ  ك�سيء  معها  والتعامل   
ّ
الجتماعي حميطها  عن 

ة يف نتاجه 
ّ
ة بني نقاط القو

ّ
بذاته. وهذه بدون �سّك نقطة قو

اأّن ذلك تراَفَق مع نقاط عمى، مثلما يح�سل  اإّل  الفكرّي. 

ما  هو  ال�سلطة  عن  مارك�س  اأغفله  ما  غالبًا.  ة 
ّ
القو لنقاط 

بطريقته  نيت�سه وفرويد كلٌّ  مواطنيه،  اثنان من  به  اعرتف 

يف  لكّن  بذاته،  قائمًا  كائنًا  ال�سلطة  تكون  ل  قد  املغايرة. 

ال�سيطرة  د 
ّ
ملجر ال�سيطرة  ترَف  ميار�س  عن�رساً  داخلها 

 اإّن ال�سلطة 
ّ
وي�ستمتع با�ستعرا�س ع�سالته بدون هدف، ثم

ّخرت 
ُ
�س التي  ة 

ّ
العملي الأهداف  اإىل  بالقيا�س  دائمًا  جتمح 

العالقة  عن  كتب  عندما  بذلك  �سك�سبري  اعرتف  لقد  لها. 

ته »العا�سفة«. اآرييل هو 
ّ
بني برو�سبريو واآرييل يف م�رسحي

للتخّل�س  متحّفز  لكّنه  برو�سبريو،  ل�سلطة  املطيع  الوكيل 

ال�سيادة ليمار�سها هو بنف�سه. بروٍح لعوٍب لكنها  من تلك 

اأهداٌف  هي  مبا  ال�سحرّية  مبَلكاته  ي�ستمتع  اأن  يريد  موؤذية، 

ة. اإّن 
ّ
ده ال�سرتاتيجي

ّ
دة باأهداف �سي

ّ
بذاتها، ل اأن تبقى مقي

التغافل عن  اأداة يعني  د 
ّ
اأنّها جمر ال�سلطة على  اإىل  النظر 

تلك ال�سمة احليوّية من �سماتها، ما قد يوؤّدي بنا اإىل اإ�ساءة 

ارة على الق�رْس. 
ّ
فهم ملاذا تتمّتع ال�سلطة بتلك الطاقة اجلب

خامتة كتاب ملاذا كان مارك�ش على حّق؟  

تريي اإيغلنت  

هذا ما لدينا. كان ملارك�س �سغٌف جارٌف بالفرد و�سكٌّ مريٌب يف الأفكار اجلامدة   

، وكان حذرًا من فكرة 
ّ
دة. مل ي�رسف اأّي وقٍت يف ت�سّور املجتمع املثايل

ّ
املجر

ْهر املعادن وقد ُطبعْت اأرقاُم  امل�ساواة، ومل يحلم بغٍد نرتدي فيه زّي عمال �سَ

« على ظهورنا. التنّوع ل الأحدّية هو ما 
ّ
ت�سجيلنا يف »ال�سمان الجتماعي

اآمل يف حتقيقه. ومل يكن يعّلم اأّن الرجال والّن�ساء �سحايا م�ستكينون يتالعب 

ني، يرى اإىل 
ّ
بهم التاريخ. كان الأ�سّد عداًء جتاه الدولة من املحافظني اليميني

ة، ل عدوٌّ لها. وارتكز نوذجه للحياة 
ّ
ة على اأّنها تعميٌق للدميقراطي

ّ
ال�سرتاكي

. كان يوؤمن اأّن بع�س الثورات ميكن 
ّ
احللوة على فكرة التعبري الفّني الذاتي

. مل يرّكز 
ّ
اً، ومل يكن باأّي حاٍل معار�ساً لالإ�سالح الجتماعي

ّ
حتقيقها �سلمي

قاً على الطبقة العاملة اليدوّية. ول كان يرى املجتمع مبنظار طبقتني 
ّ
تركيزًا �سي

م�ستقطبتني باملُطلق.

مل يقّد�س مارك�س الإنتاج املاّدّي. على العك�س من ذلك، كان يفّكر اأّنه   

ر منه قدر الإمكان. كان مثاله الأعلى هو الرفاه، ل العمل. واإذا 
ّ
يجب التحر

كان اأوىل ذاك القدر من الهتمام لالقت�ساد فمن اأجل تقلي�س �سطوته على 

ة 
ّ
ًا مع اأرقى القناعات الأخالقي

ّ
الب�رسّية. وكانت نزعته املاّدّية قابلة للتوافق كّلي

ة على 
ّ
ة. كال الكثري من املديح للطبقة الو�سطى، وراأى يف ال�سرتاكي

ّ
والروحاني

ة والرفاه املاّدّي. اأّما اآراوؤه عن 
ّ
ّية واحلقوق املدني

ّ
اأّنها وريٌث لكبار مواريث احلر

الطبيعة والبيئة فكانت متقّدمة باأ�سواط مذهلة قيا�سًا لع�رسه. ومل يكن لن�سري 

ة اأو الّن�سال من اأجل 
ّ
 والّن�سال �سّد الفا�سي

ّ
حقوق الن�ساء وال�سالم العاملي

ة التي توّلدت بوحٍي 
ّ
 اأن يكون اأكرث حما�سًة من احلركة ال�سيا�سي

ّ
ر الوطني

ّ
التحر

من موؤّلفاته.

�س له هذا املفّكر؟
ّ
�س للم�سخ قْدر ما تعر

ّ
 تعر

ٌ
فهل ُوِجد اإطالقًا مفّكر  

ني الد�ستورّيني الذي ن�ساأ عن
ّ
Whigs ال�سم الذي يطلق على حزب امللكي  ١

ة املطلقة.
ّ
ثورة العام ١٦٨٨ الد�ستورّية يف مقابل Tories - وهم حزب امللكي  

تني متناف�ستني على العر�س. يف القرن 
ّ
وقد ارتبط احلزبان اأي�سًا باأ�رستني ملكي  

 حيث مّثل »الويغز« - حزب 
ّ
التا�سع ع�رس متايز احلزبان يف متثيلهما الجتماعي

ة داعية حرّية التجارة و»التوريز« - حزب 
ّ
ة ال�سناعي

ّ
الأحرار - الراأ�سمالي

. مع نّو حزب العّمال، ظّل نظام 
ّ
ة الأر�س والنظام امللكي

ّ
املحافظني - اأر�ستقراطي

احلزبني قائماً على حزب املحافظني وحزب العّمال اإىل اأن حّقق الأحرار عودة 

متوا�سعة كحزب يف العقود الأخرية من القرن الع�رسين. 

لعب غولف اأمريكي �سهري، وال�ست�سهاد به لبداهة القول اإّن الرجل ل يتعاطى   2

ة.
ّ
نظرّيات معرفي

الهوام�ش

ما أغفله ماركس عن السلطة هو ما اعتـــــــــــــــــــــــــــــــرف 
به اثنان من مواطنيه، نيتشه وفرويد كل بطريقته المغايرة. قد ال 
تكون السلطة كائنا قائما بذاته، لكن في داخلها عنصرا يمارس 
عضالته باستعراض  ويستمتع  السيطرة  لمجرد  السيطرة  ترف 
دائما  تجمح  السلطة  إن  ثم  هدف،  بــــــــــــــــــــــــــــدون 
بالقيــــــــــــــــــــــــاس إلى األهداف العملية التي سخرت لها.
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صنمّية السلعة 
ونكتة الدجاجة وحّبة القمح

سالفوي جيجك

فيلسوف وعالم 
نفاسيّن وجامعّي من 
سلوفينيا، يوغسالفيا 
الاسبقة. أحد ألمع
فالسفة أوروبا يف 
ربع القرن األخري. 
يبين نتاجه الرثّي 
الماشغب عىل علم 
الّنفس )جاك الكان( 
وهيغل وماركس. 
إىل جانب عّدة كتب 
تنقيحّية يف الفلسفة 
وعلم النفس والنظرّية 
الماركسّية، ُيعَرف 
جيجك مبتابعاته 
النقدّية المبتكرة لكّل 
ما له عالقة باحلياة 
اليومّية يف عالمنا 
المعارص.

على  غالبّا  كان  مارك�س  اإّن  القول  ميكننا  �سنة  بعد 2٠٠ 

حّق - لكن بطريقة اأو�سع بكثري ممّا ق�سد.

يرييفان«:  »راديو  عن  لذيذة  ة 
ّ
�سوفياتي نكتة  هناك   

ي�ساأل اأحد امل�ستِمعني »هل �سحيح اأّن رابينوفت�س ك�سب 

الربنامج  مقّدم  فيجيبه  اليان�سيب؟«  يف  جديدة  ارًة 
ّ
�سي

ارة جديدة بل 
ّ
اأّنها مل تكن �سي ًا نعم، �سحيح، مع 

ّ
»مبدئي

 اإّنه مل يك�سبها اإّنا �رُسقْت منه«.
ّ
اجة عتيقة، ثم

ّ
در

اليوم؟  مارك�س  مرياث  على  متامًا  ينطبق  هذا  األي�س   

مارك�س  نظرّية  تزال  ل  »هل  يرييفان«:  »راديو  فلن�ساأل 

نعم،  ًا، 
ّ
مبدئي اجلواب:  نخّمن  اأن  ن�ستطيع  اليوم؟«  �ساحلة 

ات 
ّ
لدينامي لة 

ّ
املخب الرق�سة  رائعٍة  بطريقٍة  ي�سف  فهو 

ة وقد بلغت ذروتها يف اأّيامنا هذه، بعد اأكرث من 
ّ
الراأ�سمالي

قرن ون�سف القرن... لكّن جريالد كوهني عّدد اأربَع �سماٍت 

ة عن الطبقة العاملة:
ّ
ة الكال�سيكي

ّ
للفكرة املارك�سي

١ اأّنها ت�سّكل اأكرثّية ال�سّكان

2 اأّنها تنتج ثروة املجتمع

٣ اأّنها تتكّون من اأفراد املجتمع امل�ستغّلني

هذه  تتجّمع  وعندما  املجتمع.  فقراء  هم  اأفرادها    ٤

تني:
ّ
  ال�سمات، تنتج �سمتني ا�سافي

٥ الطبقة العاملة لي�س لديها ما تخ�رسه من القيام بالثورة

ة التحويل 
ّ
٦ الطبقة العاملة ت�ستطيع النخراط يف عملي

الثورّية للمجتمع واإّنها لفاعلة.  

على  تنطبق  الأربع  ال�سمات  هذه  من  واحدة  من  ما   

اإنتاج  ميكنها  ل  ال�سبب  ولهذا  اليوم،  العاملة  الطبقة 

ال�سمتني )٥( و)٦(. ومع اأّن بع�س ال�سمات ل تزال تنطبق 

ذاٍت  يف  موّحدة  تعد  مل  فاإّنها  املجتمع،  من  اأجزاء  على 

واحدة: مل يعد العّمال هم فئة املعوزين يف املجتمع، مبا قد 

ي�ستتبعه ذلك.

لكن اإىل مزيد من التعّمق يف م�ساألة اجلدوى واملالءمة.   

 وت�سويره 
ّ
لي�س فقط اإّن نقد مارك�س لالقت�ساد ال�سيا�سي

ًا، بل اإّن املرء 
ّ
ة ل يزالن راهنني كّلي

ّ
ات الراأ�سمالي

ّ
لدينامي

اأّنها  ويّدعي  اأمام  اإىل  ة 
ّ
اإ�سافي خطوة  يخطو  اأن  ي�ستطيع 

ًا اإّل يف اأّيامنا هذه فقط، يف ظّل 
ّ
تها كّلي

ّ
مل تكت�سب راهني

ة.
ّ
ة الكوني

ّ
الراأ�سمالي

اأّن حلظة النت�سار هي حلظة هزمية. فبعد التفّوق  غري   

من  ي�سدر  اجلديد  اخلطر  اإذا  ة 
ّ
اخلارجي العقبات  على 

هكذا  مارك�س خمطئًا  يكن  مل  اأخرى،  بكلماٍت  الداخل. 

ًا 
ّ
بب�ساطة، كان غالباً على حّق، لكّنه كان على حّق حرفي

اأكرث ممّا كان يتوّقع اأن يكون.

ات 
ّ
دينامي اأّن  ل 

ّ
يتخي اأن  ملارك�س  يكن  مل  فمثالً،   

ة 
ّ
ة العاملة على تذويب كّل الهوّيات اخل�سو�سي

ّ
الراأ�سمالي

ات« 
ّ
ة اأي�ساً. اإّن متجيد »الأقّلي

ّ
�سوف ترتجم اإىل هوّيات اإثني

ون 
ّ
و»املهّم�سني« الآن هو املوقف الأكرثّي الغالب - اليميني

ًا« 
ّ
�سيا�سي »الالئق  اإرهاب  من  يتذّمرون  الذين  فون 

ّ
املتطر

دة  ٍة مهدَّ
ّ
ي�ستغّلون ذلك لتقدمي اأنف�سهم على اأّنهم حماة اأقّلي

من  ة 
ّ
عك�سي حمالت  ا�ستدعاء  ويحاولون  بالنقرا�س، 

الّطرف الآخر.

ة القمح
ّ
نكتة الدجاجة وحب

النكتة  تتذّكرون  هل  ال�سلعة«.  ة 
ّ
»�سنمي م�ساألُة  هناك   

ّ
ثم

قمح  ة 
ّ
حب اأّنه  يعتقد  كان  الذي  الرجل  عن  ة 

ّ
الكال�سيكي

اء و�سعهم لإقناعه 
ّ
 حيث بذل الأطب

ّ
فاأخذوه اإىل م�سّح عقلي
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ة قمح بل اإن�سان. وعندما تعافى )وقد 
ّ
اأخرياً باأّنه لي�س حب

بات مقتنعًا باأّنه لي�س حبة قمح واإّنا هو اإن�سان( و�ُسِمح له 

مبغادرة امل�ست�سفى، عاد مهرولً وراجفًا: ثّمة دجاجة خارج 

الباب وقد يخاف اأن تلتهمه. »يا عزيزنا«، قال له طبيبه، 

ة قمح واإّنا اأنت اإن�سان«. 
ّ
دًا اأّنك ل�سَت بحب

ّ
»اأنت تعلم جي

»اأكيد اأيّن اأعرف«، اأجاب املري�س، »ولكن هل الّدجاجة 

تعرف ذلك؟«.

ال�سلعة؟  ة 
ّ
�سنمي فكرة  على  اإذًا  هذا  ينطبق  كيف   

كتاب  يف  ال�سلعة  ة 
ّ
�سنمي عن  الف�سل  مطلع  لِحظوا 

مارك�س »راأ�س املال«: »تظهر ال�سلعة للوهلة الأوىل على 

 بل تافه. غري اأّن حتليلها ُيظِهر لنا �سيئًا 
ّ
اأّنها �سيء بديهي

الدقيقة  ة 
ّ
امليتافيزيقي باملت�ساميات  مليئاً  الغرابة،  �سديد 

ة«.
ّ
وباللطائف الفقهي

كائناٌت  ال�سلع  باأّن  اإمياننا  اأي   - ال�سلعة  �سنميّة  اإّن   

الإميان  هذا   - ة 
ّ
�سمني ة 

ّ
ميتافيزيقي بقّوٍة  مزّودة  �سحرّية، 

لي�س مو�سعه يف ذهننا ذاته، بالطريقة التي نت�سّور فيها 

يف  مبثوٌث   - الإميان   - لكّنه  ت�سّوره(  ن�سيء  )اأو  الواقع 

ف مثل الدجاجة 
ّ
 نف�سه. ونحن اإّنا نت�رس

ّ
الواقع الجتماعي

يف النكتة.

اأن قّدم اجلواب ال�سحيح  ُبوْهر - الذي �سبق له  ِنيلز   

»ل  بقوله  نرد«(  لعب  لي�س  )»الله  اآين�ستاين  لغز  على 

يحّق لك اأن تن�سح الله مبا يرتّتب عليه اأن يفعل« - قّدَم 

ة التي ي�ستغل بها الإنكار 
ّ
اأي�سًا املثال الكامل عن الكيفي

 �ساهد حدوة ح�ساٍن فوق باب بوْهر، 
ٌ
 لالإميان. زائر

ّ
ال�سنمي

عّلق بقوله اأّنه مل يكن يعتقد اأّن بوْهر يوؤمن باخلرافة التي 

للّنا�س. رّد عليه  اإّن حدوات الأح�سنة جتلب احلّظ  تقول 

بوْهر للفور: »واأنا اأي�سًا ل�ست اأعتقد بتلك اخلرافة، لكّني 

اأعّلق احلدوَة لأّنه قيل يل اإّنها تفعل مفعولها بغ�ّس النظر 

عّما اإذا كان املرء يوؤمن باخلرافة اأم ل!«.

امل�ستهرت:  فعلها يف ع�رسنا  الأيديولوجيا  تفعل  هكذا   

اأو  الدميقراطّية  ياأخذ  اأحد  ل  به.  لالإميان  ين 
ّ
م�سطر ل�سنا 

لكّننا  وتلك،  هذه  ف�ساد  يعي  كلّنا  اجلّد،  ماأخذ  العدالة 

لأّننا   - بهما  اإمياننا  ن�سهر  اإّننا  اأخرى،  بعبارة   - نار�سهما 

نفرت�س اأّنهما ميار�سان مفعولهما حتى لو مل نكن نوؤمن بهما.

نّتبع  اإّننا  اً«، 
ّ
اإميانًا حقيقي بالنظر للِدين، مل نعد »نوؤمن   

ة مبا هي 
ّ
)البع�س من( الطقو�س وال�سعائر والقواعد الديني

تعبري عن احرتامنا لـ»نط حياة« اجلماعة التي ننتمي اإليها 

»الكا�رس«  قواعد  ذلك  مع  يتبعون  املوؤمنني  غري  )اليهود 

)الطعام املباح( »على �سبيل الحرتام للّتقاليد« مثالً(.

يبدو هذا  ثقافتي« -  لكّنه جزء من  به،  اأوؤمن  »ل�سُت   

ز 
ّ
ميي الذي  املُنزاح  لالإميان  الطاغي  الّنمط  اأّنه  على  القول 

التي  الأ�سياء  تلك  جلميع  ال�سم  هي  »الثقافة«  ع�رسنا. 

ناأخذها  اأن  بها فعاًل، من دون  نوؤمن  اأن  نار�سها من دون 

على حممل اجلّد.

اأو  »برابرة«  اأّنهم  على  ني 
ّ
الأ�سولي ننبذ  ال�سبب  لهذا   

ي�سّكلون  اأّنهم  على  بل  للثقافة،  معادون  اأي  ون«، 
ّ
»بدائي

اأخذ  على  يتجا�رسون  لأّنهم   - الثقافة  يتهّدد  خطرًا 

معتقداتهم على حممل اجلّد. 

اإن الع�رس امل�ستهرت الذي نعي�س فيه مل يكن ليحمل   

اأّية مفاجاآت بالن�سبة اإىل مارك�س.

مارك�س  اإّن  فقط:  ة 
ّ
حي لي�ست  مارك�س  نظرّيات  واإّن   

الوحيدة  والطريقة   - م�ساجعنا  يق�ّس  يزال  ل  �سبٌح 

الثاقبة  اأفكاره  بالرتكيز على  احلياة هي  قيد  لإبقائه على 

التي هي �سحيحة الآن اأكرث ممّا كانت يف زمانه.
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جلبري األشقر

ماركس والرشق األوسط ١/2

ة 
ّ
 يف العلوم الجتماعي

ّ
مع اأّن اإ�سهام كارل مارك�س الأهم

لالقت�سادات  النقدّي  حتليله  على  الأ�سا�س  يف  يقوم 

اأّن  املعروف  ملن  فاإّنه  ة، 
ّ
الغربي ة 

ّ
الأوروبي وال�سيا�سات 

فريدري�س  مع  بالتعاون  �ساغها  التي  ة 
ّ
التاريخي ة 

ّ
املنهجي

ة �ساملة. واحلال اأّن املنطقة التي ُي�سار 
ّ
اإنغلز تّدعي �سالحي

تبعًا  اأو   - الأو�سط  ال�رسق  اأو  ال�رسق  بت�سمية  اإليها عادًة 

و�سمال  الأو�سط  ال�رسق  ة، 
ّ
ا�سطالحي الأكرث  للتو�سيف 

اأع�ساء   
ّ
ت�سم التي  املنطقة  وهي   )MENA( ]مينا[  اأفريقيا 

ا 
ّ
ة عالوًة على اإيران، مع اإ�سافة تركي

ّ
جامعة الّدول العربي

اأحيانًا ]مينات[ )MENAT( - تلك املنطقة هي واحدة من 

اأكرب جدال،  املناطق التي كان فيها الّدعاء املذكور مثار 

ني. 
ّ
الغربي اأم  ني 

ّ
املحلي ة 

ّ
املارك�سي نّقاد  جانب  من  اأكان 

ويهدف ما يلي اإىل تبيان اأّن اإرث مارك�س الفكرّي ل يقّل 

النظام  اأطراف  بلدان  من  الق�سم  هذا  حتليل  يف  جوهرّيًة 

 عنه يف حتليل بلدان املركز.
ّ
الراأ�سمايل

اال�شت�رشاق ونقده

 الذي تواجهه درا�سة منطقة 
ّ
 الرئي�سي

ّ
اإّن اخللل املنهجي

الذي  باملعنى  بـ»ال�ست�رساق«،  املتعلّق  ذلك  هو  مينا 

�سعيد  اإدوارد  كتاب  بعد �سدور  امل�سطلح  هذا  فيه  �ساد 

. »ال�ست�رساق« بهذا املعنى 
١
املوؤّثر الذي اّتخذه عنوانًا له

مات 
ّ

 الذي يختزل تف�سري ال�س
ّ
مثاٌل عن الّتنميط الثقايف

ٍة 
ّ
اأزلي ثقافٍة  اإىل  ة« 

ّ
»ال�رسقي بالبلدان  ة  اخلا�سّ ة 

ّ
التاريخي

ناذج  اأحد  اآخر،  بكالم  »ال�ست�رساق«،  اإّن  مزعومة. 

من  التاريخ  اإىل  الّنظر  يف  طريقٌة  هي  التي  ة 
ّ
اجلوهراني

خالل عد�سة الثقافة باعتبارها طبيعة: ل الثقافة بو�سفها 

مع  بالرّتافق  الزمن  عرب   
ّ

تتغري واأعراٍف  اأفكار  جمموعة 

، بل الثقافة 
ّ
 والقت�سادّي وال�سيا�سي

ّ
ل الجتماعي

ّ
التحو

.
ّ
ر الكلي

ّ
بو�سفها جوهرًا ثابتًا يحّدد طرق التطو

اأيُّ قارٍئ مّطلٍع على فكر مارك�س �سيدرك اأّن التو�سيف   

بلغ  للتاريخ   
ّ
املثايل التف�سري  من  نٍط  اإىل  يحيل  اأعاله 

مارك�س  ا�سُتهر  وقد  هيغل   
ّ
الأملاين الفيل�سوف  مع  ذروته 

واإنغلز بتفنيده، م�ستبدلينه بتف�سريهما املاّدّي للتاريخ - اأو 

ة« كما �ساعت ت�سميته. ويف احلقيقة، فاإّن 
ّ
»املادّية التاريخي

ًة 
ّ
هيغل ذاته هو �ساحب الت�رسيح الأكرث اإيجازًا ونوذجي

ة« 
ّ
»ا�ست�رساقي روؤيٍة  عن  ت 

ّ
عرب التي  الت�رسيحات  بني 

على  )»املحّمدّية«(  الإ�سالم   -  »
ّ
ال�رسقي »العامل  �سّماه  ملا 

الأخ�ّس - وذلك يف كتابه حما�رسات يف فل�سفة التاريخ 

عاَمي ١٨2١  بني  األقاها  يجمع حما�رسات  الذي   
ّ
العاملي

ينبغي،  اأّنه  على  رّكز  قد  مارك�س  اإّن  . وحيث 
2

و١٨٣١ 

خالل  من  املادّية«  احلياة  »تناق�سات  تف�سري  من  بدًل 

ة، اأو 
ّ
ة، اأو الفني

ّ
ة، اأو الديني

ّ
ة، اأو ال�سيا�سي

ّ
غ القانوني

َ
»ال�سي

ة« التي تهيمن 
ّ
ة - باخت�سار، ال�سيغ الأيديولوجي

ّ
الفل�سفي

الأوىل،  خالل  من  الأخرية  تف�سري  ينبغي  املجتمع،  يف 

واإطاحته  للتاريخ   
ّ
املثايل للتف�سري   

ّ
املنهجي نقده  فاإّن 

جذرّية  الأكرث  الّتفنيد  ذاته،  ال�سياق  �سمن  ي�سّكالن،  به 

لـ»ال�ست�رساق«.

ولي�س اإذًا من قبيل امل�سادفة على الإطالق اأْن يكون   

بعد   
ّ
ازدرائي مبعنى  »ال�ست�رساق«  با�سم  ا�سُتهر  ما  نقد 

ال�رسق  درا�سات  مارك�سيّني يف  باحثني  رّواده  كان  �سعيد، 

الأو�سط والدرا�سات الإ�سالميّة، اأبرزهم امل�رسّي اأنور عبد 

. وقد اأبدى �سعيد ثناًء 
٣
 مك�سيم رودن�سون

ّ
امللك والفرن�سي

مالئمًا لكلٍّ منهما يف كتابه الأ�سهر واقتب�س فقراٍت طويلة 

. لكّنه مل يعرتف باأّي 
٤
من نقد عبد امللك امللِهم لال�ست�رساق

مديونيّة لتفنيد مارك�س للجوهرانيّة التاريخيّة التي األهمت 

الكاتَبني املذكورين، بل على العك�س متامًا، قام �سعيد باإدراج 

مارك�س بني »م�ست�رسقي« القرن التا�سع ع�رس الذين �سّب 

عليهم جام نقده القا�سي. وقد جلب على نف�سه بنتيجة ذلك 
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انتقاداٍت من مارك�سيّني اأبناء بلداٍن تنتمي اإىل ال�رسق، مثل 

عامل،  مهدي   
ّ
واللبناين العظم،  جالل  �سادق  ال�سورّي 

 .
٥
وامل�رسّي �سمري اأمني، والهندّي اإعجاز اأحمد

ال�ست�رساق  ملارك�س يف  نبذه  �سعيد يف  اعتمد  وقد   

على تعقيباٍت كتبها هذا الأخري عن الهند عام ١٨٥٣، 

�سعيد  منها  اقتب�س  واحدٍة  مقالٍة  يف  الأخ�ّس  وعلى 

. يف تلك املقالة، التي ُن�رسْت يف �سحيفة 
٦
فقرات طويلة

 
ّ
الربيطاين »احُلكم  عنوان  تريبيون حتت  دايلي  نيويورك 

اقتب�س  فقراٍت  يف  ُحكمه  مارك�س  خلّ�س   ،
٧
الهند« يف 

منها �سعيد على الّنحو الآتي:

والآن، برغم اأّن امل�ساعر الب�رسّية تتقّزز ل حمالة حني   

الجتماعيّة  املنّظمات  من  ال�سخمة  الأعداد  تلك  ت�سهد 

الكادحة البطريركيّة وغري املوؤذية وقد تفّتتْت وحتّللت اإىل 

يفقد  فيما  الفجائع،  بحر  بها يف  واأُلقي  نة،  امُلكوِّ وحداتها 

اأع�ساوؤها يف الوقت ذاته �سيغة ح�سارتهم القدمية، وموارد 

املجتمعات  هذه  اأّن  نن�سى  اأّل  علينا  فاإّن  املتوارثة،  رزقهم 

القروّية ال�ساعرّية، برغم مظهرها غري املوؤذي على ما يبدو، 

واأّنها   ،
ّ
ال�رسقي لال�ستبداد  الرا�سخ  الأ�سا�س  كانت  لطاملا 

ح�رست الذهن الب�رسّي �سمن اأ�سيق حدود ممكنة، حُميلًة 

حتت  اإياه  ُم�ستعبدًة  للخرافات،  املطواعة  الأداة  اإىل  اإياه 

كّله ومن  اإياه من جالله  التقليدّية، حارمًة  الأحكام  قيود 

الطاقات التاريخيّة...

�سحيح اأّن اإنكلرتا، حني ت�سبّبت باندلع ثورٍة اجتماعيّة   

يف هند�ستان، مل تكن مدفوعًة اإّل باأحّط امل�سالح، وكانت 

غبيًّة يف طريقة فر�سها تلك امل�سالح. ولكن لي�س هذا هو 

الب�رسّية بلوغ مرامها  ال�سوؤال هو، هل بو�سع  اإّنا  ال�سوؤال. 

؟ اإن كانت 
ّ
من دون ثورٍة اأ�سا�سيٍّة يف و�سع اآ�سيا الجتماعي

اأداة  كانت هي  اإنكلرتا،  تكن جرائم  فاأّيًا  بالّنفي،  الإجابة 

.
٨
التاريخ غري الواعية يف اإحداث تلك الثورة

مع كّل الحرتام ل�سعيد، من الإن�ساف الإقرار باأّنه ل   

يوجد يف ما �سبق اأو يف اأيٍّ من كتابات مارك�س الغزيرة 

دون 
ّ

يج�س اأّنهم  على  ني« 
ّ
لـ»ال�رسقي  

ٌ
ت�سوير الأخرى 

مثل  يتعار�س  بل  ة. 
ّ
اأزلي ثقافٍة  يف  را�سخًا  »جوهرًا« 

تف�سري  مع  مبا�رسة،  وب�سورة  احلقيقة  يف  الت�سوير،  هذا 

من  بعيدًا  اأعاله،  القتبا�س  ففي  للتاريخ.  املادّي  مارك�س 

بالبقاء عالقني يف »�سيغة  الهنود حمكومون  اأّن  افرتا�س 

ح�سارتهم القدمية« ب�سبب ثقافتهم، ين�سب مارك�س تلك 

وكاأّنها  تبدو  ما  اإّن  بحيث  ة 
ّ
الجتماعي البنية  اإىل  الثقافة 

قامت  الذي  الأ�سا�س  كانت  �ساعرّية«  قروّية  »جمتمعات 

املنغلقة  والفئوّية   »
ّ
ال�رسقي عليه منظومة من »ال�ستبداد 

 اإىل 
ّ
ًا من التطّور الذاتي

ّ
والعبودّية، »اأحالت و�سعًا اجتماعي

 را�سٍخ ل يتبّدل«. ولذا ي�سري مارك�س اإىل اأّن 
ّ
م�سري طبيعي

ة« يف الهند، 
ّ
بها باندلع ثورٍة اجتماعي

ّ
اإنكلرتا، عرب »ت�سب

وبرغم كونها »لي�ست مدفوعًة اإّل باأحّط امل�سالح« وعلى 

ٍة 
ّ
اأ�سا�سي »ثورة  اإىل  الطريق  ت�سّق  كانت   ،

ّ
اإجرامي نحٍو 

تبلغ  »اأن  للب�رسّية  ميكن  ل   »
ّ
الجتماعي اآ�سيا  و�سع  يف 

البعد عن وجهة  بعيٌد كّل  مرامها« من دونها. وهذا حّقًا 

ة«.
ّ
النظر »ال�ست�رساقي

مارك�س وال�رشق

حيال  مارك�س  اآراء  اأّن  اّدعاء  بالطبع،  هنا،  الق�سد  لي�س 

معلولة  كانت  لقد  �سائبة:  بال  كانت  عام ١٨٥٣  الهند يف 

بالتاأكيد، ولكن لي�س بفعل »ال�ست�رساق«. اإّنا كانت مقيَّدة 

ميار�س  مارك�س  كان  التي  املو�سوعّية  املعرفّية  باحلدود 

حمدودٍة  اأوروبّية  معرفة  على  فباعتماده   .
٩
�سمنها تفكريه 

ومنحازة ب�ساأن املجتمعات غري الأوروبّية، كانت هي املعرفة 

الوحيدة املتاحة له، وحتّتم اأن يكون تقييم مارك�س للتاريخ 

«. ولقد بنّيَ دانييل ثورنر كيف اأّن 
ّ
الهندّي »ذا متركٍز اأوروبي

اآراء مارك�س حيال الهند يف اأواخر اأربعينّيات القرن التا�سع 

ع�رس واأوائل خم�سينّياته، مبا فيها مقالته لعام ١٨٥٣ يف 

ع�رسه  بتقييدات  حمّددة  كانت  تريبيون،  دايلي  نيويورك 

. وقد رّددت يف الواقع، واإْن مب�سحٍة مادّية، بع�س 
١٠

املعرفّية 

ت�رسيحات هيغل اخلاطئة واملتحاملة التي اأف�سح عنها يف 

حما�رساته يف فل�سفة التاريخ، وعلى الأخ�ّس فكرة ركود 

 املزعوم.
ّ
الهند التاريخي

 لدى مارك�س يف 
ّ
 املعريف

ّ
وكذلك ظهر التمركز الأوروبي  

 .
ّ
التطّور الأوروبي البلدان �ستقتفي م�سار  اأّن �سائر  اعتقاده 

 يحّقق دورًا تقّدمياً من 
ّ
وبذلك راأى اأّن ال�ستعمار الأوروبي

غري  ال�سعوب  كافة  تخلي�س  يف  التاريخّية  النظر  وجهة 

الأوروبّية )ل �سعوب ال�رسق وحدها( من ُبناها الجتماعّية 

 الذي �سارْت 
ّ
العتيقة وو�سعها على درب التطّور الراأ�سمايل

عليه اأوروبا قبلها. ومع اأّن مارك�س �سّور ال�ستعمار باّطراد 

الف�سول  يف  لحقًا  فعل  كما  مالئمٍة،  �سنيعٍة  باأو�ساٍف 

الأخرية من املجّلد الأّول من كتابه راأ�س املال، اإّل اأّنه اعتنق 

ٍ ل  بادئ الأمر ت�سّورًا غائّياً للتاريخ بو�سفه �سريورة حت�رسُّ

منا�س منها - وهي روؤية تنتمي بقّوة اإىل روح ع�رسه.

طراز  من   
ّ
اأوروبي متركٌز  وكاأّنه  ذلك  ن�سف  اأن  ولكن،   

 - من الّنَمط الذي حدا هيغل 
ّ
 ال�ستعالئي

ّ
التمركز الإثني

العامل  »روح  هو   »
ّ
اجلرماين »العامل  اأّن  على  التاأكيد  اإىل 

اجلديد« - اإّنا هو �سوء تاأويل خطري. اإذ اإّن مارك�س ال�ساّب 
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البورجوازّية،  بطبقٍة:  بل  الأملانّية،  باأّمته  معجبًا  يكن  مل 

ولي�ست البورجوازّية الأملانّية )التي كان ميقتها بالأحرى(، 

بل الراأ�سمالّية الإنكليزّية يف املقام الأّول. ومع اأّنه اعترب اأّن 

، اإّل اأّنه 
ّ
البورجوازّية هي »العدّو« منذ اعتنق املبداأ ال�سيوعي

امتدح اأفعالها انطالقاً من اإمياٍن ب�رسٍب من التقّدم ُيف�سي ل 

حمال اإىل النهاية ال�سيوعّية للتاريخ، وهي �سريورة تاريخّية 

لي�ست البورجوازّية فيها �سوى »الأداة غري الواعية«.

 
ّ
اإّن هذه الن�سخة املادّية - ال�سيوعّية من الت�سّور الهيغلي  

 ،
ّ
للتاريخ معرو�سة باأكرث ال�سيغ �سذاجًة يف البيان ال�سيوعي

 .
ّ
الذي يتغّنى باملدائح للبورجوازّية من اأجل اإجنازها التاريخي

الزدراء  من  نوعاً  لي�س  اأ�سالً  هناك  ينجلي  ما  اأّن  بيد 

 
ّ
عمومي ازدراٌء  بل  الأوروبّيني،  اإزاء غري  املتمركز   

ّ
الأوروبي

كانت  اأوروبّية  ال�سناعّية،  قبل  ما  احل�سارة  �سيغ  كاّفة  اإزاء 

اأو غري اأوروبّية. اإّن ال�رسدّية التاريخّية الكربى املعرو�سة يف 

الإقطاعّية  اأوروبا  اإرث  جتاه  لذعة  �رسدّيٌة   
ّ
ال�سيوعي البيان 

احلياة  و»بالهة  اأوروبا  ريف  وجتاه  ك�سالً«،  الأ�سّد  و»تْنبلتها 

القروّية« بقدر ما هي لذعة جتاه »البلدان الهمجّية ون�سف 

قّزمت  وقد  و»ال�رسق«،  الفاّلحني«،  »�سعوب  الهمجّية«، 

اإجنازات احل�سارات ال�سابقة كّلها، »اأهرامات م�رس، وقنوات 

 .
١١

روما، والكاتدرائّيات القوطّية« على ال�سواء

لدور   
ّ
ال�سيوعي البيان  تف�سري  يف   

ّ
الأ�سا�سي اخلطاأ  اإّن   

 يبني يف اأو�سح جتّلياته يف التاأكيد 
ّ
الراأ�سمالّية الأوروبّية العاملي

ال�سهري على اأّن البورجوازّية »تخلق عاملاً على �سورتها«:

الدائم  وبالّتح�سني  الإنتاج،  لأدوات  ال�رسيع  بالإتقان   

احل�سارة  تّيار  اإىل  البورجوازّية   
ّ
جتر املوا�سالت،  لو�سائل 

الأمم،  جميع  ق�رسًا  وتقود  همجّية...  الأمم  اأ�سّد  حّتى 

البورجوازّي،  الإنتاج  نط  تبّني  اإىل  الهالك،  طائلة  حتت 

اإليها  املزعومة  اإدخال احل�سارة  اأبْت، على  وترغمها، مهما 

اأو ُقْل ترغمها على اأن ت�سبح بورجوازّية، وباخت�سار، هي 

.
١2

تخلق عاملاً على �سورتها

البورجوازّية  اأّن  هنا  املطروحة  الّنظر  وجهة  ترى   

الأوروبّية ُترغم اأولئك الذين تعّدهم »همجّيني« على اعتناق 

اأّن  ومع  املزعومة«.  »احل�سارة   - البورجوازّي«  الإنتاج  »نط 

هذه الفقرة تبدو وكاأّنها حتتوي على نربٍة نقدّية ُم�سمرة حيال 

« و»متح�رّس« عرب الإحالة اإىل 
ّ
 »همجي

ْ
ا�ستخدامها لت�سنيَفي

»احل�سارة املزعومة« )تبعاً للبورجوازّية(، اإّل اأّنها تبقى مبنّيًة 

بعيدًا عن  الأوروبّية،  البورجوازّية  لكون  �ساذج  اإغفاٍل  على 

ت�سويتها ملناطق العامل، كانت يف الواقع ُتخ�سع الأمم الأقّل 

اأمام  اأ�سا�سّيًا  عائقًا  غدا  عاملّيًا  بنيوّيًا  تقييدًا  وتخلق  تطّوراً 

تطّور تلك الأمم وحتّولها اإىل اأمٍم »بورجوازّية« مماثلة.
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 مارك�س 
ّ
ومل مي�س وقٌت طويل، على اأّية حال، قبل اأن يقر  

اإقرارًا تاّمًا بهذه احلقيقة الأ�سا�سّية التي اأغفلها يف كتاباته 

. ومع هذا، فاإّن وجهة نظره مل تكن يوماً جوهرانّية 
١٣

الأوىل

اأو ثقافوّية، بل ا�ستندت على الّدوام اإىل ال�رسوط املادّية. 

 مايكل ُكرتِ�س، بعد مقارنته بني اأفكار �سبعة مفّكرين 
ّ
لذا اأقر

«، من مونت�سكيو 
ّ
اأوروبّيني كبار حيال »ال�ستبداد ال�رسقي

 
ّ
الغربي بالفارق بني مارك�س والُعرف   

ّ
اأقر اإىل ماك�س ڤيرب، 

اً  قبله يف مناق�سة ما راأى فيه جميعهم ركودًا تاريخّياً خا�سّ

باملجتمعات ال�رسقّية:

الطبيعة  اإىل  الركود  ذلك  ومونت�سكيو  اأر�سطو  عزا   

ُبرك  فيه  وراأى  ال�رسقّية.  لل�سعوب  واملرتاخية  ال�سلبّية 

يف  والتقاليد  العادات  لقتفاء  نتيجًة  والبن  الأب  وِمْل 

املجتمعات الآ�سيوّية. بينما عّده مارك�س واإنغلز نتاجاً لنمط 

غياب   - املتداخلة  العوامل  اأن  وراأيا  الآ�سيوّي...  الإنتاج 

الفائ�س،  على   
ّ
ال�رسقي الطاغية  ا�ستيالء  ب�سبب  الرتاكم 

جمعّيات  وجود  عدم  بفعل  القروّية  املبادرة  اإىل  الفتقار 

املاأجور  العمل  غياب  لالأر�س،  الأفراد  ت�سخري  طوعّية، 

التي  هي  العوامل  هذه   - البدائّية  الإنتاج  �رسوط  ودميومة 

.
١٤

ُتف�رّس العجز عن التطّور

 
ّ

ُيف�رس كعامل  الدين  فكرة  اأّن  اأي�سًا  ُكرِت�س  لحظ   

ُيناَق�سها  اأو  مارك�س  يتناَولها  »مل  ذاته  املزعوم  كود 
ّ
الر

هذا  يف  ڤيرب  ماك�س  عن  �سارٍخ  متايٍز  يف   ،
١٥

اً«
ّ
حتليلي

مارك�س  اأعمال  يف  م�ستفي�س  بحث  وبعد   .
١٦

ال�سياق

عامٍل  اإىل  وحيدًة  عابرًة  »اإحالًة  ُكرتِ�س  وجد  الكاملة، 

 ،
١٧

»
ّ
ال�رسقي »ال�ستبداد  بـ  يّت�سل   »

ّ
بيولوجي اأو   

ّ
نف�سي

لإحدى  مارك�س  تفكيك  فهم  اأ�ساء  احلقيقة  يف  لكّنه 

فظّن  جونز،  ريت�سارد   
ّ
الربيطاين القت�سادّي  حماّجات 

»الّطبع  اإّن  القائل  الأخري  لراأي  منا�رسٌة  اأّنها  ُكرِت�س 

 .
ّ
الراأ�سمايل الرتاكم  اإىل  الّنزوع  يحّددان  ما  وامليل« هما 

واحلقيقة اأّن مارك�س، يف نقده جلونز، رّد على هذا الراأي 

 
ّ
اجلوهرايّن بتاأكيٍد ُي�سّكل دح�سًا قوّيًا لأّي تف�سرٍي وراثي

»فتطّور  ة: 
ّ
اأزلي اأّنها  ُيزعم  »ثقافٍة«  على  يرتّكز  للتاريخ 

املجتمع  من  ًا 
ّ
و�سطي م�ستوى  يخلق  الراأ�سمايّل  الإنتاج 

الّطبع  من  ًا 
ّ
و�سطي م�ستوى  بذلك  ويخلق  البورجوازّي 

.
١٨

وامليل لدى ال�ّسعوب الأكرث تنّوعًا«

ر املتفاوت
ّ
ة والتطو

ّ
االإمربيالي

 والجتماعي 
ّ
ة بني املجالني الثقايف

ّ
اإ�سافًة اإىل قلب ال�سببي

راأ�ساً  للمنظور  واإنغلز  مارك�س  قلب  فاإّن  القت�سادّي،   -

على عقب ي�سري اإىل م�سار ا�ستق�ساٍء خمتلف جذرّياً. اإذا 

ة، 
ّ
ة، ولي�ست اأّية خ�سائ�س ثقافي

ّ
كانت بنية ال�سلطة العاملي

 يف كبح تطّور البلدان الّتابعة، تنبع 
ّ
هي ال�سبب الأ�سا�سي

 
ّ

والتغري الثقافة  بني  العالقة  يخ�ّس  فيما  جديدة  اأ�سئلة 

بكيف  ة 
ّ
الأ�سا�سي الأ�سئلة  تلك  اأحد  ويّت�سل  الراأ�سمايّل. 

اأوروبا  يف  ر  تطوَّ قد  الراأ�سمايّل  الإنتاج  نط  كون   
ّ

نف�رس

اً مالزمًا، دونًا 
ّ
ة بادئ الأمر، وجلب معه حتّوًل ثقافي

ّ
الغربي

عن بقاع العامل الأخرى؟

ني، تكمن الإجابة يف خ�سائ�س نط 
ّ
يف نظر املارك�سي  

اأوروبا  �سمات  مع  وت�سافره   
ّ
الأوروبي  

ّ
الإقطاعي الإنتاج 

البحر  بني  اجلغرايّف  موقعها  على  ة، عالوًة 
ّ
املناخي ة 

ّ
الغربي

امل�ساألة ول  . وقد كانت هذه 
ّ
الأطل�سي املتو�سط واملحيط 

نظر  يف  وا�سحاً  بدا  ما  اأّن  غري   .
١٩

للمناق�سة مثارًا  تزال 

ة املبّكر ا�ستند اإىل 
ّ
مارك�س نف�سه هو اأّن تطّور اأوروبا الغربي

العامل غري  اإزاء  ارتكبْته  اإىل نهٍب عظيم احلجم  بعيد  حّد 

راأ�س  يف  قوّية  بتعبريات  مارك�س  و�سف  وقد   .
ّ
الأوروبي

»اإّنها  ة: 
ّ
الراأ�سمالي ارتكزت عليه ولدة  الذي  العنف  املال 

، اأّن الغزو وال�ستعباد 
ّ
حلقيقٌة �سارخة، يف التاريخ الفعلي

تلعب  التي  هي  القّوة  باخت�سار،  اأي،  والقتل،  والّنهب 

الراأ�سمال  »َيقُطر  التالية:  هي  والنتيجة   .
2٠

الأكرب« الدور 

الّدم  م�ساماته،  كاّفة  ومن  قدميه،  اأخم�س  اإىل  راأ�سه  من 

« للر�ساميل الذي 
ّ
. هكذا فاإّن »الرتاكم البدائي

2١
والقذارة«

 
ّ
ة كان حا�سمًا يف اإعاقة حدوث داخلي

ّ
حّققته اأوروبا الغربي

ق نهب  . ولقد حتقَّ
ّ
ل�سريورٍة مماثلة يف العامل غري الأوروبي

الع�سكرّي،  التفّوق  خالل  من  العامل  من  الأكرب  الق�سم 

 
ّ
 اأدامت المتياز التاريخي

ّ
ة للنظام العاملي

ّ
فخلق بنيًة هرمي

ة واأ�سرتاليا 
ّ
ة وم�ستّقاتها يف اأمريكا ال�سمالي

ّ
لأوروبا الغربي

على ح�ساب باقي العامل، با�ستثناء اليابان التي ا�ستفادْت 

من امل�سافة ومن كونها جزيرة.

 
ّ
العثماين احُلكم  حتت  الأو�سط  ال�رسق  معظم  كان   

ويف  ة. 
ّ
الغربي اأوروبا  نها يف  تكوُّ ة 

ّ
الراأ�سمالي بداأت  حينما 

يف  ة 
ّ
العثماني الإمرباطورّية  دخلت  ع�رس  التا�سع  القرن 

كان  الغربية  أوروبا  حققته  الذي  للرساميل  البدائي«  »التراكم 
حاسما في إعاقة حدوث داخلي لسيرورة مماثلة في العالم غير 
العالم من خالل  األكبر من  القسم  األوروبي. ولقد تحقق نهب 
أدامت  العالمي  للنظام  هرمية  بنية  فخلق  العسكري،  التفوق 
االمتياز التاريخي ألوروبا الغربية ومشتقاتها في أميركا الشمالية.
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ة 
ّ
الأوروبي القوى  اأخذت  بينما  متزايد،  انحطاٍط  مرحلة 

. و�سقطت املنطقة كّلها يف 
ّ
ة تتعّدى جمالها العربي

ّ
الغربي

و�سبه  ال�ستعمارّية  ة 
ّ
الغربي الهيمنة  حتت  املطاف  نهاية 

اأقوى  اآخر  اإىل  اإخ�ساع  انتقلْت من  ال�ستعمارّية، بحيث 

ذلك،  عن  الّناجمة  الظروف  ويف  برّمتها.  �سملها  بكثري، 

ل 
َ
ِقب من  وخمنوقًا  مغمورًا   

ّ
املحلي ة 

ّ
الراأ�سمالي تطّور  بات 

تابعاً  بات  التي  املهيمنة،  البلدان  يف  تطّوره  احتياجات 

قوّياً عن هذه امل�سكلة، من خالل  لها. وُتقّدم م�رس مثالً 

ة يف اإجها�س 
ّ
الّدور الكبري الذي اأّدْته بريطانيا الإمربيالي

 يف الّن�سف الأّول من القرن 
ّ
م�رسوع حمّمد علي التحديثي

اأّي من الّطبع اأو الدين م�سوؤوًل  . مل يكن 
22

التا�سع ع�رس

عن ذلك، ولي�س هناك من وجهٍة نظرّية تنق�س مثل هذه 

ة« مثلما تنق�سها وجهة مارك�س 
ّ
الّدعاءات »ال�ست�رساقي

ة.
ّ
املادّية التاريخي

النظرّية،  مارك�س  وجهة  من  ينبع  ُمالِزٌم  �سوؤاٌل  وثّمة   

�سوؤاٌل منا�سب جّدًا حيال ال�رسق الأو�سط، األ وهو: مَل مْل 

ُيف�ِس تطّور الراأ�سمالّية املدفوع خارجّياً يف مناطق الأطراف 

جميعها اإىل التحّول الثقايّف ذاته؟ كيف ميكن، على الأخ�ّس، 

تف�سري دميومة بع�س ال�سمات العتيقة جّدًا يف بع�س بلدان 

اأق�سى درجاتها يف  تبلغ  الراأ�سمالّية، وهي حالة  الأطراف 

ال�رسق الأو�سط مع ا�ستمرار هيمنة قَبلّية بطريركّية عتيقة 

اأّن هذه  . واحلال 
ّ
اخلليجي التعاون  م�سايخ جمل�س  جّدًا يف 

امل�سيخات، بف�سل غناها بالهيدروكربونات، �سهدْت اأق�سى 

مبا  الراأ�سمالّية،  لالقت�سادات   
ّ
املحلّي التّطور  تقّدم  درجات 

فيها حماكاة على نطاٍق وا�سع للم�ساهد الراأ�سمالّية املدينّية 

على  ذلك  مع  وحافظْت  كثيفة،  ببهرجة  املّت�سمة  احلديثة 

�سماٍت اجتماعّية وثقافّية عتيقة كحجارة اأ�سا�س لأنظمتها 

الجتماعّية - ال�سيا�سّية.

احلديثة  ال�ّسمات  بني  للرتكيب  مارك�س  روؤية  فاإن   

والعتيقة الذي ُيتيحه تزامن ت�سكيالت اجتماعّية بدرجات 

رو�سيا  منها  تناول  نظر  - وهي وجهة  التطّور  من  متنّوعة 

جتّليًا  جتد  ل  هذه  مارك�س  روؤية   -  
2٣

م�سهور نحو  على 

اأّن نوذج  النفطّية. غري  اأو�سح ممّا جنده يف هذه امل�سيخات 

التطّور املرّكب الذي تقّدمه تلك امل�سيخات يتعّلق بتوليفة 

ال�ّسمات الراأ�سمالّية احلديثة وال�ّسمات ما قبل الراأ�سمالّية 

العتيقة التي و�سفها ليون تروت�سكي حتت ت�سمية »التطّور 

الثورة  تاريخ  ال�سهري  كتابه  يف  واملرّكب«  املتكافئ  غري 

 اأكرث مما تتعّلق بالفر�سّية التي اأطلقها مارك�س 
2٤

الرو�سّية،

اإىل  تتحّول  قد  العتيقة  الرو�سّية  الريفّية  امل�ساعة  باأّن  ًة 
ّ
مر

.
ّ
نوذج ا�سرتاكي

واحلقيقة التي ل ميكن اأن ُتخطئها عني، هنا اأي�سًا، هي   

ة كان حا�سماً يف اإنتاج هذا املزيج 
ّ
اأّن دور الهيمنة الأجنبي

�سديد الهجانة. وثّمة تعار�ٌس �سارخ بالفعل بني مهّمة »ن�رس 

ة يف 
ّ
احل�سارة« التي ا�سطلعت بها الإمرباطورّية الربيطاني

اإن�ساء  �سيغة  اّتخذْت  والتي  ال�ستعمارّي،  جمالها  معظم 

ة 
ّ
ة الربيطاني

ّ
�سات ُم�ستن�َسخة من املوؤ�ّس�سات ال�سيا�سي موؤ�سَّ

ة، من جهة، 
ّ
ة للمجتمعات املديني

ّ
ة حتديٍث فوقي

ّ
واإجراء عملي

ال�سمات  لأعتق  املتعّمد  ة 
ّ
الربيطاني الإمرباطورّية  و�سون 

ة 
ّ
ة الغني

ّ
ة، بل وتر�سيخها لها يف املناطق العربي

ّ
الجتماعي

بالّنفط التي وقعْت حتت �سيطرتها. وقد تعّمدت بريطانيا 

تفتقر  متامًا  ب�سع »دول« م�سطنعة  اإن�ساء  املناطق  يف هذه 

ة 
ّ
لي

َ
ة للّدولة وحتكمها م�سيخات َقب

ّ
اإىل املقّومات الأ�سا�سي

حتّولت اإىل �ساللت حاكمة حكمًا مطلقًا.

وعلى الّنحو ذاته، فاإّن �سون الوليات املّتحدة لأكرث   

ة ال�سعودّية، 
ّ
ًة يف اململكة العربي

ّ
ة رجعي

ّ
مات الجتماعي

ّ
ال�س

 والثقايّف 
ّ
عة للّن�ساء والنظام ال�سيا�سي مبا فيها املعاملة املُروِّ

حقيقة  يف  كانت  اململكة  اأّن  من  وبالرغم  التوتاليتارّي، 

ة الثانية، هذا الواقع 
ّ
ة بعد احلرب العاملي

ّ
ة اأمريكي

ّ
الأمر حممي

للوليات  ة 
ّ
الأيديولوجي الّدعاءات  مع  بحّدة  يتعار�س 

ة 
ّ
« بو�سفها منارة للدميقراطي

ّ
املّتحدة يف قيادة »العامل احلر

حافظت  املّتحدة  الوليات  اأّن  واحلال  الإن�سان.  وحقوق 

 خا�ّس بها يف اإقليم اململكة 
ّ
طوال عقود على جيٍب اأجنبي

 
ّ
الأكرث غنى بالّنفط من اأجل ا�ستغالل مورد البالد الطبيعي

اإىل حتديث اململكة  ال�سعي  اً عن 
ّ
العظيم مع امتناعها كلي

ذلك  ب 
ّ
يت�سب اأن  خمافة  اً، 

ّ
وثقافي ًا 

ّ
و�سيا�سي ًا 

ّ
اجتماعي

 كان 
ّ
 يف حميٍط جيو�سيا�سي

ّ
بزعزعة ا�ستقرارها ال�سيا�سي

ة.
ّ
ارات الي�سارّية املناه�سة لالإمربيالي

ّ
�سان التي

َ
يّت�سم بجي

�سديد  لكونه  الثقافوّي  التف�سري  نبذ  فمع  وهكذا،   

املادّي  يتحّتم على ال�ستق�ساء  باملاء،  املاء   
ّ

الدغل يف�رس

ة العتيقة 
ّ
ة والثقافي

ّ
ة وال�سيا�سي

ّ
مات الجتماعي

ّ
لدميومة ال�س

ة 
ّ
ة اأن يدر�س الن�ساأة التاريخي

ّ
يف م�سيخات اخلليج العربي

ة لهذه الأنظمة. وتتحّتم بالتايل على هذا ال�ستق�ساء 
ّ
الفعلي

ة يف رعاية �سون اأعتق 
ّ
ة الغربي

ّ
الإ�سارة اإىل دور الإمربيالي

�سمات تلك امل�سيخات مبواجهة ال�سعود املتفّجر مل�سارات 

ة يف حميطها. ويف احلقيقة، 
ّ
الّتحديث املناه�سة لالإمربيالي

ما من نق�ٍس اأقوى لـ»ال�ست�رساق« من تبيان كيف قامت 

ة« 
ّ
»ال�رسقي ة 

ّ
الثقافي مات 

ّ
ال�س تلك  ب�سون  ة 

ّ
الغربي القوى 

يعّدها  التي  عينها  ال�سمات  وهي  وتر�سيخها،  املزعومة 

ة على خوا�ّس ال�رسق 
ّ
« اأدّلًة اأ�سا�سي

ّ
املنظور »ال�ست�رساقي

ة.
ّ
الأو�سط القت�سادّية وال�سيا�سي
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مقاالت عن سورية ولبنان، ١860

هذا عدد من المقاالت كتهبا كارل ماركس يف صحيفة »نيو يورك داييل هريالد« بي هشَري مّتوز كارل ماركس
السّتي« يف جبل  يدور حول »حوادث  ومعظمها  أغسطس ١860 عن سورية،   / وآب  يوليو   /
لبنان، وماشريع التدّخل الفرنيّس فيه بعد مذاحب دمشق حبّجة محاية المسيحّيي. المقاالت داّلة 
عىل أسلوب ماركس الصحايّف المعّمق والمكّثف وما فيه من اعتماٍد عىل المراجع وحبث وحتليل. 
وهو يستهشد هنا مبقاطع من كتابات روسّية وفرنسّية تعطي صدقّية كبرية لرصده السيااست 

الروسّية والفرنسّية.
حمور البحث الذي ال حييد عنه ماركس هو عداؤه الذي ال يلي لنابليون الثالث مبا هو ممّثل الرّدة   
عىل ثورة ١848 الفرنسّية. من هنا ميله لتفسري األحداث تفسريًا خارجّيًا من خالل الهجوم الذي 
يشّنه التحالف الرويس - الفرنيّس ضّد السلطنة العثمانّية المدعومة من بريطانيا. يف المقابل، يبّي 
ماركس كيف أّن التدّخل العسكرّي الفرنيّس يف سورية، الذي اقترص عىل بريوت واجلبل، دخل يف 
المقايضات الكربى بي القوى األوروبّية، خصوصًا دعم روسيا لفرناس يف مطالبهتا باحتالل مقاطعات 
هنر الراين األلمانّية مقابل دعم فرناس لروسيا يف مطالبهتا باستعادة روسيا القسطنطينّية والمضائق 
من السلطنة العثمانّية. ويكشف ماركس هنا أوىل إرهاصات مرشوع المملكة العربّية الذي طرحه 

دعاة اإلمرباطور الفرنيّس يف العام ١858، واقرتحوا األمري عبد القادر اجلزائرّي رئياًس علهيا.
والفت للّنظر ما يبّينه ماركس من عالقة وثيقة بي هزمية السلطنة العثمانّية يف حرم القرم ١853ــ   
١856 وبي فرض القوى األوروبّية عىل السلطنة المهزومة إصدار »خّطي همايون« الذي أّسس لما 

سوف يسّمى »الّتنظيمات« واليت شّكل إعالن الماسواة بي رعايا السلطنة أبرز بنودها.
وال يغيب عن بال ماركس أّن القيرص الرويّس واالمرباطور الفرنيّس يسعيان إىل حروب خارجّية   
للهرب من أزمات داخلّية وللتغطية علهيا، إاّل أّنه يغفل إغفااّل شبه كامل األسباب والعوامل الداخلّية 
اليت أّدت إىل احلوادث الّلبنانّية الدامية العام ١860 وأبرزها اهنيار الّنظام المقاطعجّي حتت وطأة 
المبّكر  المال  رأس  تغلغل  انتفاضة كرسوان، عىل خلفّية  وآخرها  والفالحّية،  العاّمّية  االنتفاضات 
البعض  يفاًجأ  قد  الاّشم.  بالد  يف  العثمانّية  لـ»الّتنظيمات«  العثمانّية  والمعارضة  لبنان  جبل  يف 
»بدائّية«  قبائل  بوصفهم  لبنان  جبل  سّكان  عن  احلديث  يف  ماركس  يستخدمها  اليت  باألوصاف 
و»همجّية«. وميكن وضع ذلك يف خانة استرشاقّية لدى مؤّلف »رأس المال« ال خترج كثريًا عّما كان 

اسئدًا يف زمنه من منظور إىل الّناعات يف الرشق.
»المأسلة  عىل  األوروبّية  القوى  نزاعات  خلفّية  عىل  أوروربّية  حرٍب  اشتعال  إّن  القول  يبقى   
أّدت  لندن،  يف  سفريه  پريسينيي،  إىل  الّثالث  بونابارت  راسلة  بأّن  والتذكري  حيصل،  لم  الرشقّية« 
مفعولها يف هتدئة المعارضة الربيطانّية للتدّخل الفرنيّس العسكرّي يف سورّية، بعد جمازر دمشق، مع 

ّية الفرنسّية دون أن تاشرك فهيا. أّن بريطانيا قّيدت مهّمات احلملة العسكر
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 يف لبنان
ّ

االقتتال االأهلي

لندن، 2٨ متّوز / يوليو، ١٨٦٠

نظرًا لأّن الكتاب »الأزرق« عن ال�سطرابات ال�سورّية 

 
١
ردكليف �سرتاتفورد  لورد  ولإعالن   ،

ّ
للتو �سدر  قد 

الثالثاء  يوم  اإىل  ال�سورّية  ال�سوؤون  مداخلته عن  تاأليف 

، واأكتفي 
ّ
القادم، اأوؤّجل الدخول يف هذا املو�سوع احلدثي

ة 
ّ
ائكم من الن�سياق وراء الإعالنات العاطفي

ّ
بتحذير قر

ال�سعور  يتمّلككم  اأن  ومن   
2
الدي�سمربّية لل�سحافة 

عب اإزاء املجازر املرّوعة للقبائل العا�سية، والعطف 
ّ
بالر

ثّمة  لكّن  يتاأمّلون.  الذين  جتاه  به  ن�سعر  الذي   
ّ
الطبيعي

ب�سع نقاٍط ل بّد من الرتكيز عليها بثبات. 

ة، 
ّ
الرو�سي الإمرباطورّية  اإّن  الأوىل،  الدرجة  يف   

ر 
ّ
حتر التي جنمْت عن حركة  ة 

ّ
الداخلي ال�سدامات  ُبعيد 

ماأزٍق  يف  نف�سها  جتد  العاّمة،  الأموال  وهدر  الأقنان، 

عن  اإّل  منه  تخرج  كيف  ة 
ّ
احلالي احلكومة  تدري  ل 

بالّن�سبة  احلرب  تبدو  الّنطاق.  وا�سعة  �سّن حرب  طريق 

بها  اأ 
ّ
تنب ثورٍة  اندلع  لتفادي  الوحيدة  الو�سيلة  اإليهم 

كتابه  يف  دولكوروكوف   
ُ
الأمري التحّفظ  �سبيل  على 

منذ  اأ�سهر  ثالثة  م�سْت  بالتايل،   .La Vérité sur la Syrie

ة 
ّ
حاول الأمري غورت�ساكوف اإعادة اإثارة امل�ساألة ال�رسقي

اأّن  اإّل  ا، 
ّ
ني يف تركي

ّ
باإ�سدار تعميمه عن مظامل امل�سيحي

نداءه وقع على اآذاٍن �سّماء يف اأوروبا، ومل يرتّدد �سداه 

 .
٣
اإّل يف ق�رس »التوييوري«

ون 
ّ
وفرن�سي ون 

ّ
رو�سي عمالء  كان  الوقت  ذلك  ومنذ   

 - توّلته الأوىل يف 
ّ
 - ديني

ّ
يجهدون لإ�سعال نزاع �سيا�سي

 والّثانية على ال�ساحل ال�سورّي - بحيث 
٤
منطقة دملاتيا

ا�سطرابات  اأّن  ومبا  الأخرى،  منهما  حركٍة  كّل  تدعم 

ال�سلطة  اأجربت  الهر�سك  وبالد  د 
َ
الأ�سو اجلبل  بالد 

العاملة يف �سورية،  اتها 
ّ
قو ة على �سحب معظم 

ّ
العثماني

لبنان  قبائل  بني  احلاّد  للّتناق�س  ال�ساحة  اأخليت  فقد 

وطاأة  حتت  نف�سه   
ّ
الفرن�سي الأمرباطور  وَجَد  ة. 

ّ
الهمجي

، اأي 
ّ
ال�رسورة ذاتها التي تتحّكم بالقي�رس الأرثوذك�سي

جمّددًا  اأمرباطورّيته  تزّج  جديدة،  ة 
ّ
�سليبي اإىل  التطّلع 

التي  ة 
ّ
الإيطالي احلركة  اإّن  ة. 

ّ
احلربي الهلو�سات  اأتون  يف 

تفلّتت حبالها من بني يديه، واتخذت اجّتاهاً على عك�س 

راأي  يف  اإزعاج  م�سدر  اإىل  لت 
ّ
حتو لها،  يريدها  الذي 

 
ّ
ثم بخَفر.  كون�ستيتيونيل  ُل  جريدة  ملّحت  كما  باري�س، 

بـ»تدعيٍم عنيف  برو�سيا  اإغراء ويّل عر�س  اإّن حماولته 

ة اأملانيا« يكون ثمنه »تعوي�سًا معنوّيًا« لفرن�سا على 
ّ
لقو

اأ�سيبت  اين، 
ّ
]ا�ستعادتها[ مقاطعات عرب نهر الر �سكل 

على  الهزء  من  ب�سيٍء  األَقْت  اإّنها  حتى   ، مدوٍّ باإخفاق 

ات ]اأي لوي نابليون[. اأّما 
ّ
خمّططات متعّهد حترير القومي

الّنزاع الذي وجد لوي نابليون نف�سه يخو�سه مع البابا 

فقد زعزع دعامة الّنفوذ الذي كان ميار�سه على الفاّلحني 

 .
ّ
وعلى اإكلريو�س فرن�سا الكاثوليكي

)...( من الوا�سح اأّن احلاكم الفرد يف فرن�سا واحلاكم   

امللّحة  ال�رسورة  الرازَحني حتت وطاأة  الفرد يف رو�سيا، 

فبينما  بينهما.  بتناغٍم  يعمالن  احلرب،  بوق  يف  للّنفخ 

»الوحدة  تعر�س  ة 
ّ
الر�سمي �سبه  ة 

ّ
البونابارتي املن�سورات 

ة« على ويّل عهد برو�سيا، مدعومًة بـ»تعوي�سات 
ّ
الأملاني

معنوّية« لفرن�سا، اإذا بالأمرباطور األك�سندر، متا�سيًا مع ما 

من�سورات  ول  ة 
ّ
الر�سمي برلني  �سحافة  تنفه  ومل  اأعلنه، 

عّمه  على  جهارًا  يقرتح  ة، 
ّ
الأملاني ة« 

ّ
القومي »الرابطة 

ة بكاملها ب�رسط التخّلي 
ّ
 برو�سيا مع اأملانيا ال�سمالي

ّ
�سم

اين، والّتواطوؤ 
ّ
لفرن�سا عن املقاطعات الواقعة على نهر الر

مع تقّدم رو�سيا يف منطقة نهر الدانوب.

معًا  الفردّيان  احلاكمان  طرحه  الذي  الواقع  هذا  اإّن   

 
ّ
وويل الّنم�سا  اأمرباطور  بني  »تيپليت�س«  لقاء  اإىل  اأّدى 

بطر�سربغ  متاآِمري  اأّن  غري  برو�سيا[.  عهد  ]ويّل  العهد 

على  املثرية،  ال�سورّية  املجازر  حادثة  اأبقيا  وباري�س 

�سبيل الحتياط يف حال ف�سلت مطامعهما يف برو�سيا، 

الباب  من  الدخول  ي�ستطيع  ل   
ّ
فرن�سي تدّخل  ليعقبها 

ة �ساملة. 
ّ
 حلرٍب اأوروبي

ّ
، بل يفتح الباب اخللفي

ّ
الرئي�سي

اأّنه يف العام ١٨٤١،  اإنكلرتا، اأ�سيُف فقط  بالّن�سبة اإىل 

منذ  عليه  حافظوا  ب�سالح  الدروز  پاملر�ستون  لورد  اأمّد 

 ]
ّ
ذلك احلني، واأّنه، يف اتفاقه مع القي�رس نيقول ]الرو�سي

قبائل  تكبح  كانت  التي  ة 
ّ
الرتكي ال�سيطرة  اً 

ّ
عملي األغى 

لبنان العا�سية، واأن�ساأ لها �سبه ا�ستقالل، مل يكن له، مع 

ن تدبري املخّططني الأجانب، اإّل اأن 
ْ

الوقت، وبف�سل ح�س

يف�سي اإىل مو�سٍم من الّدم. ]...[

                        

الربملان  جل�سة   - �سورية  »اأحداث   
ّ
الأ�سلي العنوان 

ة«
ّ
 - حالة التجارة الربيطاني

ّ
الربيطاين

كتبت يف 2٨ متّوز / يوليو، ١٨٦٠

العدد  هريالد«،  دايلي  يورك  »نيو  يف  ة 
ّ
مر لأّول  ن�رست 

٦٠2١، يف ١١ اآب / اأغ�سط�س،١٨٦٠.
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التحالف الرو�شي - الفرن�شي

واإمارة عبد القادر اجلزائري العربية

لندن، ٣ اآب / اأغ�سط�س، ١٨٦٠

ابط ال�رّسّي 
ّ
املالحظات الواردة يف ر�سالتي الأخرية عن الر

تلّقت  الفرن�سي،   -  
ّ
و�سي

ّ
الر والّتحالف  �سورية  بني جمازر 

ّفة  ال�سّ املا�سي، من على  الثالثاء  يوم  متوّقع،  تاأكيدًا غرَي 

الأخرى من القنال على �سكل من�سوٍر لل�سيّد دانتو بعنوان 

« من�سوٍب اإىل قلم ال�ّسيّد اإدمون 
ّ
»�سورية والّتحالف الرو�سي

 للحكومة 
ّ
اآبو. واملعلوم اأّن ال�ّسيّد دانتو هو الّنا�رس الر�سمي

الفرن�سيّة، الذي اأ�سدر كّل من�سوراتها �سبه الر�سميّة والذي 

يبادر بني حنٍي واآخر اإىل تعريف اأوروّبا على »الّدرا�سات« 

اأعاله  املذكور  املن�سور  »التوييوري«.  ق�رس  ينتجها  التي 

ًا من اأّن ن�رسه يتبع مبا�رسًة ر�سالة  يكت�سب اهتمامًا اإ�سافيّ

التي   ،
٥
اإىل پري�سينيي اأر�سلها »بطل دي�سمرب«  التي  احلّب 

والتي  بريطانيا،  اهتمام  على  ت�ستحوذ  اأن  لها  مقّدرًا  كان 

لكّنه  »الربملان«  اأمام  و�سعها  را�سل  جون  لورد  رف�س 

اأر�سل ن�سخة منها اإىل �سحيفة تاميز اللندنيّة.

يف  ورد  ما  فحوى  على  الآتية  املقتطفات  حتتوي   

:»
ّ
»�سورية والتحالف الرو�سي

فرن�سا  تاأّثرْت  ة، 
ّ
ال�سليبي احلروب  زمن  يف  »كما   

ة باجلرائم املرّوعة التي كانت �سورية م�رسحاً لها 
ّ
امل�سيحي

 
ّ
الع�سبي اإىل اجلموح  �سّلموا   

ّ
األف م�سيحي موؤّخراً. ٧٠٠ 

ة 
ّ
الرتكي واحلكومة  امل�سلمني  من  ملليونني  يرحم  ل  الذي 

ر. 
ّ
املرب غري  ل�سكونها  نظرًا  بتواطوؤها  تعرتف  اأّنها  يبدو 

مل  لو  تقاليدها  كّل  من  دة 
ّ
متجر فرن�سا  �ستكون  بالّتاأكيد 

الذين  اأولئك  وممتلكات  حياة  حماية  �رسَف  فورًا  تّدِع 

الّنا�سك« و»فيليب  كانوا، يف زمن م�سى، جنود »بطر�س 

عالٍج  يف  للّتفكري  الوان  اآن  فقد  لذا   ...
٦
اأوغ�سط�س«

يوؤّدي  اأن   على هذه احلال دون 
ّ
اأن ي�ستمر لو�سع ل ميكن 

اأكرب - الإبادة ال�ّساملة لرعايا »الباب العايل«  اإىل كارثة 

ة 
ّ
ني. احلملة التي تتحّدث عنها احلكومة الرتكي

ّ
من امل�سيحي

ة 
ّ
كثريًا ل تكفي اإطالقًا لإعادة فر�س الأمن. القوى الدولي

عن  تقلق  والتي  �سورية،  يف  مذاهبها  اأبناء  من  لها  التي 

حقٍّ على �سالمتهم، يجب اأن تكون م�ستعّدًة للّتدّخل. يف 

حايا، وت�سري  حال التلّكوؤ، �سيكون قد فات اأوان اإنقاذ ال�سّ

مهّمتهم الوحيدة الّثاأر لل�ّسهداء.

عن  الّدفاع  يف  ة  خا�سّ م�سلحة  لهما  اأّمتان  »ثّمة   

ليب على تلك ال�سطاآن الق�سّية - فرن�سا ورو�سّيا. فماذا  ال�سّ

يف  ذلك  واأثر  �سالحهما،  لحّتاد  املرتَقبة  النتيجة  �ستكون 

ي عنه.
ّ
تنظيم اأوروبا الالحق؟ هذا ما نحن يف �سدد التحر

نة من الّتاريخ، جند اأّن ال�ّسعوب، بدافع 
ّ
»يف فرتات معي  

تركيباٍت  ت�سّكل  والتجّمع،  ة 
ّ
اجلاذبي قوانني  بع�س  من 

الآن  »ن�سهد«  اإّننا  قبل.  من  معروفًة  تكن  مل  ة 
ّ
�سيا�سي

اإّن  الب�رسّية.  احلرجة يف حياة  اللحظات  تلك  من  واحدًة 

اإّل واحدٌة من ُعَقد ذلك الو�سع  اإن هي  امل�ساألة ال�سورّية 

والقلق،  الرتّقب  من  اأوروبا يف حالٍة  كّل  الّتعقيد.  �سديد 

 اأ�سا�َس �سلمٍ دائٍم 
َ
تنتظر حاّلً �سامالً قادرًا على اأن ُير�سي

اأن  ميكن  الهدف ل  هذا  واإّن  معًا.  ال�رسق  اأوروبا ويف  يف 

مع  مت�ساوقاً  قّارتنا  تنظيم  يكون  عندما  اإّل  الآن  يتحّقق 

املنا�سلة  ات 
ّ
للقومي اهنة 

ّ
الر الق�سايا  ومتطلّبات  رغبات 

ة معادية ومتباينة يف الأمزجة 
ّ
اراٍت ديني

ّ
ري. اإّن تي حتت النِّ

بع�س  يف  وحتافظ  بينها،  فيما  جذرّياً  تتواجه  واللغات 

 من الّتحري�س مينع اإعادة 
ٍّ
اٍر جويف

ّ
ة على تي

ّ
الّدول الأوروبي

فر�س الّثقة ويعرقل تقّدم احل�سارة. ال�سالم، ذلك الهدف 

 لطموح كّل احلكومات، ل ميكن تاأمينه على نحٍو 
ّ
النهائي

لال�سطراب  الدائمة  الأ�سباب  تختفي  عندما  اإّل  م�ستداٍم 

ل اإىل نتيجتني اثنتني: التي اأ�رسنا اإليها. لذلك نوّد الّتو�سّ

ٍة، حيث ميكن 
ّ
١  دعم تكوين دولٍة من�سجمة ووطني

ّكان الذين ميلكون اأفكاراً 
ّ

ذلك، تكون مهّمتها ا�ستيعاب ال�س

ة. ًا يف وحدة مرتا�سّ
ّ
اأو اجّتاهاٍت م�سرتكًة وجتميعهم مركزي

2  حماولة تطبيق ذلك املبداأ دون اللجوء اإىل ال�ّسالح.

قد حّققتا  ا 
ّ
فرن�سا ورو�سي كاأّن  يبدو  الأوىل،  »للوهلة   

 
٧
ة. مع اأّن ٤٠٠ »ليغ«

ّ
املثال الذي ت�سبو اإليه الأنظمة امللكي

بل 
ّ

ال�س القّوتان من خالل  لْت هاتان  بينهما، تو�سّ تف�سل 

اأن  ت�ستطيع  التي وحدها  الوحدة  تلك  اإىل  تبايناً،  الأكرث 

موؤّقتة  كياناٍت  د 
ّ
جمر ل  را�سخة،  اأمرباطورّيات  تخلق 

احلروب...  اأقدار  ب�سبب  اآخر  اإىل  يوم  من   حدودها 
ّ

تتغري

اإّن القيا�رسة، الذين ق�سوا ١٣٥ �سنة يتاأّملون يف و�سية 

�سوب  الّطمع  نظرات  ُيلقون  ينفّكوا  مل  الأكرب،  بطر�س 

 فرن�سا يف الحتجاج 
ّ
ة... هل يجب اأن ت�ستمر

ّ
اأوروبا الرتكي

ة ال�سلطان املتهاوية؟ 
ّ
�سّد مطالب القيا�رسة يف اأمرباطوري

 
ّ
ا على اإعادة �سم

ّ
نعتقد اأّن اجلواب هو ل. اإذا اأعانتنا رو�سي

]وْهبها[ مملكًة لن يكون  اأّن  لنا  اين، يبدو 
ّ
الر حدود نهر 

ثمنًا بخ�ساً لقاء حتالفها. بف�سل مثل هذه ال�رساكة، باإمكان 

 
ّ
ة كما ر�سمها اجلغرايف

ّ
فرن�سا اأن ت�ستعيد حدودها احلقيقي

�سرتابو، منذ ١٨ قرنًا.

بالد  ف�سائل  يعّدد  �سرتابو،  من  ا�ست�سهاد  ذلك  ]يلي   

ية قوّية. مالحظة مارك�س[
ّ
الغال مبا هي قاعدٌة لأمرباطور
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فرن�سا �سوف ترغب يف  اأّن  ب�سهولة  ندرك  اأن  »ميكننا   

اإعادة بناء ذلك العمل املقّد�س ]ا�ستعادة حدود بالد الغال[ 

وقد اأحبطها خداع الب�رس خالل قرون عديدة. ومن طبيعة 

اأملانيا  فيما   ،
ّ
الإقليمي الّتو�ّسع  ذاهلني عن  كّنا  اأنّنا  الأمور 

�سبيل  على  فقذفْتنا،  ال�سطراب،  من  نوباٍت  من  تعاين 

 ... نعلم اأّننا ل�سنا وحَدنا 
٨

ّ
التحّدي، بن�سيد »بيكر« الوطني

ا ترى 
ّ
ة. والآن، اإذا كانت رو�سي

ّ
من ميلك خمّططات تو�سعي

ة بالعني ذاتها التي نرى فيها اإىل منطقة 
ّ
اإىل الق�سطنطيني

اين، األ ن�ستطيع اأْن نحّول تلك الّدعاءات املتماثلة 
ّ
نهر الر

اإىل فائدة ما، ونفر�س على اأوروبا �سفقًة مرّكبة متنح تركيا 

اين اإىل فرن�سا، تلك املنطقة التي 
ّ
اإىل رو�سيا، وحدود الر

عنه  غنى  ل  الذي  ال�رسط  يعتربها  الأّول  نابليون  كان 

د؟
ّ
لوجوده كحاكٍم �سي

، يف حني يوجد 
ّ
اأقّل من مليويَن تركي اأوروبا ل  »يف   

 ]
ّ
و�سي

ّ
]الر القي�رس  اإىل  يرون  ني 

ّ
اليوناني من  ١٣ مليوناً 

ة 
ّ
اليوناني النتفا�سة  اإّن   .

ّ
الروحي زعيمهم  اأنّه  على 

مل  �سنوات،  ت�سع  ت 
ّ
ا�ستمر التي   ،]١٨2٩  -  ١٨2١[

�سورّية  جمازر  تلعب  قد  التي  للحركة  املقّدمة  اإّل  تكن 

ني ينتظرون 
ّ
ني اليوناني

ّ
دور ال�رّسارة لندلعها. اإّن امل�سيحي

]القي�رس  بطر�سربغ  �سان  يف  زعيمهم  من  الأمر  �سدور 

للّثورة  ة، 
ّ
الق�سطنطيني يف  بطريركهم  من  اأو   ،]

ّ
الرو�سي

الّنظر  بعيدو  ون 
ّ
ال�سيا�سي هم  وقليلون  الكَفرة،  �سّد 

اٍل 
ّ
مي اجّتاٍه  يف  ة 

ّ
ال�رسقي للم�ساألة  حاّلً  ي�ستِبقوا  مل  الذين 

عجب  فال  لذا  ببعيد.  لي�س  زمن  يف  وذلك  رو�سيا،  اىل 

من  وبت�سجيع  دينهم،  اأبناء  لنداء  ا�ستجابة  الرو�س،  اأّن 

نبوءات �ستاليزانيف، �سوف يكونون م�ستعّدين لتجاوز نهر 

 يف اأ�رسع وقت.
٩
»پروث«

العتبارات  تظهر  حدودنا،  على  نظرة  األقينا  »اإذا   

رو�سيا.  ك 
ّ
حتر التي  ذاتها  ة 

ّ
بالأهّمي توّجهاتنا  ر 

ّ
ترب التي 

ة، 
ّ
ة، وكّل دوافَع جغرافي

ّ
لن�سع جانباً كّل ذكرياٍت تاريخي

واحدًة  الراين  منطقة  ت�سّمها  التي  املقاطعات  ولنتناول 

واحدًة ولنتفّح�س الأ�سباب التي تدعم �سّمها.

افرت�سنا  ما  اإذا  الأّول.  املقام  يف  بلجيكا  »نلقى   

املثري  الت�سبيه  يف  ن�سّك  اأن  ي�ستحيل  ة، 
ّ
الّني �سفاء 

ني 
ّ
البلجيكي ي�سّموا  اأن  اإىل  خني 

ّ
املوؤر ببع�س  حدا  الذي 

على  املتعّلمة  الّطبقات  اأّن  احلقيقة  ال�سمال«.  ي 
ّ
»فرن�سي

واأّما  ة، 
ّ
الفرن�سي اإّل  اللغات  ت�ستخدم من  البلد ل  امتداد 

من  الدنيا  الّطبقاُت  اإّل  تفهمها  فال  ة 
ّ
الفالمنكي ة 

ّ
العاّمي

ّكان ويف بع�س املناطق فقط. اإىل هذا، فاإّن بلجيكا 
ّ

ال�س

مدينة، يف  واإّنها  كاّفة،  اأنحائها  ة، يف 
ّ
الكاثوليكي تعتنق 

ا�ستقاللها، لفرن�سا، �سقيقتها يف الأ�سل واللغة والّدين. 

يف  اُتنا 
ّ
قو اجتاحتها  قد  بلجيكا  اأّن  حقيقة  ن�ستعيد  لن 

حتى  ة 
ّ
فرن�سي مقاطعات  ت�سع  و�سّكلت   ،١٧٩٥ العام 

اأّن ِنرينا مل يكن ثقياًل جّدًا،  اأّنه يبدو  اإّل  العام ١٨١٤، 

الّدول  من  بلجيكا  ا�ستح�سلْت   ،١٨٣١ العام  ففي 

فقّدمت، يف  فرن�سا  اإىل  بالن�سمام  الإذن  على  العظمى 

ني، تاج بلجيكا لدوك نيمور، 
ّ
يها التمثيلي

َ
ت�سويٍت ملجل�س

للّتاج  الأخري  هذا  رف�س  حداهم  وقد  فرن�سا.  ملك  ابن 

ليوبولد  وهو  كوبورغ،   - �ساك�س  دوك  اإىل  تقدميه  اإىل 

تبدو  اإليها  ن�سري  التي  ال�سابقة  اأّن  على   .
١٠

ًا
ّ
حالي الأّول 

ة، وت�سمح بالفرتا�س اأّنه لو ا�سُت�سريْت 
ّ
لنا بالغة الأهّمي

بلجيكا فلن تكون اأقّل كرماً من مملكة ]�ساڤوا[، وتوؤّكد 

ة الهيبة التي ت�سعرها بها عظمُة فرن�سا. واإّن 
ّ
جمّددًا جاذبي

معار�سة بع�س اأفراد الّطبقات العليا لن تلبث اأن تخنقها 

ة.
ّ
هتافاُت الّتاأييد ال�سعبي

ينق�سم  الراين  نهر  كان  البحر،  ي�سّب يف  اأّن  »قبل   

ال�ّسمال، هما  باجّتاه  اثنان منهما  اإىل ثالثة فروع، ي�سري 

 Zuyderzee »زويدرزي«  يف  ي�سّب  الذي   Yssel ل« 
ّ

»اإي�س

 Waal و»فال«  ال�ّسمال[،  بحر  يف  لهولندا  تابع  ]خليج 
 Meuse »الذي يعرب هولندا[ وهو اأحد روافد نهر »موز[
ة، ينبع يف فرن�سا وي�سّب يف بحر 

ّ
]اأكرب الأنهر الأوروبي

ال�سمال بعد ان يجتاز بلجيكا وهولندا[. ولو كان لفرن�سا 

اأن تعيد ر�سم حدودها، اأَما كان الحرى اأن تعتمد جمرى 

نهر الراين، مبعناه الفعلي، بدلً من جمرى نهر »فال« اأو 

اأقّل مقداٍر ممكن من  تقتطع  ل« بحيث 
ّ

»اإي�س نهر  جمرى 

جنوب هولندا؟ املوؤّكد اأّن هذا ما كانت �سوف تفعله. اإىل 

هذا، فلي�س تعديل احلدود جلهة هولندا هو الذي ل بّد منه 

باّتخاذ جمرى نهر الراين قاعدًة للرّت�سيم. اإّن بلجيكا، يف 

ع التي 
ّ
ة، �ستكون كافيًة لإ�سباع نزعة الّتو�س

ّ
حدودها احلالي

 
ّ
اأخذ الراأي العاّم يطالب بها عالياً يف الآونة الأخرية. ثم

 هو احلدود التي جرى 
١١Scheldt »اإّن جمرى نهر »�سلدت

الّتنازل عنها لفرن�سا يف معاهدة لونيفيل العام ١٨٠١«.

كانت روسيا ترى إلى القسطنطينيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
بالعين ذاتها التي نرى فيها إلى منطقة نهر الراين، أال نستطيع أن 
نحول تلك االدعاءات المتماثلة إلى فائدة ما، ونفرض على أوروبا 
صفقة مركبة تمنح تركيا إلى روسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
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ّ
]يلي ذلك مقطٌع يبنّي، وفق حماّجة مماثلة، �رسورة �سم  

ة لوك�سمربغ الكربى، »التي كانت ت�سّكل »مقاطعة 
ّ
دوكي

الغابات« يف ظّل الأمرباطورّية«. ثم مي�سي كاتب املن�سور 

 برو�سيا. مالحظة مارك�س[
ّ
ليبنّي �رسورة �سم

»لن تنتهي مهّمتنا ما اإن تقع بلجيكا واللك�سمربغ حتت   

نتملّك ل  اأن  ينبغي  ا�ستكمال حدودنا  اأجل  �سلطتنا... من 

الرينانّية،  بافاريا  وكامل  الرينانّية،  برو�سيا  ثلَثي  من  اأقّل 

وحوايَل ثلث دوكّية هي�ّس الكربى. كانت كّل هذه الأرا�سي 

بونابارت[،  نابليون  ]زمن  الأمرباطورّية  ظّل  يف  ت�سّكل، 

مقاطعات »روير« Roer الرينانّية، و»موزيل« التابعة ملقاطعة 

ودوكّية   Mont de Tonnerre الرعد«  و»جبل   Sarre »�سار« 

غ« Berg الكربى. يف العام ١٨١٥، كانت تلك املقاطعات 
ْ
»بر

موّزعة بني عّدة مالكني، ما يزيد من �سعوبة ا�ستعادتنا لها. 

على اأّن الواقعة الداعية لالإعجاب اّن تلك املقاطعات التي 

، والتي مل تكن على تعاٍط مبا�رس 
ّ
�سّمها العر�س الفرن�سي

اأبرز  املوؤّقت  وجودنا  ترك  قليلة،  �سنوات  من  لأكرث  معنا 

الآثار عليها. للّتدليل على مبلغ العطف الذي يلقاه امل�ساِفر 

 يف تلك الأجزاء، نرتك الكالم للذين �سافروا اإىل 
ّ
الفرن�سي

 
ّ
هناك. لأربع وخم�سني �سنة خلَْت، مل يع�سكر جندّي فرن�سي

الراين، ومع ذلك  نهر  البلدان على �سفاف  تلك  واحد يف 

فمن الرائع اأن ن�ساهد ال�ستقبال املوؤثّر الذي يلقاه لِب�سو 

هم  ومثلنا   - مثلنا  كاثوليكّيون  اإّنهم  هناك.  جي�سنا  بّزات 

اأمرباطورنا  كان  �ساپيل«  ل  »اأيك�س  يف  األي�س  فرن�سّيون! 

�سارملان يعقد جمل�سه؟... اإّن مقاطعات نهر الراين ينبغي اأن 

تتبع �سيا�سّيًا لفرن�سا، مثلما هي تابعة طبيعّياً لها«.

اأّن حرب  يبنّي  اأن  اإىل رو�سيا، وبعد  املوؤّلف   يعود 
ّ
]ثم  

اأمام حتالف فرن�سا ورو�سيا، على  القرم مل ت�سّكل حاجزًا 

هذه  يقّدم  حينها،  يح�سل  مل  بينهما  تفاهماً  اأّن  اعتبار 

املعلومة املتعلّقة بعرفاٍن للجميل من فرن�سا جتاه رو�سيا - 

مالحظة مارك�س[:

»ينبغي اأن نتذّكر اأّن فرن�سا مل تتبع خطط بريطانيا يف   

بحر البلطيق. ل�سنا ندري ما اإذا كان هجوٌم على كرون�ستاد 

ة[ �سوف ينجح 
ّ
 ل�سان بطر�سربغ الرو�سي

ّ
]املرفاأ الرئي�سي

بف�سل  احلّظ،  حل�سن  يح�سل،  مل  لكنه  حال،  اأّي  يف 

معار�سة فرن�سا على ما نعتقد«.

ة، ل ي�سّك الكاتب يف 
ّ
]بعد جولٍة يف احلملة الإيطالي  

 يف 
ّ
 - الفرن�سي

ّ
 اإىل احللف الرو�سي

ّ
اأّن برو�سيا �سوف تن�سم

نهاية املطاف - مالحظة مارك�س[: 

»ولكن لربط حكومة برلني ب�سيا�ستنا، ل بّد من �سحبها   

من حتت تاأثري اإنكلرتا. كيف ميكن حتقيق ذلك؟ بالعمل مبهارة 
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وباأن  الراين،  نهر  على  جارَتنا  برو�سيا  تبقى  ل  كي  فائقة 

نعد بدعم مطالبها امل�رسوعة للغلبة يف اأملانيا. اإّن تبادل هذه 

املقاطعات الرينانّية يجعل باڤاريا وبرو�سيا تاأخذ تعوي�ساتها 

الّتحالف الإنكليزّي لن يوّفر لربو�سيا غري  اإّن  النّم�سا.  من 

احلفاظ على الو�سع القائم - يف حني اأّن الّتحالف مع فرن�سا 

يفتح لها اآفاقاً بال حدود.

»اإّن الّتحالف بني فرن�سا ورو�سيا وبرو�سيا، اإذا ما انعقد   

حتت راية الإخال�س، ولنا كّل �سبب لعتقاد ذلك، �سوف 

اأر�ساه  ما  اأعاله  ّنا 
ّ
بي فقد  بامتياز...  ة 

ّ
طبيعي نتائج  ي�ستتبع 

اأّن   - بال�سّك  ي�سمح  ل  مبا  �سنة   ١٨٠٠ منذ  »�سرتابو« 

ة. الآن، 
ّ
ة لفرن�سا ال�سمالي

ّ
نهر الراين كان احلدود الطبيعي

. فقد 
ّ
برو�سيا هي املتاأّذي الأكرب من هذا التو�ّسع اجلغرايف

احتفظْت منذ ٤٥ �سنة بنهر الراين مبا هو التّنني امل�ستخَدم 

اأن  ١2 Hesperides. يجب 
حلرا�سة حديقة »هي�سبرييدي�س«

ولتُعد  وفرن�سا.  برو�سيا  بني  للعداء  ال�سبب  هذا  يختفي 

ة جمّددًا، ومكافاأة لها 
ّ
ال�سّفة الي�رسى لنهر الراين فرن�سي

تعوي�ساتها يف  برو�سيا  تلقى  �سوف  نواياها،  على ح�سن 

الّنم�سا - تلك القّوة التي �سوف تعاقب على ما اأبدته من 

�سوء ظّن وُغ�سم. ولينتظم اجلميع من اأجل �سالٍم دائم.

بالعنف.   
ّ
�سم اأّي  يقع  ل  بحيث  ّكان، 

ّ
ال�س �ست�رس 

ُ
»ولي  

ة، وفرن�سا على 
ّ
يف و�سع تكون فيه رو�سيا يف الق�سطنطيني

اين، والّنم�سا حمّجمة، وبرو�سيا م�سيطرة يف اأملانيا، 
ّ
نهر الر

اأوروبا؟  الثورة يف  اأو  لال�سطراب  اآخر  �سببًا  �سنلقى  اأين 

اأن تناف�س منفردًة �سّد رو�سيا،  اإنكلرتا على  هل �ستجروؤ 

اأّن  وبرو�سيا وفرن�سا؟ ل�سنا نفرت�س ذلك. وعلى افرتا�س 

ذلك ح�سل، وغامرت بريطانيا العظمى بارتكاب مثل تلك 

قا�سياً. جبل طارق، مالطا،  تتلّقى در�ساً  الوقاحة، ف�سوف 

ة هي ال�سمان لكي تلتزم الهدوء، فتلك هي 
ّ
اجلزر الأيوني

عف يف درعها. ومع اأنه �سوف يجري تقزميها اإىل  نقاط ال�سّ

تلويح عقيمٍ داخل حدود جزيرتها، وت�سّطر اإىل اأن تكون 

ة، فبالكاد �سوف 
ّ
�ساهداً م�ستكيناً على ما يجري يف القار

اأو  اآلف  اخلم�سة  بف�سل  راأيها،  عن   
ّ

تعرب باأن  لها  ي�سمح 

ال�سّتة اآلف جندّي الذين �سوف تر�سلهم اإىل �سورية.

»لقد اآن الأوان لتحديد �سيا�ستنا بو�سوح: يف �سورية   

ًا، 
ّ
�سلمي اين 

ّ
الر نهر  اأن حتتّل حدود  فرن�سا  �سيرتّتب على 

نحذر  اأن  يجب  ولكن  رو�سيا.  مع  الّتحالف  برت�سيخ 

تكون  اأن  يجب  حدود.  بال  تو�ّسعًا  رو�سيا  ننح  اأن  من 

اأّما  طموحها.  لإ�سباع  كافيًة  امل�سائق  �سمال  املقاطعات 

اأمكن  اأر�سًا حيادّية. ولو  اأن تبقى  غرى فيجب  ال�سّ اآ�سيا 

معاً،   
ٍّ
وعملي  

ٍّ
�ِسعري �سوٍء  يف   

ٍّ
عملي مو�سوٍع  اإىل  الّنظر 

لقلنا اإّن قرارنا قد اتُّخذ، لقد ظهر رجٌل يبدو اأّنه الّتج�سيد 

 
ّ
للفكرة التي نريدها يف �سورية - اإّنه عبد القادر. فهو �ُسّني

ّكان امل�سلمني، 
ّ

 يف اإ�سالمه مبا يكفي لتطمني ال�س
ٌ
/ م�ستقيم

بالت�ساوي  العدل  الكفاية لكي يقيم  وهو متح�رّس مبا فيه 

بني اجلميع، وهو يرتبط بفرن�سا بروابط العرتاف باجلميل، 

الّطاعة  لبيت  ع  وُيخ�سِ ني 
ّ
امل�سيحي يحمي  �سوف  وهو 

القبائل امل�ساغبة امل�ستعّدة دومًا واأبدًا لتعكري �سفو الأمن 

اأمريًا  القادر  عبد  تتويج  اإّن  ال�سغرى.  اآ�سيا  يف  الم 
ّ

وال�س

على �سورية �سوف يكون مكافاأًة نبيلة على اخلدمات التي 

اأ�سداها لنا �سجيُننا«.

                        

كتبت يف ٣ اآب / اأغ�سط�س

»
ّ
 - الفرن�سي

ّ
 »الّتحالف الرو�سي

ّ
العنوان الأ�سلي

ة الأوىل يف �سحيفة »نيو يورك دايلي هريالد«، 
ّ
ن�رسْت للمر

العدد رقم ٦٠2٥ يف ١٦ اآب / اأغ�سط�س، ١٨٦٠

                        

ر�شالة االأمرباطور

نابليون يتودد لربيطانيا

لندن ٧ اآب / اأغ�سط�س، ١٨٦٠

پري�سينيي  »عزيزه«  اإىل  نابليون  لوي�س  ر�سالة  اإّن   ]...[
ّفة  ال�سّ على  كما  هنا  لالأحاديث  مو�سوِع  اأبرز  تزال  ل 

الّثانية من القنال. يبدو اأّن احتجاج »الباب العايل« على 

احلملة ال�سورّية كما خّططْت لها فرن�سا ورو�سيا بالأ�سل، 

لورد  اأّن  حني  يف  وبرو�سيا،  الّنم�سا  من  قوّياً  دعماً   
َ
لقي

پاملر�ستون، خالل الّنقا�سات حول الّتح�سينات، عنّي لوي 

يبة بالن�سبة اإىل بريطانيا، 
ّ
نابليون على اأنه الأكرث اإثارًة للر

ا 
ّ
تركي مع  امليزان  بثقله يف  ُيلقي  اأن  ي�ستطيع  لن  ]لكّنه[ 

ة. ويبدو اأي�ساً اأّن »بطل دي�سمرب / كانون 
ّ
والقوى اجلرماني

الأّول« قد متّلكه الفَزع اىل حدٍّ ما، لي�س فقط من الّنربة 

الدكتاتورّية التي اّتخذْتها رو�سيا، واإّنا اأي�ساً وخ�سو�سًا 

من الأ�رسار التي تتداولها �سالونات »الأحزاب القدمية« 

ب�سدد  ة« 
ّ
ال�سعبي »الأحياء  يف  املتناَقلة  والَهْمهمات 

.]
ّ
 - الرو�سي

ّ
»الّتحالف الكوزاكي« ]الفرن�سي

بّد  ل  باري�س،  لدى  لله�سم  قابالً  الأخري  هذا  جلعل   

من اأن تكون الأمور قد بلغْت درجًة اأعلى من الّتعقيد. يف 

بالّتاأكيد،  ٍة مرتبكة 
ّ
الظروف املحزنة، ويف حالٍة ذهني تلك 
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خّط لوي�س نابليون ر�سالته، وقد تعّطرت عّدة مقاطَع منها 

ث.
َ
ب�سذى العب

التي  العبارة  يقراأ  عندما  حك  ال�سّ يغلبه  قد  اإنكليزّياً  اإّن 

يتوّجه بها لوي نابليون اإىل لورد پاملر�ستون »دعنا نتفاهم 

ٍة ح�سنٍة كرجاٍل �سادقني ل كل�سو�ٍس يرغب واحدهم 
ّ
بني

يقراأ  اأن  ي�ستطيع   
ٍّ
فرن�سي من  وما  الآخر«،  يخدع  اأن  يف 

ة 
ّ
ذلك املقطع دون اأن يتذّكر عبارًة م�سابهًة تِرُد يف م�رسحي

 )...( .
١٣

»روبري ماكري« ال�سهرية

                        

كتبْت يف ٧ اآب / اأغ�سط�س، ١٨٦٠.

: »ال�رسيبة على الورق - ر�سالة الأمرباطور«
ّ
العنوان الأ�سلي

ة الأوىل يف »نيو يورك هريالد تريبيون«، العدد 
ّ
ن�رست للمر

رقم ٦٠٣٠، يف 22 اآب / اأغ�سط�س، ١٨٦٠.

                        

امل�شاألة ال�رشقية

بعد التنظيمات العثمانية

لندن، 2٥ اآب / اأغ�سط�س، ١٨٦٠

هذه  يف  ة 
ّ
الأوروبي ة 

ّ
القار م�سهُد  جّدًا،  غريٌب   ]...[

ة 
ّ
مالي م�ساعب  حتت  تنوء  فرن�سا  اأّن  املعروف  الآونة. 

�سخامة  يقّل  ل  نطاٍق  على  الح 
ّ

ال�س ُتنتج  لكّنها  ثقيلة، 

اأقّل زخمًا، كاأّنا متلك  عن تلك امل�ساعب، وبن�ساٍط لي�س 

حرّي. الّنم�سا تتاأرجح على �سفري 
ّ

فانو�س عالء الّدين ال�س

لإطعام  باأخرى،  اأو  بطريقٍة  ماٌل،  هناك  لكْن  الإفال�س، 

. ورو�سيا، 
١٤

ة
ّ
ة باملدفعي

ّ
اٍر، وَح�ْسو الِقالع الرباعي

ّ
جي�ٍس جب

ة للحكومة - ويجري احلديث 
ّ
ات املالي

ّ
حيث ف�سلت العملي

 احتماٌل وارد - وحيث اجلي�ُس 
ّ
الوطني اأّن الإفال�س  عن 

اإّن  حتى  ]رواتبه[،  متاأخرات  دفع  عدم  ب�سبب  يزجمر 

ي« مو�سع امتحان ع�سري، لأّنه 
ّ
ولء »احلر�س الأمرباطور

مل يتلقَّ مرتباته خالل الأ�سهر اخلم�سة املا�سية - رو�سيا 

جّهزت  وقد  الأ�سود  البحر  اإىل  قّواِتها  تر�سل  ذلك،  مع 

ا. 
ّ
تركي نحو  لتبحر  نيكولييف،  يف  ة 

ّ
حربي بارجة   2٠٠

ّق ]حترير 
ّ
ة يف معاجلة م�ساألة الر

ّ
اإّن عجز احلكومة الرو�سي

ة، يبدو 
ّ
ة، واإحياء امل�ساألة البولوني

ّ
الأقنان[، وامل�سكلة املالي

ماّدة  اآخر  هي  مبا  احلرب  جتريب  على  العزم  عقَدت  اأّنها 

تخدير. اإّن التذّمر املت�ساعد من كاّفة اأنحاء الأمرباطورّية، 

اإغراقه،  بالتايل  يجري   ،
ّ
الرو�سي املجتمع  مراتب  وكاّفة 

ي 
ّ
مل�سيحي بة  املتع�سّ الّثاأر  �رسخة  يف  ة، 

ّ
حكومي باأوامر 

ا الفقراء امل�سحوقني. يومًا بعد يوم، ت�سّج ال�سحافة 
ّ
تركي

يف  التدّخل  �رسورة  عن  والبيانات  َور  بال�سّ ة 
ّ
الرو�سي

»اإنڤاليد«  جريدة  من  املقتطف  هذا  اعتبار  ميكن  ا. 
ّ
تركي

ًا عن ذلك:
ّ

]»رو�سكي اإنڤاليد«[ مثاًل معرب
اأّنها  املوؤّكد  ة مرحلًة من 

ّ
ال�رسقي امل�ساألة  بلَغت  »لقد   

لفرتة  ة 
ّ
الأوروبي »القوى«  اأعمال  على جدول  �ست�سعها 

من الّزمن، ومبا اأّنها ت�ستقطب اهتمام اأوروبا باأكملها، فال 

يليق بنا اأن نرتكها من غري نقا�ٍس على �سفحاتنا. الذين 

هذا  يرتكوا  اأن  ميكنهم  ة 
ّ
الإن�ساني مل�سالح  يكرتثون  ل 

ين فقط 
َ

 دون تعليق. اأّما نحن، فل�سنا جمرب
ّ
املو�سوع مير

ة، واإّنا اأي�ساً علينا 
ّ
على ذكر تفا�سيل املجريات ال�رسقي

اأن ن�ست�رسف احتمالت امل�ستقبل، خ�سو�سًا اأّنه يرتّتب 

علينا اأن نك�سف للجمهور الإجراءات الواجب اّتخاذها 

�سّكَلت،  التي  ة، 
ّ
الطبيعي غري  احلالة  تلك  من  للتخّل�س 

وهي حّقاً ت�سّكل و�سمة عاٍر على بلدنا واحل�سارة.

ُي�سَمح  التي  ة 
ّ
الهمجي الأفعال  طبيعة  اإىل  »نظرًا   

الآن لالأتراك بارتكابها، فنحن، من خالل تبجيلنا احلقَّ 

والعدالة، ملزمون بالعرتاف باأّن اأوروبا ينبغي اأن تو�سع 

اأ�سولها  يف  املُ�سلمة،  ة 
ّ
الع�سبي على  حما�سبة  مو�سع 

ما هي  ب�رساحة.  نتحّدث  اأن  نرتّدد يف  ولن  والعواقب. 

اأن تخو�س حرباً ظاملًة  اإىل  باأوروبا  الّدوافع التي حدْت 

اأوروبا  تقّدمت  وقد  ٥٤؟   -  ١٨٥٣ العام  رو�سيا  �سّد 

نف�سها باأمرين مبا هما الأ�سا�س حلرب القرم. كان الأّول 

ا�سطهاد  منع  والثاين  وطموحها،  رو�سيا  ة 
ّ
قو كبح  هو 

بالّتايل  اأوروبا  اعرتفْت  لقد  ال�رسق.  يف  ني 
ّ
امل�سيحي

َد اإزالته، اأعلنْت  بوجود مثل ذاك ال�سطهاد، لكّنها ق�سْ

ة 
ّ
عن ت�سميمها على احلفاظ على وحدة الأرا�سي الرتكي

انتهت  اإن  وما  القوى.  لتوازن  �رسورّي  �رسط  هي  مبا 

هذا  بلوغ  بو�سائل  ة 
ّ
الدبلوما�سي ان�سغلت  حتى  احلرب 

ا 
ّ
الهدف املزدوج. كانت اخلطوة الأوىل هي ا�ستعادة تركي

 من 
ٍّ
ة، وحمايتها من تدّخل اأي

ّ
اإىل اأ�رسة القوى الأوروبي

تلك القوى وطغيانها. وملّا كان حتقيق ذلك من ال�سهولة 

الهدفني. لكن كيف  بالّتايل واحد من  مبكان، فقد حتّقق 

كان الأمر بالّن�سبة اإىل الآخر؟ هل قّدمْت اأّي �سمانات 

عات الإ�ساءة؟ مع 
ّ
ني �سّد القّتل وكّل تنو

ّ
حلماية امل�سيحي

الأ�سف ]ل[! و�سعْت اأوروبا ثقتها يف هذا املو�سوع يف 

الكلمات والأوراق والوثائق، دون اأّي �سمانات ُمنحْت 

 ،١٨٥٤ اأغ�سط�س،  من  الثامن  منذ  حتقيقها.  اأجل  من 

ُدعي  ة، 
ّ
احلربي ات 

ّ
العملي وقف  يف  البحث  بداأ  عندما 
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حقوقًا  وامل�سلمني  ني 
ّ
امل�سيحي منح  اإىل  العايل«  »الباب 

بطر�سربغ  �سان  حكومة  َطرحت  وقد  مت�ساوية.  ة 
ّ
ديني

املطلب ذاته، يف احتفالت 2٨ دي�سمرب / كانون الأّول 

دة �رسوط ال�سالم التي �سيغْت 
ّ
١٨٥٤، واأخريا يف م�سو

يف فييّنا يف الأّول من فرباير / �سباط ١٨٥٦، و�سّجلت 

وقد  باري�س«  لـ»موؤمتر  اجتماع  اأّول  حما�رس  يف  لحقًا 

ال�سلطنة  رعايا  حقوق  »اّن  الآتية:  الكلمات  ت�سّمنت 

�سوف حتمى دون متييز، ولكن دون الإ�ساءة اإىل ا�ستقالل 

ال�سلطان وكرامته ال�سيادّية. اإّن الّنم�سا وفرن�سا وبريطانيا 

العظمى و»الباب العايل«، مّتفقون على حماية ا�ستمرار 

ة، 
ّ
والديني ة 

ّ
ال�سيا�سي بحقوقهم  الأتراك  ني 

ّ
امل�سيحي متّتع 

وهم �سوف يطلبون موافقَة رو�سيا على هذا املقرتح يف 

�سك ال�سالم«.

من  عدٍد  يف  عينه  باملو�سوع  املوؤمتر  ان�سغل  »وقد   

فرباير   2٨ حما�رس  من  يتبنّي  كما  الأخرى،  جل�ساته 

اآذار. يف كل هذه، كانت   / / �سباط، و2٤ و2٥ مار�س 

الآخر - احلفاظ  اأحدهما  يلغي  بلوغ هدفني  الرغبة هي 

من  ني 
ّ
امل�سيحي وو�سع  لطان، 

ّ
لل�س ال�سيادّية  احلقوق  على 

بجميع  املوؤمتر،  تنا�سى  فقد  اأوروبا.  حماية  حتت  رعاياه 

رغبة  رغبوا  وقد  ذاتها،  ني 
ّ
امل�سيحي حقوق  اأّن  اأع�سائه، 

مرارًا  العايل«  »الباب  منحها  قد  تثبيتها،  يف  عارمة 

معاهدات،   - اأوروبا  مع  ال�سابقة  معاهداته  يف  رة 
ّ
متكر

املَِلك  لذاك  ال�سيادّيَة  ال�سلطَة  األغت  اأْن  لها  �سبق 

]ال�سلطان[، وهو امللك الذي تقول اأوروبا الآن اإّنه ينبغي 
حّد  تاأمني  اأجل  من  بعر�سه.  الحتفاظ  على  م�ساعدته 

 
ّ
اأدنى من الّتناغم بني هاتني النقطتني املتناق�ستني، ا�سطر

لطان اإىل اإ�سدار الـ»خّطي همايون« ال�سهري، مع اأّنه 
ّ

ال�س

ة ونزوعه 
ّ
اإرادته احلر  على 

ً
بناء ف يف ذلك 

َّ
باأنّه ت�رس  

ّ
اأقر

ني 
ّ
 اإىل ان َيِعد باحرتام رعاياه امل�سيحي

ّ
ال�سيادّي. فا�سطر

الوعد مل يدخل  اأّن هذا  الزيد من احلقوق، مع  ومنحهم 

مبا هو  لتنفيذه  ال�سمانة  مبثابة  ليكون  لم، 
ّ

ال�س معاهدة  يف 

اأحد عنا�رسها املكونة. بناّء عليه، تنازل املوؤمتر، يف البند 

�سوؤون  يف  لحٍق  تدّخل  اأّي  عن  املعاهدة،  من  الّتا�سع 

ة.
ّ
ا الداخلي

ّ
تركي

لتطبيق  �سماٍن  اأّي  على  املوؤمتر  ح�سل  هل  »ولكن   

اإلزامات  اأّي  ال�سلطان  �سّمنه  هل  همايون«؟  »اخلّطي 

املعاهدة  اأّن  من  غم 
ّ
فبالر هذا.  من  اأيٌّ  يتوّفر  مل  ة؟ 

ّ
فعلي

متتدح وتثّمن عاليًا حكمة »اخلّطي همايون«، اإّل اأّن هذه 

ميتة.  كلماٍت  ظّلت  اأوروبا،  كّل  توّقعْت  كما  الوثيقة، 

احلقوق،  تلك  مبوجب  اأوروبا،  اأّن   - ذلك  من  والأ�سواأ 

اأّن  مع   ،
ّ
ال�رسعي التدّخل  يف  حقِّ  اأّي  من  ُحِرمت  قد 

ارتكاب  مَينع  ومل  ة، 
ّ
باملر ق 

ّ
ُيطب ل  قد  همايون«  »اخلّطي 

اأب�سع املجازر بعد اأربع �سنوات فقط على اإ�سداره ]...[ 

ب  موؤّخرًا، حّذرت رو�سيا حكومات اأوروبا من اأّن تع�سّ

من حيث  ول  الّزَخم  من حيث  ل  يت�ساءل  مل  الأتراك 

مل  اأّنه  مع  و�سيكة،  انفجاراٍت  توّقع  ميكن  واأّنه  العنف، 

ولكن  حال.  كّل  على  ة، 
ّ
انتقالي هدوٍء  فرتة  اأّي  تتحّقق 

حتى حينها، ظلّت اأوروبا را�سية بوعود »الباب العايل«، 

تلقى  �سوف  املذنبة  الأطراف  اأّن  بالأمل  نف�سها  وعّللت 

اقت�سى  ان. 
ّ
ي�ستتب �سوف  والّنظام  الأمن  واأّن  العقاب، 

ة على اأيدي هوؤلء الوحو�س جلعلها 
ّ
المر جمزرًة جماعي

بعد  التدّخل،  على  اأوروبا  �سّممت  واأخريًا  راأيها.   
ّ

تغري

اأن  تنوي  كانت  باأّنها  العتقاد  ر 
ّ
يرب ما  ومراوغة،  اإبطاء 

على  �سيء  كّل  يعتمد  اأن  ر 
ّ
تقر ون. 

ّ
يفر املذنبني  ترتك 

ر�سالة معاهدة ٣٠ مار�س / اآذار ١٨٥٦، ومتامًا كما يف 

ق، مل تزن عذابات �سعٍب 
َ
حال اإيطاليا يف العام الذي �سب

ة.
ّ
�سيئاً مقابل ن�ّس وثيقة دبلوما�سي

معاهدة  اإّن  متامًا.  خمتلٌف  هذا  كّل  يف  راأَينا  »لكّن   

ة 
ّ
الإن�ساني مبادئ  ت�سمن  نظرنا،  يف  ا، 

ّ
تركي مع  اأوروبا 

املبادئ،  هذه  ا 
ّ
تركي قت 

َ
َخر ما  واإذا  واحل�سارة.  والدين 

فاإّنها ت�ستجلب مبفردها على نف�سها تدّخل اأوروبا.

 على 
ً
ة، بناء

ّ
»اإىل العام ١٨٥٦، كانت القوى الأوروبي  

 
ّ
ال�رسعي احلّق  متلك  لطنة، 

ّ
ال�س مع  موّقعة  معاهداٍت  عّدة 

ني. على 
ّ
يف العرتا�س بالّن�سبة اإىل و�سع الرعايا امل�سيحي

اأُلغي  اإذا كان هذا احلّق قد  اأّنه يجوز الت�ساوؤل الآن عّما 

مبوجب معاهدة ٣٠ مار�س، ١٨٥٦. هل تنازلت اأوروبا 

اجلواب  �سيكون  دينها؟  اأبناء  حماية  يف  امتيازاتها  عن 

بالإيجاب اإن هي راهنت على تطبيق »اخلّطي همايون«، 

ة 
ّ
مر اقتنعت  ما  واإذا   ،]١٨٥٦[ فرباير  ال�سادر يف ١٨ 

قة، 
ّ
باأّن الإ�سالحات املوعودة هي ذاتها الإ�سالحات املطب

اإذا هي اأِملت اأّن عادات امل�سلمني واأهواءهم والت�رسيعات 

يكون  ولن  طبعًا،  لأوروبا،  يكن  مل  لكن  للّتغيري.  قابلة 

اأي. ماأخوذًة بالعتقاد اأّن �سالمة اأرا�سي 
ّ
لها مثل هذا الر

�سمحْت  القوى،  لتوازن  اأوحد  ة �رسط 
ّ
العثماني لطنة 

ّ
ال�س

حذرت روسيا حكومات أوروبا من أن تعصب األتراك لم يتضاءل ال من 
حيث الزخم وال من حيث العنف، وأنه يمكن توقع انفجارات وشيكة.
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اأّن  على  دولها.  اأ�رسة  اإىل   
ّ
ين�سم باأن  لطان 

ّ
لل�س اأوروبا 

تقاليدها  من  ا 
ّ
تركي ر 

ّ
تتحر اأن  ب�رسط  اإّل  مُيَنح  مل  هذا 

يعوَد  واأّل  �ساتها، 
ّ
موؤ�س يف  ًة 

ّ
اأوروبي وت�سري  ة، 

ّ
الإ�سالمي

يف هو الذي ُيقيم العدل بني املوؤمنني وغري املوؤمنني، 
ّ

ال�س

اأمالك  ون عبيدًا لأ�سيادهم واأّل تعود 
ّ
واأّل يبقى امل�سيحي

بالّتاأكيد  تلك  كانت  للم�سلمني.  َمنهبًة  ال�سلطنة  رعايا 

الفكرة الرئي�سة يف اأوروبا العام ١٨٥٦. ومع كّل غ�سبها 

ة حلرٍب دموّيٍة وظاملة، مل 
ّ
�سّد رو�سيا، وهو النتيجة الطبيعي

تتمّل�س ال�سلطنة من التزاماتها ال�سابقة، بل على العك�س 

اإّن  ني. 
ّ
امل�سيحي لو�سع  ج 

ّ
متدر بتح�سنٍي  طالبت  ذلك،  من 

�سمان بلوغ هذا الهدف كان الغر�س الوحيد لالنتداب 

الذي  الوحيد  الّثَمن  هو  وكان  ال�سلطنة،  على   
ّ
الوروبي

ممتلكات  اأرا�سي  �سالمة  �سمان  لقاَء  اأوروبا  به  طالبْت 

الم. 
ّ

ال�س اأو  ر احلرب 
ّ
لطنة. دون ذلك، مل يكن ما يرب

ّ
ال�س

ل ع�سوًا يف اأ�رسة القوى 
َ
ا لُتقب

ّ
بدون ذلك، مل تكن تركي

ة، ول كانت تاأّمنْت حماية �سالمة ممتلكاتها. اإّن 
ّ
الأوروبي

ال�رّسطنَي متالزمان تالزماً وثيقًا بحيث ل ميكن الف�سل 

نه اأّي كان، اإن كان يريد 
ّ
بينهما، وهذا ما ي�ستطيع اأن يتبي

اأن يتبنّي �سيئاً على الإطالق. 

»�سحيٌح اأّن �سكل ال�رسط كان ميكن اأن يكون اأقّل   

 للمعاهدة كانت 
ّ
ة ممّا هو الآن، لو اأّن الّن�ّس احلريف

ّ
فاعلي

اً عن التدّخل 
ّ
له ال�سلطة الكاملة. لقد تخّلْت اأوروبا ر�سمي

التا�سع،  البند  مبقت�سى  ا 
ّ
لرتكي ة 

ّ
الداخلي الأو�ساع  يف 

»خّطي  اإىل  الإ�سارة  يت�سّمن  البند  ذلك  حتى  لكن 

همايون« ال�سادر يف ١٨ فرباير / �سباط، والذي يق�سي 

ون على مرتبٍة م�ساويٍة للم�سلمني يف 
ّ
باأن يو�سع امل�سيحي

ارمة  احلقوق. واإّنه ملن قبيل الّتناغم مع قوانني املنطق ال�سّ

اأّن البند الّتا�سع ي�سقط اإذا ما اأغفل »خّطي همايون«. 

ا الآن لقمع ال�سطراب الأخري يف 
ّ
»عبثاً ت�سعى تركي  

ًا، ب�سبب عدم حت�سني 
ّ
�سورية. كان هذا ال�سطراب حتمي

ني، بل بالعك�س �سار اأ�سواأ ممّا كان من قبل. 
ّ
و�سع امل�سيحي

قد  اأوروبا،  تدّخل  دون  احليلولة  بريطانيا  حتاول  وعبثاً 

ة، وقد تكون مدفوعًة بدوافع  تكون لها �سيا�ستها اخلا�سّ

تها، 
ّ
ة وجتارّية، ل�سنا ب�سدد تقدير �سوابها واأهّمي

ّ
�سيا�سي

لكّنها ل ت�ستطيع اأن تبني اعرتا�ساتها على البند الّتا�سع 

من معاهدة باري�س ]...[ عبثاً حتاول اأوروبا اإخفاء حقيقة 

نقول  ال�سلطان.  اإرادة  على  بناًء  مّت  اأّنه  بذريعة  تدّخلها 

ت�سّدق  مل  »اإيليون«  اأّن  من  غم 
ّ
وبالر عبٌث  هذا  كّل  اإّن 

هو  الأقّل  على  ير�سينا  فما   ،
١٥

»كا�ساندرا« نبوءات 

معرفة اأّن »اإيليون« قد دّمرت«.

                        

كتبت يف 2٥ اآب / اأغ�سط�س، ١٨٦٠

اأوروبا  موازنات  القطن  »اأ�سعار  الأ�سلي:  العنوان 

ة«
ّ
والتح�سريات للحرب - امل�ساألة ال�رسقي

ة الأوىل يف »نيو يورك دايلي هريالد«، العدد 
ّ
ن�رسْت للمر

٦٠٤٦، ١٠

 اأيلول / �سبتمرب، ١٨٦٠. 

                        

الهوام�ش

 �سفري فوق 
ّ
، �سغل من�سب �سفري بريطانيا، ثم

ّ
 بريطاين

ّ
 ودبلوما�سي

ّ
�سيا�سي  ١

ة بني ١٨2٠ و١٨٥٧ لأكرث من عقدين من الزمن، 
ّ
العادة، يف ال�سلطنة العثماني

 على ال�سلطنة.
ّ
يف ذروة فرتة الّنفوذ الربيطاين

اأن�سار لوي نابليون: ن�سبة اإىل الثاين من كانون الأول / دي�سمرب، �سهر النقالب   2

الذي جاء به اأمرباطورًا.

ق�رس الأمرباطور.  ٣

ة الأوىل كانت 
ّ
ة، بني ١٨١٥ واحلرب العاملي

ّ
 لكرواتيا احلالي

ّ
ال�رسيط ال�ساحلي  ٤

جزاًء من ممالك كرواتيا وال�رسب و�سلوفينيا )التي ما لبثت اأن كّونت مملكة 

يوغ�سالفيا«، وكان جزٌء �سغري منها تابعًا ململكة اإيطاليا. دخلْت اإيطاليا احلرب 

على اأمل ال�ستحواذ عليها.

 لنابليون الثالث، ومن اأوفى اأن�ساره، 
ّ
فكتور ُد پري�سينيي، �سديق �سخ�سي  ٥

لعب دورًا بارزاً يف انقالب 2 د�سمرب / كانون الأّول ١٨٥2، �سغل من�سب 

ة واأ�رسف على �سيا�سة الأمرباطورّية القت�سادّية وعزز قب�ستها 
ّ
وزير الداخلي

ة و�سغل من�سب �سفري لدى بريطانيا. 
ّ
ة ا�ستقال من منا�سبه لأ�سباٍب �سّحي

ّ
الأمني

ة لغر�س حت�سني 
ّ
ة موّجهة عرب ُد پري�سينيي اإىل احلكومة الربيطاني

ّ
الر�سالة املعني

العالقات بني البلدين. انظر مقالة مارك�س بتاريخ ٧ اآب / اأغ�سط�س،

١٨٦٠ اأدناه.  

ي ال�رسق، واملوارنة خ�سو�ساً هنا، يف القتال اإىل 
ّ
الإ�سارة اإىل دوٍر م�سيحي  ٦

ة.
ّ
جانب اجليو�س ال�سليبي

»الليغ«، معيار قدمي لقيا�س امل�سافة، يعادل حوايل ثالثة اأميال.  ٧

ًا اّلف العام ١٨٤٠ 
ّ
اً اأملاني

ّ
نيقولو�س بيكر )١٨٠٨ - ١٨٤٥( حمام وكان قومي  ٨

ما بات معروفاً با�سم »ن�سيد نهر الراين« الذي كانت له �سهرة وا�سعة وحُلّن 

 اآنذاك اآدولف 
ّ
ات. وهو رّد على ت�رسيٍح لرئي�س الوزراء الفرن�سي

ّ
ع�رسات املر

ة« 
ّ
ة لنهر الراين، مبا هو »حدود فرن�سا الطبيعي

ّ
تيري، الذي طالب بال�سّفة ال�سمالي

الذي تطالب به فرن�سا منذ اأّيام نابليون بونابارت الذي احتّل تلك املقاطعات 

 / ولو 
ّ
لفرتة من الّزمن. مطلع ن�سيد بيكر »لن يكون لهم / الراين الأملايّن احلر

ّح اأ�سواتهم. وقد رّد عليه األفِرد ُد مو�سيه 
َ
نعقوا مثل غربان جائعة / اإىل اأن ُتب

تهم« يف اإ�سارة بق�سيدٍة مطلعها »لقد اأخذناه، نهر الراين الأملايّن خا�سّ

ة زمن
ّ
اإىل الفرتة التي كانت فيها تلك املقاطعات حتت ال�سيطرة الفرن�سي  

نابليون بونابارت.   

ة الأوىل ي�سّكل احلدود بني رومانيا ورو�سيا.
ّ
الّنهر الذي كان قبل احلرب العاملي  ٩

Duke of Saxe-Coburg هو ت�سارلز - اإدوارد، حفيد ملكة بريطانيا، فكتوريا   ١٠

والأمري األربت.كان حتى العام ١٩١٩ اأمريًا يف اململكة املّتحدة وحاكماً يف الآن 

ة 
ّ
معًا على مقاطعة �ساك�س - كوبرغ التي كانت جزءًا من الأمرباطورّية الأملاني

ة لأّنه خدم ك�سابٍط يف 
ّ
د من األقابه امللكي

ّ
ة الأوىل.جر

ّ
خالل احلرب العاملي

اجلي�س الأملايّن خالل تلك احلرب.

ة وبلجيكا وهولندا.
ّ
نهر يعرب فرن�سا ال�سمالي  ١١

ة التي يتعنّي على هرقل قطُفها.
ّ
ات يحر�ْسن بتّننٍي �سجرات الّتفاح الذهبي

ّ
جّني  ١2

ة بَدور ل�ّس، 
ّ
ات الفرن�سي

ّ
ة تظهر يف عدد من امل�رسحي

ّ
روبري ماكري، �سخ�سي  ١٣

ير.
ّ
ونوذج لل�رس

القالع الأربع تقع يف مانتوا، پ�سيريا، ڤريونا، ولينياغو.  ١٤

»اإيليون« هو ال�سم القدمي لأثنيا، و»كا�ساندرا« هي ابنة بريام ملك طروادة.   ١٥

اأت اأّن اختطاف باري�س 
ّ
اأ بنبوءات ل ي�سّدقها اأحد. تنب

ّ
حّلت عليها لعنة اأن تتنب

لهيلينا الطروادية �سوف يوؤّدي اإىل اندلع احلرب.
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فريدريك أنغلز

ترمجة فواز طرابليس.

مسوّدة البيان الشيوعي
تعاليم الماركسية 

 
ّ
بعني بعد املائة ل�سدور البيان ال�سيوعي

ّ
مبنا�سبة الّذكرى ال�س

دة »البيان« التي كتبها اأنغلز 
ّ
ملارك�س واأنغلز نعيد ن�رس م�سو

ة و�سّميت 
ّ
على �سكل اأ�سئلة واأجوبة حول مبادئ ال�سيوعي

من  لدينا  املعروف   
ّ
العربي الّن�ّس  ة«. 

ّ
املارك�سي »تعاليم 

ح�سني،  م�سطفى  برتجمة   ١٩٣٥ عام  �سدر  »الّتعاليم« 

ال�سم امل�ستعار لنقول �ساوي، الأمني العاّم الأ�سبق للحزب 

فرتٍة طويلة.  منذ  الّتداول  . وهي خارج 
ّ
اللبناين  

ّ
ال�سيوعي

ة«، 
ّ
املارك�سي »التعاليم  بعنوان  جديدة  طبعة  �سدرت  وقد 

از طرابل�سي، دار الطليعة، بريوت،١٩٧١.
ّ
ترجمة فو

ة 
ّ
« بثالثة اأطوار رئي�سي

ّ
ت �سياغة »البيان ال�ّسيوعي

ّ
مر  

ًا بالقالب اّلذي نعرفه. 
ّ
قبل اأن يتوىّل مارك�س �سكبها نهائي

واأنغلز  مارك�س  بان�سمام  فعاًل  ة 
ّ
العلمي ة 

ّ
ال�سرتاكي ُولدت 

اإىل »ع�سبة الربرة« اّلتي اأعلنت تبّنيها للهدف ال�ّسيوعي 

يف   .)١٨٤٧ يونيو   / )حزيران  بلندن  الأّول  موؤمترها  يف 

»الع�سبة  اإىل  ا�سمها  تغيري  الع�سبة  رت 
ّ
قر املوؤمتر،  ذاك 

ة« واأعلنت اأّن هدفها بات »الإطاحة بالربجوازّية 
ّ
ال�ّسيوعي

الجتماعي  الّنظام  واإلغاء  الربوليتاريا  �سلطة  واإقامة 

وا�ستبداله  ة 
ّ
الّطبقي الّتناق�سات  على  القائم  الربجوازي 

الفردّية«.  ة 
ّ
وامللكي الّطبقات  فيه  تزول  اجتماعي  بنظام 

رت »الع�سبة« يف موؤمترها الّثاين )2٨ ت�رسين الثاين 
ّ
وقر

ذاته(  العام  من  دي�سمرب   / الأّول  كانون   ٨ اإىل  نوفمرب   /

اإ�سدار بيان باأهدافها وكّلفت مارك�س واأنغلز ب�سياغته. 

قبل ذلك كان اأع�ساء الع�سبة يتداولون عّدة م�ساريع.   

اأع�ساء  من  ثالثة  تقّدم   ،١٨٤٧ �سبتمرب   / اأيلول  ففي 

جلنتها الّتنفيذّية يف لندن - هم كارل �سابر وهرني�س باور 

طوباوّيًا  واأنغلز  مارك�س  اعتربه  مب�رسوع   - مول  وجوزف 

عن  اآخر  م�رسوٌع  و�سدر  عنه.  الّنظر  �رسف  ر 
ّ
فتقر جّداً، 

ة يف باري�س اأ�رسف عليه اأحد اأ�سدقاء 
ّ
املجموعة ال�ّسيوعي

. لكن اأنغلز انتقده، فكّلفْته 
ّ

مارك�س القدامى، موز�س ه�س

املجموعة بكتابة ن�ّس اآخر. غري اأّن املوؤمتر الّثاين للع�سبة ما 

ر 
ّ
اأنغلز ومارك�س بكتابة بيان »الع�سبة« فقر لبث اأن كّلف 

»تعاليم  ّمي لحقاً 
ُ
�س اّلذي   - م�رسوعه  الّتخّلي عن  اأنغلز 

مارك�س  اإىل  كتب   - ة« 
ّ
ال�سيوعي »تعاليم  اأو  ة« 

ّ
املارك�سي

ر قلياًل يف فعل الإميان )اإعالن مبادئ الع�سبة(.  قائاًل: »فكِّ

وت�سميته  الّتعاليم  �سكل  عن  الّتخّلي  براأيي،  الأف�سل، 

« )...( �ساأحمل معي الّن�ّس اّلذي اأعدْدت، 
ّ
»البيان ال�سيوعي

لكّنه ن�ّس �رسدّي حم�س، وم�سوغ بطريقٍة بائ�سة ومكتوب 

على عجل. )اأنغلز اإىل مارك�س، 2٤ ت�رسين الثاين / نوفمرب 

١٨٤٧، املرا�سالت املختارة، الرّتجمة الإنكليزّية، مو�سكو 

يغة   عليه، و�سع مارك�س منفردًا ال�سّ
ً
١٩٦٥، �س ٤٥(. بناء

« مْطلع العام ١٨٤٨. 
ّ
ة لـ»البيان ال�سيوعي

ّ
النهائي

ة )184٧( 
ّ
تعاليم املارك�شي

ة؟
ّ
ما هي ال�ّسيوعي  

ر 
ّ
حتر ظروف  حول  الّتعاليم  جمموعة  هي  ة 

ّ
ال�ّسيوعي  

الربوليتاريا. 

ما هي الربوليتاريا؟   

اً من 
ّ
الربوليتاريا طبقة من طبقات املجتمع تعتا�س كّلي  

 ول جتني الأرباح من اأّي نوٍع من اأنواع راأ�س 
١
بيع عملها

باأ�رسه، على  اأو موتها، بل وجوُدها  املال، وتتوّقف حياتها 

مع  الأزمات  بتعاقب  بالّتايل  وترتهن  عملها  على  الطلب 

ناعي وبتقّلبات املناف�سة املنفلتة من عقالها.  الزدهار ال�سّ

الربوليتاريا، اأو طبقة ال�ّسّغيلة هي الّطبقة العاملة املعا�رسة.   

هل كان الربوليتارّيون موجودين مذ وجد العامل؟   

ويف  وكادحة.  فقرية  طبقات  يوجد  دائماً  كان  كاّل،   

الفقرية.  الّطبقات  هي  الكادحة  الّطبقات  كانت  العادة، 

ظروف  يف  يعي�سون  وفقراء  �سّغيلة  دائماً  يوجد  مل  ولكن 
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كاّلتي اأ�رسنا اإليها اأعاله. مل يكن يوجد دائماً بروليتارّيون 

ول كانت توجد دائماً مناف�سة منفلتة من عقالها. 

كيف ظهرت الربوليتاريا؟   

يف  ناعية  ال�سّ الّثورة  اإىل  الربوليتاريا  اأ�سل  يعود   

الّثامن ع�رس(. منذ ذلك  )القرن  املا�سي  القرن  اإنكلرتا يف 

املتمّدنة  البلدان  كّل  يف  ة 
ّ
ال�سناعي الّثورات  قامت  احلني، 

ناعية اكت�ساف اآلة البخار  . وقد مّهد للّثورة ال�سّ
2
يف العامل

 )
ّ
)امليكانيكي الآيّل  والّنول  اأنواعها  على  الغزل  واآلت 

ة الأخرى. وكانت 
ّ
و�سل�سلة كاملة من الأدوات امليكانيكي

كبار  اإل  �رساءها  ي�ستطيع  ل  الّثمن  باهظة  الآلت  هذه 

برّمته  ائد 
ّ

ال�س الإنتاج  نط  تغيري  اإىل  فاأّدت  ني، 
ّ
اأ�سمالي

ّ
الر

ابقني، لأّنها بداأت تنتج �سلعاً اأرخ�س 
ّ

ني ال�س
ّ
واأزاحت احلرفي

واأف�سل من التي ينتجها هوؤلء باأنوالهم اليدوّية وطارات 

 ملاذا اأّدى دخول 
ّ

ة التي ميلكون. وهذا ما يف�رس
ّ
الغزل البدائي

ني 
ّ
اأ�سمالي

ّ
اً اإىل يد كبار الر

ّ
ناعة كّلي الآلت اإىل ت�سليم ال�سّ

اإلخ(  اأنوال،  )اأدوات،  غرية  ال�سّ ة 
ّ
احلرفي ة 

ّ
امللكي اإفقاد  واإىل 

ون على كّل �سيء. 
ّ
اأ�سمالي

ّ
كّل ما لها من قيمة. ف�سيطر الر

ومل يبَق لل�ّسغيلة �سيء. 

�سناعة  اإىل  دخل،  ما  اأّول   ،
٣
املانيفاتورة نظام  دخل   

اّت�سع  الأوىل،  اخلطوة  خطا  بعدما  لكّنه  والّن�سيج.  الغزل 

الّطباعة  ة  ة الأخرى وبخا�سّ
ّ
ال�سناعي الفروع  لي�سمل كّل 

بني  العمل  توزيع  فتنامى  ة. 
ّ
املعدني ناعات  وال�سّ والفّخار 

ابق 
ّ

خمتلف فئات العّمال بحيث اإّن العامل اّلذي كان يف ال�س

يوؤّدي عماًل كاماًل، �سار ل يوؤّدي اإّل جزءًا من العمل فقط، 

اأ�رسع،  بوتريٍة  لع 
ّ

ال�س باإنتاج  هذه  العمل  ق�سمة  و�سمحت 

وبالّتايل بكلفٍة اأدنى. وهكذا تقّل�س دور العامل اإىل ترجيع 

نحٍو  اأداءها على  الآلة  ت�ستطيع  ب�سيطة،  ة 
ّ
ميكانيكي حركة 

)املكننة(  ة 
ّ
الآلي ف�سيطرت  حال.  كّل  على  منه  اأف�سل 

ال�سناعة جميعها،  فروع  الكبري على   
ّ
ناعي ال�سّ والإنتاج 

التي �سيطرْت فيها  بالّطريقة ذاتها  تلو الأخرى،  الواحدة 

ناعات بني  اأ�ساًل على فرَعي الغزل والّن�سيج، فوقعت ال�سّ

ني وُحرم ال�ّسّغيلة من بقايا ال�ستقالل 
ّ
اأ�سمالي

ّ
اأيدي كبار الر

الّنظام  املانيفاتورة يف  وانخرطت  به.  ينعمون  كانوا  اّلذي 

اليدوّية.  ف 
َ
احِلر انخراط  يرافقها  ف�سيئاً  �سيئاً   

ّ
ناعي ال�سّ

غار  ني يزيحون املنتجني امل�ستقّلني ال�سّ
ّ
اأ�سمالي

ّ
وراح كبار الر

�سوا امل�ساغل الكبرية اّلتي توّفر الكثري من الأكالف 
ّ
اإذ اأ�س

وت�سمح بتوزيٍع اأدقٍّ للعمل. 

 ما ن�ساهده الآن يف البلدان املتمّدنة حيث 
ّ

هذا يف�رس  

ناعة  ال�سّ نظام  يف  تقريباً  الإنتاج  فروع  كّل  انخرطت 

ف اليدوّية واملانيفاتورة. كما 
َ
الكبرية اّلذي حّل حمّل احلر

ابقة، 
ّ

ة ال�س
ّ
 النهيار املت�سارع للّطبقة الو�سطى احلرفي

ّ
يف�رس

طبقتني  ن 
ّ
وتكو ال�ّسّغيلة،  و�سع  يف  الكامل  ل 

ّ
والّتحو

جديدتني �رسعان ما ان�سهرت فيهما �سائر الّطبقات، وهما: 

اّلذين يحتكرون، يف  ني 
ّ
اأ�سمالي

ّ
الر كبار   طبقة 

والأدوات  ة 
ّ
الأّولي واملواّد  املعا�س  املتمّدنة،  الأقطار  كّل 

طبقة  واإّنها  املعا�س.  هذا  لإنتاج  الالزمة  م�سانع(  )اآلت، 

الربجوازّيني اأو الربجوازّية. 

من  �سيئاً  ميلكون  ل  اّلذين  املُعدمني  طبقة   

بيع عملهم للربجوازّيني  اإىل  ون 
ّ
الّدنيا، في�سطر متاع هذه 

اإّنها طبقة  مقابل املعا�س الالزم لإبقائهم على قيد احلياة. 

الربوليتارّيني اأو الربوليتاريا. 

�سمن اأّي ظروف يبيع الربوليتارّيون عملهم للربجوازّية؟   

لع. يتحّدد �سعره بالّتايل 
ّ

اإّن العمل �سلعة كغريه من ال�س  

لع. 
ّ

على اأ�سا�س القوانني اّلتي تتحّكم ب�سعر مثيالته من ال�س

الكبرية  ناعة  ال�سّ مناف�سة  ظّل  يف   - ما  �سلعة  �سعر  اإّن 

ة )والواحدة منها رديفة للّثانية، كما �سيظهر 
ّ
واملناف�سة احلر

لعة. من 
ّ

بعد قليل( - ي�ساوي، كمعّدل، كلفة اإنتاج هذه ال�س

العمل.  اإنتاج  كلفة  اأي�ساً  هو  ي�ساوي  العمل  �سعر  اإّن  هنا 

وكلفة اإنتاج العمل هي ذلك القَدر من املعا�س ال�رّسورّي 

قيد  على  العاملة  الّطبقة  ولإبقاء  لعمله  العامل  ملوا�سلة 

غري  عمله  مقابل  يف  يتقا�سى  ل  العامل  فاإّن  لذا،  احلياة. 

�سعر  فيكون  الهدف.  هذا  لتاأمني  ال�رّسورّي  الأدنى  احلّد 

العمل، اأو الأجر، هو احلّد الأدنى ال�رّسورّي لإبقاء العامل 

على قيد احلياة. ومبا اأّن الأحوال القت�سادّية قد ت�سوء اأو 

اأكرث،  اأو  اأقّل من هذا احلّد  العامل يتقا�سى  فاإّن  ن، 
ّ

تتح�س

من  مبلغاً  �سلعه  بيع  لقاء  العمل  رّب  يتقا�سى  مثلما  متاماً 

اأّن  املال قد يزيد اأو ينق�س ح�سب الأحوال. ولكْن مثلما 

الأحوال  من   
ّ
الو�سطي املعّدل  ا�ستخراج  بعد  العمل،  رّب 

دة والعاطلة، يتقا�سى مقابل �سلعته ما يعادل اإنتاجها 
ّ
اجلي

، اإّل 
ّ
ل اأكرث ول اأقّل، فالعامل ل يتقا�سى، كمعّدٍل و�سطي

احلّد الأدنى ال�رّسورّي لإبقائه على قيد احلياة. ومع تغلغل 

إن العمل سلعة كغيره من السلع. يتحــــــــــــــــــــــــــــــــدد
مثيالته  تتحكم بسعر  التي  القوانين  أساس  بالتالي على  سعره 
الصناعة منافسة  ظل  في  ما   سلعة  سعر  إن  السلع.  من 
الكبيرة والمنافسة الحرة )والواحدة منها رديفة للثانية(  يساوي 
كمعدل كلفة إنتاج هذه السلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
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ناعة الكبرية يف كاّفة فروع الإنتاج، يتعاظم فعل هذا  ال�سّ

القانون القت�سادّي املتحّكم بالأجور. 

قبل  الّتاريخ  عرفها  التي  الكادحة  الّطبقات  هي  ما   

ة؟ 
ّ
ناعي الّثورة ال�سّ

و�سغلت  متباينة  ظروفاً  الكادحة  الّطبقات  عرفت   

مواقع خمتلفة يف مواجهة الّطبقات املالكة وامل�سيطرة تبعاً 

ر املجتمع. يف الع�رس القدمي، 
ّ
لتباين واختالف مراحل تطو

كان ال�ّسغيلة هم العبيد، كما ل يزال احلال حّتى الآن يف 

ة من 
ّ
عدٍد من البلدان املّتاأّخرة وحّتى يف الوليات اجلنوبي

هم  الو�سطى  القرون  ال�ّسّغيلة يف  كان   .
٤
ة
ّ
ال�ّسمالي اأمريكا 

ة الأر�س، كما هو احلال 
ّ
الأقنان اّلذين متلكهم اأر�ستقراطي

حّتى الآن يف املجر وبولونيا ورو�سيا. وعرفت املدن، طوال 

الّزمالء  ة، 
ّ
ال�سناعي الثورة  اإىل  و�سولً  الو�سطى  القرون 

 برز عّمال 
ّ
ني برجوازّيني �سغار. ثم

ّ
العاملني يف خدمة حرفي

اأخذوا  اأن  اإىل  املانيفاتورة،   
ّ
نو مع  اً 

ّ
تدريجي املانيفاتورة 

ني. 
ّ
اأ�سمالي

ّ
ي�ستقّلون يف خدمة كبار الر

كيف يختلف الربوليتارّي عن العبد؟  

 لأن يبيع نف�سه 
ّ
ًة واحدة. العامل م�سطر

ّ
العبد يباع مر  

ٌد واحد، 
ّ
كّل يوم وكّل �ساعة. العبد الفرد، اّلذي ميلكه �سي

ده 
ّ
ل�سي لأّن  الوجود،  هذا  بوؤ�س  رغم  م�سمون،  وجوده 

متلكه  اّلذي  الفرد،  الربوليتارّي  اأّما  ذلك.  يف  م�سلحة 

لأّن  م�سموناً  لي�س  فوجوده  باأ�رسها،  الربجوازّية  الّطبقة 

اإليه.  حاجته  عند  اإّل  ذلك  يفعل  ل  عمله  ي�سرتي  اّلذي 

العاملة  للّطبقة  اإّل  البقاء  ت�سمن  ل  الربجوازّية  والّطبقة 

برّمتها، مبا هي طبقة. العبد ل يدخل املناف�سة، الربوليتارّي 

ذبذباتها.  من  ذبذبة  اأدنى  من  ى 
ّ
يتكو لأذنيه،  فيها  غارٌق 

ع�سوًا  به  العرتاف  ويرف�س  �سيئاً،  العبد  يعترب  املجتمع 

فيه. وعلى العك�س من ذلك، فاملجتمع يعرتف بالربوليتارّي 

العبد  ينعم  قد  لذا  املجتمع.  يف  وكع�سٍو  ب�رسّي  ككائٍن 

الربوليتارّي.  معي�سة  م�ستوى  من  اأرفع  معي�سة  مب�ستوى 

اأعلى من  اإىل م�ستوى  لكّن الربوليتارّي، مع ذلك، ينتمي 

من  منزلًة  اأعلى  نف�سه  ويعترب  املجتمع  ر 
ّ
تطو م�ستويات 

العبودّية - من  اإذا ق�سى على عالقة  العبد  ر 
ّ
يتحر العبد. 

ل من 
ّ
فيتحو  - القائمة  الفردّية  ة 

ّ
امللكي بني جملة عالقات 

ر اإّل اإذا 
ّ
هو ذاته اإىل بروليتارّي. اأّما الربوليتارّي فال يتحر

ة الفردّية ذاتها. 
ّ
ق�سى على امللكي

كيف يختلف الربوليتارّي عن القّن؟  

القّن ميلك اأداة اإنتاج اأو قطعة اأر�س، اأو هو يتمّتع بحّق   

ة من املح�سول اأو  ف بهذه اأو تلك، لقاء ت�سليم ح�سّ
ّ
الّت�رس

بذل عمٍل معنّي. الربوليتارّي يعمل عند اآخرين م�ستخدماً 

ّة من  لقاء عمله ح�سّ ويتقا�سى  له،  لي�ست  اإنتاج  اأدوات 

املنتوج. القّن يعطي بينما الربوليتارّي ياأخذ. القّن وجوده 

م�سمون. الربوليتارّي وجوده على كّف عفريت. القّن يقع 

خارج عالقات املناف�سة. الربوليتارّي يف �سميمها. القّن 

 ،
ّ
ِحريف اإىل  ل 

ّ
يتحو حيث  املدينة  اإىل  التجاأ  اإذا  ر 

ّ
يتحر

العمل  اأو  املنتجات  عن  عو�ساً  ده 
ّ
ل�سي املال  قّدم  اإذا  اأو 

ل هو 
ّ
َده وحتو

ّ
، اأو اإذا طرد �سي

ّ
ل بذلك اإىل مزارع حر

ّ
فيتحو

ر القّن اإذا انخرط 
ّ
بنف�سه اإىل بروليتارّي. باخت�سار، يتحر

بطريقٍة اأو باأخرى يف الّطبقة املالكة اأو اإذا دخل عالقات 

ر 
ّ
التحر اأمل يف  من  له  فلي�س  الربوليتارّي  اأّما  املناف�سة. 

الفردّية  ة 
ّ
امللكي ذاتها وعلى  املناف�سة  اإذا ق�سى على  اإّل 

ة. 
ّ
والّتمايزات الّطبقي

؟ 
ّ
يف

َ
كيف يختلف الربوليتارّي عن احِلر  

 ال�ساّب اأكرث من 
ّ
يف املحرتفات القدمية، مل يكن احِلريف  

ل 
ّ
عامٍل ماأجوٍر حّتى بعد اأن ينهي فرتة تدريبه. لكّنه يتحو

نوات. هذا يف حني 
ّ

بدوره اإىل معّلم بعد عدٍد معنّي من ال�س

 ،
ّ
اأّن الربوليتارّي يبقى عاماًل ماأجورًا طوال حياته. احِلريف

للمعّلم، يعي�س يف بيته  اأن يكون معّلماً، يكون زميالً  قبل 

الربوليتارّي  الوحيدة بني  العالقة  اأّما  وياأكل على مائدته. 

املحرتف  الزميل يف  ة. 
ّ
مالي د عالقة 

ّ
فهي جمر عمله  ورّب 

ة ذاتها التي ينتمي اإليها معّلمه 
ّ
ينتمي اإىل الفئة الجتماعي

اً 
ّ
وي�ساركه عاداته والتقاليد. الربوليتارّي يف�سله اجتماعي

الّتمايزات  من  كامل  عامٌل  اأ�سمايّل 
ّ
الر العامل  رّب  عن 

حياٍة  نط  وي�سلك  اأخرى،  بيئٍة  يف  يعي�س  اإّنه  ة. 
ّ
الّطبقي

اً عن 
ّ
اً عن نط حياته. ومفاهيمه خمتلفة كّلي

ّ
يختلف جذري

 ي�ستخدم يف عمله اأدواٍت 
ّ
 اإّن احلريف

ّ
مفاهيم الراأ�سمايّل. ثم

ا الربوليتارّي 
ّ
تكون عادًة ملكه اأو ي�سهل عليه امتالكها. اأم

وي�ستحيل  ملكه  لي�سْت  اآلٍة  من  جزءًا  اأو  اآلًة  في�ستخدم 

معظم  يف  كاماًل  منتوجاً  ُينتج   
ّ
احلريف امتالكها.  عليه 

الّدور  دائماً  اأدواته  ا�ستخدام  مهارته يف  وتلعب  الأحيان 

جهته،  من  الربوليتارّي،  املنتوج.  هذا  اإنتاج  يف  احلا�سم 

اأداء  فقط يف  ي�ساهم  هو  اأو  �سلعة،  من  اإل جزءاً  ُينتج  ل 

ة من جممل م�سار العمل املطلوب لإنتاج ذاك 
ّ
ة جزئي

ّ
عملي

ة يف املرتبة الّثانية بعد عمل 
ّ
اجلزء، وتاأتي مهارته ال�ّسخ�سي

الآلة. وعلى كّل حال، غالباً ما تكون الآلة اأجدى منه من 

، مثله كمثل 
ّ
ة املنتجات اأو تركيبها. كان احِلريف

ّ
ي
ّ
حيث كم

ة 
ّ
اً من املناف�سة طوال اأجياٍل عرب القيود احلرفي

ّ
معلّمه، حممي

 اإىل اللتحام 
ٌّ
ائدة، بينما الربوليتارّي م�سطر

ّ
والأعراف ال�س

املناف�سة.  للقانون حّتى ل ت�سحقه  اأو اللتجاء  مع زمالئه 

اأّن الفائ�س يف اليد العاملة ي�سحق الربوليتارّي، ل  ذلك 
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 حمدوٌد، 
ٌ
، مثله كمثل معّلمه، كائن

ّ
اأ�سمايّل. احلريف

ّ
ده الر

ّ
�سي

 لكّل جديد. 
ٌ
ة وخ�سم

ّ
ة الفئوي

ّ
ق الأفق، خا�سع للع�سبي

ّ
�سي

 لأن يتذّكر يف كّل حلظة 
ّ
الربوليتارّي، يف املقابل، م�سطر

الّطبقة  وم�سالح  طبقته  م�سالح  بني  الكبري  الّتعار�َس 

 حمّل 
ُّ
الطبقي الوعي  يحّل  الربوليتارّي،  عند  ة. 

ّ
اأ�سمالي

ّ
الر

 اإّل 
ّ
ة، فيدرك اأّن حت�سني اأحوال طبقته ل يتم

ّ
ة الفئوي

ّ
الع�سبي

 عندما 
ّ
، يف نهاية الأمر، رجعي

ّ
بتقّدم املجتمع باأ�رسه. احلريف

د - بينما الربوليتارّي 
ّ
 لكونه يتمر

ّ
د - ل بل اإّنه رجعي

ّ
يتمر

 
ّ
ل تقّدٍم اجتماعي

ّ
اً. اإّن اأو

ّ
 باّطراد على اأن يكون ثوري

َ
جمرب

ة 
ّ
عملي اأي  املانيفاتورة،  نظام  بروز  هو  ون 

ّ
احلرفي عليه  د 

ّ
متر

اإخ�ساع احلرفة - مبا فيها املعّلم والّزميل معاً - لراأ�س املال 

جتاريٍّ  ماٍل  راأ�س  اإىل  بعد  فيما  انق�سم  اّلذي  املركنتيلي 

 .
ٍّ
وراأ�س ماٍل �سناعي

كيف يختلف الربوليتارّي عن عامل املان يفاتورة؟   

كان  ع�رس،  الثامن  والقرن  ع�رس  ال�ساد�س  القرن  بني   

َنول  الأحيان،  معظم  يف  ميلك،  زال  ل  املانيفاتورة  عامل 

يزرعه يف   وحقاًل �سغريًا 
ّ
العائلي الغزل  ودولب  احلياكة 

عامل  هذه.  من  اً 
ّ
اأي ميلك  ل  الربوليتارّي  الفراغ.  �ساعات 

يف ويرتبط 
ّ
املانيفاتورة يعي�س، يف معظم الأحيان، يف الر

ة. الربوليتارّي 
ّ
برّب عمله اأو مالك الأر�س بعالقات ع�سائري

يعي�س يف املدن الكبرية ول تربطه برّب عمله اإّل العالقة 

ناعة الكبرية  ة البحتة. عامل املانيفاتورة تنتزعه ال�سّ
ّ
املالي

ة 
ّ
ة، فيخ�رس كّل ما تبّقى له من ملكي

ّ
من عالقاته الع�سائري

ل بالّتايل اإىل بروليتارّي. 
ّ
�سغرية ويتحو

ولن�سطار  ة 
ّ
ال�سناعي للّثورة  املبا�رسة  الّنتائج  هي  ما   

ني؟ 
ّ
ني وبروليتاري

ّ
املجتمع اإىل برجوازي

القدمي  املانيفاتورة  نظام  على  اً 
ّ
نهائي ق�سي  اأولً:   

اأثر  على  اليدوّي  العمل  على  املعتمدة  ناعة  ال�سّ وعلى 

البلدان  كاّفة  يف  ة 
ّ
ناعي ال�سّ املنتجات  اأ�سعار  انخفا�س 

حيث  ة، 
ّ
الرببري �سبه  بالبلدان  فاإذا  ة. 

ّ
الآلي دخول  نتيجة 

املانيفاتورة،  نظام  على  الأوىل  بالّدرجة  تعتمد  ناعة  ال�سّ

ر 
ّ
الّتطو بعدما كانت على هام�س  بعنٍف من عزلتها  ُتنتزع 

خي�سة 
ّ
الر ة 

ّ
الربيطاني لع 

ّ
ال�س ت�سرتي  فراحْت   .

ّ
التاريخي

رون جوعاً. هكذا 
ّ
ني يت�سو

ّ
ال املانيفاتورة املحّلي

ّ
وتركت عم

اً �سامالً يف اأقطاٍر 
ّ
لً ثوري

ّ
ة حتو

ّ
عرفت العالقات الجتماعي

مل تكن قد خطْت خطوًة واحدة يف طريق الّتقّدم كالهند 

الآن على عتبة  نف�سها  ني  ال�سّ  ملاذا جتد 
ّ

مثالً. وهذا يف�رس

يوؤّدي  قد  اإنكلرتا  اآلة جديدة يف  اخرتاع  اأّن  ذلك  الثورة. 

يف غ�سون �سنواٍت قليلة اإىل احلكم باملجاعة على ماليني 

ناعة الكبرية  ني. بهذه الّطريقة �سهرت ال�سّ
ّ
ال ال�سيني

ّ
العم

الأ�سواق  لًة 
ّ
واحدة، حمو بوتقة  الأر�س يف  �سعوب  جميع 

التقّدم  حاملة  �سا�سعة،  واحدة  ة 
ّ
عاملي �سوٍق  اإىل  ة 

ّ
املحّلي

يف  يجري  ما  كّل  بات  بحيث  مكان  كّل  اإىل  واحل�سارة 

البلدان املتمّدنة ينعك�س حكماً على البلدان الأخرى. من 

اً يف اإنكلرتا وفرن�سا �سوف يوؤّدي 
ّ
ال حالي

ّ
ر العم

ّ
هنا اإّن حتر

ة يف البلدان الأخرى. 
ّ
الي

ّ
اإىل انتفا�سات عم

الإنتاج  حمّل  الكبرية  ناعة  ال�سّ حلول  اأّدى  ثانياً:   

الربجوازّية  للّطبقة  الّنظري  منقطع   
ّ
نو اإىل  املانيفاتوري 

الأوىل  الطبقة  منها  جعل  اّلذي  الأمر  تها، 
ّ
وقو ولرثواتها 

لطة 
ّ

ال�س يف املجتمع. وحيثما مّت ذلك، ت�سّلمت الربجوازّية 

القدمي:  العهد  طبقات  على  ق�سْت  بعدما  ة 
ّ
ال�سيا�سي

لقد  املطلقة.  ة 
ّ
امللكي  - ومثلهما  والأ�رساف  ة 

ّ
الأر�ستقراطي

والّنبالء  ة 
ّ
الأر�ستقراطي �سلطة  على  الربجوازّية  ق�ست 

العقارّية  ة 
ّ
ة امللكي

ّ
اأي عدم قابلي البكر،  باإلغائها حّق البن 

كما  الأخرى،  ة 
ّ
الإقطاعي المتيازات  من  وغريه  للّتحويل، 

والمتيازات  ف 
َ
احلر باإلغائها  الأ�رساف  �سلطة  على  ق�سْت 

ة، اأي اأحّلت 
ّ
ة. واأحّلت حمّل هذه وتلك املناف�سة احلر

ّ
احلرفي

الّن�ساط  ميار�س  اأن  فيه  امرئ  لكّل  يحّق  اً 
ّ
اجتماعي و�سعاً 

عدم  �سوى  عائق  يعيقه  فال  له،  يروق  اّلذي  القت�سادّي 

توافر راأ�س املال ال�رّسوري للقيام بهذا الّن�ساط. ومن هنا 

اأّن  �سمي 
ّ
الر الإعالن  مبثابة  هو  ة 

ّ
احلر املناف�سة  طغيان  فاإّن 

فيه  اّلذي تكون  بالقدر  مت�ساوين  باتوا غري  املجتمع  اأفراد 

ة 
ّ
روؤو�س اأموالهم غري مت�ساوية، واأّن راأ�س املال اإّنا هو القو

�سمحت  التي  هي  ة 
ّ
احلر واملناف�سة  املجتمع.  يف  احلا�سمة 

ني، للربجوازّيني، باأن ي�سريوا الّطبقة الأوىل يف 
ّ
اأ�سمالي

ّ
للر

الكبرية،  ناعة  ال�سّ  
ّ
لنمو البدء  يف  �رسورّية  وهي  املجتمع. 

من حتقيق  ال�سناعة  هذه  ميكن  اّلذي  الوحيد  الّنظام  لأّنها 

غلبتها على �سائر اأناط الإنتاج القت�سادّية. وما اأن تطيح 

حّتى  والّنبالء  لالأ�رساف  ة 
ّ
الجتماعي لطة 

ّ
بال�س الربجوازّية 

ة. وما اأن ت�سبح الّطبقة 
ّ
تنتقل لالإطاحة ب�سلطتهم ال�سيا�سي

ة 
ّ
الأوىل اقت�سادّيًا حّتى تطمح لكت�ساب الأولوّية ال�سيا�سي

 اّلذي 
ّ
كذلك. ويتحّقق لها ذلك عندما تدخل الّنظام الّتمثيلي

والّتكري�س  القانون  اأمام  الربجوازّية  امل�ساواة  على  يرتكز 

يف   
ّ
الّتمثيلي الّنظام  ويّتخذ  ة. 

ّ
احلر للمناف�سة   

ّ
القانوين

ميلك  الّد�ستورّية حيث ل  ة 
ّ
امللكي �سكل  ة 

ّ
الأوروبي البلدان 

نة من راأ�س املال، 
ّ
ية معي

ّ
حّق الّت�سويت اإّل من كان ميلك كم

اً على الربجوازّيني اأنف�سهم. 
ّ
ممّا يعني اقت�سار هذا احلق عملي

برجوازّيني، وهوؤلء  اباً 
ّ
نو ينتخبون  الربجوازّيون  الّناخبون 

الّت�رسيعات  على  الّت�سديق  رف�س  ي�ستخدمون حّقهم يف 

ة لنتخاب حكومة برجوازّية. 
ّ
ال�رّسيبي
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ة 
ّ
ر الربجوازي

ّ
 وتطو

ّ
ر مع نو

ّ
ثالثًا: تنمو الربوليتاريا وتتطو  

حّتى  ني 
ّ
اأ�سمالي

ّ
الر بيد  املال  راأ�س  يرتاكم  اأن  فما  نف�سها. 

ني. مبا اأّن راأ�س املال هو اّلذي ي�سّغل 
ّ
يتكاثر عدد الربوليتاري

بت�سغيل  بدوره   
ٌ
رهن هذا  املال  راأ�س   

ّ
نو اأّن  ومبا  ال، 

ّ
العم

ال، فاإّن تكاثر عدد الربوليتاريا ي�سري جنبًا اإىل جنب 
ّ
العم

اأ�سمالية يوؤّدي اإىل 
ّ
 الر

ّ
مع تراكم راأ�س املال. كذلك فاإّن نو

ة 
ّ
عات �سكني

ّ
ني معًا يف جتم

ّ
ني والربوليتاري

ّ
ح�سد الربجوازي

ناعة،  كبرية حيث تعمل اأعداٌد متزايدة من الب�رس يف ال�سّ

اء 
ّ
من جر تها 

ّ
قو تعي  باأن  للربوليتاريا  ي�سمح  اّلذي  الأمر 

متركزها باأعداد كبرية على رقعة حمدودة. ومن جهة اأخرى، 

بالقدر الذي ينمو فيه راأ�س املال ويتقّدم اخرتاع الآلت 

اليدوّي،  العمل  عن  ال�ستغناء  من  مزيٍد  اإىل  توؤّدي  التي 

حّدها  اإىل  الأجور  تخفي�س  اإىل  الكبرية  ال�سناعة  تنزع 

تعزيز  فاإّن  وهكذا  الربوليتاريا.  اأو�ساع  فترتّدى  الأدنى، 

ة الربوليتاريا، اإّنا 
ّ
ر ويعّزز قو

ّ
ة، اإذ يزيد الّتذم

ّ
ة الربجوازي

ّ
قو

ة. 
ّ
ة الربوليتاري

ّ
ي�سّكل متهيدًا للّثورة الجتماعي

ة؟ 
ّ
ما هي الّنتائج الأخرى للّثورة ال�سناعي  

وغريها،  البخار  اآلة  عرب  الكربى،  ناعة  ال�سّ وّفرت   

 اإىل ما ل نهاية وب�رسعة 
ّ
ناعي و�سائل لتنمية الإنتاج ال�سّ

هذه،  الإنتاج  �سهولة  من  وب�سبب  زهيدة.  وكلفة  فائقة 

الكبرية  ناعة  ال�سّ اأطلقتها  التي  ة 
ّ
احلر املناف�سة  اكت�ست 

ني 
ّ
اأ�سمالي

ّ
طابَع العنف ال�ّسديد. فرتاك�س عدٌد كبري من الر

ناعة، و�رسعان ما �ساروا ينتجون  لتوظيف اأموالهم يف ال�سّ

لع اأكرث من قدرة املجتمع على ال�ستهالك. فرتاكمت 
ّ

من ال�س

امل�سانع  ت 
ّ
فا�سطر ة. 

ّ
اأزمة جتاري وبرزت  امل�سنوعة  لع 

ّ
ال�س

ني، 
ّ
ال�سناعي بع�س  اإفال�س  فاأ�سِهر  العمل  الّتوّقف عن  اإىل 

 
ٌ

 البالَد بوؤ�س
ّ
روا جوعًا وعم

ّ
ال باأن يت�سو

ّ
وُحكم على العم

عظيم. ولكن بعد مرور فرتة من الّزمن، اأمكن بيع املنتجات 

الّزائدة، فعاودت امل�سانع عملها وارتفعت الأجور وعادت 

الأعمال اإىل جمراها الّطبيعي. لكّن الأمر مل يُطل على هذا 

لع، 
ّ

ال�س من  فائ�سًا  اأنتجت  اأن  لبثت  ما  ناعة  فال�سّ الّنحو، 

فربزْت اأزمٌة جديدة �سلكت امل�سار ذاته ل�سابقتها. وهكذا 

بالقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر الذي ينمو فيه رأس المال
تؤدي  التي  اآلالت  اختراع  ويتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم 
إلى مزيد من االستغناء عن العمل اليدوي، تنزع الصناعة الكبيرة 
إلى تخفيض األجور إلى حدها األدنى، فتتردى أوضاع البروليتاريا.
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دائمًا  تراوح  كانت  القرن،  هذا  بداية  منذ  الأو�ساع،  فاإّن 

كود من جهة وفرتات الزدهار من 
ّ
بني فرتات الّتاأّزم والر

�سبع  اأو  خم�س  كّل  تظهر  ة 
ّ
دوري باأزمة  فاإذا  ثانية.  جهة 

ة بوؤ�سًا فظيعًا، لكّنها 
ّ
ال يف كّل مر

ّ
�سنوات حتمل معها للعم

ة عارمة و�ساملة اأخذت تهّدد 
ّ
تنفث فيهم اأي�ساً روحاً ثوري

بتقوي�س اأركان الّنظام القائم. 

ة؟ 
ّ
ة الّدوري

ّ
ما هي نتائج هذه الأزمات الّتجاري  

وّلدت  التي  الكبرية،  ناعة  ال�سّ اأّن  الّنتائج  هذه  اأوىل   

ها، 
ّ
نو الأوىل من مراحل  املرحلة  ة يف 

ّ
املناف�سة احلر نظام 

ت اإىل الق�ساء على 
ّ
مل تعْد تتوافق مع هذا الّنظام. فا�سطر

اأفراد  قبل  من  ناعة  ال�سّ ت�سيري  وعلى  املناف�سة  عالقات 

الكبرية  ناعة  ال�سّ اأّن  فطاملا  فعاًل.  مّت  ما  وهذا  معزولني. 

عن  عاجزًة  �ستظّل  فاإّنها  اهنة، 
ّ
الر القاعدة  على  مرتكزة 

كّل  بها  تع�سف  �ساملة  ا�سطرابات  قيام  لقاء  اإّل  البقاء 

خم�س اأو �سبع �سنوات وتهّدد احل�سارة نف�سها بالّدمار يف 

اإىل  ني 
ّ
بالربوليتاري ترمي  ل  ال�سطرابات  وهذه  ة. 

ّ
مر كّل 

مهاوي البوؤ�س وح�سب، واإّنا ت�ستجلب اأي�ساً اإفال�س عدد 

اأن  ا 
ّ
اإم الكبرية  ناعة  فال�سّ وعليه،  ني. 

ّ
الربجوازي من  كبري 

ا اأن توؤّدي اإىل اإعادة تنظيم 
ّ
تندثر، وهذا اأمر م�ستحيل، واإم

جديدة كّل اجلّدة للمجتمع تنتزع ت�سيري ال�سناعة من يد 

لت�سعها يف يد  بينهم  املتناف�سني فيما  ني 
ّ
ال�سناعي قّلٍة من 

ة. 
ّ
املجتمع باأ�رسه وفق خّطة مر�سومة وتلبيًة للم�سلحة العام

الكبرية وما تتيحه من نوٍّ ل متناٍه  ال�سناعة  اإّن  ثانياً:   

ما  املعا�س  ينتج من   
ّ
اجتماعي نظام  ببناء  ت�سمح  لالإنتاج، 

يكفي كّل فرٍد من اأفراد املجتمع لتنمية قدراته وموؤّهالته 

فاإّن  وهكذا،  ي�ساء.  حيثما  ية 
ّ
بحر يوّظفها  واأن  اخلا�ّسة 

ة 
ّ
التّجاري والأزمات  البوؤ�س  توّلد  التي  الكبرية  ال�سناعة 

على  القدرة  متلك  اهن، 
ّ
الر املجتمع  يف  اأنواعها  على 

 
ٌ
الق�ساء على هذا البوؤ�س وتلك الأزمات اإذا ما توافر تنظيم

 اآخر. من هنا يّت�سح ما يلي:
ّ
اجتماعي

الّنظام   يف 
ٌ
اأّن �سبب كّل هذه الأمرا�س كامن  

اهنة.
ّ
 القائم اّلذي ل ي�ستجيب للحاجات الر

ّ
الجتماعي

اً على 
ّ
 اأّن الو�سائل باتت متوافرة للق�ساء نهائي

 جديد. 
ّ
هذه الأمرا�س ببناء نظام اجتماعي

 اجلديد؟ 
ّ
كيف يكون هذا الّنظام الجتماعي  

ينتزع  اأن  ل، 
ّ
باأو لً 

ّ
اأو اجلديد،  املجتمع  على  ينبغي   

الأفراد  اأيدي  من  الأخرى  الإنتاج  وفروع  ناعة  ال�سّ

ها 
ّ

املعزولني واملتناف�سني لي�سعها يف يد املجتمع اّلذي ي�سري

فيها  ي�ساهم  م�سرتكة  خّطٍة  وفق  ة 
ّ
العام للم�سلحة  خدمًة 

اجلميع. هكذا ُيق�سى على املناف�سة ويحّل الّتعاون حمّلها. 

معزولني  اأفراد  قبل  من  ناعة  ال�سّ ت�سيري  اأّن  مبا  ولكن 

ة، ومبا اأّن املناف�سة 
ّ
ة الفردي

ّ
يفرت�س بال�رّسورة وجود امللكي

بت�سيري  املعزولني  الأفراد  لهوؤلء  ت�سمح  و�سيلة  د 
ّ
جمر

ت�سيري  تنف�سم عن  ة ل 
ّ
الفردي امللكية  فاإّن  ناعة،  ال�سّ هذه 

ناعة كما ل تنف�سم عن املناف�سة. لذا  الأفراد املعزولني لل�سّ

ة هي اأي�ساً واإيجاد و�سٍع تكون 
ّ
ة الفردي

ّ
يتوّجب اإلغاء امللكي

ة 
ّ
»جماعي ى 

ّ
ي�سم ما  اأي  اجلميع،  ف 

ّ
بت�رس املنتجات  فيه 

ة اإّنا يختزل، على 
ّ
ة الفردي

ّ
اخلريات«. والواقع اأّن اإلغاء امللكي

 ال�ّساملة 
ّ
ة التحويل الجتماعي

ّ
 ومبت�رس، عملي

ّ
نحو نوذجي

 ال�سناعة. 
ّ
الّناجتة من نو

ة 
ّ
 ملاذا يعترب معظم الّنا�س اأّن اإلغاء امللكي

ّ
وهذا ما يف�رس  

ني. 
ّ
 لل�سيوعي

ّ
ة هو املطلب الرئي�سي

ّ
الفردي

ة من قبل؟ 
ّ
ة الفردي

ّ
هل كان ميكن اإلغاء امللكي  

 وكّل تغيري يف 
ّ
ل يف الّنظام الجتماعي

ّ
كال. اإّن كّل حتو  

ة 
ّ
ة لظهور قوًى اإنتاجي

ّ
ة اإّنا هو نتيجة �رسوري

ّ
عالقات امللكي

القدمية. هكذا  ة 
ّ
امللكي مع عالقات  متعار�سة  باتت  جديدة 

موجودة  تكن  اأّنها مل  ذلك  ذاتها،  ة 
ّ
الفردي ة 

ّ
امللكي ظهرت 

نُط  ظهر  الو�سطى،  القرون  نهاية  ففي  الّتاريخ.  بدء  منذ 

ة 
ّ
ناعة اأخذ يتعار�س باّطراد مع امللكي اإنتاج جديد يف ال�سّ

ائدتني يف تلك احلقبة. ومبا 
ّ

ة ال�س
ّ
ة اجلزئي

ّ
ة وامللكي

ّ
الإقطاعي

عالقات  مع  يتوافق  يعد  مل  املانيفاتورّي  الإنتاج  هذا  اأّن 

ة 
ّ
للملكي �سكٍل جديد  اإىل ولدة  اأّدى  فقد  القدمية  الإنتاج 

ة 
ّ
ة. والواقع اأّن املجتمع القائم على امللكي

ّ
ة الفردي

ّ
هو امللكي

بقيام  ي�سمح  الذي  الوحيد   
ّ
املجتمعي ال�ّسكل  هو  ة 

ّ
الفردي

ناعة الكبرية.  املانيفاتورة واملرحلة الأوىل من ال�سّ

فيها  ينتج  مرحلة  اإىل  بعُد  ي�سل  مل  املجتمع  اأّن  طاملا   

عنها  يفي�س  واإّنا  وح�سب،  اجلميع  حاجات  ت�سّد  ل  �سلعاً 

 
ّ
الجتماعي املال  راأ�س  برتاكم  ي�سمح  معنّي  فائ�ٌس  اأي�ساً 

ة 
ّ
ثم يكون  اأن  ال�رسورّي  فمن  ة، 

ّ
الإنتاجي القوى  وبتنمية 

املجتمع،  يف  ة 
ّ
الإنتاجي بالقوى  ف 

ّ
تت�رس م�سيطرة  طبقة 

 من هاتني الّطبقتني 
ٍّ
وطبقة فقرية وم�سطهدة. اإّن تركيب كل

الفردية بالوسائل السلمية ممكنا.  الملكية  إلغاء  نرجو أن يكون 
والشيوعيون هم من آخر من يتذمر لو حدث ذلك ألنهم يعلمون 
تمام العلم أن الثورات ال تقوم بناء على أمـــــــــــــــــــــــــــر 
الضروريـــــــــــــــــــة  المحصلة  وأبدا  دائما  هي  وإنما  يصدر، 
لظروف مستقلة كليا عن إرادة وقيادة األحزاب، وحتى الطبقات.
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ر الإنتاج. فمجتمع القرون 
ّ
وطابعهما يتوّقف على مرحلة تطو

 
ّ
د الإقطاعي

ّ
الو�سطى القائم على فالحة الأر�س يعطينا ال�سي

الو�سطى تعطينا رئي�س احلرفة  القرون  والقّن، ومدن نهاية 

)�سيخ الكار( والّزميل واملياوم، والقرن ال�سابع ع�رس يعطينا 

 
ّ
املانيفاتورة والعامل، والقرن التا�سع ع�رس يعطينا ال�سناعي

ة مل 
ّ
الكبري والربوليتارّي. ومن الوا�سح اأّن القوى الإنتاجي

من  ة 
ّ
ي
ّ
كم باإنتاج  ت�سمح  ر 

ّ
الّتطو من  درجًة  الآن  حّتى  تبلغ 

ة 
ّ
امللكي اأّن  وا�سح  هو  مثلما  اجلميع،  حاجات  ت�سّد  َلع 

ّ
ال�س

ة. 
ّ
ر القوى الإنتاجي

ّ
الفردّية اأ�سبحت عقبة يف وجه تطو

والقوى  ني 
ّ
الراأ�سمالي عدد  يتكاثر  حيث  اليوم،  ا 

ّ
اأم  

 ال�سناعة الكبرية على نحٍو مل ي�سبق 
ّ
اء نو

ّ
ة من جر

ّ
الإنتاجي

ة 
ّ
الإنتاجي القوى  تنمية  و�سائل  توافرت  مثيل، وحيث  له 

اآخذة  ة 
ّ
الإنتاجي القوى  هذه  وحيث  حدود،  وبال  ب�رسعٍة 

ني بينما تت�ساقط 
ّ
بالّتمركز يف يد عدٍد قليٍل من الراأ�سمالي

الربوليتاريا،  م�ساف  اإىل  متزايدة  ب�رسعٍة  ال�سعب  ة 
ّ
غالبي

عب اأكرث بوؤ�ساً واإدقاعاً يف الوقت  وحيث ي�سبح هذا ال�سّ

قوى  وحيث  ني، 
ّ
الراأ�سمالي ثروات  فيه  تت�ساعف  اّلذي 

ارة، املتكاثرة ب�رسعٍة فائقة، قد جتاوزْت اإطار 
ّ
الإنتاج اجلب

اهن اإىل درجٍة باتْت 
ّ
ة والنظام الربجوازّي الر

ّ
ة الفردي

ّ
امللكي

 
ّ
ة يف الّنظام الجتماعي

ّ
توّلد ال�سطرابات اخلطرية الّدوري

لي�س ممكناً  ة 
ّ
الفردي ة 

ّ
امللكي اإلغاء  فاإّن  كّله،  ب�سبب ذلك   -

اً اأي�ساً. 
ّ
وح�سب واإّنا بات �رسوري

ة؟ 
ّ
ة بالو�سائل ال�سلمي

ّ
ة الفردي

ّ
هل ميكن اإلغاء امللكي  

اآخر  يوعيّون هم من  وال�سّ ذلك ممكنًا.  اأن يكون  نرجو   

دًا اأّن املوؤامرات 
ّ
من يتذّمر لو حدث ذلك، لأنّهم يعلمون جي

ة 
ّ
م�رس هي  واإّنا  وح�سب  اجلدوى  عدمية  لي�ست  ّية 

ّ
ال�رس

 
ً
اأي�سًا. كما اأنّهم يعلمون متام العلم اأّن الّثورات ل تقوم بناء

لة ال�رسورّية  على اأمٍر ي�سدر، واإّنا هي دائماً واأبداً املح�سّ

وحّتى  الأحزاب،  وقيادة  اإرادة  عن  اً 
ّ
كّلي م�ستقّلة  لظروف 

اأّن  اأخرى،  جهٍة  من  يرون،  ني 
ّ
ال�سيوعي لكن  الّطبقات. 

 يف كّل البلدان 
ّ
�س للقمع الوح�سي

ّ
ر الربوليتاريا يتعر

ّ
تطو

اإّنا  ذلك  يفعلون  اإذ  ة 
ّ
ال�سيوعي اأعداء  واأّن  تقريبًا،  املتمّدنة 

اأّدى  ما  فاإذا  الّثورة.  اندلع  يف  تهم 
ّ
قو بكّل  ي�ساهمون 

 
َ
فاإنّنا، مع�رس الّثورة،  اإعالن  اإىل  الربوليتاريا  اإىل دفع  ذلك 

ة الربوليتارّيني بالأفعال 
ّ
ني، �سوف ندافع عن ق�سي

ّ
ال�سيوعي

مثلما ندافع عنها بالأقوال.

ة الفردّية دفعًة واحدة؟ 
ّ
هل ميكن اإلغاء امللكي  

اهنة 
ّ
الر ة 

ّ
الإنتاجي القوى  م�ساعفة  تتعّذر  مثلما  كاّل،   

ببناء  ت�سمح  ر 
ّ
الّتطو من  درجة  تبلغ  لكي  واحدة  دفعًة 

يتعّذر  كذلك  و�سحاها،  ليلة  بني   
ّ
ال�سيوعي املجتمع 

الّثورة  اأّن  والأرجح  واحدة.  دفعة  الفردّية  ة 
ّ
امللكي اإلغاء 

اً. وهي لن 
ّ
اهن تدريجي

ّ
ل املجتمع الر

ّ
الربوليتارّية �سوف حتو

ة 
ّ
ًا اإّل بعد تاأمني الكّمي

ّ
ة الفردّية كّلي

ّ
تتمّكن من اإلغاء امللكي

ال�رّسورّية من و�سائل الإنتاج. 

ما هو امل�سار الّذي �ست�سلكه الّثورة؟   

�سوف  ًا 
ّ
دميقراطي د�ستوراً   ،

ً
ابتداء �ستعلن،  الثورة  اإن   

اأو  ب�سكٍل مبا�رس  اً، 
ّ
الربوليتاريا �سيا�سي اإىل �سيطرة  يوؤّدي 

مبا�رس  ب�سكٍل  ًا 
ّ
�سيا�سي الربوليتاريا  ت�سيطر  مبا�رس.  غري 

ال�سّكان.  ة 
ّ
غالبي الربوليتارّيون  ي�سّكل  حيث  اإنكلرتا  يف 

واأملانيا حيث  فرن�سا  مبا�رس يف  ب�سكل غري  ت�سيطر  بينما 

ة ال�سّكان ل تقت�رس على الربوليتارّيني واإّنا ت�ستمل 
ّ
غالبي

غار  ال�سّ والربجوازّيني  غار  ال�سّ الفاّلحني  على  اأي�سًا 

بروليتارّيني.  اإىل  ل 
ّ
التحو ة 

ّ
عملي بعُد  ي�ستكملوا  مل  الّذين 

اإىل حدٍّ ما على  ة لهوؤلء تعتمد 
ّ
ال�سيا�سي اأّن امل�سالح  ومبا 

ملطالب  فوراً  الن�سياع  فاإنّهم جمربون على  الربوليتاريا، 

الّطبقة العاملة. وقد يقت�سي ذلك افتتاح مرحلة جديدة من 

الّن�سال لن ُتختتم اإّل بانت�سار الربوليتاريا الّناجز. 

الربوليتاريا  اإىل  بالّن�سبة  ة 
ّ
الدميقراطي من  جدوى  ل   

ت�سّدد �رسبات  اإجراءاٍت  لّتخاذ  فوراً  ا�ستخدمتها  اإذا  اإّل 

وا�ستمرار  وجود  �سمان  وتكفل  الفردّية  ة 
ّ
للملكي مبا�رسة 

كنتيجة  تظهر  كما  الإجراءات،  هذه   
ّ
واأهم الربوليتاريا. 

ة للو�سع وهي يف ما يلي: 
ّ
حتمي

الّدخل  �رسيبة  عرب  الفردّية  ة 
ّ
امللكي تقلي�س   ١

الت�ساعدّية، وفر�س ال�رّسائب املرتفعة على الإرث، واإلغاء 

حّق الوراثة بالن�سبة اإىل خّط الوراثة غري امل�ستقيم )الأخ 

القرو�س  اإلغاء  اإلخ(،  الأخت،  واأبناء  الأخت  الأخ،  واأبناء 

ة، اإلخ. 
ّ
الإلزامي

ني واأ�سحاب 
ّ
2 م�سادرة اأمالك املاّلك العقارّيني وال�سناعي

والّذخرية،  الأ�سلحة  م�سانع  واأ�سحاب  احلديد  �سكك 

بامل�سادرة  واإّما  لهم  الّدولة  �سناعة  مناف�سة  بوا�سطة  اإما 

املبا�رسة لقاء تعوي�سات. 

٣ م�سادرة اأمالك جميع املهاجرين واأعداء ال�ّسعب. 

٤ تنظيم العمل وت�سغيل العّمال على اأرا�سي الّدولة ويف 

ة بعد اإلغاء املناف�سة بينهم واإجبار 
ّ
امل�سانع وامل�ساغل الوطني

ني على دفع الأجر املرتفع امل�ساوي 
ّ
من تبّقى من الراأ�سمالي

ملا تدفعه الّدولة. 

الق�ساء  اإىل حني  اأفراد املجتمع  العمل جلميع  ة 
ّ
اإلزامي  ٥

ة 
ّ
ناعي ال�سّ اجليو�س  واإن�ساء  الفردّية،  ة 

ّ
امللكي على  ًا 

ّ
نهائي

وبخا�ّسة بالّن�سبة اإىل الّزراعة. 

طريق  عن  والّت�سليف  الّنقد  لنظام  الّدولة  احتكار   ٦



بدايات  العدد 20 - 21 | 742018

اإلغاء  الّدولة وبعد  براأ�س مال تقّدمه   
ّ
اإن�ساء م�رسف وطني

كّل امل�سارف اخلا�ّسة. 

ة وامل�ساغل و�سكك احلديد 
ّ
٧ زيادة عدد امل�سانع الوطني

والّنقل البحرّي، وا�ست�سالح الأرا�سي، وحت�سني الأرا�سي 

الأموال  روؤو�س  تراكم  فيه  ي�سمح  الّذي  بالقدر  املزروعة 

 القوى العاملة يف الأّمة. 
ّ
ونو

على  ة 
ّ
الوطني �سات 

ّ
املوؤ�س يف  الأطفال  جميع  تعليم   ٨

اأّمهاتهم  اأح�سان  من  انتزاعهم   
ّ
يتم حاملا  الأّمة  ح�ساب 

ناعة(.  )الّتعليم وال�سّ

لإ�سكان  العاّمة  الأمالك  خمة على  ال�سّ الق�سور  بناء   ٩

ناعة والّزراعة بحيث يجمع نط  املواطنني العاملني يف ال�سّ

يف ويتخّل�س من 
ّ
حياتهم اأف�سل ما يف حياة املدينة والر

ئات هذه وتلك. 
ّ
كّل �سي

فيها  تتوافر  ل  التي  والأحياء  امل�ساكن  كّل  تهدمي   ١٠

حة.  �رسوط املتانة وال�سّ

١١ حّق الإرث املت�ساوي لالأطفال ال�رسعّيني وغري ال�رسعّيني. 

١2 احتكار الّدولة لكّل و�سائط الّنقل. 

طبعًا، ل ميكن تطبيق كّل هذه الإجراءات دفعًة واحدة.   

 الّتالية بال�رّسورة. فما اإن ت�سّدد 
ّ
لكّن كّل واحدة منها ت�ستجر

 
ّ
ة الفردّية حّتى ت�سطر

ّ
اأّول �رسبة قوّية للملكي الربوليتاريا 

للّتقّدم خطوات جديدة اإىل اأمام وتعزيز احتكار الّدولة لكّل 

ناعة والّنقل واملبادلت.  راأ�س املال ولكّل الّزراعة وال�سّ

هذا هو الهدف الّذي ترمي اإليه كّل هذه الإجراءات. واإنّها   

�سوف تتحّقق وتلعب دورها املركزّي بالقدر الّذي تتنامى فيه 

ة بف�سل العمل الّذي توؤّديه الربوليتاريا.
ّ
القوى الإنتاجي

والإنتاج  املال  راأ�س  كّل  يتمركز  عندما  اأخرياً،   

ًا، 
ّ
تلقائي الفردّية  ة 

ّ
امللكي تنهار  الّدولة،  بيد  واملبادلت 

ومُي�سي املال عدمي اجلدوى ويت�ساعف الإنتاج ويبلغ الب�رس 

ر ت�سمح لهم بالق�ساء على اآخر العالقات 
ّ
درجًة من الّتطو

املتبّقية من املجتمع القدمي. 

هل �ستتحّقق الثورة يف بلٍد واحد؟   

ة، 
ّ
العاملي ال�سوق  بخلقها  الكبرية،  ناعة  فال�سّ كاّل،   

بت ال�سعوب بع�سها من بع�س، وبخا�ّسة اأكرثها متّدناً، 
ّ
قر

بحيث بات كّل �سعب يتاأّثر اإىل حدٍّ كبري مبا يجري عند 

وّحدت  قد  الكبرية  ناعة  ال�سّ هذه  اإّن   
ّ
ثم الآخر.  ال�ّسعب 

باتت  بحيث  املتمّدنة  البلدان  كّل   يف 
ّ
الجتماعي ر 

ّ
الّتطو

الّتناق�س  وبات  طبقتني   
ّ
اأهم والربوليتاريا  الربجوازّية 

يعد  مل  لذا،  املجتمع.  يف   
ّ
الأ�سا�سي الّتناق�س  هو  بينهما 

باحلدود  اأن تكون ظاهرة حمدودة  ة 
ّ
ال�ّسيوعي الثورة  مبكنة 

يف  املتمّدنة  البلدان  كّل  يف  �ستندلع  هي  واإّنا  ة. 
ّ
الوطني



بدايات  العدد 20 - 21 | 752018



بدايات  العدد 20 - 21 | 762018

على  واأملانيا  وفرن�سا  واأمريكا  اإنكلرتا  يف  اأي  واحد،  اآٍن 

اأو  �رسيعة  بوتريٍة  بلٍد  كّل  يف  ر 
ّ
تتطو �سوف  واإنها  الأقّل. 

ر �سناعة ذلك البلد وحجم ثروته 
ّ
بطيئة ح�سب مقدار تطو

بالّذات،  بب 
ّ
ال�س ولهذا  ة. 

ّ
الإنتاجي قواه  و�سخامة  ة 

ّ
الأهلي

�رسيعًا  يكون  بينما  و�ساّقاً،  بطيئًا  الّثورة  م�سار  �سيكون 

 اإنّه ل بّد لهذه الّثورة اأن ترتك اأثرها 
ّ
و�سهاًل يف اإنكلرتا. ثم

رها تغيرياً كاماًل. 
ّ
 نط تطو

ّ
يف �سائر بلدان العامل واأن تغري

ة ول بّد لها بالّتايل من اأن يكون 
ّ
اإنّها �ستكون ثورة عاملي

م�رسحها العامل باأ�رسه. 

ة الفردّية؟ 
ّ
ما هي نتائج اإلغاء امللكي  

ة وو�سائط الّنقل وتبادل 
ّ
اإّن انتزاع كّل القوى الإنتاجي  

الأفراد وت�سيريها وفق  ني 
ّ
الراأ�سمالي لع من يد 

ّ
ال�س وتوزيع 

خّطة مر�سومة بالعتماد على املوارد واحلاجات امل�سرتكة، 

ة 
ّ
ال�سلبي الآثار  كاّفة  على  بالق�ساء  اأّوًل  للمجتمع  ي�سمح 

ويق�رّس  الأزمات  فتزول  الكبرية،  ناعة  ال�سّ عن  الّناجمة 

ع عن �سّد حاجات املجتمع - بعدما كان �سببًا 
ّ
الإنتاج املو�س

هاّمًا من اأ�سباب البوؤ�س - وتربز احلاجة اإىل زيادته مبا فيه 

الكفاية للجميع. لكّن الإنتاج الفائ�س عن حاجات املجتمع 

واحلالة هذه، بدًل من اأن يوّلد البوؤ�س، ي�سمن �سّد حاجات 

الّذي  ذاته  الوقت  يف  جديدة  حاجات  وي�ستظهر  اجلميع، 

ل فائ�س الإنتاج 
ّ
يوؤّثر فيه و�سائل �سّد تلك احلاجات. فيتحو

اإىل �رسٍط للّتقّدم دون اأن تع�سف به ال�سطرابات، كما كان 

نري  من  الكبرية  ناعة  ال�سّ ر 
ّ
تتحر اأن  وبعد  �سابقًا.  يح�سل 

عها 
ّ
تو�س اإّن  بحيث  خامة  ال�سّ من  عًا 

ّ
تو�س ت�سهد  ة، 

ّ
امللكي

قي�ست  ما  اإذا  املانيفاتورة  بتفاهة  اأمامه  �سيبدو  اهن 
ّ
الر

ناعة �سوف يوّفر  ال�سّ ر 
ّ
اإّن تطو الكبرية احلديثة.  ناعة  بال�سّ

جميع  حاجات  ل�سّد  تكفي  املنتجات  من  كّمية  للمجتمع 

ال�ستفادة  عليها  تعّذر  التي  الّزراعة  فاإّن  كذلك،  اأفراده. 

ظّل  ة، يف 
ّ
العلمي والكت�سافات  الّتطويرات  من  الآن  حّتى 

ر 
ّ
تطو حقبة  ت�سهد  �سوف  والّتفّتت،  الفردّية  ة 

ّ
امللكي نظام 

وهكذا  منتجات.  من  اإليه  يحتاج  مبا  املجتمع  ومتّد  جديدة 

ينتج املجتمع ما يكفي من املنتجات لتنظيم توزيعها على 

نحٍو ي�سّد حاجات اأفراده جميعاً، في�سبح ان�سطار املجتمع 

اإنّه ي�سبح  اأمراً بال معنى، ل بل  اإىل عّدة طبقات متناحرة 

وجود  اأّن  ذلك  اجلديد.   
ّ
الجتماعي الّنظام  مع  متناحراً 

الّطبقات �سببه ق�سمة العمل. لكّن ق�سمة العمل باأ�سكالها 

اأّن  ذلك  اجلديد.  املجتمع  يف  اً 
ّ
كّلي للّزوال  �سة 

ّ
معر القدمية، 

مبفردها  كافية  لي�ست  ة 
ّ
والكيميائي ة 

ّ
امليكانيكي الو�سائل 

املطلوب.  امل�ستوى  اإىل   
ّ
والزراعي  

ّ
ال�سناعي الإنتاج  لرفع 

الّذين  الب�رس  لقدرات  موازية  تنمية   
ّ
تتم اأن  يجب  بل 

وعّمال  الفاّلحون  عّدل  ومثلما  الو�سائل.  هذه  ي�ستخدمون 

بعد  حياتهم  نط  جممل  املا�سي  القرن  يف  املانيفاتورة 

ناعة الكبرية، وباتوا ب�رساً خمتلفني كّل  انخراطهم يف ال�سّ

 
ّ
الختالف عّما كانوه من قبل، كذلك فاإّن الإنتاج اجلماعي

ني امل�سدود 
ّ
يتطّلب ب�رساً خمتلفني هم اأي�سًا عن الب�رس احلالي

د 
ّ
واملقي الإنتاج  فروع  من  خم�سو�س  فرٍع  اإىل  منهم  كّل 

من  واحدة  مقدرة  من  اأكرث  تنمية  عن  بالّتايل  والعاجز  به 

مقدراته على ح�ساب املقدرات الأخرى، وعن معرفة اأكرث 

اأكرث من جزء  اأو حّتى  الإنتاج،  فروع  من  واحد  فرع  من 

من هذا الفرع. اإّن ال�سناعة، يف و�سعها الراهن، قد تدنّت 

املربجمة  ة 
ّ
اجلماعي فال�سناعة  الب�رس.  هوؤلء  ملثل  حاجتها 

تفرت�س ب�رساً نْت مقدراتهم وكفاءاتهم يف �سّتى الجّتاهات 

فباتوا ملّمني مبجمل نظام الإنتاج. بذلك، تزول ق�سمة العمل 

ة( قد اأمعن فيها نخراً 
ّ
ًا، بعد اأن يكون تقّدم املكننة )الآلي

ّ
كّلي

فاّلحًا  الواحد  من  كانت جتعل  الّذي  هذه  العمل  ق�سمة   -

م�ساربًا  والرابع  م�سنع  يف  عاماًل  والثالث   
ً
حّذاء والّثاين 

ال�سباب  يوؤّهل  بحيث  الّتعليم  يوّجه   
ّ
ثم البور�سة.  يف 

من  ينتقلوا  واأن  ب�رسعة  الإنتاج  نظام  مبجمل  يحيطوا  لأن 

ميولهم  وفق  اأو  املجتمع  وفق حاجات  لآخر   
ٍّ
اإنتاجي فرٍع 

ة. بذلك تنتفي عنهم اأحادّية اجلانب التي تفر�سها 
ّ
ال�ّسخ�سي

 
ّ
عليهم ق�سمة العمل. اإّن املجتمع املنّظم على اأ�سا�ٍس �سيوعي

يتيح لأفراده املجال لكي يوّظفوا مقدراتهم امل�سقولة على 

نحٍو فّعال يف جميع الجّتاهات. فتكون الّنتيجة زوال جميع 

 ل يتوافق 
ّ
ة. هذا يعني اأّن املجتمع ال�سيوعي

ّ
الفوارق الّطبقي

مع وجود الّطبقات من جهة، وهو يوّفر بذاته و�سائل اإلغاء 

ة من جهة اأخرى. 
ّ
الفوارق الطبقي

بني  الّتناق�س  اأي�سًا  �سيزول  الفردّية،  ة 
ّ
امللكي اإلغاء  مع   

ناعة  يف. ذلك اأّن ممار�سة جمموعة من الب�رس لل�سّ
ّ
املدينة والر

والّزراعة يف اآن معًا، بدًل من اأن تقوم بذلك طبقاٌت متعّددة، 

ي�سّكل لأ�سباب حم�س ماّدية، �رسطًا �رسورّياً من �رسوط 

ني يف مقابل 
ّ
 اإّن تبعرث ال�سّكان الريفي

ّ
. ثم

ّ
الّتنظيم ال�سيوعي

ني يف املدن، ظاهرة متّثل مرحلًة دنيا 
ّ
متركز ال�سّكان ال�سناعي

ر الزراعة وال�سناعة على حدٍّ �سواء، وعقبًة 
ّ
من مراحل تطو

يف وجه الّتقّدم بداأنا ن�ست�سعرها منذ الآن. 

 
ّ
اإّن تعاون جميع اأفراد املجتمع على ال�ستعمال اجلماعي  

ة، وزيادة الإنتاج بحيث ي�ستطيع 
ّ
 للقوى الإنتاجي

ّ
والعقالين

 حيث ت�سبع 
ّ
�سّد حاجات اجلميع واإلغاء الّتنظيم الجتماعي

واإزالة  الآخر،  البع�س  ح�ساب  على  البع�س  حاجات 

الّطبقات وتناق�ساتها، والّتنمية ال�ّساملة ملوؤّهالت وكفاءات 

اإلغاء ق�سمة العمل - كما  اأفراد املجتمع عن طريق  جميع 
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عرفناها حّتى الآن على الأقّل، وعن طريق الّتعليم املرتكز 

الب�رس  فيها  ي�ساهم  التي  الّن�ساطات  وتنويع  العمل  على 

هي  تلك  اجلميع،  يخلقه  الّذي  فاه 
ّ
الر يف  اجلميع  واإ�رساك 

ة الفردّية. 
ّ
ة لإلغاء امللكي

ّ
الّنتائج الرئي�سي

 من الأ�رسة؟ 
ّ
ما هو موقف الّنظام ال�سيوعي  

 �سوف يحّول العالقات بني اجلن�سني 
ّ
اإّن الّنظام ال�سيوعي  

ني بالأمر ول يحّق 
ّ
ة تخ�ّس املعني

ّ
د عالقاٍت �سخ�سي

ّ
اإىل جمر

اإلغاء  عند  التحّول  هذا  ويتحّقق  فيها.  يتدّخل  اأن  للمجتمع 

ة لالأطفال، الأمر الّذي 
ّ
ة الفردّية والبدء بالرّتبية اجلماعي

ّ
امللكي

ة 
ّ
ة: تبعي

ّ
الّزواج احلالي تني ملوؤ�ّس�سة 

ّ
ئي�سي

ّ
الر بالّدعامتني  يطيح 

على  اجلواب  هو  هذا  لالأهل.  الأطفال  ة 
ّ
وتبعي جل 

ّ
للر املراأة 

�سات فال�سفة الأخالق الربجوازّيني الّذين ين�سبون 
ّ
كّل تخر

ة 
ّ
اإّن م�ساعي الن�ساء.  ة 

ّ
اإطالق م�ساعي ة عزمهم على 

ّ
لل�ّسيوعي

الن�ساء عالقة ل يعرفها اإّل املجتمع الربجوازّي وهي تتمّثل 

الفردّية،  ة 
ّ
امللكي على  يرتكز  البغاء  اأّن  غري  بالبغاء.  ًا 

ّ
حالي

للمجتمع   
ّ
ال�سيوعي التنظيم  اأّن  يعني  هذا  بزوالها.  ويزول 

ة الّن�ساء بدًل من اأن يغّذيها. 
ّ
�سوف يق�سي على م�ساعي

ات؟ 
ّ
 من القومي

ّ
ما هو موقف الّنظام ال�سيوعي  

اآخذة  ال�سعوب  بني  والّتناق�سات  ة 
ّ
القومي الفوارق  اإّن   

ّية الّتجارة وقيام 
ّ
 الربجوازّية وحر

ّ
ًا مع نو

ّ
بالّزوال تدريجي

والّظروف   
ّ
ال�سناعي الإنتاج  وتوحيد  ة 

ّ
العاملي ال�سوق 

ت�ستكملها  �سوف  ة 
ّ
عملي وهذه  له.  املقابلة  ة 

ّ
املعي�سي

الربوليتاريا عندما ت�ستويل على ال�سلطة. اإّن وحدة ن�سال 

الربوليتاريا، يف الأقطار املتمّدنة على اأقّل تقدير، ت�سّكل 

ا�ستغالل  يزول  اإن  وما  رها. 
ّ
حتر �رسوط  اأّول  من  �رسطًا 

لأّمة  اأّمة  ا�ستغالل  معه  يختفي  حّتى  لالإن�سان  الإن�سان 

اأخرى. كما يزول الّتناحر والعداء بني الأمم مع زوال الّتناحر 

بني الّطبقات فيها. 

 من الّدين؟ 
ّ
ما موقف الّنظام ال�سيوعي  

اأّن  املرء  يدرك  لكي  ب�سرية  نفاذ  اإىل  حاجٍة  من  )هل   

ووجودهم  ة 
ّ
الجتماعي وعالقاتهم  الب�رس  معا�س   

ّ
تغري

ومفاهيمهم  متّثالتهم  يف  اً 
ّ

تغري ي�ستتبع   
ّ
الجتماعي

واأفكارهم، باخت�سار، يف وعيهم؟ عندما كان العامل القدمي 

على  النت�سار  من  ة 
ّ
امل�سيحي الّديانة  متّكنت  ُيحت�رَس، 

ة اأمام 
ّ
الديانات القدمية. وعندما تقهقرت الأفكار امل�سيحي

هجمة الأفكار الّتقّدمية يف القرن الثامن ع�رس، كانت اآخر 

الّزاحفة،  الربجوازّية  �رسبات  تهوي حتت  الإقطاع  قالع 

�سعارات  اأّن  ذلك  اآنذاك.  ثورّيًة  طبقًة  ت�سّكل  كانت  التي 

اإيذانًا  اإّل  تكن  مل   
ّ
الديني املعتَقد  ّية 

ّ
وحر الفكر  ّية 

ّ
حر

ة يف حقل املعرفة. اإّن الثورة 
ّ
بحلول ملكوت املناف�سة احلر

ة 
ّ
ة �سوف تعلن القطيعة الكاملة مع عالقات امللكي

ّ
ال�سيوعي

اجلذرّية  القطيعة  اأعلنت  هي  اإن  اإذن  العجب  فما  القدمية. 

رها، مع الأفكار الّتقليدية؟(. 
ّ
الكاملة، يف �سياق تطو

ني؟ 
ّ
ون عن ال�سرتاكي

ّ
مباذا يختلف ال�سيوعي  

الت�سمية(  هذه  ي�ستحّقون  )الّذين  ني 
ّ
ال�سرتاكي اإّن   

ينق�سمون اإىل فئاٍت ثالث: 

 
ّ
الإقطاعي املجتمع  اأن�سار  من  الأوىل  الفئة  تتكّون   

ناعة  ال�سّ �رسبات  حتت  يومّيًا  بالنهيار  الآخذ  والع�سائرّي 

الكبرية والتجارة العاملّية ووليدهما - املجتمع الربجوازّي. 

هذه الفئة من ال�سرتاكّيني ت�ستخل�س من اأمرا�س املجتمع   

 والع�سائرّي. 
ّ
احلايّل �رسورة الرتداد اإىل املجتمع الإقطاعي

وكّل ما يطالبون به يّتجه، ب�سكٍل مبا�رٍس اأو غري مبا�رس،   

ال�سيوعّيني ينا�سلون دائمًا وبعناد �سّد  اإّن  الهدف.  نحو هذا 

غم من عطفهم 
ّ
جعّيني، على الر

ّ
هذه الفئة من ال�سرتاكّيني الر

املفتعل على العّمال والّدموع الّتي يذرفون على بوؤ�سهم. 

وذلك لالأ�سباب الآتية:  

 لأنّهم ي�سعون اإىل هدٍف م�ستحيل الّتحّقق. 

ة 
ّ
الأر�ستقراطي �سيطرة  لإعادة  يجهدون  لأنّهم   

ومعّلمي احلرف واأ�سحاب املانيفاتورات وما يرتبط بهم من 

ني وموّظفني وجنود وكهنة - اأي بعث 
ّ
ملوك مطلقني واإقطاعي

جمتمع اإذا كان ل ي�ستمل على عني اأمرا�س املجتمع الراهن 

اإّل اأنّه يحمل من الأمرا�س الأخرى ما ل يقّل عنها، ف�ساَل 

ر عن 
ّ
الّتحر ة 

ّ
اإمكاني للعّمال امل�سطهدين  عن كونه ل يقّدم 

ة. 
ّ
طريق ال�سيوعي

كّل  ة يف 
ّ
احلقيقي اأهدافهم  عن  يف�سحون  لأنّهم   

يف  وت�سري  ة 
ّ
ال�سيوعي العقيدة  الربوليتاريا  فيها  تعتنق  ة 

ّ
مر

طريق الثورة، فيتهاتفون للتّحالف مع الربجوازّية ملناه�ستها. 

ني من اأن�سار املجتمع 
ّ
ن الفئة الثانية من ال�سرتاكي

ّ
تتكو  

الراهن ممّن اأثارتهم الأمرا�س الناجتة حتمًا منه، فاأ�سابتهم 

للحفاظ  ي�سعون  فراحوا  وا�ستمراره،  وجوده  على  اخل�سية 

الأمرا�س  من  تخلي�سه  طريق  عن  اهن 
ّ
الر املجتمع  على 

إيذانا  إال  تكن  لم  الديني  المعتَقد  الفكر وحرية  شعارات حرية 
الثورة إن  المعرفة.  حقل  في  الحرة  المنافسة  ملكوت  بحلول 
الشيوعيـــــــــــــــــــــــــــــــة سوف تعلن القطيعة الكاملة مع 
عالقات الملكية القديمة. فما العجب إذن إن هي أعلنت القطيعة 
التقليدية. األفكار  مع  تطورها،  سياق  في  الكاملة،  الجذرية 
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البع�س  الهدف، يقرتح  اأجل حتقيق هذا  به. ومن  املرتبطة 

منهم الّلجوء اإىل اإجراءات الإح�سان العادّية، بينما يقرتح 

تنظيم  باإعادة  ع 
ّ
تتذر ارة 

ّ
جب اإ�سالحات  الآخر  البع�س 

اإىل املحافظة على  الّذي ترمي فيه فعاًل  املجتمع يف احلني 

اهن، وبالّتايل املحافظة 
ّ
القواعد التي يقوم عليها املجتمع الر

بحزم  ينا�سلون  ني 
ّ
ال�سيوعي اإّن  نف�سه.  املجتمع  هذا  على 

والربجوازّيني  ني 
ّ
ال�سرتاكي هوؤلء  �سّد  اأي�سًا  هنا  وعناد 

ني 
ّ
ال�سيوعي اأعداء  خدمة  يف  الواقع  يف  يعملون  لأنّهم 

ون اإىل تغيريه. 
ّ
ويدافعون عن املجتمع الّذي ي�سعى ال�سيوعي

ني 
ّ
ني الدميقراطي

ّ
ن الفئة الثالثة من ال�سرتاكي

ّ
اأخرياً، تتكو  

املطالب  من  لق�سمٍ  تاأييدهم  ني 
ّ
ال�سيوعي ي�ساطرون  الّذين 

ة 
ّ
الواردة اأعاله، لي�س بو�سفها و�سيلًة لالنتقال اإىل ال�سيوعي

اهن 
ّ
الر املجتمع  بوؤ�س  على  للق�ساء  و�سيلًة  بو�سفها  واإّنا 

ون اإّما اأن يكونوا 
ّ
ون الدميقراطي

ّ
واأمرا�سه. وهوؤلء ال�سرتاكي

ر طبقتهم 
ّ
بروليتارّيني ينق�سهم ا�ستكمال وعي �رسوط حتر

الّطبقة  تلك  ال�سغرية،  الربجوازّية  ممّثلني عن  يكونوا  واإّما 

مل�سالح  وجه،  من  اأكرث  يف  م�سابهة،  م�سالح  متلك  التي 

ة وال�رسوع بتطبيق 
ّ
الربوليتاريا اإىل حني حتقيق الدميقراطي

ني 
ّ
ال�سيوعي فاإّن  لذا  الّناجمة عنها.  ة 

ّ
الإجراءات ال�سرتاكي

، وي�سعون للّتو�ّسل 
ّ
عيد العلمي يتحالفون مع هوؤلء على ال�سّ

فيه  ميتنع  الّذي  بالقدر  ولكن  م�سرتكة،  �سيا�سة  اإىل  معهم 

ون عن تقدمي اخلدمات للربجوازّية احلاكمة 
ّ
هوؤلء ال�سرتاكي

ل  امل�سرتك  العمل  هذا  اأّن   
ٌ
ووا�سح ني. 

ّ
ال�سيوعي ومهاجمة 

ي�ستبعد نقا�س اخلالفات التي تف�سل بيننا وبينهم. 

ني من الأحزاب الأخرى؟ 
ّ
ما هو موقف ال�سيوعي  

اإنكلرتا  ففي  البلدان.  باختالف  املوقف  هذا  يختلف   

يلتقي  الربجوازّية،  ت�سيطر  حيث  وبلجيكا،  وفرن�سا 

الأحزاب  خمتلف  مع  م�سرتكة  م�سالح  حول  ون 
ّ
ال�سيوعي

الّذي  بالقدر  امل�سرتكة  امل�سالح  هذه  وتتوّطد  ة، 
ّ
الدميقراطي

بها هوؤلء  ينادي  التي  ة 
ّ
ال�سرتاكي الإجراءات  فيه  تقرتب 

يت�ساعد  ما  بقدر  اأي   ،
ّ
ال�سيوعي الهدف  من  ون 

ّ
ال�سرتاكي

دفاعهم الوا�سح واحلازم عن م�سالح الربوليتاريا وتاأييدهم 

»ال�سارترّيني«  حركة  اعتبار  ميكن  مثاًل  اإنكلرتا  ففي  لها. 

من  ني 
ّ
ال�سيوعي اإىل  بكثري  اأقرب  ة 

ّ
العّمالي القاعدة  ذات 

غار اأو اأولئك الذين ي�سّمون  ني الربجوازّيني ال�سّ
ّ
الّدميقراطي

ني. 
ّ
اأنف�سهم راديكالي

على  ينبغي   ،
ّ
دميقراطي بد�ستور  املتمتّعة  اأمريكا،  يف   

امي اإىل قلب هذا الّد�ستور 
ّ
ني اأن يتحالفوا مع احلزب الر

ّ
ال�سيوعي

الربوليتاريا.  م�سالح  خلدمة  حتويله  واإىل  الربجوازّية  �سّد 

ني«. 
ّ
ني الوطني

ّ
ني الّزراعي

ّ
ونعني بهذا احلزب »الإ�سالحي

طريق  رفقة  ون 
ّ
ال�سيوعي يجد  ل  �سوي�رسا،  يف   

تقّدمًا  واأكرثهم  جتان�سهم،  عدم  رغم  ني، 
ّ
الراديكالي غري 

ة يف »الفودوا« و»جينيف«. 
ّ
املجموعات الراديكالي

اأخرياً، فاإّن اأملانيا متّهد للمعركة الفا�سلة �سّد الربجوازّية   

ني مل ي�سلوا بعد اإىل 
ّ
ة املطلقة. ولكن، مبا اأّن ال�سيوعي

ّ
وامللكي

مرحلة املجابهة احلا�سمة بينهم وبني الربجوازّية، لأّن هذه 

اأن  م�سلحتهم  من  فاإّن  بعد،  ة 
ّ
ال�سيا�سي ال�سلطة  تت�سّلم  مل 

ي�ساعدوا الربجوازّية على ال�ستيالء على ال�سلطة باأ�رسع 

وقٍت ممكن. 

با�ستمرار  ي�ساندوا  اأن  ني 
ّ
ال�سيوعي على  ينبغي  لذا،   

ني �سّد احلكومات ال�ستبدادّية، ولكن 
ّ
الربجوازّيني الليربالي

دون اأن ي�ساطروا اأولئك الربجوازّيني اأوهامهم ودون تغذية 

للربوليتاريا  �سيفتتحه  الّذي  املتاألّق  العهد  عن  اأ�ساليلهم 

�سيحملها  التي  الوحيدة  الفوائد  اإّن  الربجوازّية.  انت�سار 

ني تتلّخ�س:
ّ
انت�سار الربجوازّية لل�سيوعي

ني 
ّ
التي �ست�سمح لل�سيوعي العديدة  الّتنازلت  اأّوًل، يف   

باأن يدافعوا عن اآرائهم ويناق�سوها ويدعوا لها، في�ساهمون 

ومنّظمة  موّحدة  طبقة  اإىل  الربوليتاريا  حتويل  يف  بالتايل 

باأّن  اليقني  للّن�سال، وثانياً، يف  الّتما�سك ومتحّفزة  �سديدة 

يف  ين�سب  �سوف  والربوليتاريا  الربجوازّية  بني  ال�رّساع 

ة ال�ستبدادّية. 
ّ
اليوم ذاته الّذي تتهاوى فيه الأنطمة امللكي

الأملان  ني 
ّ
ال�سيوعي �سيا�سية  ت�سبح  اليوم،  ذلك  من   

ً
ابتداء

ا�ستولت  التي  البلدان  ة يف 
ّ
احلالي رفاقهم  ل�سيا�سة  مطابقة 

ة.
ّ
يا�سي

ّ
لطة ال�س

ّ
الربجوازّية فيها على ال�س

ة« 
ّ
ة الأملاني

ّ
ي�ستخدم اأنغلز يف هذا الكتاب - �ساأنه ومارك�س يف »الإيديولوجي  ١

و»بوؤ�س الفال�سفة« - تعبري »العمل« بدلً من »قّوة العمل« اّلذي اأخذا 

ات )املرتجم(.
ّ
ي�ستخدمانه ابتداًء من اخلم�سيني

ي�ستعمل اأنغلز )ومعه مارك�س( �سيغة البلدان اأو ال�ّسعوب »املتمّدنة« ويف   2

 مرتبط 
ّ
ة«. »الّتمّدن« هنا قيا�س تاريخي

ّ
مقابلها ال�سعوب »الرببرّية« اأو »الهمجي

ة« اأو »الرببرّية« - 
ّ
بالّتطّور القت�سادّي ال�سناعي بالّدرجة الأوىل. و»الهمجي

ها اأنغلز نف�سه - تعيينللعنف اّلذي تبديه هذه ال�ّسعوب. ويعك�س هذا 
ّ

كما يف�رس

 عن معاناتها من ال�ستغالل ومن ق�سوة 
ّ

العنف القهر اّلذي ترزح حتته، كما يعرب

ظروف املعي�سة )املرتجم(.

ة 
ّ
اأ�سمالي

ّ
ة بني نظام الإنتاج احلريّف وبني الر

ّ
املانيفاتورة هي املرحلة النتقالي  ٣

 الآيّل اّلذي ي�سّميه انغلز هنا »ال�سناعة 
ّ
احلديثة القائمة على الإنتاج امل�سنعي

الكبرية«. نظام احلرف هو الإنتاج احلريّف يف مدن القرون الو�سطى الذي يتوّله 

ون م�ستقّلون ميلكون اأدوات الإنتاج وي�ساعدهم يف عملهم املياومون 
ّ
حرفي

ون ميلكون اأدوات 
ّ
بون. اأما املانيفاتورة، فيتوّلها عّمال منزلي

ّ
والّزمالء املتدر

ني 
ّ
الإنتاج يف معظم الأحيان لكّنهم، يف املقابل، يعملون حل�ساب جّتاٍر راأ�سمالي

ني يف 
ّ
وتقوم املانيفاتورة - يف اأطوارها املتقّدمة - على جتميع عّماٍل وحرفي

ون. )املرتجم(.
ّ
اأ�سمالي

ّ
م�ساغل كبرية ميلكها اأرباب العمل الر

ُكتب هذا الّن�ّس قبل 2٦ �سنة على اندلع »حرب النف�سال« التي ق�ست على   ٤

ق ل يزال �سائدًا يف بع�س امل�ستعمرات 
ّ
ّق يف اأمريكا ال�ّسمالّية. حينها كان الر

ّ
الر

 اإلغاوؤه هناك اإّل يف عام ١٨٨٧ )املرتجم(.
ّ
الفرن�سّية ويف الربازيل، ومل يتم

الهوام�ش



 ماروتا سيت
االستثمار المثري للجدل يف سورية

 أنا امرأة فلسطينّية يف إرسائيل...
 ليس لك احلق يف تعيي صفايت

مهى اغبارية

 من ذاكرة التعذيب يف احلرب اجلزائرّية
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اصدار االول من 
حزيران / يونيو 20١8

 ماروتا سيت
االستثمار المثري للجدل يف سورية

 عقارّي يف دم�سق، هو اأكرب 
ّ
ماروتا �ستي، م�رسوع عمراين

عن  ة 
ّ
رمزي الأكرث  ولعّله  البالد،  يف  ا�ستثمارّي  م�رسوع 

�سورية اجلديدة التي تولد اإثر �سبع �سنوات من النتفا�سة 

ة واحلرب.
ّ
ال�سعبي

ن هذا امل�رسوع العقارّي الباهظ �سماٍت كثرية 
ّ
يت�سم  

 
ّ
ي�سم لكّنه  احلرب،  خالل  الّنظام  ممار�سات  �سمات  من 

�سورية:  اإعمار  باإعادة  البدء  عند  توّقعه  ميكن  ما  اأي�سًا 

وم�سادرة  �سّكانها،  وتهجري  املعار�سة،  مناطق  تدمري 

ات باهظة قريبة من مراكز املدينة، 
ّ
لكي

ُ
اأرا�سيهم، ت�سييد م

حيث تكون اأ�سعار الأرا�سي مرتفعًة جّداً، باأبراج �ساهقة، 

الأعمال جمهولني  رجال  من  ات 
ّ
�سخ�سي على  العتماد 

احلرب.  خالل  ثرواتهم  راكموا   2٠١١ عام  قبل  غالباً 

عّد م�رسوع ماروتا �ستي 
ُ
وعالوًة على كّل هذا، ميكن اأن ي

يف  ال�سادر   ١٠ رقم  للقانون  ة 
ّ
جتريبي انطالقة  مبثابة 

ني�سان / اأبريل عام 2٠١٨.

املر�شوم ٦٦

الأ�سد  ب�سار  الرئي�س  وّقع  �سبتمرب 2٠١2،   / اأيلول  يف 

 رقم ٦٦ »لتطوير مناطق املخالفات 
ّ
الت�رسيعي املر�سوم 

«. حّدد املر�سوم منطقتني بالّذات يف 
ّ
وال�سكن الع�سوائي

ني 
ّ
دم�سق، و�سمح مبوجبه مب�سادرة اأرا�سي املالكني احلالي

وفقًا  املنطقتني  اإعمار  اإعادة  على  عالوًة  وتعوي�سهم 

ة.
ّ
لل�رسوط القانوني

تني، من املناطق ال�سو�سيو - 
ّ
ُتعّد املنطقتان ع�سوائي  

الأوىل  تقع  ة. 
ّ
ال�سوري العا�سمة  يف  الفقرية  ة 

ّ
اقت�سادي

ع 
ّ
يف منطقة املّزة، وتغّطي م�ساحة 2.١٥ مليون مرت مرب

 ا�سم املنطقة 
ّ

ازي - وقد ُغري
ّ
ى منطقة ب�ساتني الر

ّ
وُت�سم

الذي  �ستي،  ماروتا  اإىل   2٠١٧ يونيو   / حزيران  يف 

و»الوطن«.  يادة« 
ّ
»ال�س القدمية  ة 

ّ
ال�رسياني باللغة  يعني 

الثانية م�ساحة ٨.٨ ماليني مرت مربع  املنطقة  وت�سغل 

 من مناطق املّزة، وكفر �سو�سة، 
ّ
جنوبي املتحّلق اجلنوبي

ا.
ّ
والقدم، وداري

 قرب مركز 
ّ
تقع كلتا املنطقتني يف موقع ا�سرتاتيجي  

والإدارات  ال�سفارات  من  قربهما  اإىل  اإ�سافة  املدينة 

امل�ساريع  ي قدرتها على جذب 
ّ
الذي يقو الأمر  ة، 

ّ
الأمني

ة 
ّ
بقو داعمتني  املنطقتني  كلتا  كانت  وكذلك  ة. 

ّ
العقاري

تهجري  اأّن  اإىل  الإ�سارة  اإىل  النّقاد  دفع  ما  للمعار�سة، 

 من اأجل التغيري الدميغرايّف، 
ّ
ال�سّكان كان بدافع �سيا�سي

املر�سوم  يف  عليه  املن�سو�س  البديل  ال�سكن  ن  وؤمَّ
ُ
ي )مل 

دة بعد �سدور املر�سوم(. خالل ال�سنوات الأربع املحدَّ

 رقم ١٩ 
ّ
ويف عام 2٠١٥، حّدد املر�سوم الت�رسيعي  

ر وفقها م�رسوع ماروتا 
َّ
طو

ُ
ة التمويل والإدارة التي �سي

ّ
اآلي

ة 
ّ
�ستي وغريه من امل�ساريع املماثلة. وقد �سمح املر�سوم لأي

باإن�ساء   - اأو حمافظات  بلدات،  اأو  ة - مدنًا، 
ّ
اإداري وحدة 

اأمالك  لإدارة  خا�ّسة  مغفلة  م�ساهمة  قاب�سة  �رسكات 

غم 
ّ
ًا، اإذ وبالر

ّ
ة. وقد كان املر�سوم اإ�سكالي

ّ
الوحدة الإداري

املُن�ساأة  القاب�سة  ال�رسكة  تكون  اأن  على  ين�ّس  اأنّه  من 

ة يف 
ّ
ة اإمكاني

ّ
ة بالكامل، اإّل اأّن ثم

ّ
مملوكًة للوحدة الإداري

القاب�سة،  كات 
ّ
لل�رس التابعة  الإدارة  �رسكات  تتعاقد  اأن 

اً، مع القطاع اخلا�ّس من 
ّ
التي �ستدير تلك الأمالك فعلي

ة، الأمر الذي �سيفتح الطريق اأمام 
ّ
دون حتديد �سقف ملكي

اأعماٍل معتمدين على الأ�سول  اأ�سدقاء الّنظام لتاأ�سي�س 

حمافظة  �ست 
ّ
اأ�س املر�سوم،  هذا  وبنتيجة  ة. 

ّ
العام ة 

ّ
املالي

دم�سق �رسكة دم�سق ال�سام القاب�سة، وراأ�س اإدارتها ب�رس 

ان حمافظ دم�سق.
ّ
ال�سب

االأ�ش�س

ة 
ّ
ة، والقت�سادي

ّ
ة، وال�سيا�سي

ّ
ة امل�رسوع الرمزي

ّ
برغم اأهمي
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ال�سورّي  النزاع  ر 
ّ
تطو ب 

َّ
ت�سب النظام،  اإىل  بالن�سبة 

املطاف، يف  نهاية  ات. ويف 
ّ
مر عّدة  به  ال�رسوع  بتاأجيل 

اآذار / مار�س 2٠١٦ - اأي بعد عّدة اأ�سهر من التدّخل 

 - النظام  ا�ستقرار  يف   
َ
اأ�سهم الذي  الّنزاع  يف   

ّ
الرو�سي

اأبراٍج  من  ن 
َّ
املكو امل�رسوع  انطالقة  الأ�سد  ب�سار  ن  د�سَّ

ة 
ّ
�سكني وحدة  األف  ع�رس  اثتني  يقارب  وما  �ساهقة، 

البناء  �سعوبات  لت  ُذلِّ وقد  ة. 
ّ
وترفيهي ة 

ّ
جتاري ومن�ساأة 

الأمر  امل�رسوع،  عن  امل�سوؤولة  دم�سق  حمافظة  يد  على 

ري امل�رسوع من اإطالق العنان لت�سميم 
ّ
ن مطو الذي مكَّ

�سحاب  ناطحات  ت�سييد  اأمام  الطريق  وفتح  الأبنية، 

وا�ستثمار اأر�س البناء حتى اأق�ساها.

ومعظم  دم�سق  يف  الأبنية  ارتفاع  اأّن  املعروف  من   

ة 
ّ
اإذ مل تكن امل�ساريع العمراني ة حمدود - 

ّ
املدن ال�سوري

قبل  دم�سق  يف  العمارة  �سمات  من  الفاخرة  ة 
ّ
العقاري

اأطراف  يف  كبرية  م�ساريع  هناك  كانت   .2٠١١ عام 

اإذ   منها داخل املدينة نف�سها. 
ٌّ
اأي املدينة، لكن مل يكن 

الذي  الت�رسيع  ول  متاحة،  ة 
ّ
اجلغرافي امل�ساحة  تكن  مل 

رات يف امل�ساريع 
ّ
�سّهل ا�ستثمار الأر�س من اأجل تطو

ُ
ي

ة العمالقة.
ّ
العمراني

ت�رسين  حلول  مع  ني، 
ّ
الر�سمي للم�سوؤولني  وتبعًا   

ل�رساء  امل�ستكتبني  عدد  و�سل   ،2٠١٦ اأكتوبر   / ل 
ّ
الأو

ومع  األفًا،  وع�رسين  خم�س  اإىل  امل�ساريع  يف  ات 
ّ
ملكي

نهاية العام، اأعلن امل�رسف التجارّي ال�سورّي اململوك من 

الدولة موافقته على طلٍب قّدمته حمافظة دم�سق من اأجل 

مليون  )اأربعني  ة 
ّ
�سوري لرية  مليار  ع�رسين  يبلغ  قر�ٍس 

ة. 
ّ
( للم�ساعدة يف متويل اأعمال البنية التحتي

ّ
دولر اأمريكي

التجارّي  امل�رسف  من  معتادة  غري  خطوة  تلك  كانت 

عالوًة  داد، 
ّ
ال�س متعرّثة  بالقرو�س  املُتَخم  ملّفه  ب�سبب 

على كونه القر�س الأكرب املمنوح منذ اندلع النتفا�سة 

عام 2٠١١. ويف ت�رسين الثاين / نوفمرب 2٠١٧، اأعلن 

اأّن القر�س بات م�سرتكًا مع م�سارف  امل�رسف التجارّي 

التوفري اململوكة من الدولة، التي �ساهمت بـثماين مليار 

الباقية.  ملياراً  ع�رس  الثني  امل�رسف  �سيقّدم  فيما  لرية، 

جميع  تعاين  فيما  توفَّر  قد  املبلغ  اأّن  حقيقُة  وتوؤّكد 

ة من قرو�س متعرّثة كبرية عالوًة على 
ّ
امل�سارف احلكومي

ًة 
ّ
ة عديدة تلك الأولوي

ّ
نق�ٍس يف متويل م�ساريع اقت�سادي

التي منحْتها احلكومة للم�رسوع.

ة التمويل الالزمة لإطالق امل�رسوع 
ّ
وما يدّل على كمي  

هو ما قاله م�سوؤوٌل يف حمافظة دم�سق، في�سل �رسور، يف 

ما  مع وجود  اأنّه  اإىل  اأ�سار  مار�س 2٠١٧، حيث   / اآذار 

ر  يقارب �ستني م�ستثمراً اأبدوا اهتمامهم بامل�رسوع، �سُتقدَّ

 من ماروتا �ستي مبئة مليار 
ّ
تكاليف البناء للق�سم ال�سكني

لرية )١٨٥ مليون دولر(. وهذا املبلغ ل ي�سمل تكاليف 

اأنّه لن يكون  ة، كما 
ّ
ة اأو الوحدات التجاري

ّ
البنية التحتي

قًا، 
َ
من اأجل الإثني ع�رس األف وحدة التي اأُعلن عنها م�سب

اأّن  يعني  ما  وحدة،  األف  وع�رسين  خم�س  اأجل  من  بل 

تكاليف بناء كّل وحدة �ستبلغ ٧٤٠٠ دولر.

رون
ّ
املطو

م�ساريع  يف  القاب�سة  ال�سام  دم�سق  �رسكة  تدخل  مل 

وقد   .2٠١٧ عام  اإّل  رين 
ّ
املطو مع  م�سرتكة  ة 

ّ
ا�ستثماري

ني غري 
ّ
كانت جميع تلك امل�ساريع مع رجال اأعماٍل �سوري

جة �سمن لوائح املقاطعة 
َ
در

ُ
معروفني مل تكن اأ�سماوؤهم م

ة، ول ميلكون �سجاّلت 
ّ
ة اأو الأمريكي

ّ
ة الأوروبي

ّ
القت�سادي

تلك  من  حالة  كّل  ويف  ة. 
ّ
العقاري امل�ساريع  تطوير  يف 

قّدم  فيما  الأر�س،  القاب�سة  ال�رسكة  قّدمت  احلالت، 

امل�ستثمرون الأموال.

دم�سق  �رسكة  اأن�ساأت   ،2٠١٧ يوليو   / متوز  ويف   

ال�سام القاب�سة �رسكة م�ساهمة مع رجل الأعمال �سامر 

فوز با�سم �رسكة اأمان دم�سق امل�ساهمة املغفلة، براأ�سمال 

كان  دولر(.  )١٨.٩مليون  لرية  مليارات  ع�رس  قدره 

من  ع�سوان  يتبع  حيث  الأكرب،  ة  احل�سّ اأمان  ملجموعة 

اأع�ساء  وثالثة  ال�سام،  دم�سق  ل�رسكة  الإدارة  جمل�س 

منحت   ،2٠١٧ �سبتمرب   / اأيلول  ويف  اأمان.  ملجموعة 

بناء ثالث  اأمان حقوق  القاب�سة جمموعة  ال�سام  دم�سق 

اإىل  اإ�سافة  منها  لكل  طابقًا  ب�سبعني  �سحاب  ناطحات 

ة اأ�سغر، بقيمة بلغت ١٥٠ مليار 
ّ
خم�س م�ساريع �سكني

لرية )٣١2 مليون دولر(. ومع انّه مل يكن معروفاً على 

اأحد  فوز  �سامر  اأ�سبح   ،2٠١١ عام  قبل  وا�سع  نطاق 

اأنّه  درجة  اإىل  �سورية،  ني يف 
ّ
القت�سادي الالعبني  اأقوى 

ى الآن »رامي خملوف اجلديد«، وهو امللياردير وابن 
ّ
�سم

ُ
ي

 
ارتفـــــــــــــــــــــــــــــــــاع األبنية في دمشق ومعظم المدن 
السوريــــــــــــــــــــــــــــــة محدود. كانت هناك مشاريع كبيرة 
في أطراف المدينة، لكن لم يكن أي منها داخل المدينة نفسها. 
إذ لم تكن المساحة الجغرافية متاحة، وال التشريع الذي يسهل 
استثمار األرض من أجل تطورات في المشاريع العمرانية العمالقة.
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اإىل  فوز  د 
ّ
ال�سي �سعود  عزى 

ُ
وي الأ�سد.  الرئي�س  خالة 

ني اإىل 
ّ
امل�ستويات العليا من نخبة رجال الأعمال ال�سوري

ة 
ّ
مالي اأ�سول  على  وح�سوله  بالرئي�س  الوثيقة  عالقاته 

لهم  تعد  مل  ون 
ّ
�سوري اأعمال  رجال  ميتلكها  كان  متعرّثة 

حظوة لدى النظام.

فهو  القاب�سة  ال�سام  دم�سق  �رسكة  �رسكاء  ثاين  ا 
ّ
اأم  

اأعمال غري معروف، مازن الرتزي املقيم يف  اأي�سًا رجل 

الكويت. براأ�سمال ي�سل اإىل 2٥٠ مليون دولر، �سيمتلك 

د الرتزي ٥١ يف املئة من اأ�سهم ال�رسكة امل�ساهمة، 
ّ
ال�سي

اأّن  يعني  ما  الباقية،  الأ�سهم  ال�سام  دم�سق  و�ستمتلك 

�ستبني  الرتزي.  د 
ّ
ال�سي بيد  �ستكون  ة 

ّ
الفعلي ال�سيطرة 

ال�رسكة جممعاً جتارياً مب�ساحة ١2٠٠٠٠ مرت مربع و�ستة 

د الرتزي 
ّ
اأبنية اأخرى. وعالوًة على ذلك، �سي�سرتي ال�سي

ر  رها بقيمة ُتقدَّ
ّ
ًا ليطو

ّ
خم�س قطع اأر�س اأخرى �سخ�سي

 
ّ
ب�سبعني مليون دولر، الأمر الذي �سيجعل اإ�سهامه الكّلي

ما  اإىل  الأقّل،  الورق على  �ستي ي�سل، على  ماروتا  يف 

يقارب ٣2٠ مليون دولر.

ال�سام  دم�سق  �رسكة  اأعلنت   ،2٠١٨ عام  ويف   

كانون  ففي  الأخرى.  امل�ساهمة  �رسكاتها  يف  فورة  عن 

�ست �رسكة م�ساهمة مع �رسكة اإك�سيد 
ّ
الثاين / يناير، اأ�س

املغفلة  امل�ساهمة  رون« 
ّ
»املطو با�سم  وال�ستثمار  للّتنمية 

دولر(.  مليون   2١( لرية  مليارات  قدره 2.٩  براأ�سمال 

من  اأ�سهر  ب�سعة  قبل  اأن�سئت  التي  اإك�سيد،  و�ستمتلك 

رون«، ٥١ يف املئة من الأ�سهم، اأي 
ّ
تاأ�سي�س �رسكة »املطو

ة، 
ّ
ما يعادل ٤.٧ مليارات لرية، و�ستقّدم ال�سيولة النقدي

من  املئة  يف   ٤٩ القاب�سة  ال�سام  دم�سق  �ستمتلك  فيما 

�رسكة  مالكا  يكن  ومل  لرية(.  مليارات   ٤.٥( الأ�سهم 

الله هيكل  قّدور ومعن رزق  ناظم  ان حممد 
ّ
اإك�سيد، حي

معروفني على نطاق وا�سع قبل عام 2٠١١.

مع  غروب  طل�س  �رسكة  �ساهمت  ذاته،  ال�سهر  ويف   

دم�سق ال�سام القاب�سة يف تاأ�سي�س �رسكة م�ساهمة با�سم 

لرية  مليار   2٣ قدره  م�سرتك  براأ�سمال  مريزا،  �رسكة 

امل�ساهمة  ال�رسكات  وبخالف  دولر(.  مليون   ٥2.٧(

املئة من  القاب�سة ٧٥ يف  ال�سام  الأخرى، متتلك دم�سق 

بينما  الأر�س  تقدمي  يف  اإ�سهامها  و�سيتمّثل  الأ�سهم، 

�ستتكّفل طل�س غروب التي متتلك الأ�سهم الباقية بتقدمي 

�س اثنتان من قطع  ال�سيولة الالزمة للم�رسوع. و�سُتخ�سَّ

القطعتان  �ستكون  فيما  ة، 
ّ
�سكني مل�ساريع  تلك  الأر�س 

م�ساحة  وت�سل  ة. 
ّ
وجتاري ة 

ّ
�سكني مل�ساريع  املتبّقيتان 

الأرا�سي امل�ستثمرة كّلها اإىل ٦٠٠٠٠ مرت مربع. وتعمل 

اإنتاج  اأن�س طل�س يف   
ّ
طل�س غروب، ومالكها الأ�سا�سي

ة 
ّ
رت ماركتها التجاري

ّ
ة، وقّد طو

ّ
وتوزيع املنتجات الغذائي

م�رس،  يف  اأي�ساً  ال�رسكة  وتعمل  توليدو.  بها،  اخلا�ّسة 

د 
ّ
ال�سي ويت�سارك  املتحدة.  ة 

ّ
العربي والإمارات  والأردن، 

د الرتزّي ب�سفات عديدة مبا فيها حقيقة 
ّ
طل�س مع ال�سي

يندرج  ول  اخلليج،  ثروته يف  من  جزءًا  بنى  كليهما  اأّن 

ة.
ّ
ة والأمريكي

ّ
ا�سماهما يف لوائح املقاطعة الأوروبي

اأخرى،  م�ساهمة  �رسكة  �سْت 
ّ
اأُ�س مار�س،   / اآذار  ويف   

�رسكتني،  بني  بال�رساكة  امل�ساهمة،  دم�سق  بنيان  با�سم 

ة 
ّ
ة للتطوير وامل�ساريع حمدودة امل�سوؤولي

ّ
هما �رسكة القم

ة. وما من معلومات كثرية 
ّ
ز حمدودة امل�سوؤولي

ّ
و�رسكة متي

�سها 
ّ
اأ�س ة 

ّ
القم �رسكة  اأّن  با�ستثناء  ال�رسكتني  هاتني  عن 

اأحمد  د[ 
ّ
]حمم م�ستثمران،  عام 2٠١٨  �سابق  يف وقت 

د[ نذير. قيمة راأ�سمال ال�رسكة 
ّ
جمال الدين وابنه ]حمم

دولر(،  مليون   ٣٤.٨( لرية  مليار   ١٥.2 امل�ساهمة 

يف  والتجارة[  كن 
ّ
]لل�س خمتلطني  م�رسوعني  ر 

ّ
و�ستطو

ع. و�ستمتلك 
ّ
اإىل ٣٠٠٠٠ مرت مرب اأر�س ت�سل  م�ساحة 

اأ�سهم ال�رسكة،  دم�سق ال�سام القاب�سة ٦٠ يف املئة من 

وميتلك �رسكاوؤها الأ�سهم الباقية.

دخول رامي خملوف

ومع اأّن الرئي�س الأ�سد منح بركته مل�رسوع ماروتا �ستي، 

ني كانوا غائبني على 
ّ
ني الأ�سا�سي

ّ
اإّل اأّن امل�ستثمرين ال�سوري

عزى هذا اإىل اأّن النظام يريد 
ُ
نحٍو ملحوظ من امل�رسوع. وي

ة التي كانت 
ّ
ة والعلوي

ّ
التخفيف من تدّخل النخبة ال�سوري

ة 
ّ
القت�سادي رات 

ّ
التطو يف   2٠١١ عام  قبل  متحّكمة 

بينهم،  ة 
ّ
الف�ساد واملح�سوبي ب�سبب تف�ّسي  اجلديدة وذلك 

لدى رامي خملوف على الأخ�ّس، الذي اأُدرج ا�سمه يف 

ة. وخالل ال�سنوات 
ّ
ة والأمريكي

ّ
لئحة العقوبات الأوروبي

 ،
ّ
د فوز، وهو �سّني

ّ
القليلة املا�سية، دفع الّنظام باأمثال ال�سي

كوجه جديد غري مرتبط باحلر�س القدمي.

أن  إال  ستي،  ماروتا  لمشروع  بركته  منح  األسد  الرئيس  أن  مع 
المستثمرين السوريين األساسيين كانوا غائبين على نحو ملحوظ 
من المشروع. ويعزى هذا إلى أن النظام يريد التخفيف من تدخل 
النخبة السورية والعلوية التي كانت متحكمة قبل عام ٢٠١١ في
التطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورات االقتصادية الجديدة.
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�ست �رسكة دم�سق 
ّ
لكن يف اآذار / مار�س 2٠١٨، اأ�س  

�رسكة  با�سم  جديدة،  م�ساهمة  �رسكة  القاب�سة  ال�سام 

يبلغ  براأ�سمال  اخلا�ّسة،  املغفلة  امل�ساهمة  دم�سق  روافد 

�رسكات  اأربع  مع  التفاق  ع  ووقِّ دولر.  مليون   ٤٨.٣

ة.
ّ
ة اأو جزئي

ّ
ة كلي

ّ
بون منه ملكي

ّ
د خملوف واملقر

ّ
ميلكها ال�سي

�ستكون روافد دم�سق م�سوؤولة عن ثالثة م�ساريع يف   

اإىل ٣٨٠٠٠  م�ساحتها  ت�سل  اأر�س  على  �ستي  ماروتا 

 امل�ساريع بناءين بخم�سة ع�رس طابقًا 
ّ
مرت مربع. و�ست�سم

ة، 
ّ
يف كلٍّ منهما، �ست�سغل اجلزء الكرب منه وجدات �سكني

ني، وبناء اآخر باثني ع�رس طابقًا يقع على 
ّ
مع طابقني جتاري

 يف دم�سق.
ّ
تخوم املتحّلق اجلنوبي

راأ�سمال  من  املئة  يف   ٤٩ ال�سام  دم�سق  �ستمتلك   

الأ�سهم، اأي ما يعادل ١2.٧ مليار لرية، و�ست�ساهم يف 

ا �رسكات 
ّ
تاأمني الأرا�سي التي �سُتبنى امل�ساريع عليها. اأم

خملوف الأربع ف�ستمتلك ٥١ يف املئة من الأ�سهم، اأي ما 

ال�سيولة  تاأمني  و�ست�ساهم يف  لرية،  مليار  يعادل 2.١٣ 

 
ّ
الكلي املبلغ  من  املئة  يف   ٤٠ ن�سبة  فيها  مبا  ة، 

ّ
النقدي

تاأ�سي�س  تاريخ  من  واحد  عام  خالل  ُتدَفع  اأن  ينبغي 

.
ّ
ال�رسكة امل�ساهمة الر�سمي

ال�رسكات الأربع هي �رسكة راماك للم�ساريع التنموية   

للتجارة  تيميت  و�رسكة  العمار،  و�رسكة  والإن�سانية، 

املغفلة  امل�ساهمة  الأجنحة  و�رسكة  ة، 
ّ
امل�سوؤولي حمدودة 

رامي  �سقيق  لإيهاب،  مملوكة  العمار  �رسكة  اخلا�ّسة. 

ة الأجنحة با�ستثناء 
ّ
خملوف. وما من تفا�سيل ب�ساأن ملكي

اأنّها كانت مرتبطة يف املا�سي ب�رسكة تتبع ملخلوف، هي 

بخ�سو�س  ا 
ّ
اأم ة. 

ّ
امل�سوؤولي حمدودة  دم�سق  تالل  �رسكة 

تيميت، فقد كانت �رسيكة يف �رسكة م�ساهمة مع �رسكة 

قلعي، �رسيك  لنادر  مملوكة  وهي �رسكة  اإنڤ�ست،  كا�سل 

د خملوف، واملدير التنفيذي ل�رسكة �سرييتل، 
ّ
�سابق لل�سي

وهي م�رسوع خملوف الأبرز.

قلعي،  د 
ّ
ال�سي مع  اأخرى  �سفقة  ع  ُتوقَّ اأن  ع  توقَّ

ُ
وي  

ففي  �ستي.  ماروتا  يف  بال�ستثمار  اهتمامًا  اأبدى  الذي 

مع  اّتفاق  يف  قلعي  د 
ّ
ال�سي دخل   ،2٠١٧ عام  بدايات 

الإعمار  اإعادة  اأجل عقود  من  ة 
ّ
ال�سوري ال�ستثمار  هيئة 

طي الدخل، مع وجود 
ّ
كن ملحدودي ومتو�س

ّ
مل�ساريع ال�س

اأنباء ت�سري اإىل اأّن ال�رسكة، �رسكة زبيدي وقلعي حمدودة 

ة، ميكن اأن تنخرط يف م�رسوع ماروتا �ستي.
ّ
امل�سوؤولي

ال�رسكات  باتت   ،2٠١٨ يونيو   / حزيران  وبحلول   

يبلغ ١٧2  م�ساهم  راأ�سمال حّق  متتلك  ال�سّت  امل�ساهمة 

مليون دولر، فيما �ستبلغ م�ساهمة ا�ستثمار جمموعة اأمان 

الرتزي وحدهما  د 
ّ
ال�سي وا�ستثمار  فوز،  ل�سامر  اململوكة 

٦٣2 مليون دولر.

 للقانون رقم 10
ّ

امل�رشوع التجريبي

اإىل  بالن�سبة  امل�ساريع  حمّجة  �ستي  ماروتا  �سي�سبح 

القطاع  م�رسوع  اأنّه  مبا  اجلدد  ني 
ّ
ال�سوري امل�ستثمرين 

�سورية،  يف  الأنباء  يت�سّدر  الذي  الوحيد   
ّ
املهم اخلا�ّس 

�سيبدي  م�ستثمٍر  اأّي  اأّن  يبدو  الذي  الوحيد  وامل�رسوع 

اهتمامه حياله. ويف مطلق الأحوال، فاإّن حجم امل�رسوع 

وبعده   
ّ
اجلغرايف موقعه  ب�سبب  ة، 

ّ
ال�سرتاتيجي وطبيعته 

ته يف الطبقة املو�رسة - 
ّ
 يف اآن، يح�رسان جاذبي

ّ
ال�سيا�سي

اأي القّلة القليلة يف البالد.

مباروتا  املتعّلقة  البيانات  معظم  تزال  ل  الآن،  وحتى   

�ستي حربًا على ورق. ويبدو اأفق امل�رسوع منف�سالً كّليًا 

ة ال�سائدة 
ّ
ة، والقت�سادي

ّ
ة، والأمني

ّ
عن الظروف ال�سيا�سي

ة للبنوك 
ّ
يف �سورية، ومتطّلبات ال�سوق والقدرة التمويلي

ة، وهي ال�رسوط التي ترتبط عادًة مب�ساريع من هذا 
ّ
املحلي

ة حال، وبعد ا�ستعرا�س هذه املعلومات، 
ّ
اأي الّنوع. وعلى 

اأعلنت �رسكة دم�سق ال�سام القاب�سة يف ني�سان / اأبريل 

2٠١٨ اأنّها ح�سلْت على موافقة لتاأ�سي�س �رسكة متويل 

عام  ففي  البالد.  يف  نوعها  من  الأوىل  هي  عقارّي، 

التمويل  على  الإ�رساف  هيئة  احلكومة  �ست 
ّ
اأ�س  ،2٠١٠

�رسكات  بتاأ�سي�س   2٠١2 عام  منذ  و�سمحْت  العقارّي، 

متويل عقارّي ]القانون رقم ١٥ عام 2٠١2[.

اأنّه  حقيقة  يف  �ستي  ماروتا  م�رسوع  ة 
ّ
اأهمي وتكمن   

ا يدور يف ذهن النظام بحال اإعادة اإعمار مدنه. 
ّ
مثال عم

ات 
ّ
ع �سالحي

ّ
اإذ بعد �سدور القانون رقم ١٠، الذي يو�س

املر�سوم رقم ٦٦ لي�سمل كامل اأرا�سي �سورية، �سيكون 

يف  حَتذى 
ُ
ي مثالً  الأرجح  على  �ستي  ماروتا  م�رسوع 

ط لها يف املناطق التي كانت  م�ساريع اإعادة الإعمار املُخطَّ

ة.
ّ
ت�سيطر عليها املعار�سة يف بابا عمرو وحلب ال�رسقي

 
ال تزال معظم البيانات المتعلقة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــماروتا
ستي حبرا على ورق. ويبدو أفق المشروع منفصال كليا عن الظروف 
السياسية، واألمنية، واالقتصادية السائدة في سورية، ومتطلبات 
التي المحلية، وهي الشروط  للبنوك  التمويلية  السوق والقدرة 
ترتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط عادة بمشاريع من هذا النوع.
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مهى اغبارية

حمامية متدّربة، 
ومناضلة نسوّية 
وسياسّية، فلسطي.

أنا امرأة فلسطينّية يف إرسائيل...
ليس لك احلق يف تعيي صفايت

اأقّل  يجعلنا  فذلك ل  اإ�رسائيل  داخل حدود  نعي�س  لأننا 

ة 
ّ
القمعي ال�سيا�سات  من  نعاين  اإّننا  �سوانا.  من  ًة 

ّ
فل�سطيني

خمتلفة  طبيعة  من  عذابنا  كان  لو  حتى  ذاتها،  املريرة 

ويّتخذ �سكاّل مغايرًا.

لن�ساٍء  ندوة  يف  للم�ساركة  طلبًا  قّدمُت  فرتة  منذ   

اأملانيا.  ال�سيف يف  �سُتعقد يف  ات 
ّ
وفل�سطيني ات 

ّ
اإ�رسائيلي

ة من املنّظمني تبلغني 
ّ
بعد اأ�سبوعني تلّقيت ر�سالًة اإلكرتوني

ف�س.
ُ
باأّن طلبي قد ر

نف�سي  عن  عرفت  اأيّن  هو  عر�سوه،  كما  ال�سبب،   

 
ّ
اإّن �سفة الإ�رسائيلي ة. قيل يل، 

ّ
ة فل�سطيني

ّ
اإ�رسائيلي باأين 

هي  ة 
ّ
الفل�سطيني وال�سفة  ات 

ّ
لليهودي ح�رسًا  �سة  خم�سّ

القد�س  من  اأو  ة 
ّ
الغربي ال�سّفة  من  ات 

ّ
للفل�سطيني فقط 

ة. فاأين اأنا هنا؟
ّ
ال�رسقي

تي 
ّ
هوي بتعقيد  املنّظمون  اعرتف  ف�س، 

ّ
الر ر�سالة  يف   

�سالة نربة 
ّ
ة يف اإ�رسائيل، بل كان للر

ّ
مبا اأنا امراأة فل�سطيني

ة اإىل دفع ثمن ذلك التعقيد. 
ّ
ة لكوين م�سطر

ّ
�سبه اعتذاري

اأّن تركيب الندوة قد  وا يف الوقت ذاته على 
ّ
اأ�رس لكّنهم 

ر �سلفاً ولن ميكن تغيريه، واأ�سافوا »ناأمل اأن تكون لنا 
ّ
تقر

.»
ّ
منا�سباٌت اأخرى للقاء يف احلقل ال�سيا�سي

غم من نوايا املنّظمني املعلنة لتاأ�سي�س »م�رسوٍع 
ّ
على الر  

اإطاٍر  يف  وممتعاً«  ًا 
ّ
هام  

ً
ولقاء ًا 

ّ
�سيا�سي حوارًا  يوفر   

ٍّ
خا�س

والت�سنيفات  النق�سامات  يتبّنون  اأّنهم  اإّل   ،
ٍّ
اأملاين  

ٍّ
رعوي

.
ّ
التي فر�سها الحتالل والنكبة على ال�سعب الفل�سطيني

ًا 
ّ
�سيا�سي حواراً  ينّظمون  باأّنهم  احلدث  منّظمو  يعتّز   

التمييز  ين�سخون  احلقيقة  يف  لكّنهم  ن�ساء،  بني 

حدود  داخل  بقوا  الذي  ني 
ّ
الفل�سطيني بني   

ّ
الكولونيايل

نتيجة  لجئني  باتوا  الذين  ني 
ّ
١٩٤٨والفل�سطيني العام 

اأي  النزاع  اً يف 
ّ
حيوي يتجاهل عن�رساً  متييٌز  وهو  احلرب، 

الفل�سطينيني الذين يعي�سون يف اإ�رسائيل.

ة تعمل بن�ساٍط وانتظام لت�سكيل 
ّ
اإّن املقاربة الكولونيالي  

 
ّ
الأ�سا�سي حّقهم  باإنكار  ني 

ّ
الفل�سطيني ني 

ّ
الإ�رسائيلي ة 

ّ
هوي

ة 
ّ
للهوي الت�سكيل  هذا  واإّن  باأنف�سهم.  تهم 

ّ
هوي تعيني  يف 

 ،١٩٤٨ العام  نكبة  منذ  هوادة  بال   
ٌّ
م�ستمر ة 

ّ
الفل�سطيني

العام  بداأ  الذي  والحتالل  ة، 
ّ
الع�سكري الإدارة  من خالل 

 اإىل يومنا هذا.
ّ
١٩٦٧ وامل�ستمر

اإّن التق�سيم امل�سطَنع الذي ميار�سه الحتالل لل�سعب   

ني« 
ّ
 اإىل جماعتني منف�سلتني، »عرب اإ�رسائيلي

ّ
الفل�سطيني

بني  عميقة  ة 
ّ
هوي اأزمة  ق�سٍد  عن  يخلق  ني«، 

ّ
و»فل�سطيني

ني يف اإ�رسائيل. 
ّ
الفل�سطيني

ة 
ّ
ة الأوىل التي اأقع فيها اأنا، الإ�رسائيلي

ّ
لي�ست هذه املر  

ل�سُت  جهة،  فمن  منزلتني:  بني  منزلٍة  يف  ة، 
ّ
الفل�سطيني

ول�ست  ة، 
ّ
فل�سطيني اأنا  مبا  الكفاية،  فيه  مبا  ة 

ّ
اإ�رسائيلي

ة. 
ّ
ة مبا يف الكفاية، من جهة اأخرى، مبا اأنا اإ�رسائيلي

ّ
فل�سطيني

اإّن قرار منّظمي الندوة رْف�س طلبي له معنى مزدوج:   

ة )مبنعي من الن�سمام اإىل 
ّ
تي مبا اأنا فل�سطيني

ّ
اإّنه ينكر هوي

تي مبا 
ّ
ني( وينكر اأي�سًا هوي

ّ
جمموعة امل�ساركني الفل�سطيني

ة. على الرغم من هذا التعقيد البنيوّي، 
ّ
اأنا مواطنة اإ�رسائيلي

ورمّبا ب�سببه، كان ت�سميمي على امل�ساركة يف الندوة. 

ة، مبا هي مقولٌة 
ّ
امنا هذه هو حديث الهوي

ّ
الدارج يف اأي  

. لكّن هذا الزخم ي�سري 
ّ
ل م�ستمر

ّ
ذات �سيولة وزخم وحتو

ف نف�سي 
ّ
 اأن اأعر

ّ
 ب�سبب واقع الحتالل. ي�سهل علي

ً
هباء

حياتي  وظروف  ولدتي  ظروف  اأّن  اإّل  ة، 
ّ
فل�سطيني اأنا  مبا 

اآخر  ة 
ّ
هوي  

ُ
عن�رس عنها  توّلَد  قد  نتني 

ّ
كو التي  والظروف 

بالن�سبة يل. 

ه. 
ْ
ة اأي�سًا، اأحببت ذلك اأم مل اأحبب

ّ
ًا اإ�رسائيلي

ّ
اأنا ر�سمي  

 
ُ
ة التي �سعى ال�ستعمار اإىل خلقها، م�سدر

ّ
هذه الزدواجي

 
ٌ
اأمر ة، وهو 

ّ
م�ستمر ٍة 

ّ
اأزمة هوي معاناة  تقلقٍل، جتربين على 

ي�سعب جّدًا �رسحه وتف�سريه ملن ل يعي�س تلك الأزمة اأو 
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ًا.
ّ
يختربها �سخ�سي

ال�سعب  من  ٌن 
ّ
مكو جزٌء  ون 

ّ
الفل�سطيني ون 

ّ
الإ�رسائيلي  

واأّي  وغّزة  ة 
ّ
الغربي وال�سّفة  اإ�رسائيل  يف   ،

ّ
الفل�سطيني

التي تعي�س  ة 
ّ
القومي ة 

ّ
اإنكار وجود هذه الأقلي اآخر.  مكاٍن 

ني مثل �ساعقة. 
ّ
هنا �سوف يرتّد على الإ�رسائيلي

ني 
ّ
الفل�سطيني اإخوتهم  وبني  بينهم  املتباَدلة  العالقة  اإّن   

ل ت�سّكل خطراً على اإ�رسائيل. بالعك�س: اإّن �سورتهم مبا 

الكلي�ّسيهات.  من  كلي�ّسيه  د 
ّ
لي�ست جمر بينهم  هم ج�رس 

ون هنا ليبقوا – يف اأّم الفحم والنا�رسة وحيفا 
ّ
الفل�سطيني

املدن  يف  كما  بها،  املعرتف  غري  القرى  ويف  وراحات، 

املختلطة وحتى يف اأماكن مثل العفولة وكفر فرادمي.

ني مبا 
ّ
ني الفل�سطيني

ّ
لقد اآن الأوان لالعرتاف بالإ�رسائيلي  

ة. اإّنهم جزٌء 
ّ
 من حّل امل�ساألة الفل�سطيني

ٌّ
هم جزٌء ع�سوي

والن�سال  ذاتها  والثقافة  ذاتها،  واللغة  ذاته،  ال�سعب  من 

ل  اإ�رسائيل  حدود  داخل  نعي�س  كوننا  د 
ّ
وجمر ذاته. 

. اإّننا نعاين من 
ّ
ينتق�س باأّي �سكٍل من انتمائنا الفل�سطيني

اها، حتى لو كان عذابنا من طبيعٍة 
ّ
اإي ة 

ّ
ال�سيا�سات القمعي

اأخرى ويّتخذ �سكالً اآخر.

من  للنزاع  حّل  ل  باأّن  لالعرتاف  الأوان  اآن  لقد   

جميع  اأي  ني، 
ّ
التاريخي امل�ساركني  جميع  اإ�رساك  دون 

ني. قد توجد خالفات حول تفا�سيل املقرتحات 
ّ
الفل�سطيني

ن 
ّ
مبا هو مكو نف�سه  ما  املختلفة، ولكن عندما يجد طرٌف 

كما   
ّ
�سيا�سي واجب  ة 

ّ
فثم الو�سع،  نات 

ّ
مكو من   

ّ
اأ�سا�سي

 لالعرتاف بذاك الواقع.
ّ
اأخالقي

يجب اأن يوجد مثل هذا العرتاف يف منا�سباٍت مثل   

املتعّلقة  ة 
ّ
الدولي امل�ساريع  جميع  كما يف  ة، 

ّ
الأملاني الندوة 

بالنزاع. فاإذا كانت اجلماعات واملنّظمات التي ت�سعى اإىل 

حتقيق ال�سالم وَعقد ال�سالت بني الطرفني لن جتد مكانًا 

نحو  حيوّي  ج�رس  دور  للعب  مثلي  ولمراأٍة  ني 
ّ
لفل�سطيني

ال�سالم، فلماذا تكرتث ال�سلطة املحتّلة باأن ترى اإلينا على 

التي  وهي  اأ�سالً،  بوجودنا  تكرتث  ملاذا  بل  الّنحو،  هذا 

ة؟
ّ
حتافظ على ا�ستمرار النزاع بالقو
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مؤّرخة وباحثة، 
اجلزائر. معهد تارخي 
الزمن احلارض، المركز 
الوطيّن للبحث 
العلمّي، فرناس. 
تعىن بالدرجة األوىل 
باالستعمار الفرنيّس 
للجزائر وحبركة التحّرر 
الوطيّن اجلزائرّية 
وقضايا التعذيب 
والهتجري والمفقودين، 
من أعمالها
 Ali Boumendjel.
 Une affaire
 française,
 une histoire
.algérienne
.20١0

ملكة رّحال

ّية من ذاكرة التعذيب يف احلرب اجلزائر
الرشفة: عودة إىل مكان قتل عيل بومنجل 

الذي  أودان،  الشيوعّي موريس  اجلامعّي  اعتذارًا رسمّيًا ألرسة  أخريًا  ماكرون  اميانويل  الفرنيّس  الرئيس  قّدم 
قىض حتت التعذيب يف سجون االحتالل الفرنيّس باجلزائر العام ١956. أثارت مبادرة ماكرون ردود فعل تطالب 
الّتحرير  التعذيب من اجلزائرّيي خالل حرب  الرسمّي مجيع ضحايا  التعذيب وشمول االعتذار  بفتح ملّفات 
الوطيّن. ننرش فيما ييل مقالة للمؤّرخة اجلزائرّية ملكة رّحال مستوحاًة من كتاهبا الذي حققْت فيه عن تصفية 

المحامي عيل بومنجل.

البحث عن عمارة

 الفر�سُة لكتابة �سرية علي 
َ
اأُِتيَحت يل منذ �سنوات قليلة، 

ًا. 
ّ
جزائري ًا 

ّ
�سيا�سي ومنا�سالً  حُماميًا  كان  الذي  بومنجل، 

معرفة  مفيدٌة  هي  كم  اأدرك  بداأُت  البحث،  هذا  خالل 

راأيُت  قد  كنُت  الكتابة:  وجتذيِر  الأ�سياء،  لفهمِ  الأماكن 

 العنا�رس 
ّ
الدار التي بناها علي بومنجل وزوجته يف حي

التي عا�سا  الأماكن  والعديد من  بلكور،  والديه يف  ودار 

التي  العمارة  اإطالقًا  اأجْد  مل  لكّني  العا�سمة.  يف  فيها 

ون يف الأبيار والتي كان 
ّ
ون الفرن�سي

ّ
ا�ستوىل عليها املِظّلي

 منها خالل »معركة اجلزائر« �سنة ١٩٥٧. 
َ
املُحامي قد األقي

غم من 
ّ
ُة نتيجٍة على الر

ّ
 اأي

ّ
مل يكن لبع�س اجلولت يف احلي

ا�ستعمايل للخريطِة التي قّدمها بيار فيدال ناكي يف كتابه. 

اأّن  ذلك  م�ستحياًل،  ليبدَو  العمارة  هذه  اكت�ساف  كان  وما 

الفّنان اإرن�ست پينيون اإرن�ست قد وجدها لكي ير�سم على 

العام  ويف   .2٠٠٣ �سنة  اأودان  موري�س  �سورة  حيطانها 

ر فيها جان بيار ليادو عودة هرني عاّلق الذي 
ّ
نف�سه، �سو

 
ّ
خ�سع للتعذيب يف املكان نف�سه، وذلك يف فيلمه الوثائقي

»احللم اجلزائرّي«.

 يل اكت�ساُف العمارة اإّل العام املا�سي )املقالة 
ْ ّ
مل يتي�رس  

مكتوبة يف العام 2٠١٧( عن طريق �سديٍق يل كان يذُكر 

ولالأمانة،  املكان عندما كان �سغريا.  اأخربه عن  والَده  اأّن 

�س جناحنا تبدو �سئيلة، وكنُت 
َ
من هذا املُْنَطَلق، كانت ُفر

خمطئني.  والده  اأو  رفيقي  يكون  اأّل  اأتاأّكد  كيف  اأت�ساءل 

العمارات.  واجهات  املحاّل، وكذلك  ت 
ّ

تغري منذ طفولته، 

زدحمًا. 
ُ
يف ذلك اليوم املُ�ِسم�س، كان �سارع علي خوجة م

وفجاأًة دخل ال�سديق الذي كان يرافقني ِرواقًا من خالل 

كانت  العمارة،  اجلودو«. خلف  »نادي  عليه:  مكتوب  باٍب 

ا �سورة موري�س اأودان 
ّ
هناك �ساحٌة ُت�سبه اأماكن الفيلم. اأم

كان  املبنى  هذا  اأّن   
ّ
املهم اجلدران.  ِطالء  احّمت حتت  فقد 

يقول  امل�سادر.  لنا  ُتعطيها  التي  الأو�ساف  مع  جم 
َ
ين�س

اجلرنال اأو�ساري�س يف كتابه:

ذهبُت مبا�رسًة اإىل الأبيار، �سارع كليمن�سو، حيث كان   

بومنجل ُمعتقاًل. هناك عّدة عمارات كان بع�سها ُمرتابطاً مع 

بع�س عن طريق ج�سوٍر �سغرية يف م�ستوى �رُسفات الطابق 

رُت 
َ
. َمر

ّ
ال�ساد�س. كانت زنزانة بومنجل يف الطابق الأر�سي

على مكتب املالزم D الذي بدا ُمفاجاأً لروؤيتي. ]قال يل:[

دي؟
ّ
- ماذا ميكنني اأن اأفعل لك يا �سي

، D لقد ح�رسُت اجتماعًا طوياًل بح�سور اجلرنال 
ْ
- انظر

 اأنّه ل 
ٌ
ما�سو. بعد خروجي من الجتماع كان لدّي �سعور

ينبغي اإطالقًا َتِرُك بومنجل يف العمارة التي هو فيها الآن 

 
ّ
]…[. وخالل نقله، ل ينبغي املرور َعرب الطابق الأر�سي
لأّن ذلك يلِفت الكثري من النتباه. ]…[ اذهب لإح�سار 

 
َ
َعرب ُجز  املُجاِورة،  العمارة  اإىل  تنقله  ولكي  جيِنك، 

َ
�س

ف�ساأنتظرك  اأنا  ا 
ّ
اأم ال�ساد�س.  الطابق  يف  ال�سغري  اجل�رس 
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 من ذلك. هل تفهمني جيدا؟ هز 
َ
يف الأ�سفل حتى تنتهي

 اختفى. انتظرُت بع�س الدقائق 
ّ
 فهَمه، ثم

َ
ظهر

ُ
D راأ�سه لي

عه 
َ
علمني اأّن بومنجل قد �سقط. فقد �رس

ُ
وعاد D لِهثا، لي

.
١
ب�رسبة من مقب�س الفاأ�س خلف الرقبة

 الفر�سة اأْن اأكتَب يف �سياٍق اآخر اأنّنا ل ن�ستطيُع 
َ
اأتيَحْت يل

اأن نِثَق يف كالِم اأُ�ساري�س. لكن ل يوجُد اأيُّ �سبٍب يجعله 

ل العمارة من 
ّ
يكذب يف و�سِف الأماكن. وفيما نحن نتاأم

بو�سوح  الأ�سياء  نالحظ  بداأنا  يوم،  ذات  ال�ساحة  خالل 

قيد  يزال  ل  كان  الذي  الأبيار  يف  ني 
ّ
املظّلي مركز  اأكرب: 

بثالثِة  واحدة  عمارة  من  ن 
َّ
كو

ُ
م الوقت  ذلك  يف  الإن�ساء 

له  رجل  وهناك  يلعبون  اأطفاٌل  ال�ساحة  يف  كان  مدارج. 

ع�رسات من الّنبتات تنمو يف اأُ�س�س.

غلقًا 
ُ
م طح 

ّ
ال�س باب  لنجَد  ل 

ّ
الأو املدرج  يف  �سعدنا   

ة ينفذ منها 
ّ
عات زجاجي

ّ
رب

ُ
ج م

ّ
باملفاتيح. يف جدران املدر

ات 
ّ
اخلم�سيني زمن  ة 

ّ
طي

َ
الَنم ة 

ّ
املعماري للهند�سة  ال�سوء. 

فيلم  يف  الكئيبة  الديكور  عنا�رس  تذّكرُت  ز. 
ّ
ممي  

ٌ
�ِسحر

الباب  �سقوق  يف   .)١٩٧٦( هينمان  للوران  »ال�سوؤال« 

اأمكننا  بل  املعامل  وا�سحة  غري  �رسفًة  زنا 
ّ
مي املتهالك 

هذه  وجود  َل 
ّ
لأتخي كنُت  ما  اأي�سًا.  البحر  م�ساهدة 

ة....
ّ
التفا�سيل باملر

ج، الطريق 
َ
نحاول عبور املدخل الثاين. يف اأعلى الدر  

الأكيا�س  من  اأكواٌم  َعت  و�سِ هناك  جديد.  من  مقطوعة 

مملوءٌة باخلبز الياب�س. كثري من الّنا�س ل يرمون اخلبز يف 

القمامة. لكن ماذا َيفعلون به اإذن؟ يف كلِّ مكاٍن من املدينة 

»الطعام«،  من  وحتى  الياب�س،  اخلبز  من  اأكيا�س  هناك 

 من التخلُّ�س من اخلبز. 
ُّ

ة التطري
ّ
ع غريب لعقلي

ّ
ب�سبب تو�س

ال النظافة ل يريدون اأحيانًا اأن ياأخذوا اخلبز 
ّ
حتى اّن ُعم

الذي ل ت�ستطيع املدينة اأن ته�سمه.

فهمنا اأّن ال�رسفة َت�سُلح اأي�ساً لو�سع الأ�سياء القدمية   

التي ل يريد ال�سّكان اأن يحتفظوا بها ول يعرفون كيف 

يتخّل�سون منها. اأثناء �سعود املدرج وهبوطه، كنت اأتذّكر 

امل�سادر التي قراأتها خالل بحثي:

 يف اجلزائر.
ّ
الأمن الوطني

الأمن العاّم. مدينة اجلزائر.

حم�رَس.

�سنة ١٩٥٧، يف الثالث والع�رسين من �سهراآذار/ مار�س.  

ة، وم�ساعد 
ّ
اأمامنا CP �سابط ال�رّسطة و�سابط ال�رسطة الَعْدلي

وكيل اجلمهورّية، املعنيَّ يف الدائرة الثالثَة ع�رسة. الأبيار.

الفوج  �سنة، من  DM، عمره 2٦  املاُلِزم  معنا  يح�رس   

ني ]2e RPC[، الكتيبة الرابعة، 
ّ
ني ال�ستعماري

ّ
الثاين للمظلي

ح بالآتي:
ّ
٩2 �سارع كليمن�سو يف الأبيار. وي�رس

دقيقة  ع�رسة  وخم�س  الواحدة  ال�ساعة  حوايل  اليوم   

ني 
ّ
للمظلي الثاين  الفوج  من   S املعاون  اأح�رس  الظهر،  بعد 

الذي  بومنجل  به علي  ه 
َ
املُ�سَتب مكتبي  اإىل  ني 

ّ
ال�ستعماري

حل�سور  امل�ساء  يف  ة 
ّ
العام النيابة  اإىل  نقُله  املطلوب  كان 

ال�ستجواب الأخري.

ال�ستجواب،  مكتب  اإىل  به  َه 
َ
املُ�ستب اأح�رسُت  عندما   

 S نا اإىل ال�رُسفة. كان العون
َ

يف اجلزء الآخر من املبنى، عرب

عه بومنجل واأنا كنت اأتعّقبهم. 
َ
يتقّدمنا، يتب

فاندفعُت  ال�رُسفة،  طرف  نحو  بومنجل  اندفع  وفجاأًة   

مّني  هرب  لالأمام  واحدة  بَقفزٍة  ولكن  به  لأم�سك  خلفه 

 اأن اأتركه كي ل اأ�سُقط 
ّ
واألقى بنف�سه يف الَفراغ. كان علي

ة، 
ّ
ال�ساحة وب�سبب احلالة احلرجة لل�سحي اإىل  معه. نزلت 

اأخربت الطبيب والكولونيل من دون تاأخري. ُنِقل بومنجل 

�رسيعاً اإىل م�ست�سفى مايو ِوفقًا لأوامر الكولونيل، ولكن 

يبدو اأنّه قد و�سل اإليها وقد تويف. اأ�سري اإىل اأّن بومنجل 

كان قد حاول النتحار يوم الثاين ع�رس من �سباط/فرباير 

جمموعتنا.  ُتوَجد  كانت  حيث  داي  ح�سني  يف   ١٩٥٧

وكان قد ُنقل اإثرها اإىل م�ست�سفى مايو وخرج منه يوم ٤ 

اآذار/مار�س الأخري.

الإم�ساء بعد القراءة والإقرار.  

D :الإم�ساء  

2
�سابط ال�رسطة  

يف  َطوعًا  بنف�سه  األقى  بومنجل  اأّن  تزعم  التي  النخبة 

 
ّ
 ال�رسعي

ّ
ة. لكّن تقرير الطب

ّ
الف�ساء هي الُنخبة الر�سمي

ملكة رحال،  ١

  »ال�رسفة. عودة 

اإىل مكان قتل علي 

بومنجل - 2٣ 

مار�س ١٩٥٧«.

  Billet. Textures  

 du temps (blog).

 Accessed October

 13, 2018.

املرجع نف�سه.  2

 
كثير من الناس ال يرمون الخبز في القمامة. لكن ماذا يفعلون به 
إذن؟ في كل مكان من المدينة هناك أكياس من الخبز اليابس، 
وحتى من »الطعام«، بسبب توسع غريب لعقلية التطير من التخلص 
يأخذوا  أن  أحيانا  يريدون  ال  النظافة  عمال  ان  الخبز. حتى  من 
الخبز الذي ال تستطيع المدينة أن تهضمــــــــــــــــــــــــــــــه.
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يوؤّكد، رغماً عنه، وب�سكل اأكرَث تيّقناً من اعرتافات اجلرنال 

 به وهو فاقد الوعي يف الَفراغ.
َ
اأو�ساري�س اأّن بومنجل اأُلقي

ة البحث عن علي بومنجل ق�شّ

اأِعّد  كنت  عندما  الأوىل  ة 
ّ
للمر بومنجل   

ّ
علي ا�سم  قراأت 

اب الهيئة الثانية الذين 
ّ
ر�سالة املاج�ستري الأوىل حول نو

 بني ١٩٤٥ وال�ستقالل. 
ّ
مّثلوا اجلزائر يف الربملان الفرن�سي

ني 
ّ
ة ُذِكر موته وهو يف مركز املظلي

ّ
خالل مناق�سات برملاني

حّتى  َم�سبوهة  الوفاة  هذه  اجلزائر«.  »معركة   
ّ
م ِخ�سَ يف 

ال�سدمة  انتحاٍر. وزاد من وْقع   اجلي�س فوراً عن 
َ
لو تكّلم

بومنجل كان  اأحمد  اأخا  اأّن  ة 
ّ
الربملاني املناق�سات  تلك  يف 

.
ّ
ع�سواً �سابقاً يف جمل�س ال�سيوخ الفرن�سي

ظّل ا�سم علي بومنجل – وامل�ساعر التي اأثارها – عالقًا   

اأي يف �سنة  ِب�سِع �سنواٍت،  لتي. وبعد 
ّ
يف ذهني ويف خُمي

روايَة  ُتثِبُت  التي  مذكراته  اأ�ساري�س  پول  اأ�سدر   ،2٠٠١

مقابالٍت  يف  واأطفاله  بومنجل  اأرملة  �ساهدُت  ملّا  القتل. 

ت. يف هذه  ة، تذّكرُت قراءاتي خلم�ِس �سنوات َم�سَ
ّ
تلفزيوني

 قدمٍي لكّنه معروٌف يف اآن.
ٍّ
ة على الأقّل، َك�سف �رس

ّ
الق�سي

كنت اأ�ستعّد لكتابة اأطروحة دكتوراه يف التاريخ وكان   

�رسف على بحثي، بنيانني �ستورا، قد رف�س 
ُ
املدير الذي �سي

بع�س املوا�سيع التي اقرتحُتها. كانت لدّي رغبة يف البحث 

 لكّن م�ساريع بحثي بدْت غام�سة. 
ّ
يف التاريخ الجتماعي

 للبيان 
ّ
نَ�سحني بال�ستغال على حزب الحتاد الدميقراطي

 
ّ
علي اقرتح  الثانية،  املاج�ستري  مرحلة  ويف  اجلزائرّي. 

ة لأحد اأع�ساء احلزب. ولكّن ال�سرية كانت 
ّ
�سريًة تاريخي

بامتياز،  اله�ّس   
ّ
الأدبي اجلن�س  حينذاك  نظري  يف  متّثل 

تالو واألن ديكو اللذْين كنُت 
ْ

والذي يذّكرين باأنْدريه َك�س

َثُّ 
ب
ُ
ي برنامج  يف  الراديو  على  طفولتي  خالل  اأ�سمعهما 

ات 
ّ
ٍ ل�سخ�سي

َ
ظهرية كّل يوم اأربعاء. كما كان يذّكرين ِب�سري

ة مثل ليون بلوم اأو �سارل ديغول التي كّنا 
ّ
ة فرن�سي

ّ
�سيا�سي

بوردو  جامعة  ة يف 
ّ
ال�سيا�سي التاريخ  �س  ِح�سَ نقراأها يف 

والتي كانت تثري �سجري. 

�س يف معهد باإحدى �سواحي 
ّ
�سنة 2٠٠2، كنت اأدر  

ة 
ّ
باري�س، وقد توقفُت عن البحث ملتابعتي درو�ٍس م�سائي

واحل�سارات  لّلغات   
ّ
الوطني املعهد  يف  ة 

ّ
العربي اللغة  يف 

ا 
ّ
ة. مل اأكن اأعرف من اأين اأبداأ اأبحاثي ول حتى عم

ّ
ال�رسقي

 
ٌ
ا�س وحزبه ينق�سهما �سيء

ّ
�ساأبحُث عنه. كان فرحات عب

ة 
ّ
ة يف نظري )كنت م�سِبعة بامل�ساعر القومي

ّ
من الراديكالي

ة وبروح النتماء اإىل العامل الثالث يف الطفولة(. 
ّ
ال�سعبوي

نف�سي.  يف  هوى  َتلقى  تكن  مل  �سرية  كتابة  فكرة  اإّن   
ّ
ثم

كنت  لأيّن   
ّ
البحثي امل�رسوع  هذا  قِبلت  ذلك،  كلِّ  ورغم 

 ولأجل علي بومنجل.
ّ
 حّقاً يف البحث التاريخي

ُ
اأرغب

كان هذا البحث حُمِبطاً يل من زوايا عديدة. الو�سول   

الكثري  لكّن   ،
ّ
اإيل بالن�سبة  َي�سري  بومنجل  عائلة  اإىل 

اأحمد  اأخوه  ماتوا:  قد  كانوا  ال�سيا�سة  يف  رفاقه  من 

�ساطور،  )قّدور  الآخرون  البيان  حزب  و 
ّ
وقيادي بومنجل 

يل   
ّ

يتي�رس مل  واآخرون  مي�سال  �سريج  فران�سي�س،  اأحمد 

ة 
ّ
حتديدهم«، وكذلك رفاقه يف مدر�سة »ديفرييي« الثانوي

جبهة  يف  ني 
ّ
قيادي هم  بع�سُ �سبح 

ُ
�سي والذين  بليدة  يف 

اأن  ميكن  كان  والذين  الثورة،  خالل   
ّ
الوطني التحرير 

. مات بن يو�سف بن خّدة 
ّ
خرِبوين عن التزامه ال�سيا�سي

ُ
ي

مثالً قبل و�سويل اإىل العا�سمة ببع�ِس اأ�سابيع وكنت اآمُل 

 هو العالقة 
ّ
 املو�سوع بالن�سبة اإيل

ُ
القاَته. لقد كان جوهر

ُ
م

 يف حزب البيان، ورمّبا يف جبهة 
ٌ
بني علي بومنجل )ع�سو

م�سوؤول  رم�سان،  ان 
ّ
وعب اأي�سًا(  اآنذاك   

ّ
الوطني التحرير 

بليدة.  يف  ال�سابق  بومنجل  ورفيق  العا�سمة  يف  اجلبهة 

ة هذه العالقة ول اأحد ممّن بقوا 
ّ
ي
ّ
كانت العائلة توؤّكد اأهم

العالقة  هذه  على  ي�سَهد  اأن  با�ستطاِعتِه  احلياة  قيد  على 

.
ّ
التي متَّ رْبُطها اأو اإعادة ربِطها يف ال�رس

بومنجل  اغتيال  هي  الأخرى  البحث  م�سكلة  كانت   

 ،
ّ
النف�سي بالتعذيب  ي�سهدوا  اأن  �سهوٌد  ي�ستطيع  وموُته: 

لكن ل اأحَد كان ي�سَهد التعذيب اجل�سدّي الذي يتحّدث 

عنه اجلميع. اإ�سافة اإىل ذلك، فاإّن التاأكيد الوحيد لالغتيال 

رف�س  والذي  اأ�سّدقه  مل  الذي  اأو�ساري�س  بول  من  ياأتي 

تناول  فكرة  كانت  كّل حال،  على  با�ستمرار.  يقابلني  اأن 

كنت  رِعباً. 
ُ
م رودًا 

ُ
ب نف�سي  يف   

ُ
ُتثري معه  قهوة  فنجان 

كما  ة 
ّ
ال�سيا�سي منجل  بو  �سرية  من  كاملًة  اأجزاء  اأجهل 

اأو املْجريات عند اعتقاله من طرف  ة 
ّ
من ن�ساطاِته ال�رسي

ره ك�سخ�ٍس 
ّ
ني. بجملٍة واحدٍة كان من املمكن اأن اأ�سو

ّ
املظلي

 ه�ٍسّ دفعْته جُمريات احلرب اإىل اللتحاق بجبهة 
ّ
اإن�ساين

. وبجملٍة واحدٍة اأي�ساً كانت لدّي الُقدرة 
ّ
التحرير الوطني

ة. حتى واإن كان ذلك 
ّ
على ت�سويره كثوريٍّ اأكرث راديكالي

ثلج �سدري. هذا كان اخلطر الذي يهيمن على كتابتي.
ُ
�سي

اأ�شئلة اإىل غائب

طالْت كتابة اأطروحة املاج�ستري. كنُت اأحّقق يف كّل جملٍة 

واأُعيد كتابَتها، واأَعدُت اختيار النعوت امل�ستعملة الواحَد 

ة، ولذلك مل 
ّ
ة مركزي

ّ
بعد الآخر. مل يكن بومنجل �سخ�سي

يكن موؤّكداً اأن تظهر �سريٌة اأخرى بعد ر�سالتي هذه ملتابعِة 

ة بومنجل 
ّ
النقا�س حوله. مل اأكن اأُريد اأن اأبحَث يف ق�سي
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يظهر على

ميني ال�سورة

علي بومنجل ومعه 

�سديقه مهند �سلحي 

الذي اعتقله املظليون 

اأي�ساً واختفى خالل 

معركة اجلزائر، 

اأر�سيف عائلة بومنجل
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ة ومل اأكن اأريد ت�سحيح التاريخ بل 
ّ
يف حماكمٍة تاريخي

اًل َموثوقًة 
َ
م

ُ
ة واإن�ساف ج

ّ
اأردُت اأن اأكتب بدّقٍة ومو�سوعي

لكّن  �سنة.  خم�سني  منذ  تويّف  الذي  الرجل  هذا  يف 

اأقول يف  كنت  لُتخَتَزل.  تكن  ة مل 
ّ
الق�سي ال�سكوك حول 

اأُعطوين  ِجيئًة وذهابًا:  اأقطع م�ساحَة مطبخي  واأنا  نف�سي 

 دقائق، اأو ع�رس دقائق، اأو ربع �ساعة لكي اأتكّلم مع 
َ

خم�س

علي بومنجل. كان عندي قائمة اأ�سئلة اأوّد توجيهها له:

مع عبان رم�سان  دي، كيف كانت عالقتكم 
ّ
�سي يا   -  

�سنتي ١٩٥٦ - ١٩٥٧؟ ]خم�س دقائق مل تكن لتكفي[

ني يف 
ّ
ماذا حدث لكم بعد اختطافكم من طرف املظلّي  -  

التا�سع من �سباط \ فرباير ١٩٥٧؟ هل عّذبوكم؟ هل قتلوكم؟

ات، 
ّ
اخلم�سيني يف  البيان«  »حزب  اأزمة  خالل   -  

احلزب[؟  ]رئي�س  ا�س 
ّ
عب لفرحات  معار�سني  كنتم  هل 

ولأخيكم ]القيادّي يف احلزب[؟

د 
َ
ه يف ذلك الوقت ب�سمري املفر

َ
 اأن اأخاطب

ّ
رمّبا كان علي  

مع رفع الّتكليف، مل اأعد اأدري. على كّل حال، كان ترتيب 

ًا 
ّ
الأ�سئلة يتبّدل با�ستمرار بح�سب ما كان يبدو يل جوهري

َب؟  اأن نعرَف كيف مات؟ كيف ُعذِّ ًا 
ّ
)هل كان فعاًل جوهري

ًة(. 
ّ
ة عبان رم�سان كانت تبدو يل دائمًا اأ�سا�سي

ّ
باملقابل، ق�سي

ل 
ّ
ومبا اأّن علي بومنجل مل يكن م�ستعّداً ملقابلتي، كنت اأتخي

خلم�س  حتدثت  لو  �ساأغَنمها  التي  الأكيدة  املعلومات  كّل 

دقائق فقط مع عبان رم�سان اأو مع قّدور �ساطور.

فتلك   ،
ً
معنى عليها  ن�سفي  واأن  فرٍد  حياة  د 

ُ
ن�رس اأن   

على  اأقاربه  كان  لو  ِثقاًل  تزداد  وهي  ثقيلة،  ة 
ّ
م�سوؤولي

قيد احلياة: يف جميع الأحوال �سيكونون منزعجني وغري 

را�سني عن قراءة الكتاب. من ال�رسورّي اأن اأكوَن واثقًة 

من حكاياتي حتى اأجازَف بكتابتها. ولكن عندما نتحّدث 

ة، ل ن�ستطيع اأبدًا اأن ن�سهَد اأّن احلدَث الذي ل 
ّ
ي
ّ
عن ال�رس

دليَل لنا عليه مل يحُدث قّط. كيف نكتب التاريخ تاركني 

اعرتافات  كانت  ات؟ 
ّ
الإمكاني هذه  مِلثِل  مفتوحًا  الباب 

ون تبدو يل زائفًة، وعلى 
ّ
علي بومنجل التي انتزعها املظّلي

باملئة من  متاأّكدًة مئة  اأكون  اأن  غم من ذلك هل ميكن 
ّ
الر

اأّن �سبكة الّت�سالت التي اعرتف بومنجل حتت التعذيب 

ها مل تكن موجودًة حّقاً؟
ُ

باأنّه رئي�س

ملمو�س:   
ً
معنى الوقت  ذلك  يف  العدالة  مل�ساألة  كان   

جرمية  لرتكابه  ل   ،2٠٠2 �سنة  اأو�ساري�س  بول  حوكم 

مثَلما  عنها،  للكتابة  عنها،  /للدفاع  لتربيرها  بل  حرب 

ة 
ّ
الق�سائي املالحقات  كانت  كتابه.  ْي 

َ
نا�رس مع  ح�سل 

املالحقة  ة 
ّ
اإمكاني عدم  حالِة  يف  بالعجز:  اعرتاٍف  مَبثابِة 

كانت  الذي  والغتيال،  التعذيب  لرتكاب  ة 
ّ
الق�سائي

حتميه قوانني العفو، حوكم بتهمة الكتابة نف�ِسها، ويف ذلك 

ل له نف�سه العرتاف بجرائم  ر�سالٌة رادعة لكلِّ من ُت�سوِّ

هاُم اأو�ساري�س يف ني�سان/اأبريل  حرٍب اأخرى. لقد ثبَت اتِّ

بومنجل.  عن  الكتابة   
ّ
م خ�سَ يف  كنت  عندما   2٠٠٣

ته 
ّ
ق�سي لنقل  اأخرى  طرقًا  ر 

ّ
تت�سو بومنجل  عائلة  كانت 

اإىل الق�ساء، مبا هي ق�سيُة عدالٍة وحقيقة. وكانت العالقة 

ة وبحثي دائمة احل�سور يف ِذهني. 
ّ
املمكنة بني هذه الق�سي

ة 
ّ
اإمكاني البحث عن  زمالئي يف  مع  اأحتّدث  دائمًا  وكنت 

ة اأثناء املحاكمة.
ّ
احلديث عن هذه الق�سي

حماِولًة  لالأطروحة،  الأخري  الَف�سل  اأِعدُّ  كنت  بينما 

مركز  من  يوٍم  بعد  يوماً  بومنجل  م�سار  ت�سكيل  اإعادَة 

�سيفًا  بيجار  مار�سيل  اجلرنال  كان  اآخر،  اإىل  تعذيٍب 

اإذاعة  يف  ة 
ّ
ال�سباحي للفرتة   

ّ
الُفكاهي الربنامج  على 

»فران�س اأنتار«. و�سل بيجار اإىل مدينة اجلزائر بعد موت 

 بيجار احتّل مكانه 
ّ
بومنجل ومل يلعب اأيَّ دور فيه. لكن

�س على التعذيب والقتل وكان 
َّ

يف النظام القمعي املوؤ�س

 الوحيد الذي اقرتن ا�سمه بطريقة قتل ال�سجناء 
ّ
املظلي

رماهم   
ً
ون�ساء رجاًل  بيجار«،  عنق  »ربطة  يْت 

ّ
�سم التي 

يف  تٌة 
ّ
مثب واأقدامهم  ات 

ّ
املروحي من  البحر  يف  ون 

ّ
املظّلي

اأحوا�س اإ�سمنت.

ه 
ّ
فيما اأذكره، كان مقّدم الربنامج �ستيفان بارن يرّدد: ما نحب

تك، ُدعاَبُتك، ُلطفك. كان هذا يف 
ّ
ِوي

َ
فيك جرنال… هو َحي

فًا  و�سْ اأقراأ  كنت  الربنامج،  اإىل  اأ�ستمع  واأنا   .2٠٠٣ عام 

لرجاٍل اخَتنقوا يف اأحوا�س اخلمور يف حو�س بريان وو�َسَف 

حج �ِسيقان الَناجني بامل�سحج مع و�سع 
َ
ة املعَتَمدة ل�س

ّ
التقني

ف. 
َ
بالَقر �سعوراً  يّف  تثري  ة 

ّ
وي

َ
احَلي هذه  كانت  عليها.  املِلح 

كانْت لدّي رغبٌة يف حتقيق العدالة وتعديل التاريخ، اأردُت 

�ستيفان  بيجار على وجهه، ي�سدم  اأكتب كتاباً ي�سَفع  اأن 

وبال  و�سيعٌة  اإنّها  ة 
ّ
الفرن�سي ة 

ّ
الوطني لالإذاعة  ويقول  بارن 

ة. كنت اأرَغب اأن 
ّ
ة ال�ستعماري

ّ
كرامٍة �ساأُنها �ساأن اجلمهوري

ان رم�سان، هوؤلء 
ّ
 بن حميدي وعب

ّ
يكون بومنجل، والعربي

املفقودين اليوم، اأبطاًل. كنت وما زلت مناه�سٍة لال�ستعمار 

ب�رسا�سة وهذا مل يكن ي�ساعد على الكتابة.

 
مسؤولية  فتلك  معنى،  عليها  نضفي  وأن  فرد  حياة  نسرد  أن 
ثقيلـــــــــــــــــــــــــة، وهي تزداد ثقال لو كان أقاربه على قيد 
الحياة: في جميع األحوال سيكونون غير راضين عن قراءة الكتاب.
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هل حاول االنتحار؟

انتحار  ون »حماولة 
ّ
املظّلي يه 

ّ
ي�سم ما  باأّن  بالعتقاد  بداأُت 

بومنجل الأوىل« - ملّا قالوا اإنّه قطع عروَق رَقبِتِه بُزجاِج 

فعاًل  اأن تكون قد ح�سَلت  مُيكن  املحاولة  نّظارتِه - هذه 

كان  بومنجل.  عائلة  تظنُّ  كما  اغتياٍل  تكن حماولَة  ومل 

 ذلك. دفعوا بومنجل اإىل العتقاِد 
َ

بوّدي اأن اأعتِقَد عك�س

َعويَل  كان   
ُ
�سمع

ُ
ي كان  الذي   

ّ
احلقيقي املراأِة  َعِويل  باأّن 

عَتَدى عليها، وخَلق ذلك لديه حالًة 
ُ
زوجته عندما كان ي

 مل يكن النِتحار 
ّ
من الرتباك. حتت هذا التعذيب النف�سي

ًة فقط ولكّنها كانت 
ّ
ع. كانت هذه فر�سي التوقُّ بعيداً عن 

تي. زيادًة على ذلك، مل اأكن اأرى يف ذلك اأيُّ �سبٍب 
ّ
فر�سي

اأرّدد  وكنت  ٍة. 
ّ
اأخالقي نظٍر  ِوجهة  من  بومنجل  لإدانة 

ر كّل �سيء، النتحار هو 
ّ
اغًة من قبيل: التعذيب يرب

َ
ي �سِ

اإرادٌة، هروٌب ومقاومة. كما نرى، كانت الأخالق موجودًة 

ر منها قْدِر الإمكان. 
ّ
 اأن اأحتر

ّ
ُه كّل �سيء وعلي

ّ
دائماً، توج

كتابة  بنهاية  اأخربها  لكي  بومنجل  مبليكة  اّت�سلُت  حني 

تي كانت 
ّ
الأطروحة، كنت اأرغب يف اأْن اأقوَل لها اإّن فر�سي

كان  القراءة.  عند  ُتفاِجَئها  ل  حتى  ال�ساكلة،  تلك  على 

هناك �سمٌت طويل. قالت بعده: لقد ربحوا اإذن. وحتّدثنا 

طوياًل بعد ذلك.

اإىل  املا�سي  الزمن  خي 
ّ
موؤر من  يل   

ٌ
اأ�سدقاء �سعى   

الزمن  بتاريخ  املتعلِّقة  اخل�سي�سِة  هذه  �ساأن  من  التقليل 

نوا اأنّهم، هم اأي�سًا، ميكنهم احل�سول على »علبة 
ّ
احلا�رس. بي

اأن  اأي�سًا  وميكن  وؤملٍ، 
ُ
م مو�سوٍع  على  اأو  باكية«،  اأر�سيف 

ٌة ورغبٌة يف حتقيق العدالة. بال �سّك.
ّ
تتمّلكهم م�ساعر قوي

تاريخ  يف  خا�ّسة  ِميزة  هنالك  ذلك،  من  غم 
ّ
الر على   

الزمن احلا�رس، عندما ي�سرتط �ساهٌد اأن حتّقق اأنت العدالة، 

اأو فالن اأو فالنة اأو ملكة رّحال، اأو يتقّدم ب�سكوى �سّدك 

بُتهمة الت�سهري، اأو يهاتفك يف منت�سف الليل، اأو كما هو 

اك باخليانة.
ّ
احلال هنا، يقتلك قتاًل باّتهامه اإي

اأنا اأُنهي الكتابة يف حاٍل من الّتَعب والرتكيز ال�سديد،   

نكتب  اأنّنا  ومبا  املوتى،  اأخاطب  نف�سي  اأح�سب  اأنّني  ومبا 

اآخرون  موتى  اأمامي  برز  حياتنا،  جوهر  من  انِطالقًا 

ما  موتى  وقتي،  من  دقائَق  بخم�ِس  اأي�ساً،  هم  يطالبون، 

ال�سهيد.  ي 
ّ
عم لهم.  اأَوّجهها  اأن   

ّ
اأحب اأ�سئلة  لدّي  زالت 

]هل تعرف اأنت َمن قتلك؟ واأين دفنوك؟[ جّدي ]هل كنَت 
ُع�سواً يف حزب البيان؟[ اأبي. ]…[ 

بعد انتهاء الكتابة، انتظرْت الأطروحُة طوياًل قبل اأن   

ت�سبَح كتابًا. ما زالت بع�ُس امل�ساكل عالقًة: كيف اأفّكك 

اأجرحها؟  اأن  بدون  العائلة  ح�سب  ال�ست�سهاد  ِرواية 

من وثائقي »معركة 

اجلزائر« جليلو 

بونتكورفو، ١٩٦٦
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 يف اآن كتابًة 
ُ

ر من حاجة حتقيق العدالة واأكتب
ّ
وكيف اأحتر

عادلًة؟ كيف ميكن اأن نرتك الباب مفتوحًا على الأحداث 

الربهنة  اأو  عليها  العثور  يف  ننجح  مل  التي  والّتفا�سيل 

اأ�سباحنا  التاريخ  اأ�سباح  الأ�سباح،  مع  نفعل  ماذا  عليها؟ 

نحن يف تاريخنا اخلا�ّس؟

قراَءتي لكتاب دانيال ماندل�سون »املفقودون، البحث   

انِفراج  يف  �ساهمْت  ماليني«  �سّتة  من  �سِ من  �سّتٍة  عن 

البحث اأخرياً. كان من املمكن اأن نحكي �سرية التحقيق 

ولو كانت نتائجه �سحيحة. هنالك بالتاأكيد قيمٌة للمنهج 

ذاكرة  ونحرتَم  �سحيح  ب�سكٍل  نكتب  اأن  ن�ستطيع  نف�سه: 

الأموات يف الوقت نف�سه. ُكتبْت بع�س املقاطِع يف الدقيقة 

زمالئي  مع  احِلداد  مو�سوع  مناق�ساٍت حول  بعد  الأخرية 

يعرفون  كانوا  الذين  احلا�رس«  الزمن  تاريخ  »معهد  يف 

 
ّ
دوين مبُعَجمٍ مهم

ّ
هذه امل�ساألة يف �سياق حروب اأخرى، فزو

واأدوات حتليٍل.

بني العدالة والتاريخ 

ُن�سٍخ  مع  وو�سعته  بومنجل  ملليكة  الكتاب  قّدمُت  ملا 

لأولدها على الطاولة، مل تنظر اإليه. يف ال�ُسّقة ال�سغرية، 

 اأبعد ما ميكن عن الطاولة وهي جتلب ال�ساي من 
ّ
كانت متر

املو�سوع  املوؤمل  ال�سيء  هذا  اإىل  عها 
َ
باإ�سب ُت�سري  املطبخ. 

ين عليه. كنُت مهمومًة بعد هذا اللقاء 
َ
على الطاولة لت�سكر

. كانت 
ّ
ام اإثر اّت�ساٍل هاتفي

ّ
وُعدت لزيارتها بعد ب�سعِة اأي

البيت  مبالب�س  الباب  فيها  يل  تفتح  التي  الوحيدة  ة 
ّ
املر

القراءة  بداأت  قد  كانْت  اأعوام.  عّدة  منذ  عرفتها  اأن  منذ 

جديداً  �سيئًا  بالتاأكيد  تكت�سف  مل  �سعبًة.  وجدْتها  لكّنها 

ذلك  ومع  جمياًل  الأ�سلوب  وجدت  لكّنها  الكتاب،  يف 

�سّنة، وكنت اأخاف من اأن 
ُ
دًة م

ّ
اإيالماً. لقد كانت �سي اأكرث 

تفارق احلياة اأ�ساًل مع ظهور الكتاب. غري اأّن هذا الو�سع 

بالن�سبة  ب�سيطة  اأي�سا  الأ�سياء مل تكن   طوياًل. 
ّ
مل ي�ستمر

اإىل اأحد اأولدها، �سامي. مع اقرتاب ن�رس الكتاب، اأ�سبح 

كان  ما  تفعل  مل  التي  الن�رس  دار  ب�سبب  وقلقاً  ًا 
ّ
عدواني

الكتاب  راأيه. عند �سدوره، مل يحّقق  فعله ح�سب  يجب 

مبا  اً 
ّ
قوي يكن  مل  منه.  ماأموًل  كان  ما  ه، 

ُ
انتظار طال  الذي 

فيه الكفاية. مل يكن حا�سماً يف كّل الأمور. ومل ي�ستطع 

�سِلح املا�سي. كان الأمر يتطّلب اأ�سهراً عديدًة حتى 
ُ
اأن ي

ُترات.
َ
تْهداأ الّتو

يف بداية بحثي، كنُت اأظّن اأّن ال�سرية �ساأٌن تافه وعدمي   

اجلدوى، لكْن اأثناء كتاباتها، ُطرحت كلُّ الأ�سئلة الكربى 

التي تُخ�ّس تاريخ الزمن احلا�رس مع تذْبُذباٍت رهيبٍة بني 

العدالة والتاريخ، وبني احلقيقة واإ�سالح املا�سي. مل تكن 

�رساعًا  الكتابة  وكانت  الإطالق.  على  ب�سيطًة  الأجوبة 

اً من اأجل التاريخ.
ّ
م�ستمر

الّثالث، حتى ل  املدخل  نغادر، حاولنا عبور  اأن  قبل   

. يف املدرج، كنت اأفّكر يف هرني عاّلق، ويف 
ٌ
يبقى لنا ُعذر

اأي�ساً. واأمام كّل  ا من هنا، هما 
ّ
اأودان اللذين مر موري�س 

كانا  وهل  ال�سّقة؟  هذه  تعذيبهما يف  مت  اأت�ساءل هل  باٍب 

م�سجوننَي هنا؟ وهل وقعت املواجهة بينهما هنا؟ يف هذه 

ق. جميلة بو با�سا 
ّ
الأثناء، خرج اأحُد اجلريان من بيته يت�سو

اأي�ساً يف كّل املجهولني الذين تركوا  كانت هناك. فّكرنا 

حياتهم هنا اأو جزءاً من ذواتهم خالل الّتعذيب.

هرني  ف 
ّ
تعر ال�رّسفة،  اإىل  يقتاده  جاّلده  كان  عندما   

بومنجل.  علي  �ساحبه  فيه  ُقتل  الذي  املبنى  اإىل  عاّلق 

والأكرث  الأثرى  ال�سهادة  اأعطاين  الذي  هو  عاّلق  هرني 

ج. انفتح اأمامنا 
َ
اإثارة حول بومنجل. و�سْلنا اإىل اأعلى الدر

باب ال�سطح.

الأ�سفل  نحو  واملنظر  اجلهات،  كّل  من  رائٌع  امل�سهد   

من  لل�رّسفة.   
ٌ
جدار ول  �سور  هناك  لي�س  داع.  ال�سّ يثري 

ومنه  ة 
ّ
التجاري وحمالّه  خوجة  على  �سارٌع  الأوىل  اجلهة 

الأخرى،  اجلهة  ومن  النهار.  نهاية  اأ�سوات  تت�ساعد 

ال�ساحة. من اأّي جهٍة �سقط بومنجل؟

ة الذي و�سل اإىل املكان 
ّ
�رسح �سابط ال�رسطة الَعدلي  

بعد وقت ق�سري من احلادث يف تقرير:

 
َ
ع�رَس التا�سع  الفوج  �سجن  من  اأخِرج  اليوم  هذا  يف 

ة بعد الظهر. عند 
ّ
عر�س على الّنيابة العام

ُ
للهند�سة لكي ي

لإجراِء  ال�ستعالمات  مكتب  اإىل  احلرا�سة  حتت  اقتياده 

ال�ستجواب الأخري، هرب فجاأًة واألقى بنف�سه نحو الفراغ 

املبّلطة  احة 
ّ
ال�س اأر�س  يف  �سقط  مرتاً.   ١٥ ارتفاع  من 

.
٣
وُتويّف فوراً على اأثر ر�سو�ٍس �سديدة يف اجُلمُجمة

من جهة ال�ساحة اإذن، اأين يلعب الأطفال اليوم واأين �سقى 

رجٌل نبتاِته؟ هل هذا هو املكان حيث مات علي بومنجل؟ 

يف هذه اجلهة، ل نرى البحر بل اجلبال. جنل�س على حاّفة 

ال�سطح �سامتني. لقد انتهيُت من كتابة كتابي منذ �سنوات، 

وباإمكاين اأن اأ�سمح لنف�سي بروؤيِة اأ�سباحي.

لو كانت لبومنجل حلظة وعٍي فقط على هذه ال�رسفة   

ع، لكان قد نظر اإىل هذه اجلبال.
َ
�رس

ُ
قبل اأن ي املرجع نف�سه.  ٣



تصّورات عربّية التفاقّية اسيكس-پيكو
 الوحدة المقّدسة وُرهاب التقسيم 

از طرابل�شي 
ّ
فو

 مقاوالت األكادمييا من الباطن
 صناعة األحباث اخلارجّية يف المملكة المّتحدة

مي�شون �شكرية

 الغرق بي ضفَتي
 اسالٌم هنا واسالٌم هناك

�شحر مندور

َرْت َوإَذا اْلِبَحاُر ُسجِّ

اآلء التنري 
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مؤّرخ وكاتب، لبنان. 
فصل من كتاب
يصدر قريبًا عن
دار رياض الّريس
للكتب والنرش.

فّواز طرابليس

تصّورات عربّية التفاقّية اسيكس-پيكو 
الوحدة المقّدسة وُرهاب التقسيم 

ة وعابرة للزمن
ّ
وثيقة عجائبي

ذكرى  اأحداث:  ثالثة  تتزامن  اأن  ة 
ّ
تاريخي �سدفة  �ساءت 

مئوّية  وذكرى   )١٩١٦( �سايك�س-پيكو  ة 
ّ
اتفاقي مئوّية 

مدينة  داع�س  تنظيم  احتالل  مع   )١٩١٧( بلفور  اإعالن 

ة - ال�سورّية 
ّ
املو�سل وتدّفق م�سّلحيه عرب احلدود العراقي

اأبو  اأعلن  حينها،  �سورية.  داخل  عديدة  مواقع  لحتالل 

ة 
ّ
اتفاقي حدود  ك�رس  قد  داع�س  تنظيم  اأّن  البغدادي  بكر 

ا�ستوجب  ما  وال�سام،  العراق  ووّحد  �سايك�س-پيكو 

النتقال من الدولة اإىل اخلالفة.

من  في�ٍس  اإطالق  على  الثالث  املنا�سبات  ت�سافرت   

�سايك�س-پيكو  ة 
ّ
اتفاقي عن  ة 

ّ
ال�سرتجاعي الكتابات 

مرتافقًة مع توّقعاٍت حول م�سريها وم�سري املنطقة. دارت 

ة مدار الأفدح: عادت »لعنة �سايك�س-
ّ
التوّقعات الكارثي

پيكو«، كما ي�سّميها وليد جنبالط. يف الوقت ذاته كانت 

واللعنة  اللعنة.  �سايك�س-پيكو...  نهاية  تعلن  »اللعنُة« 

هي  �سايك�س-پيكو  خريطة  لأّن  حال،  كّل  على  عليها، 

بت ال�رسق الأو�سط«.
ّ
»اخلريطة التي خر

اأّنه اإذا كان املو�سوع خرق  مل يخطر يف بال كثريين   

م�سفاٍة  مثل  مثقوبٌة  ة 
ّ
العراقي  - ال�سورّية  فاحلدود  حدود 

من  اأبعد  نذهب  ل  حتى  للعراق،   
ّ
الأمريكي الغزو  منذ 

ذلك. ول خطر يف بال كثريين اأّن دولة اأبو بكر البغدادي 

من  اإخراجه  ويجري  هزم 
ُ
ي قد  داع�س  واأّن  تعّمر،  ل  قد 

املعّلقني  بع�س  ذهب  بل  الأقّل.  على  احتّلها  التي  املدن 

جديدًة  دولًة  اأّن  ت�سديقهم  يف  ني 
ّ
الأمريكي ني 

ّ
الرباغماتي

لدت، بعد نهاية �سايك�س-پيكو، بحيث يفيد البحث 
ُ
قد و

ة 
ّ
يف التعامل معها. منذ زمن لي�س بالقريب، انتقلت اتفاقي

ذات  الأ�سطورة  بل  ال�ستعارة  م�ستوى  اإىل  العام ١٩١٦ 

ف.
ّ
ة منذ قرن وني

ّ
ة امل�ستمر

ّ
املفاعيل العجائبي

الو�ساو�س  لإطالق  لذكرى،  حلادثة،  خلرب،  يكفي  كان   

بخرائط و»م�ساريع« وخوافات عن م�ساريَع حاملة التق�سيم 

والتفتيت وعظائم الأمور. 

يف تزويج وثيقتني

روبرت  �ساح  اإ�رسائيل!«  تعي�س  �سايك�س-پيكو!  »مات 

ة »مات امللك! عا�س 
ّ
ة الربيطاني

ّ
في�سك على الطريقة املَلكي

امللك!«. مات يف �سنيه املائة، ومعه التق�سيم القدمي لل�رسق 

لنتظار  مدعوون  لكّننا  لإ�رسائيل.  والبقاء  الأو�سط. 

ني، واملحّللني 
ّ
التق�سيم اجلديد. وملّا كانت توّقعات ال�سحافي

اأو  بامل�ساءلة  م�سمولًة  تكون  ل  ما  عادًة  ني، 
ّ
ال�سرتاتيجي

املحا�سبة، فنحن ل نزال ننتظر. 

ي�سّميه  الذي  هو  املزدوج  اأو  املندغم  امل�رسوع  هذا   

الإ�رسائيلي«!  »�سايك�س-پيكو  �سلمان  طالل   
ّ
ال�سحايف

ة �سايك�س-پيكو، مبا هي وثيقة تق�سيم، 
ّ
وقد ُزّوجْت اتفاقي

ة وقيام دولة 
ّ
باإعالن بلفور، مبا هو وثيقة النكبة الفل�سطيني

فاإعالن  القران.  بهذا  الحتفالت  وتكاثرت  اإ�رسائيل. 

اأنّه  واإّما  �سايك�س-پيكو«  جمرى  »يف  اأتى  اأنّه  اإّما  بلفور 

ة التق�سيم، في�سري 
ّ
ا�ستكماٌل ل�سايك�س-بيكو مبا هو عملي

ف�سل فل�سطني عن �سورية الكربى تق�سيماً وقرار تق�سيم 

ة ويهودّية تق�سيمًا، 
ّ
فل�سطني العام ١٩٤٧ بني دولتني عربي

على  ة، 
ّ
العملي تلك  يف  الذروة  اإ�رسائيل  دولة  وتاأ�سي�س 

 
ّ
 ما يف التق�سيم الإ�رسائيلي

ّ
اعتبارها وليدة التق�سيم واأهم

ة 
ّ
اأنّه حامل م�رسوع تق�سيم التق�سيم، اأي خلق كياناٍت ديني

ح�سب  ومثالها«،  اإ�رسائيل  »�ساكلة  على  ة 
ّ
عرقي ة 

ّ
مذهبي

اليهودّية،  الدولة  وجود  تربير  غر�سها  الدارج،  التعبري 

وتخ�سع لها. 

ة كانت منا�سبًة لإعادة التذكري 
ّ
 اإّن الذكرى التاريخي

ّ
ثم  

باأّن ر�سالًة على ورق من ٦٧ كلمة مرّقنة على اآلٍة كاتبة 

هي امل�سوؤولة الأوىل عن نكبة فل�سطني. مل تكّذب ترييزا 
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ماي خرباً. اأحيت رئي�سة وزراء بريطانيا ذكرى قيام دولة 

ِلد من ر�سالة«. ورّداً 
ُ
اإ�رسائيل باإعالنها اأّن اإ�رسائيل »بلٌد و

ة باأْن 
ّ
ة وبريطاني

ّ
ٍة وعربي

ّ
على مطالبٍة من اأو�ساط فل�سطيني

اً عن تلك الر�سالة، اأجابت ماي باأّن 
ّ
تعتذر بريطانيا ر�سمي

بريطانيا تفتخر باإعالن بلفور واإن تكن تعتقد اأن بريطانيا 

ة 
ّ
الديني لتحقيق »احلقوق  امل�ساعي  ما يكفي من  تبذل  مل 

الر�سالة  يف  الر�سمي  وا�سمهم  ني، 
ّ
للفل�سطيني ة« 

ّ
واملدني

»اجلماعات غري اليهودّية«.

اأنّه   
ّ
الربيطاين  

ّ
الر�سمي العتذار  طلب  يف  الالفت   

يطالب بالعتذار عن ر�سالٍة �سدرت العام ١٩١٧. مل يطلب 

اعتذاراً من بريطانيا، ولو من قبيل الدعاية، عن احتاللها 

لفل�سطني يف العام ذاته، ول عن دورها يف ت�سجيع الهجرة 

ني وقمع 
ّ
�ساٍت متثيليٍة للفل�سطيني

ّ
اليهودّية ومنع اإن�ساء موؤ�س

ة، ول خطر بالبال مطالبتها بالعتذار عن 
ّ
ثوراتهم ال�سعبي

ة امل�سّلحة 
ّ
ت�سجيع وتدريب وت�سليح امللي�سيات ال�سهيوني

العام  فل�سطني  تق�سيم  قرار  واّتخاذها  ني، 
ّ
الفل�سطيني �سّد 

ة 
ّ
ال�سهيوني امللي�سيات  تنفيد  على  وتواطوؤها   ،١٩٤٧

وت�سليم  الن�سحاب   
ّ
ثم التهجريّية،  داليت«  »خّطة 

والتنظيمات  »الهاغانا«  جلي�س  الع�سكرّية  املواقع  اأبرز 

ة الأخرى. ل، يف ع�رس بعد احلداثة، 
ّ
الع�سكرّية ال�سهيوني

 
ّ
ة، كان املطلب هو �سدور اعتذار ر�سمي

ّ
وبعد الكولونيالي

 عن ر�سالة جيم�س بلفور اإىل اللورد روثت�سايلد! 
ّ
بريطاين

وهو من مثل ماّدة ت�رسيح ترييزا ماي: اذا كانْت ر�سالة قد 

بَنْت اأّمًة ودولة، يكون العتذار عن الر�سالة معادًل لإزالة 

الأّمة ودولتها! اأو، على الأقّل، نزع العرتاف بها!

اأنّه  بلفور  من  �سايك�س-پيكو  بتزويج  الحتفال  بلغ   

ُخّلَد يف »كوبليه« من غناء مار�سيل خليفة: 

ة«.
ّ
مونا بيكو و�رسيكو / وَخَلقو الدولة ال�سهيوني

ّ
»ق�س  

تقا�شيم على التق�شيم

�سعود  مع  ل�سايك�س-پيكو  ال�ستدعاءات  زحمة  ترافقْت 

م«، مدفوعة بالّدعاء 
ّ
بـ»تق�سيم املق�س نغمة جنائزّيٍة تقول 

اً ويف�سح تواطوؤاً. رئي�س جمل�س 
ّ
ذاته اأّن املرء يك�سف �رس

لريجاين،  علي  مع  لقاٍء  يف  ي، 
ّ
بر نبيه  اللبنايّن،  الّنواب 

احتالل  على  يعّلق  الإيرايّن،  ال�سورى  جمل�س  رئي�س 

بتح�سيل  اً 
ّ
بديهي يعتربه  الذي  بالإقرار  للمو�سل  داع�س 

�سايك�س- هو  »ها  ة: 
ّ
احلتمي نتيجته  وا�ست�رساف  احلا�سل 

على  الآن  والرتكيز  و�سورية  العراق  بني  ينتهي  پيكو 

اإنهائه بني �سورية ولبنان و�سورية وفل�سطني«. اأي اأّن اإلغاء 

داع�س للحدود بني العراق و�سورية بات اأمراً واقعًا والآتي 

)الأخبار،  ية. 
ّ
وال�سور ة 

ّ
اللبناني احللقتني  دور  جاء  اأعظم: 

ت�رسين الأّول / ١٤ اأكتوبر 2٠١٤( وهو غريب حّقاً اأْن 

ني 
ّ
ف اأحد اأكرب اأ�سدقاء الّنظام ال�سورّي بني ال�سيا�سي

ّ
يتخو

وفل�سطني  و�سورية  لبنان  بني  احلدود  اإزالة  من  ني 
ّ
اللبناني

 
ّ
 - الإ�رسائيلي

ّ
على اعتبارها موؤامرة للم�رسوع الأمريكي

م يف املنطقة. 
ّ
لتق�سيم املق�س

وقد ي�سل التق�سيم اإىل طور التمزيق، خ�سو�سًا عندما   

ة �سايك�س-پيكو على الطاولة قرباناً لعقد 
ّ
تكون جّثة اتفاقي

م�ساحلٍة َحرجة. يف اإحدى مبادرات امل�ساحلة املبكرة بني 

ة 
ّ
حزب الله والع�سكر امل�رسّيني، مطلع النتفا�سات العربي

)�سحافة 2 / ٩ / 2٠١١( زار ح�سن عّز الدين، م�سوؤول 

ة يف احلزب، القاهرَة والتقى �سيخ الأزهر، 
ّ
العالقات العربي

هو  اإ�رسائيل  دور  اأّن  على  واّتفقا  الطيب،  اأحمد  الدكتور 

التي  مل�رس،   
ّ
اللبناين الوفد  زيارة  وخالل  الأّمة«.  »متزيق 

حديثاً  امل�رسّية  القيادات  �سمعْت  اأّيام،  ع�رسة  ا�ستغرقْت 

]يف  القائمة  الثغرات  ا�ستغالل  »حماولت  عن  لً 
ّ
مطو

ل اخلارج الذي ي�سعى اليوم اإىل 
َ
ة[ من قب

ّ
الأو�ساع العربي

�سايك�س پيكو جديدة«.

ّ
الوله باخلرائط والوهم اخلرائطي

اخلريطة اأداة ا�ستعمارّية بامتياز. اإنّها اإعالن ال�ستيالء على 

الأر�س بت�سويرها من م�ستعِمرٍ اآخر يروم ال�ستيالء عليها. 

لي�ست اخلرائط بجديدة يف اأدوار الف�سل والتمييز، لكْن 

يف ع�رس ال�ستعمار ل ميكن ف�سل اخلريطة عن وظيفتها 

ة 
ّ
القو وا�ستخدام  والق�رس  الحتالل  عن  اأي  الع�سكرّية، 

ات 
ّ
اأّن معظم ال�سخ�سي والعنف. ولي�س من قبيل ال�سدفة 

�سايك�س،  لورن�س،  ون: 
ّ
خرائطي ة 

ّ
الربيطاني ة 

ّ
املخابراتي

غرترود بل، نيوكومب، اإلخ.

 املفاعيل 
ّ
يبداأ العجب عندما تعطى اخلريطة واخلرائطي  

الإعجازّية. كاأن تقراأ مثالً اأّن غرترود بِل »ر�سمْت خريطة 

اأّن  اأو  �سبتمرب(   / اأيلول  )الأخبار، 22  الأو�سط«  ال�رسق 

مارك �سايك�س هو »االرجل الذي خلق ال�رسق الأو�سط« 

ح�سب عنوان اآخر �سريته.

 
َ
اجلغرايف بالتف�سري  لة  ال�سَ وثيق  باخلرائط  والوَله   

على  الّتاأكيد  اأو  ة، 
َ
والطبيعي ة 

َ
بالالزمني الإيحاء  للَتاريخ: 

الطبيعة  عنا�رس  دامت  ما  نف�سه  ر 
ّ
يكر الّزمن  اأّن  الأقّل 

بعن�رٍس  اخلريطة  حدود  ترتبط  ما  وغالباً  را�سخة.  ثابتة 

على  �سحراء،  اأو  جبال  �سل�سلة  اأو  مياه  جمرى  جغرايّف: 

فعالً.  يحجز   
ّ
الطبيعي اأو   

ّ
اجلغرايف احلاجز  اأّن  افرتا�س 

املوانع  من  األواٌن خمتلفة  ة 
ّ
اجلغرافي احلواجز  وتْنبني على 
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ّ
الثقايف التمييز  اأنواع  من  يت�سّكل  ما   

ّ
والأهم واحلواجز 

اأو  به جماعات  تخت�ّس  احل�سارّي  والرّتاتب  والعن�رسّي 

ة يف امل�رسق، 
ّ
رات اخلرائطي

ّ
�سعوب دون اأخرى. يف الت�سو

داخله  ي�سهر  اً 
ّ
طبيعي حاجزاّ  ال�سحراء  �سّكلت  مثاّل، 

القحَط والنغالق، يف مقابل احلرّية والنفتاح والنطالق 

 
ّ
ال�ستعالئي  

ّ
اليميني الفكر  يف  كما  البحر،  اإىل  املن�سوبة 

تخ�سي�س  ويف   .)١٩٩٩ طرابل�سي،  )انظر:   
ّ
اللبناين

ن�سب 
ُ
ي ب�رسّية،  ب�سفاٍت  ة 

ّ
اجلغرافي والت�ساري�س  العنا�رس 

اإىل اجلبل مثاًل الإباء وال�سجاعة والت�سامي، اإلخ. مع العلم 

�سّميت  موا�سالت  طرق  من  �سبكة  ة 
ّ
املعني ال�سحراء  اأّن 

»بحر« عند العرب تخرتمها �سبكاٌت من الطرق وامل�سالك 

التاريخ  ودَوله عرب  ومناطقه  �سعوبه  بني  ربطْت  ات 
ّ
واملمر

ونّظمت اإيقاع حياتها. 

 
ّ
القومي فيه  مبا   ،

ّ
العربي الفكر  اإىل  ة 

ّ
اخلرائطي بت 

ّ
ت�رس  

ة 
ّ
والي�سارّي، مع خريطة �سايك�س-پيكو حتى باتت اخلرائطي

الق�سم  بذاتهما.  ِعلماً  ة 
ّ
واجليوا�سرتاتيجي ة 

ّ
اجليو�سيا�سي

بتوّقعاٍت  يختزل  اأن  يكاد  اجليوا�سرتاتيجيا  من  الأكرب 

اأو  جديدة،  خرائط  ر�سم  خرائط،  نهاية  اخلرائط:  حول 

خرائط  ر�سم  يريد  َمن  دومًا  هناك  قدمية.  خرائط  عودة 

من  ني 
ّ
كولونيالي فاعلني  تخ�سي�س  يعد  للمنطقة.  جديدة 

القدرة.  ار 
ّ
جب لكّنه  جمهوًل  ام 

ّ
الر�س بات  التكوين،  فرتة 

ة »امل�رسوع« الذي 
ّ
ذلك اأّن البناء على جمهول جزٌء من قو

 ،
ّ
العربي اأدّلة. زبدة الفكر اجليوا�سرتاتيجي  اإىل  ل يحتاج 

ة اأو على التلفزة 
ّ
الذي تقراأه يف عجالت ال�سحافة اليومي

ة، هو الت�ساوؤل عّما 
ّ
ف�ساًل عن و�سائل الت�سال الجتماعي

�ستكونه معامل اخلريطة اجلديدة. لكّنك تعرف اأّن مهما تكن 

احلدود والتق�سيمات، فاإن »اإعادة ر�سم اخلريطة« له معنى 

نات 
ّ
واحد هو اإعادة جتزئة اخلريطة على اأ�سا�س اأ�سغر املكو

ة، اإلخ. 
ّ
الب�رسّية: الع�سرية والّدين والطائفة والإثني

 فعاًل اأن يكون لإعادة ر�سم اخلريطة مدلوٌل 
ّ

واإنّه ملعرب  

اخلريطة  ّميت 
ُ
�س فقد  الأّمة.  بج�سم  التمثيل  هو  اأوحد 

 لالأّمة« )Kaufman، 2٠١٥( بحيث تبدو 
ّ
»اجل�سم اجلغرايف

كّل اإعادة نظر باخلريطة على اأنّها متثيٌل يف ج�سم الأّمة. لن 

 علينا ملامًا خالل 
ّ
ل يف هذا املو�سوع الآن ف�سوف مير نف�سّ

ال�سفحات التالية.

قدا�شة الوحدة وُرهاب التق�شيم

ة �سايك�س-پيكو، وملحقها البلفوري، تتلّخ�س 
ّ
تكاد اتفاقي

بالوحدة   
ٌ

م�سا�س والتجزئة  املنطقة.  ناق�سة: جتزئة  بجملٍة 

، وقد 
ّ
 والقومي

ّ
املقّد�سة، هي وحدة الأّمة، مبحمولها الديني

�ست لالنتهاك. وانتهاك الوحدة هو املعادل للفتنة. وما 
ّ
تعر

اأدراك ما الفتنة!

باخلّط.  والتمييز  الف�سل  فكرُة  كّل خريطٍة  اأ�سل  يف   

ل ال�سماء عن الأر�س.  اخلّط ي�سع حّداً للفو�سى: الله ف�سَ

ومنذ الأ�سكال الأوىل للحياة الب�رسّية واجلماعات تعي�س 

وجه  يف  احلدود  زة 
ّ
وممي مر�سومة  ِديرة  اأو  َحومٍة  داخل 

اخلارج. »حيثما يوجد مقّد�س، توجد َحومة وحيثما توجد 

حومة توجد حياة«، يقول ريجي�س دوبريه يف ن�سٍّ لمع 

عن احلدود )Debray ،2٠١٠ : ٣٦( على اأّن احلومة �سابقة 

والقول: حيث  ال�سيغة  ميكن عك�س  بحيث  املقّد�س  على 

ترت�سم َحومة اأو ِديرة يبداأ املقّد�س. وحيث يوجد مقّد�س، 

ين�ساأ الّتحليل والّتحرمي. 

مو�سوع  يف  جوهريٌّ   
ّ
والقومي  

ّ
الديني املحمول   

�ستنزل التوحيد على الأر�س، 
ُ
الوحدة والنق�سام. عندما ي

ي�سري ال�رسك والكفر هما املعادل للقبول بالتعّدد، اأي اأنّه 

ة. فكّل تعّدٍد، 
ّ
ة. ومثله حال الوحدة القومي

ّ
انتهاك للوحداني

، كّل �رساع، بل حتزب، 
ّ
كّل معار�سٍة، كّل تراتٍب اجتماعي

انتهاك للوحدة اأي جتزئة لالأمّة. وَمن حتّزب خان، كما يف 

، حيث 
ّ
كتاب القّذايف الأخ�رس. وما دمنا يف النطاق القومي

ة الع�سكرّية، تكت�سب 
ّ
اللتحام الع�سوّي بني الوحدة والقو

ًا يعاقب باأق�سى العقوبات و�سوّل للقتل. 
ّ
عداً وطني

ُ
اخليانة ب

عف معنوّيًا، يبقى عر�سًة لعقوبٍة جزاء  وحتى لو كان ال�سّ

اإدخاله الوهَن اإىل معنوّيات الأّمة. الق�سمة والتجزئة مبعٌث 

للفتنة. والفتنة نائمٌة يف �سلب كّل وحدة. من هنا التحذير 

واملع�سية  والذنب  فاخلطيئة  ومثلها،  اإيقاظها.  من  الدائم 

ت�سكن يف �سميم املوؤمن.

لدرا�سته  املقّد�س  اإىل  حميو  �سعد   
ّ
ال�سحايف جلاأ   

للّتوحيد   
ّ
والفل�سفي  

ّ
الفقهي الأ�سل  اإىل  عاد  ة. 

ّ
اخلرائطي

الكّل  يف  تكمن  احلقيقة  »احلقيقة  وقولهم  ني 
ّ
ال�سوفي عند 

�سايك�س- )»خرائط  الفردّية«  اأو  التجّزوؤ  والوحدة. ل يف 

املَ�رسق   .)2٠١٦  /  ٦  /  2٣ الآداب،  جملة   ،»2 پيكو 

ة« 
ّ
اخللفي »احلديقة  اأنّه  يكفي  حميو،  يقول  ُم�ستهدف، 

 
تكاد اتفاقية سايكس  بيكو، وملحقها البلفوري، تتلخص بجملة 
ناقصة: تجزئة المنطقة. والتجزئة مساس بالوحدة المقدسة، هي 
وحدة األمة، بمحمولها الديني والقومي، وقد تعرضت لالنتهاك. 
وانتهـــــــــــاك الوحدة هو المعادل للفتنة. وما أدراك ما الفتنة!
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ميكن  املوؤامرة،  فكرة  اإىل  لّلجوء  حاجة  ول  الّنفط.  لدول 

خطرية،  ة 
ّ
نفطي اأزمٍة  اأمام  بـ»امل�رسوع«.  عنها  ال�ستعا�سة 

 اإّياه«، »لن يكون �سعباً على 
ّ
ويف غياب »امل�رسوع احلداثي

على  العمُل  العرب،  بع�س  ومعهم  ني، 
ّ
والأمريكي طني  املخطِّ

الهالل  يف  ة 
ّ
واجلغرافي القت�سادّية  اخلرائط  ر�سم  اإعادة 

يف  ة 
ّ
اجلغرافي ات 

ّ
الكونفدرالي اإقامة  واأبرزها  اخل�سيب 

امل�رسق مب�ساركة اإ�رسائيل«. هذا قبل اأن يعيد هوؤلء تركيبها 

ر�سم  واإعادة  ة. 
ّ
والطائفي والع�سائرّية  ة 

ّ
لي

َ
القب ناتها 

ّ
مكو اإىل 

اخلرائط عند حميو هو اإذاً املعادل لنتهاك الوحدة املقّد�سة. 

والبلد الأكرث تهديداً هو العراق، والكالم من وحي احتالل 

ذلك  على  حميو  واأدلّة  البالد.  ثلث  ونحو  املو�سَل  داع�س 

ني 
ّ
ال�ست�سهاد بعدٍد من الآراء واملقرتحات لكّتاب و�سحافي

ني. حتى اأّن حميو يكت�سف اأّن الأردن قد 
ّ
ني واأمريكي

ّ
اإ�رسائيلي

باإدارة الع�سائر   ،
ّ
التفتيتي يكون مكّلفًا، وفق ذاك امل�رسوع 

ة«. هكذا، ليكون 
ّ
ة العلماني

ّ
ة العربي

ّ
ة »بعد انهيار القومي

ّ
العربي

احلديث عن التفتيت دقيقاَ.

لوي�س  برنارد  مع  قام  بجديد.  لي�س  و»امل�رسوع«   

ْعلمنا 
ُ
ي كما  اجلدد،  واملحافظني  هنتنغنت  مع  َل  وتوا�سَ

حميو، واملخّطط �سابٌق على ١١ اأيلول / �سبتمرب 2٠٠١ 

. هنا تبداأ 
ّ
ة على العامل العربي

ّ
ويتلّخ�س يف فر�س الدميقراطي

الّتداعيات. اأزمة نفٍط ت�ستدعي اإعادة ر�سم خرائط املنطقة 

ات 
ّ
الكونفدرالي اإقامة  و»م�رسوع«  ات، 

ّ
كونفدرالي واإقامة 

من  ة 
ّ
بالقو ة 

ّ
الدميقراطي فر�س  »م�رسوع«  اإىل  بك  يذهب 

الوحدة  انتهاك  جميعاً:  يجمعها  ما  ثّمة  اأّن  على  اخلارج. 

طبعًا،  التق�سيم  باجّتاه  هو  اخلرائط  ر�سم  فاإعادة  املقّد�سة. 

 
ٌ
ة تعّدد، اأي اأنّها تق�سيم

ّ
ة تق�سيم، والدميقراطي

ّ
والكونفدرالي

ما دامت جُتّزئ الوحدة. 

ة اإىل اأدلّة: الأمر 
ّ
ول حاجة يف كّل هذه اللوحة النبوئي  

م�رسوع  امل�رسوع  بنف�سه:  نف�سه   
ّ

يف�رس  
ّ
وبديهي معروٌف 

ة 
ّ
ة - وامل�ساركة الإ�رسائيلي

ّ
 مب�ساركة اإ�رسائيلي

ّ
وهو اأمريكي

ر�سعته. اأّما امل�ستحَدث 
ُ
ة، فهذه ابنة التق�سيم واأّمه وم

ّ
بديهي

« واإن 
ّ
ة وقد وفد مع »الربيع العربي

ّ
فهو فر�س الدميقراطي

تكن ماآلته ونتائجه مر�سودة اأ�ساًل. 

 - 
ّ
 - الكونفدرايل

ّ
ما اجلواب على هذا امل�رسوع النفطي  

؟ اجلواب 
ّ
 - التفتيتي

ّ
 - الإ�رسائيلي

ّ
 - الأمريكي

ّ
الدميقراطي

القدمي«  املفهوم  »نقي�س  هي  جديدة«  ة 
ّ
عربي ة 

ّ
»قومي هو 

الكاملة  ة 
ّ
الدميقراطي اأّن هذا معروف( قوامها  اعتبار  )على 

زها عن تلك التي ي�سعى »امل�رسوع« 
ّ
)وفهمنا كفاية يف متي

من  بدياًل  حتّل  ة 
ّ
الدميقراطي وهذه  علينا(.  فر�سها  اإىل 

املافيات  بدل  القانون  �سيادة  وحُتِّل  املطلقة،  الدكتاتورّية 

ة والع�سائرية، وحتّقق امل�ساواة بني حقوق 
ّ
ة الطائفي

ّ
الع�سبي

ة والعرتاف 
ّ
الفرد وحقوق الأّمة، والقبول بالتعددّية الوطني

ب�سيادة الدولة الُقطرّية، وابتكار »حلول ح�سارّية« مل�ساألة 

ات. 
ّ
ات، كّل الأقلي

ّ
الأقّلي

املنتفخ،   
ّ
القومي الت�سّخم  هذا  كّل  من  غم 

ّ
الر وعلى   

ة 
ّ
العربي الوحدة  اأو   

ّ
العربي الحّتاد  م�ساألة  الن�ّس  يرمي  ل 

ة! امل�رسوع هو اجلواب الّناجع على ... 
ّ
ولو بوردة ... �سوفي

»امل�رسوع«. ونبقى ننتظر �ساحب امل�رسوع اجلديد لي�رسح 

ة 
ّ
الكونفدرالي على  قائم  »م�رسوٍع«  قهر  ميكن  كيف  لنا 

يقوم  جديٍد   
ٍّ
حداثي  

ٍّ
عربي  

ٍّ
قومي مب�رسوع  ة 

ّ
والدميقراطي

)وليدة  القطرّية  بالكيانات  والعرتاف  ة 
ّ
الدميقراطي على 

التجزئة املرذولة، را�سمة اخلرائط( بل كيف ميكن للم�رسوع 

ات 
ّ
 ذي احللول احل�سارّية مل�ساألة الأقلي

ّ
 الدميقراطي

ّ
احلداثي

 
ّ
غاً من احلكم الذاتي

َ
ل�سعد حميو اأّل يت�سّمن اأ�سكاًل و�سي

ة اأو حتى احلّق يف تقرير امل�سري؟!
ّ
ة اأو الفدرالي

ّ
والكونفدرالي

مقّد�س،  هي  مبا  الوحدة  موا�سيعنا:  اأّول  نلتقي  هنا   

بني  التماهي  يولد   
ّ
ال�سيا�سي التعبري  يف  للتعّدد.  م�ساّدة 

اإىل  حاجة  ول  املركزّية،  الدولة  اأي  واملركزّية،  الوحدة 

الّتداعي لن�سل اإىل التماهي بني الدولة املركزّية وال�سلطة 

ة. 
ّ
املركزّية ال�ستبدادّية، على اعتبار اأّن الوحدة تعادل القو

املركزّية - ال�ستبدادّية  الوحدة  تنتق�س من  وكّل �سيغة 

توهن عزمية الأّمة، وت�سري حكمًا نحو التق�سيم اأي ال�سعف 

اأمام العدّو. 

املوؤامرة ... املعلنة!

اأن نغادر مفردة »موؤامرة« لأّن احل�سفاء من دار�سي  قبل 

التذاكي  قبيل  من  امل�سطلح  على  يتنازلون  املوؤامرات 

ني 
ّ
الأكادميي لدى  تهمًة  بات  وقد  ة 

ّ
املو�سوعي وادعاء 

تفاديًا  ا�ستخدامه  من  ب 
ّ
التهي اقت�سى  ما  ني، 

ّ
الغربي

بديله - »امل�رسوع«  واإن يكن   
ّ
الالعلمي تهمة  ل�ستنزال 

هي  املوؤامرة  ال�سم.  اإّل  املوؤامرة  �سفات  كّل  يحمل   -

 
المؤامــــــــــــــــــــــــــــــــــرة هي لقاء طرفين أو أكثر لتدبير 
أمر ما ضد طرف آخر على غير علمه. بغض النظر عما اذا كان 
التدبير موثقا أو غير موثق. ما أكثر المؤامرات في التاريخ وفي 
السياسة. وما أكثرها في تاريخنا. بهذا المعنى ثمة ضرورة حاسمة 
والمؤامــــــــــــــــــــــــــــــــــرة. للتمييز بين »نظرية المؤامرة« 
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على  اآخر  طرٍف  �سّد  ما  اأمٍر  لتدبري  اأكرث  اأو  طرفني  لقاء 

اأو  موّثقًا  التدبري  كان  اذا  ا 
ّ
عم النظر  بغ�ّس  علمه.  غري 

غري موّثٍق. ما اأكرث املوؤامرات يف التاريخ ويف ال�سيا�سة. 

ة �رسورة حا�سمة 
ّ
وما اأكرثها يف تاريخنا. بهذا املعنى ثم

على  القدرة  بني  واملوؤامرة،  املوؤامرة«  »نظرّية  بني  للتمييز 

اأ�سا�سيني،  لعبني  ات 
ّ
وا�سرتاتيجي خطط  وتقدير  ر�سد 

يف منطقة ما اأو خ�سوم اأو اأعداء، وبني نظرة للحياة على 

ة، حيث ل �سيء مرتوك 
ّ
اأنّها حمكومة بقوى غا�سمة خفي

ة 
ّ
خفي و�سائج  ة 

ّ
وثم هو،  كما  يبدو  �سيء  ول  لل�سدفة، 

مغلق  نظاٍم  �سمن  والكّل  والأ�سياء.  الأحداث  بني  دائمة 

 ياأبى الدليل والربهان. 
ّ
اإمياين

من  يجعلها  وامل�ساريع  باملوؤامرات  �س 
َ
الهو اأّن  يبدو   

موؤامرة  اأي  معلنة،  موؤامرة  و  ية، 
ّ
�رس موؤامرة  توجد  نوعني: 

هذه   .
ّ
ال�رس يف  تعريفاً  حتاك  التي  املوؤامرة  نقي�س  هي 

الأخرية ل جتري يف اخلفاء بل هي �رسيحة جهاراً نهاراً 

ما  فهذا  موؤامرة  تبقى  ملاذا  اأّما  موؤامرة.  فهي  ذلك  ومع 

يبلغنا به �ساطع نور الدين، رئي�س حترير جريدة »املدن« 

باأنّها  الكردّية يف �سورية  ة 
ّ
الفدرالي يّتهم  اإذ  ة، 

ّ
الإلكرتوني

املعلنة«،  املوؤامرة  �سورّية:  ة 
ّ
)»فدرالي معلنة«  »موؤامرة 

اإّل  املدن، ١١ / ٣ / 2٠١٦( وهي موؤامرة تق�سيم طبعًا، 

ة خمرٌج عفويٌّ 
ّ
الفدرالي »لعّل  قائاّل  ي�ستدرك  الكاتب  اأّن 

التق�سيم  دون  حائاًل  لي�ست  لكّنها  املذابح،  من  وفورّي 

ني 
ّ
الذي يهدف كما يبدو اإىل تخفيف العبء عن الأمريكي

بب�ساطة  تف�سريها  امللّغزة  اجلملة  هذه  تلقى  والرو�س«. 

اأن  ة ل تلبث 
ّ
اإّنا هي دعوة للفدرالي ة 

ّّ
اأّن العلني يف اعتبار 

ة الكردّية عفوّية 
ّ
ت�سهم يف التق�سيم، وحتى لو اأّن الفدرالي

وحماولة للخروج من املذابح، تبقى م�ساهمة يف التق�سيم 

اأّن كّل ما هو غري حكم مركزّي  )اأي الفتنة( على اعتبار 

)وبالتايل ا�ستبدادّي بال�رسورة( يعادل التق�سيم والتق�سيم 

ني والرو�س على حدٍّ �سواء )وهنا الإدغام(. 
ّ
يخدم الأمريكي

مدبّراً  ولي�س  معلن  املوؤامرات،  من  اآخر جديد  لوٌن  وهذا 

ة، ومع 
ّ
وميكن فهم اعتباراته، واإن يكن يخدم قوًى خارجي

ذلك فهو موؤامرة.

بعد  ة 
ّ
اّتفاقي هي  مبا  ة 

ّ
التفاقي عن  احلديث   

ّ
وي�ستمر  

غالبًا عن  احلديث  يجري  يزال  ل  الآن  اإىل  تنك�سف.  اأن 

ة 
ّ
اتفاقي اأنّها  على  قرن،  من  اأكرث  بعد  �سايك�س-پيكو، 

ّية هذا: 
ّ
اأمر ال�رس ّية. �سننظر يف الف�سول الالحقة يف 

ّ
�رس

ية 
ّ
�رس ظّلت  متى  واإىل  ية 

ّ
�رس ة 

ّ
الّتفاقي كانت  من  على 

احلديث  هذا  اإزاء  الت�ساوؤل  يجوز  وللمنا�سبة،  عمومًا. 

اإذا  عّما  وخريطته،  العتيد،  الّن�ّس  عن   ،
ّ
القطعي الواثق، 

ة اأ�ساًل. 
ّ
كان اأ�سحابه قد جت�ّسموا ولو عناء قراءة الّتفاقي

ّية؟! 
ّ
اأم تراهم يعتقدون اأنّها ل تزال... �رس

ك�شف املوؤامرة مبا هو نبوءة

بتق�سيم  املب�رّسين  اأوائل  من  اإّده،  رميون  اللبناين  النائب 

ة، 
ّ
الأهلي احلرب  مطلع  تق�سيمها.  اإعادة  والأحرى  املنطقة 

ًا 
ّ
ة« لأحد اأن�ساره هاتفي

ّ
ح عميد »حزب الكتلة الوطني

ّ
�رس

 واإّن اجلنوب �سيكون 
ّ
 »التق�سيم �سيتم

ّ
من منفاُه الباري�سي

ني واملناطق 
ّ
من ن�سيب اإ�رسائيل، فيما جبل لبنان للم�سيحي

الأخرى لالأطراف الأخرى«. ويروي يف حديث اإىل وكالة 

ف 
ّ
ليتعر املّتحدة  الوليات  اإىل  اأنّه ذهب  ة 

ّ
الفرن�سي الأنباء 

»على وجه الدّقة على ما يجري هناك« فتاأّكدْت خماوفه 

ة.
ّ
عن وجود م�ساريع تق�سيمي

املبداأ  حيث  من  وهو  اإّده  برميون  ن�ست�سهد  اأن  طريٌف   

ة �سايك�س-
ّ
باّتفاقي كًا 

ّ
ني مت�س

ّ
اللبناني ني 

ّ
ال�سيا�سي اأ�سّد  من 

پيكو، على الأقّل بجانبها الذي ق�سى بف�سل لبنان عن 

اإىل  التق�سيم  م�رسوع  اإّده  العميد  َب 
َ

ن�س �سورية.  �سائر 

اأّن  اكت�سف  اإذ  ني، 
ّ
الأمريكي ي�ستْثِن  مل  ولكّنه  اإ�رسائيل 

اأو�ساطاً يف نيويورك لها م�سلحة يف الق�ساء على املكانة 

الدولرات  من  كبرياً  ة لبريوت، »لكي متت�ّس جزءاً 
ّ
املالي

للبرتول«.  عوائد  �سورة  يف  املنطقة  على  �ستتدّفق  التي 

ة 
ّ
النفطي الَفورة  اإىل  هي  والإ�سارة  ات 

ّ
ال�سبعيني يف  نحن 

لبنان:  تق�سيم  م�رسوع  يف  تف�سياًل  ومي�سي  ة. 
ّ
العاملي

لي�سّكال  �سورية  اإىل  ان 
ّ
�سين�سم لبنان  و�سمال  »طرابل�س 

ة«. اأّما ما تبّقى من لبنان 
ّ
جزءاً من الدولة العلوّية امل�ستقبلي

ف�سوف ي�سّطر اإىل �سطرين يف�سل بينهما طريق بريوت 

اإىل  - دم�سق، جنوبًا، دولة للم�سلمني والدروز بالإ�سافة 

البقاع  وينق�سم  ني. 
ّ
امل�سيحي دولة  و�سماًل  ني. 

ّ
الفل�سطيني

بدوره بني لبنان و�سورية. وتكون بريوت العا�سمة الحتادّية 

اإّده باأّن �سورية ذاتها  ة. واأفاد 
ّ
للبنان اأو ت�سبح مدينًة حر

 
ّ
ة ودرزّية. غني

ّ
م اإىل ثالث دول: علوّية و�سّني

ّ
�سوف تق�س

ما  اإىل  ر 
ّ
يتكر �سوف  التوّقع  هذا  اأّن  اإىل  النظر  لفت  عن 

ل نهاية مع بدء الأزمة الدموّية ال�سورّية وبكّل النربات 

ة.
ّ
احلا�سمة اليقيني

عليها  يقوم  التي  اإّياها  التعويذة  بتكرار  اإّده  يختم   

 مفتاح ظهور املعجزة 
ّ
النظام اللبنايّن: التعاي�س الطائفي

ر ت�سميمه على التعاي�س بني امل�سلمني 
ّ
القت�سادّية، فيكر

ني »ومن اأجل اأن تعود اإىل بريوت تلك املكانة 
ّ
وامل�سيحي

ة 
ّ
العربي الدول  كّل   

ّ
يهم والتي  اإليها  و�سلْت  التي  ة 

ّ
املالي

لبنان  وجود  باأّن  لعتقادي  ذلك  كّل  عليها.  حتافظ  اأن 
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على  باٍق  )»اإّده  البقاء«  على  قادر  غري  �سغري   
ٍّ
م�سيحي

لتق�سيم  مقّدمة  لبنان  تق�سيم  باري�س:  ويف  ت�ساوؤمه... 

ل 
ّ
�سورية والعراق ودول اأخرى«، ال�سفري، 2٨ كانون الأو

/ دي�سمري ١٩٧٥(.

اأربعة  بعد  نبوءاته.  تتحّقق  اأن  قبل  اإّده  العميد  تويّف   

اأّن  لنعلن  الوقت  من  يلزم  كم  نبوءته،  عل  ف 
ّ
وني عقود 

العميد رميون اإّده اأخطاأ يف توّقعاته؟ ورمّبا لنت�ساءل ملاذا مل 

َت�سدق نبوءته؟

موؤامرة  نظرّية  كّل  الهام�س:  على  لي�سْت  مالحظة   

عن�رٍس  على  تنطوي  اأن  من  بّد  ل  اأو  واقع  من  تنطلق 

اإىل  اإّده  العميد  ملّح  اإلخ.  رواية،  ر، 
ّ
تطو حدث،   ،

ٍّ
حقيقي

ة 
ّ
 يف نظرّيته عن املوؤامرة: الفورة النفطي

ٍّ
مو�سوع حقيقي

منع  ها  �سُ َ
غر الّتق�سيم  موؤامرة  اإذاً،  ات. 

ّ
ال�سبعيني مطلع 

لبنان من اأن يفيد منها. هنا التق�سيم و�سيلة. الغريب هو 

 / ونفط  اإّده  عند  تق�سيم   / نفط  بني  العالقة  التماثل يف 

ة، املعادلة للتق�سيم، عند �سعد حميو. 
ّ
كونفدرالي

خماتالت امل�شاريع

 يتحايل على مْكر، اإذ ل 
ٌ
الفكر الكا�سف للموؤامرات فكر

العظم يف  قولة �سادق  دة من دون مكر، على 
ّ
موؤامرة جي

 حاذق عن ال�ست�رساق واملوؤامرة. كا�سف امل�ساريع هو 
ٍّ
ن�س

الراآئي يف ما وراء الظاهر، ي�ست�رسف م�سقباًل قيد الإعداد، 

ة يف ن�سيٍج حُمكم، اإلخ. ويزداد املكر 
ّ
ل القطبَة املخفي

ُ
ين�س

مراوغًة عندما ي�ستبطن اأكرث من طبقة من املكر. حتى اإّن 

»امل�ساريع«، ل تنطبق عليه قولة  كا�سف املوؤامرات، عفواً 

»جّل من ل يخطئ« لأنّه يخطئ دومًا. 

ة الأ�ستاذ حمّمد ح�سنني هيكل 
ّ
معّلم ال�سحافة العربي  

�ساحب باع طويل يف ك�سف خماتلة »امل�ساريع«. يف مقابلة 

مع الأهرام )2٥ / ٥ / 2٠١٥( يبلغك اأّن ما تظّنه »ربيعًا 

ة 
ّ
عربي بلدان  �سّتة  �سملت  ة 

ّ
�سعبي حركات  اأي   - اً« 

ّ
عربي

ة - 
ّ
ة والكرامة الإن�ساني

ّ
ّية والعدالة الجتماعي

ّ
نادْت باحلر

اإن هو اإّل »�سايك�س-پيكو جديد« لتق�سيم املنطقة وتقا�سم 

اكت�سف هيكل ل م�رسوعًا واحداً  واملواقع. وقد  مواردها 

 »
ّ
بل ثالثة م�ساريع ون�سف امل�رسوع �سّلمها »الربيُع العربي

�سه 
َ
وغر  »

ّ
اإ�رسائيلي امل�رسوع  »ن�سف  املنطقة.  مفاتيح 

ي�ستتبعه  ما  فداحة  على  ة. 
ّ
الفل�سطيني ة 

ّ
الق�سي اإجها�س 

يبقى »ن�سف م�رسوع«. 

 
ّ
 - اأمريكي

ّ
امل�رسوع الأّول املتكامل هو م�رسوٌع غربي  

 .
ّ
 - �سيعي

ّ
 يروم اإغراق املنطقة يف �رساٍع �سّني

ٌّ
- اأوروبي

لتنظيمات   
ّ
الأمريكي  -  

ّ
الأوروبي الت�سجيع  يف  ويتجّلى 

لوي�س  برنارد  اقرتاحات  واإحياء  امل�سلمني«  »الإخوان 

 
ٍّ
 - اإ�رسائيلي

ٍّ
با�ستبدال ال�رساع يف املنطقة من �رساع عربي

. واأّول ما �سوف يجري تق�سيمه 
ّ
 - فار�سي

ٍّ
اإىل �رساٍع عربي

ل العراق بل نفط العراق، مع اأّن هيكل ل يفيدنا بني َمن 

وّمن �سوف تكون الق�سمة. 

ي�سف   .
ّ
تركي  -  

ُّ
عثماين م�رسوٌع  الّثاين  وامل�رسوع   

ي�سعب  »خميف،  باأنّه  �سورية  يف  ا 
ّ
تركي تدّخل  هيكل 

ة 
ّ
ا التي كانت �سحي

ّ
تقدير عواقبه«. لكّنه يالحظ اأّن تركي

�سايك�س بيكو »هي الآن اأمام اإغراء اأن تكون �رسيكاً يف 

ته يف ال�سابق. مع ذلك، 
ّ
الإرث اجلديد بعدما كانت �سحي

 عاجز عن 
ّ
ي م�رس اأّن امل�رسوع العثماين

ّ
يرى كبري �سحافي

 وَملء الفراغ. 
ّ
 العربي

ّ
وراثة امل�رسوع القومي

حمدوٌد  لكّنه   
ٌّ
اإيراين فم�رسوٌع  امل�ساريع  ثالث  اأّما    

بامل�سافات  اجلغرافية  ت�سعها  عديدة  »لأ�سباٍب  اإطاره  يف 

امل�رسوع  هذا  اأّن  جانب  اإىل  بالثقافات  التاريخ  وي�سعها 

جيته الآن هي الّدفاع«.
ّ
حتت احل�سار، وعليه فاإّن ا�سرتاتي

ًا يف دّقة و�سواب الّنبوؤات جميعها مع 
ّ
ميكن التاأّمل ملي  

التوّقف وال�ستمتاع بنوٍع خا�سٍّ باحل�سار امل�رسوب على 

احل�سد  يف  د 
ّ
املتج�س  

ّ
الدفاعي وطاَبعه   

ّ
الإيراين امل�رسوع 

ة يف �سورية، ونفوذ 
ّ
 يف العراق، امللي�سيات ال�سيعي

ّ
ال�سعبي

حزب الله املتعاظم يف لبنان حتى ل نذهب بعيداً فن�سل 

ي اليمن. 
ّ
اإىل حوثي

كاأنّه  يجيء  ول  يجيء  وهو  الديب!  جاء  �سيحُة  هي   

ٍة. وقد يكون الذئب خمتبئاً يف جرود 
ّ
ٍة رحباني

ّ
يف م�رسحي

ة 
ّ
اللبناني الأخبار  جريدة  تكت�سف  اأن  يكفي  عر�سال. 

به 
ّ
وتدر  ،

ّ
اللبناين اجلي�س  مع  تعمل  ة 

ّ
بريطاني اٍت 

ّ
قو وجود 

اإطار  ة، يف 
ّ
ال�رسقي ال�ستطالع على احلدود  ات 

ّ
تقني على 

ة على 
ّ
اً يف »احلرب الكوني

ّ
م�ساهمة بريطانيا املجازة ر�سمي

ال�سورّية، حتى   - ة 
ّ
اللبناني احلدود  على جبهة  الإرهاب« 

 فينا« )١٩ / ٩ / 2٠١٧( 
ّ
ت�سيح اجلريدة »�سايك�س حي

�ساحب   ،
ّ
الربيطاين  

ّ
ال�سيا�سي على  القب�س  األقت  وقد 

اجلي�س  اإىل  مت�سّلاًل  القرن،  ذي  ال�ستعمارّي  امل�رسوع 

وتنظيم  الّن�رسة  جبهة  على  احلدودّية  حربه  يف   
ّ
اللبناين

 
كل نظرية مؤامرة تنطلق من واقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
أو ال بد من أن تنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي
على عنصر حقيقي، حدث، تطور، روايــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
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بعُد الحتفال بتمجيد  التي مل يهداأ  داع�س، تلك املعركة 

القرود(  )ل  اجلرود«  ة »فجر 
ّ
املدّوية يف عملي انت�ساراتها 

ة حلزب الله. 
ّ
املعّززة بالنت�سارات الإلهي

و�شوا�س التدبري

الله  ي حزب 
ّ
اإعالمي اأحد  ا�س 

ّ
في يعلن حبيب  من جهته، 

 )ال�سفري، 2٣ / ٤ / 2٠١٦( اأّن ما ت�سهده املنطقة 
ّ
اللبناين

ات 
ّ
الآلي يف  اختالٍف  مع  ل�سايك�س-پيكو   

ٌ
ا�ستمرار هو 

ة 
ّ
اإقليمي وحفاٍظ على الأهداف واملكت�سبات »ثّمة حروٌب 

ة، 
ّ
راهنة ت�سهدها املنطقة من خالل عنا�رس واأدوات حملي

النخراط  عن  مبناأى  وهم  امل�ستعِمرين،  مل�سالح  خدمة 

 فيها«. 
ّ
الفعلي

، فاحلروب 
ّ
ا�س بالّتجزئة كم�رسوع م�ستمر

ّ
ل يكتفي في  

راد منها يف نهاية املطاف اإعادة تفتيت 
ُ
ة الراهنة »ي

ّ
الإقليمي

ة 
ّ
ناتها الديني

ّ
املنطقة من خالل العودة بها اإىل اأ�سغر مكو

مبا  ت�سكيلها  اإعادة  وتاليًا  ة، 
ّ
والقومي ة 

ّ
والإثني ة 

ّ
واملذهبي

ي�سمن الإبقاء على ما اأنتجه �سايك�س-پيكو من مكا�سب 

املكا�سب  طبيعة  ما  طبعًا  الكاتب  يفيدنا  ل  وامتيازات«. 

هذا  كّل  اإىل  احلاجة  ملاذا  لنا  ي�رسح  ول  والمتيازات، 

ة �سايك�س-پيكو متلك ذلك املقدار 
ّ
التفتيت اإذا كانت اتفاقي

من املكا�سب والمتيازات. 

»امل�رسوع«  اإىل خ�سائ�س  زة 
ّ
املمي ا�س 

ّ
في اإ�سافة  اأّما   

وكلمة  التدبري«.  »و�سوا�س  ت�سميته  جتوز  ما  يف  فتكمن 

اأعاله  ا�س 
ّ
في يك�سفها  التي  ات 

ّ
ال�سرتاتيجي اأّن  هنا   

ّ
ال�رس

»مدرو�سة ومربجَمة �سلفاً«. على اعتبار اأنّه يجب اأن ُتعاب 

ملا  خّططت  هي  اإن  وقيادات  وحكومات  ودول  �سعوٌب 

وتزّودت  حتقيقه  و�سائل  واختارت  و�سّممْت  اإليه  تهدف 

بها. بل اإّن ما ي�ستوجب الإدانة هو اأن ت�سع دولة اأو قوة 

ة، ح�سب الأحوال والظروف، لهذا 
ّ
ما عّدة خَطط احتمالي

يريد  هل  ة. 
ّ
والقومي ة 

ّ
الوطني اأهدافها  من  ذاك  اأو  الهدف 

والعتباط  والفو�سى  العفوّية  باأّن  اإقناعنا  ا�س 
ّ
في حبيب 

هي  هي  الله«  �ساء  والـ»اإن  والـ»تقريبًا«  والغمو�س 

ل  حتى   ،
ّ
ال�سرتاتيجي التدبري  يف  واحل�سنات  الف�سائل 

نقول هي طبائع العرب الأ�سيلة؟ 

جلدتنا.  اأبناء  من  ون 
ّ
اجليوا�سرتاتيجي اأمرهم  غريٌب   

اخل�سوم  ات 
ّ
ا�سرتاتيجي لنا  يك�سفوا  اأن  منهم  ننتظر 

لنا  يعّدوا  واأن  �سلفًا«  واملربجمة  »املدرو�سة  والأعداء، 

»خططًا مدرو�سة ومربجَمة �سلفًا« ملواجهتها، فاإذا جّل ما 

يف جعبتهم هو اإقناعنا باأّن اخل�سوم والأعداء... يخّططون! 

واأّن خططهم »مدرو�سة ومربجمة �سلفًا«.

عنزة ولو طارت!

بحدِث  ا�سطدم  قرن،  منذ   
ّ
امل�ستمر »امل�رسوع«  اأّن  لو  ماذا 

 حمّدد �سّكل تقّطعًا يف ا�ستمرارّيته؟ 
ّ
زمني

 
ّ
القومي املوؤمتر  اأ�سدر  ال�سورّي،   

ّ
الكيميائي اأزمة  مبنا�سبة 

 بيانًا ا�ستباقيًا �سّد »الت�سعري اخلطري واملحموم نحو 
ّ
العربي

ة ال�سورّية« 
ّ
التح�سري ل�سّن العدوان على اجلمهورّية العربي

ل »القوى التي متار�س عدوانها على الأّمة منذ توقيع 
َ
من قب

م�سل�سِل  يف  بلفور،  وعد  واإعالن  �سايك�س-پيكو  اتفاق 

ة 
ّ
، حتى يومنا هذا«. وقد هاجم البيان اجلامعة العربي

ِّ
م�ستمر

وغري  مك�سوف   
ّ
عربي غطاء  بتقدمي   

ّ
»اخلياين موقفها  على 

ر للعدوان على �سورية« )٣١ اآب / اأغ�سط�س 2٠١٣(. 
ّ
مرب

ة« يف 
ّ
اأّن القارئ قد لحظ هذه الالزمة »اجلدلي ل بد من 

ِعلم »َك�ْسف الغطاء«: »الغطاء« دائمًا »مك�سوف«. 

 
ّ
�سدر املوؤمتر القومي

ُ
مل يح�سل عدوان على �سورية. ومل ي  

 للجمهور والأن�سار ملاذا اأحجمت القوى 
ّ

 بيانًا يف�رس
ّ
العربي

ف، عن 
ّ
ذاتها، التي متار�س عدوانها على الأّمة منذ قرن وني

ال�سورّية يف �سيف  ة 
ّ
العربي �سّن عدوانها على اجلمهورّية 

العام 2٠١٣. معروف اأّن وقف العدوان ارتبط بقراِر اّتخذه 

. اأمل 
ّ
حاكم �سورية بت�سفية تر�سانته من ال�سالح الكيميائي

، واحلالة هذه، اأن يهّنئ 
ّ
 العربي

ّ
يكن يفرت�س باملوؤمتر القومي

ة، التي جلاأْت 
ّ
ة بالقرار احلكيم، واملناورة الذكي

ّ
الأّمة العربي

 منذ قرن 
ّ
اإليها القيادة ال�سورّية، لإحباط العدوان امل�ستمر

اأّن فكرة »القوى التي  اأم  ولو يف هذه احللقة من حلقاته؟ 

�سايك�س- اّتفاق  توقيع  منذ  الأّمة  على  عدوانها  متار�س 

، حتى يومنا 
ّ
پيكو واإعالن وعد بلفور، يف م�سل�سل م�ستمر

فالأحرى  دبر،  من  اأو  قبل  من  ال�ستثناء  ياأتيها  ل  هذا« 

 
ّ
العربي  

ّ
القومي املوؤمتر  تراه  اأم  النظر عن ال�ستثناء؟  غ�ّس 

لقوى  التنازل  هذا  مْثل  الأ�سد  الرئي�س  تقدمي  عار�س  قد 

العدوان فاآثروا كبت نقدهم والتذّمر، ما دام النظام يخو�س 

مواجهته ال�سارية �سّد »القوى التي متار�س عدوانها على 

الأّمة منذ توقيع اّتفاق �سايك�س-پيكو واإعالن وعد بلفور، 

، حتى يومنا هذا«؟ 
ّ
يف م�سل�سٍل م�ستمر

ة هي 
ّ
امل�ستجّدات يف اخلرائطي اأدخلت  حركة حما�س   

املّتحدة  الوليات  بني  اجلديد  التحالف  اأّن  اأبلغْتنا  اأي�سًا. 

جديدة  خريطة  ر�سم  اإىل  »يهدف  وداع�س  واإ�رسائيل 

ة اإعادة تق�سيم ا�ستناداً اإىل النق�سامات 
ّ
للمنطقة يف عملي

العراق«.  يف  يجري  كما  ة، 
ّ
والعرقي ة 

ّ
واملذهبي ة 

ّ
الطائفي

واأ�سافت اأّن غر�س هذا التق�سيم توجيه �رسبةٍ اإىل حمور 

من ظاهرة  املنطقة خدمًة لإ�رسائيل م�ستفيداً  املقاومة يف 

»دور  حيث  )طبعاً(  مك�سوف  عمٍل  تق�سيم  وفق  داع�س، 
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الدور  ياأتي  بينما  اإنهاء �سايك�س-پيكو،  داع�س يتمثل يف 

جديد«.  �سايك�س-پيكو  خلق  عرب  ة 
ّ
املر هذه   

ّ
الأمريكي

باأّن  )ال�سفري، ٦ / ١٠ / 2٠١٤(. ما دامت احلركة ت�سّلم 

اإنهاء �سايك�س-پيكو، يجوز ال�سوؤال:  داع�س �سوف يتوىّل 

ني 
ّ
قومي  - والي�سارو  ني 

ّ
والقومي ني 

ّ
بالإ�سالمي حرّياً  األي�س 

اً 
ّ
»�رس التق�سيم  مادام  ة 

ّ
التاريخي املهّمة  بتلك  الرتحيب 

وهم  ني 
ّ
البعثي من  خ�سو�سًا  الواجب  والرتحيب  مطلقاً«. 

عندما ت�سّلموا احلكم يف �سورية والعراق رفعوا اليافطات 

عنك  دع  احلدود«  على  ثورة  »البعث  تعلن  احلدود  على 

�سعارهم »ل حدود ول يهود«. وبقيت احلدود وبقي ال�سعار 

على احلدود واليهود على احلدود. 

 
ّ
 الأمريكي

ّ
يف تلك الأثناء، كانت طائرات �سالح اجلو  

 اإليها 
ّ
ني، قبل اأن تن�سم

ّ
تطري ومعها طائرات احللفاء الغربي

مواقع  على  حممها  فتقذف  ة، 
ّ
الرو�سي ة 

ّ
احلربي الطائرات 

را�سخ  التحالف  ذلك،  ومع  و�سورية!  العراق  يف  داع�س 

كالّطود بني اإ�رسائيل واأمريكا وداع�س!

وهي عنزة ولو طارت!  

»خطوط الدم«: درا�شة حالة

رالف بيرتز ل يّدعي اأنّه �سديٌق للعرب. لكّنه اأدىل بدلوه يف 

احلوار الدائر حول م�ستقبل املنطقة واإعادة ر�سم خرائطها 

ُتدر�س،  اأن  ت�ستحّق  حالٍة  درا�سًة  مقاُله  ي�سّكل  حيث 

خني وحمّللني عرٍب 
ّ
اأّن عدداً ل باأ�س به من موؤر خ�سو�سًا 

تلّقفوه مبا هو ُلقيا تك�سف لنا اخلريطة املنتظرة.

عدد  يف  مقاًل  بيرتز  رالف  املتقاعد  العقيد  ن�رس   

امل�سّلحة«  ات 
ّ
القو »جمّلة  من   2٠٠٦ يونيو   / حزيران 

ة 
ّ
»العبثي احلدود  يدين   Armed Forces Journal ة 

ّ
الأمريكي

ون 
ّ
»اأوروبي فر�سها  التي  الأو�سط  ال�رسق  يف  هة« 

ّ
وامل�سو

الوليات  )كاأّنا  ني 
ّ
والفرن�سي ني 

ّ
الربيطاني يق�سد  ون«، 

ّ
اأناني

املّتحدة مل يكن لها عالقة بالمر يف موؤمتر باري�س ١٩١٩ 

اأي  من  الإ�سالم  ئ 
ّ
يرب اإذ  وهو  ترتيبات(.  من  تاله  وما 

ة عن تلك احلدود القاتلة وعن الدماء التي �سفكْتها، 
ّ
م�سوؤولي

الدماء وف�سل دول  ني، ين�سب �سفك 
ّ
مبا فيها دماء الأمريكي

. املق�سود 
ّ

 بحدوٍد غري قابلة للم�س
ّ

املنطقة، اإىل حترمي امل�س

مكتوٌب  املقال  لأّن  خ�سو�ساّ  ني 
ّ
الأمريكي دماء  بالدماء 

حتت وطاأة عدوان ١١ اأيلول / �سبتمرب 2٠٠١ على مركز 

 للعراق. 
ّ
 بنيويورك والحتالل الأمريكي

ّ
التجارة العاملي

الكبري  الأو�سط  ال�رسق  هي  مبا  املنطقة  بيرتز  يتناول   

ة اإعادة 
ّ
الذي ي�سمل باك�ستان واأفغان�ستان، وله اآراء يف كيفي

تركيب هذين البلدين ومعهما اإيران اأي�سًا. اأّما بالن�سبة اإىل 

ة فهذا ما لديه: 
ّ
املنطقة العربي

ة« ت�ستحّق اأن تتجّزاأ ثالثًا:
ّ
ال�سعودّية: »دولة غري طبيعي  

١ تو�سيع حدود الأردن على ح�سابها �سماًل

2 ا�ستعادة اليمن لع�سري وجنران وجيزان جنوبًا

ة
ّ
ة النفطي

ّ
ة ال�رسقي

ّ
٣ تخلي�س اململكة من املناطق ال�سيعي

واملدينة  مّكة  يف  م�سلمة«  »فاتيكان  من  نوٍع  اإن�ساء   ٤

يحكمها بالتناوب حّكام م�سلمون من كاّفة اأنحاء الأر�س. 

يا�س وجند. 
ّ
فال يبقى لآل �سعود اإّل منطقة الر

ثالثة  اإىل  احتالله  عند  تق�سيمه  الأحرى  كان  العراق:   

كيانات. يف كّل الأحوال، يقرتح بيرتز ف�سل كرد�ستان عن 

اإيران  اأكراد  مع  الكربى«  »كرد�ستان  لإن�ساء  العراق  �سائر 

العراق  ة يف جنوب 
ّ
ا )و�سورية(، ولإن�ساء دولة �سيعي

ّ
وتركي

 اإىل 
ّ
متوا�سلة مع اإيران ولكن بعد تخلي�سها من اأجزاء ُت�سم

ة 
ّ
ة النفطي

ّ
بالو�س�ستان وخوز�ستان. واإىل هذه الدولة ال�سيعي

ة، 
ّ
والنفطي ة 

ّ
العربي خوز�ستان  ت�سمل  باتْت  التي  املو�ّسعة 

 اإمارة 
ّ
 للخليج، ميكن �سم

ّ
وامل�سيطرة على ال�ساحل ال�سمايل

ة(.
ّ
اأبوظبي )النفطي

 
ّ
م �سورية من منفِذ اإىل البحر بعد �سم

َ
يف الغرب حُتر  

ما  ا�ستعادة  اأجل  من   
ّ
اللبناين ال�ساحل  اإىل  �ساحلها 

يه »فينيقيا«. 
ّ
ي�سم

ة، 
ّ
ة والكاتبة الأمريكي

ّ
رت روبِن رايت، ال�سحافي

ّ
ت�سو  

ل خريطة جديدة لل�رسق الأو�سط« 
ّ
�سيناريو بعنوان »تخي

ت�ستلهم   )2٠١٣ �سبتمري   / اأيلول   2٨ تاميز،  )نيويورك 

ل فيها من اأجل  رها وتف�سّ
ّ
فيه »حدود الّدم« لبيرتز فتطو

التوزيع  هذا  مبوجب  بلداً«.   ١٤ اإىل  بلدان   ٥ »حتويل 

اجلديد، ت�ستقّل كرد�ستان ال�سورّية، وينق�سم باقي �سورية 

و�سوًل  ة 
ّ
والالذقي الرئي�سة  املدن  ي�سمل  الذي  الغرب  بني 

 
ّ
ال�سّني ال�سوري  ال�رسق  يندمج  فيما  الدروز،  جبل  اإىل 

تاركًا  »�سّن�ستان«،  لتكوين   
ّ
العراقي  

ّ
ال�سّني الو�سط  مع 

ة 
ّ
 لت�سكيل »�سيع�ستان«، اأّما اجلزيرة العربي

ّ
اجلنوب العراقي

 
ّ
ة ت�سم

ّ
ة، ومنطقة غربي

ّ
فيجري تق�سيمها اإىل منطقة �سمالي

ة متاخمة لليمن، وترتك جند لالأ�رسة 
ّ
احلجاز، واأخرى جنوبي

ال�سعودّية لت�سّمى »وّهاب�ستان«، بعد اأْن تف�سل عنها املنطقة 

وجنوب،  �سمال  بني  تق�سيمه  فيعاد  اليمن  اأّما  ة. 
ّ
ال�رسقي

ة ليبيا 
ّ
ة الأمريكي

ّ
ويطاول التق�سيم الذي تقرتحه ال�سحافي

يبقى  وفّزان. ول  بنغازي وطرابل�س  اأجزاء هي  ثالثة  اإىل 

خارج التق�سيم اإل لبنان واإ�رسائيل والأردن.

خريطة بيرتز اجلديدة للمنطقة مزيٌج من خريطة عقاب   

مركز  على  الهجوم  يف  رعاياها  لدور  ال�سعودّية  ة 
ّ
للعربي

 بنيويورك العام 2٠٠١، ومن ا�ستعارٍة خلريطة 
ّ
التجارة الدويل
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برنارد لوي�س الداعية اإىل اإعادة تكوين املنطقة لكي تتطابق 

ة. 
ّ
ة واملذهبي

ّ
ة والديني

ّ
فيها خرائط الدول مع التكوينات الإثني

غ، تو�سعة حدود 
َ
ومن اأبرز معامل تلك اخلريطة، متعّددة ال�سي

 - دول  ثالث  اإىل  العراق  وتق�سيم  �سيناء،   
ّ
لت�سم اإ�رسائيل 

ة - وف�سل عرب�ستان عن اإيران واأجزاء 
ّ
كردّية و�سّنية و�سيعي

اأخرى من هذه الأخرية لتكوين دولة بلو�س�ستان.

منذ  للمنطقة  املقرتحة  خريطته  لوي�س  برنارد  عر�س   

م�ست�سارًا  لوي�س  �سار  لحقًا،  املا�سي.  القرن  ات 
ّ
�ستيني

واملنطقة.  العراق  ل�سوؤون  والبن  الأب  بو�س  جورج  لدى 

 للعراق. وله ما له من اجتهادات 
ّ
ن�سح بالحتالل الأمريكي

امل�ساألُة  كانت  اإذاً  ة. 
ّ
الإيراني ال�سلطة  فات 

ّ
ت�رس تف�سري  يف 

م�ساألَة اآراء واقرتاحات و... م�ساريع. وال�سوؤال، ملاذا مل ياأخذ 

الأخرية  العقود  يف  ة 
ّ
عدواني الأ�سّد  ون 

ّ
الأمريكي وؤ�ساء 

ّ
الر

من  هل  ة؟ 
ّ
النيو-تق�سيمي ني 

ّ
ال�ست�رساقي �سيخ  بخريطة 

تنعقد  املقرتحات مل  تلك  باأّن  الفرتا�س  اآخر غري  جواب 

يف  تقع  اأنّها  تعترب  القوى  مراكز  من  وازنٌة  ة 
ّ
اأغلبي عليها 

ة امل�سّماة »م�سلحة الوليات املّتحدة 
ّ
خانة القاعدة الذهبي

ة اإىل الآن ل تخدم 
ّ
ة«. ول يبدو اأّن اأّي اإدارٍة اأمريكي

ّ
الأمريكي

ة )ويبدو اأّن كّل الإدارات 
ّ
ة العليا الأمريكي

ّ
امل�سلحة الوطني

ة 
ّ
ة املتعاقبة حتى الآن ل تخدم اإّل امل�سلحة الوطني

ّ
الأمريكي

غزوتها  بعد  العراق  اأمريكا  م 
ّ
تق�س مل  يكن،  ومهما  العليا(. 

معًا  واملمانعني  ني 
ّ
الليربالي اآمال  بت 

ّ
فخي الثانية،  اأو  الأوىل 

ة 
ّ
بالإ�سافة اإىل اأ�سحاب النظرّية التي تقول بالعالقة احلتمي

بني التق�سيم وال�سيطرة على الّنفط.

ة، وح�ساب امل�سالح 
ّ
ة العليا الأمريكي

ّ
امل�سلحة الوطني  

حقبٍة  يف  واإدارتها  احلاكمة  الطبقة  حتّددها  كما  عموماً، 

نة من وليتها، هو ما يجري اإغفاله با�ستمرار يف ر�سد 
ّ
معي

كان  هل  ر�سمها.  اإعادة  اأو  اخلرائط  ر�سم  اأو  »امل�ساريع« 

اإحدى  ال�سعودّية هي  ة 
ّ
العربي اأّن  املتقاعد يجهل  ال�سابط 

ركيزتني لأمريكا يف املنطقة )مع اإ�رسائيل( بل هي الدجاجة 

اأكرب زبون  بكونها  تبداأ  بالده،  تبي�س ذهباً لقت�ساد  التي 

ملبيعات ال�سالح ول تنتهي فوائد ا�ستتباعها مع الإيداعات 

فروع  ويف  اخلزينة  �سندات  ة يف 
ّ
الرتليوني وال�ستثمارات 

ال�سيطرة  غرور  من  بدافع  اأنّه،  اأم  القت�ساد؟  من  �سّتى 

الآن!(  اإىل   - العامل  يف  ع�سكرّية  ة 
ّ
قو )لأكرب  الع�سكرّية 

مر�سومة  بخطوٍط  ولو  ال�سعوب،  مب�سائر  اللعب  و�سهوة 

ة ال�سعودّية ينتقم 
ّ
على ورق، ظّن اأنّه بتقطيعه اأو�سال العربي

ل�سحايا عدوان احلادي ع�رس من اأيلول / �سبتمرب، فاإذا هو، 

على الورق اأي�سًا، يقتل الدجاجة التي تبي�س ذهباً لبالده!

بتاأييد  ة 
ّ
اخلرائطي بيرتز  مقرتحات  بع�س  حظيْت   

ة للمنطقة، اكت�سفوا 
ّ
اتي

ّ
ني عرب، ذوي قراءاٍت هوي

ّ
ليربالي

فوَجب  يجب،  ممّا  اأكرب  العراق  اأّن   2٠٠٣ العام  بعد 

التف�سري  اأن�سار  كثرياً  معهم  يختلف  ومل  حتجيمه. 

للعراق  اأمريكا  احتالل  خّل�سوا  الذين   
ّ
امل�ساريعي

ماألوفًا  بات  انعكا�ٍس  يف  وذلك  تق�سيمه.  اأوحد:  بهدٍف 

ة 
ّ
الإمرباطوري منذ  العتيقة  ة 

ّ
ال�ستعماري للقاعدة  عندنا 

 لُت�سيطر!« Divide and Rule التي انقلبت 
ْ
م

ِّ
ة: »َق�س

ّ
الروماني

م« وقد باتت ال�سيطرة هي 
ّ
 لتق�س

ْ
عندنا ف�سارت »�سيِطر

الو�سيلة والتق�سيم هو الهدف. 

ة يف خريطة بيرتز اأنّه 
ّ
يزيد من العبقرّية الإ�سرتاتيجي  

بل  لأمريكا  ذهبًا  تبي�س  التي  الدجاجة  بذبح  يكتفي  ل 

ة ل تقّدر لأبرز اأعدائها واأعداء 
ّ
يقّدم اأي�سًا هدّية تاريخي

ة. يَهبها 
ّ
ة الإيراني

ّ
ة ال�سعودية - اجلمهورّية الإ�سالمي

ّ
العربي

ذي   
ّ
النفطي العراق  جنوب  يف  ًا 

ّ
�سّكاني �رسيطًا  بيرتز 

ة، يتوا�سل مع اإيران ومناطق الّنفط فيها، 
ّ
الأكرثّية ال�سيعي

عة على 
ّ
ة املو�س

ّ
ة الإيراني

ّ
بحيث تهيمن اجلمهورّية الإ�سالمي

ة 
ّ
ال�سمالي ال�سّفة  على  ة 

ّ
اإيراني  - ة 

ّ
عربي ة 

ّ
�سيعي كتلٍة  اأكرب 

اإىل  الع�سكرّية  ة 
ّ
والقو ة 

ّ
النفطي باملوارد  معّززة  للخليج، 

جنوبه  وعلى  اخلليج  على  وتهيمن  ة، 
ّ
ال�سّكاني الكثافة 

بيرتز  ال�سابط  ر 
ّ
قر بعدما  خ�سو�سًا  ال�سعودّية،  ة 

ّ
والعربي

ة اإليها! 
ّ
 اأبو ظبي النفطي

ّ
�سم

�سّدام  َدها  تهدَّ التي  املنطقة  هي  هذه  فقط:  للّتذكري   

التي خا�ست  ح�سني عندما احتّل الكويت، وهي املنطقة 

ون حرب اخلليج الأوىل 
ّ
الوليات املّتحدة وحلفاوؤها الغربي

ل�سّد ذلك اخلطر عنها. 

اأ�شدقاء ينتقدون...

الآخر  مع  طريف  متعاك�س   
ٌ
حوار دد  ال�سّ هذا  يف  يدور 

ة، 
ّ
. الليربايّل �ساحب عقدة الّنق�س من الكولونيالي

ّ
الغربي

ة خربت بيتك. ول تزال. 
ّ
يوؤّكد لك اأّن التفاقي

الغرب،  جهَة  املنا�سبة،  على  املعّلقني  من  كرثًة  فاإّن   

ميار�سون النقد اأو حتميل الّنف�س الذنب على نف�س منوال 

الأو�سط«.  ال�رسق  بت 
ّ
خر التي  »اخلريطة  �سايك�س-پيكو 

مع اأّن البع�س بات ي�سّكك يف تلك املقولة. 

 �سارك يف موؤمتر »مئة 
ّ
 اأمريكي

ٌّ
�ستيفن هايدمان، اأكادميي  

الأو�سط«،  لل�رّسق  نظاٌم جديٌد  عام على �سايك�س-پيكو: 

الكتائب،  حزب  اأفكار  م�سنع  امل�ستقبل«،  »بيت  يف 

ل. يف مداخلته، عر�س هايدمان جملة 
ّ
ل�ساحبه اأمني اجلمي

خرائط معّدة لتق�سيم املنطقة )ال�سفري، 2٨ / ٥ / 2٠١٦(. 

ني يف �سوؤون ال�رسق 
ّ
املفارقة يف اأمر بع�س اخلرباء الأمريكي
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الأو�سط، من اأ�سدقاء العرب، اأنّهم يعطوننا من كي�سنا ما 

يزيدونا علمًا عن  اأن  بدل  ن�سمع،  اأّن  نحّب  اأنّنا  يعتقدون 

ة. 
ّ
ات وال�سيا�سات الأمريكي

ّ
ال�سرتاتيجي

اجّتاهني  ة �سايك�س فعادًة ما يتوّزع يف 
ّ
اتفاقي اأّما نقد   

حداثوّية  والبعد  احلداثوّية  بني  املتعاك�سة  املرايا  بح�سب 

بريطانيا  لوم  هو  الأّول  الّنقد  اجّتاه  ا�ستعمارّية.  والبعد   /

وامل�سالح  الأفكار  املنطقة  على  �ستا 
َ
فر لأنّهما  وفرن�سا 

 
ّ
�سوخ املحّلي

ّ
ة التي تفتقر اإىل الر

ّ
واأ�ساليب الإدارة الأوروبي

ة. وعادًة ما يعني ذلك اأنّهما فر�ستا عليها 
ّ
ة املحّلي

ّ
وال�رسعي

تر�سيمة »الأّمة يف دولة«. ويلتحق بهذا النقد اإهمال تلك 

امل�ساألة  انتعا�س  وحي  من  ات 
ّ
الأقلي مل�ساألة  الرت�سيمة 

الكردّية يف �سورية بعد العام 2٠١١.

ة لأنّها مل 
ّ
اأّما الجتاه الآخر فيوّجه الّنقد للقوى الغربي  

ترتك وراءها »اأمماً يف دول« واإّنا تكّتالت قبائل وجماعات 

ة اأو 
ّ
 بع�سها اإىل بع�ٍس على يد الإدارة الفرن�سي

ّ
م ة �سُ

ّ
ديني

.
ّ
الوجود الع�سكرّي الربيطاين

امل�ساألة  هذه  اأمام  الكتاب  هذا  �سياق  يف  �سنقف   

بوجَهيها. تكفي الإ�سارة هنا اإىل اإغفال هذا الوجه وذاك 

ًة بتقدمي 
ّ
حلقيقة اأّن بريطانيا اأو فرن�سا مل تعترب نف�سها معني

ني« 
ّ
املحلي »ال�سّكان  ليخدم   

ّ
�سيا�سي ونظاٍم  كيان  اأف�سل 

باأف�سل كيان ونظام يخدم م�ساحلها  ة 
ّ
قدر ما كانت معني

يف ال�سيطرة على الب�رس وال�ستيالء على املوارد. 

ون يوؤّيدون 
ّ
... وحملي

ة 
ّ
امل�سوؤولي ة، ومعها »الغرب«، 

ّ
يف ردٍّ على حتميل التفاقي

 قرن، تولّدْت نزعٌة 
ّ
 للمنطقة على مر

ّ
عن التخريب امل�ستمر

ة بالتق�سيم مبديح حدودها 
ّ
ة ترّد على اّتهام التفاقي

ّ
تنقيحي

ن ال�رسور. 
َ
ة اأو باعتبارها اأهو

ّ
التق�سيمي

 ر�ستم حممود اإىل التفّكر يف �سوؤال: 
ّ
يدعو ال�سحايف  

ة؟ 
ّ
ماذا لو مل يتدّخل الغرب يف املنطقة من خالل التفاقي

ة مدّمرة، بني قوى 
ّ
فيجيب »هل كان ليحدث غري حروب اأهلي

لالإمرباطورّية  موالية  ة 
ّ
وم�ستقر وحماِفظة  قوّية  ة 

ّ
اجتماعي

ة منتف�سة عليها؟«. يف روؤية 
ّ
ة واأخرى ثورّية وقومي

ّ
العثماني

ة 
ّ
العاملي احلرب  ة 

ّ
ع�سي املا�سي،  ل 

ّ
يتحو ة، 

ّ
الكارثي حممود 

الأوىل، اإىل �سورٍة طبق الأ�سل عن احلا�رس، حيث ت�سود 

ني 
ّ
املديني القروّيون  ة ويدّمر 

ّ
الأهلي املدَن الكربى احلروُب 

املنطقة  يف  متدّخلتني  دولتني  غري  يبقى  فال  وينهبونهم، 

وؤ يثبت 
ّ
ا واإيران. لكّن حممود ي�ستدرك باأّن هذا التنب

ّ
تركي

هو  ما  كان ح�سل غري  ملا  �سايك�س-پيكو  يقع  مل  لو  اأنّه 

حا�سل الآن. واخلال�سة »اإّن حتويل هذا اخلارج اإىل فاعٍل 

ة عن الّذات، وقبل 
ّ
مطلق لي�س �سوى اأداٍة لنفي امل�سوؤولي

 الدخول 
ّ
ة نفي فظاعة االأفعال«. لي�س املهم

ّ
نفي امل�سوؤولي

بها حممود،  التي يجزم  بديلة عن  م�ساراٍت  افرتا�س  يف 

لي�س فقط لأّن �سوؤال »ماذا لو؟« ينقل البحث اإىل م�ستوى 

ال�رسب بالرمل، ولكن اأي�ساً لأّن ما يورده من نقٍد على اأّن 

ة لالآخرين اأو للّذات ي�سقط على 
ّ
مو�سوع حتميل امل�سوؤولي

اخلال�سة من خارج ال�سياق واملحاججة التي يقوم عليها 

�سايك�س-پيكو«  من  كبديل  الراهنة  )»اأحوالنا  املقال. 

احلياة، ٣٠ / ٥ / 2٠١٦(. 

يف جماراٍة ملحاججة ر�ستم حممود، ل ي�ستغرب ح�سن   

ما  اإىل  قيا�سًا  ب�سايك�س-پيكو  »العقالء«  ك 
ّ
مت�س ال�سامي 

يجري من حروب راهنة. )»�سايك�س-پيكو كخطيئة وخ�سبة 

التي  املحاججة   )2٠١٦  /  ١٠  /  22 احلياة،  خال�س«، 

 كمثل املحاججة التي تقول 
ّ
ة اخلال�سي

ّ
تقول بدور التفاقي

بدورها يف تخريب املنطقة. لكّن ح�سن ال�سامي، مثله مثل 

ك »العقالء« 
ّ
ر�ستم حممود، ل يفيدنا كثرياً يف جدوى مت�س

ة طاملا اأنّها مل متنع اندلع »احلروب الراهنة«. 
ّ
بالتفاقي

كني 
ّ
املتم�س »العقالء«  اأحد  هو  الأمني  حازم   

ّ
ال�سحايف  

ف نف�سه، وابن قرية 
ّ
، كما يعر

ّ
ب�سايك�س-پيكو. فهو �سيعي

ولول  وال�سورّية.  ة 
ّ
الفل�سطيني للحدود  متاخمة  ة 

ّ
جنوبي

اأو   
ّ
الفل�سطيني ين 

َ
اجلار ة مع 

ّ
التفاقي التي ر�سمْتها  احلدوُد 

ال�سوري، لكان حازم اإّما لجئًا واإّما من رعايا »دولة البعث 

البلدين  يف  �سغرى  ة 
ّ
اأقلي ابن  اإىل  ل 

ّ
لتحو اأي  الأبوّية«، 

ة كربى« يف لبنان القائم 
ّ
اجلارين. يف حني اأّن ال�سيعة »اأقلي

ك الأمني، ابن  ات«. فال عجب اأن يتم�سِّ
ّ
على »ائتالف الأقلي

 مع موا�سلته ال�سعي اإىل 
ّ
ة الكربى، بالكيان اللبناين

ّ
الأقلي

اأي�سًا  ة فيه، ح�سب تعبريه 
ّ
حت�سني �رسوط ال�رساكة ال�سيعي

واأي�سًا )احلياة، ٧ / ١ / 2٠١٦( للعلم، اإّن الأمني، يف معظم 

كتاباته، ينعى على ال�سيعة، على الأقّل بحدود ما هم ممثَّلون 

بوا�سطة حزب الله وحركة اأمل، اأنّهم مل يكتفوا بـ»حت�سني 

ات« بل 
ّ
�رسوط ال�رساكة« اأكرث من اللزوم يف »ائتالف الأقلي

تو�ّسلوا اأي�ساً اإىل ال�سيطرة عليه �سيطرًة حمكمة!

 
كيان أفضل  بتقديم  معنية  نفسها  تعتبر  لم  فرنسا  أو  بريطانيا 
المحليين« »السكان  ليخدم  ونــــــــــــــــــــــــــــظام سياسي 
ونظام  كيان  بأفضل  معنية  كانت  ما  قــــــــــــــــــــــــــــــــدر 
يخدم مصالحها في السيطرة على البشر واالستيالء على الموارد.
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أستاذة جامعية، 
لبنان، تدرس مادة 
االنرثوبولوجيا يف كلية 
كينغز كولدج، لندن.
ترمجة يزن احلاج.

كادمييا من الباطن مقاوالت األ
صناعة األحباث اخلارجّية يف المملكة المّتحدة

ة ميسون سكرية
ّ
ثّمة ف�سيحة كانت تتخّمر اأخريًا يف اجلامعات الربيطاني

يدفعون  الأجانب  الّطاّلب  اأّن  اإىل  ت�سري  مزاعم  ب�ساأن 

تّدعي  لهم.  ة 
ّ
اأكادميي اأوراٍق  لتاأليف  جتارّيني  ظلٍّ  لكّتاب 

الّطاّلب  باأّن  الإعالم  و�سائل  يف  املن�سورة  الّتقارير 

الأجانب يغ�ّسون مبعّدل اأربعة اأ�سعاف مقارنة مع الّطاّلب 

ني، وباأّن الفورة التي �سهدْتها �سناعة كتابة املقالت 
ّ
املحّلي

املاأجورة يف بريطانيا قد انتع�ست بفعل تزايد عدد الّطاّلب 

اأ�سدرت وكالة �سمان اجلودة  الأجانب. يف عام 2٠١٧، 

مع  للّتعامل  اإر�سادّياً  دليالً  ة 
ّ
الربيطاني العايل  التعليم  يف 

ثالٌث عمل  طرٌف  ُينهي  بالّتعاقد«، حيث  »الغ�ّس  م�سكلة 

ة 
ّ
التعليمي �سته 

ّ
موؤ�س اإىل   

ّ
ثم من  ُيقّدمه  الذي  الطالب 

هذه  ت�سّكله  الذي  »اخلطر«  من  »عمله«، حمذرة  اأّنه  على 

ة يف »الأمانة، والّنزاهة، 
ّ
املمار�سات على املعايري الأكادميي

.)١، ٦ :2٠١٧ ،QAA( »ة
ّ
والحرتافي

لقت  موازية  ظاهرة  ثّمة  ذاته،  الوقت  يف  ولكن،   

الباحثون  ي�سافر  حينما  اأحياناً  حتدث  اأقّل،  اهتماماً 

لٍة 
ّ
ممو اأبحاٍث  لإجناز  اخلارج  اإىل  ون 

ّ
الربيطاني ون 

ّ
اجلامعي

مبنح. وبرغم احلفاوة التي تْلقاها اأعمال هوؤلء الباحثني يف 

ة بفعل جناحها يف اجتذاب دخٍل من 
ّ
اجلامعات الربيطاني

ة، 
ّ
العاملي املعرفة  والإ�سهام يف  من�سورات،  واإ�سدار  املنح، 

اإّل اأّن بع�س اأعمال هوؤلء الباحثني ُتنَجز خفيًة يف احلقيقة 

قليل   
ُ
غري وللمفارقة،  اأجانب.  اأبحاث  م�ساعدي  يد  على 

من هوؤلء امل�ساعدين كانوا طاّلبًا اأجانب �سابقًا، واأحيانًا 

الأجانب  الّطاّلب  بات  وقد  ة. 
ّ
الربيطاني اجلامعات  يف 

ة 
ّ
قو ون ي�سّكلون 

ّ
املحلي ون 

ّ
جون اجلامعي

ّ
ال�سابقون واملتخر

ة 
ّ
اأهلي پروليتاريا[  اإىل  لت 

ّ
حتو ]اأي  ُمتپرتلة  ة 

ّ
بحثي عمل 

يف اخلارج، ُيتَّفق معها خفيًة لإجناز الأبحاث التي ُي�رسف 

ون من بعيد، اإذ تف�سلهم كما 
ّ
ون الربيطاني

ّ
عليها الأكادميي

ة اللغة، والثقافة، واجلغرافيا، والقت�ساد 
ّ
هي احلال غالبًا هو

 يف قطاع القرن احلادي 
ّ
 لالإنتاج البحثي

ّ
 الأّويل

ّ
ال�سيا�سي

 الذي اأم�سى �سوقًا.
ّ
والع�رسين اجلامعي

ة التعاقد من الباطن يف اإنتاج الأبحاث 
ّ
مل حتَظ ق�سي  

هذه  يف  ت�ستحّقه.  الذي  بالهتمام  ة 
ّ
اخلارجي ة 

ّ
الأكادميي

اآراء وجتارب جمموعة  درا�سة حالة عن  �سنتناول  املقالة، 

الذين  وال�سورّيني،  ني 
ّ
اللبناني الأبحاث  م�ساعدي  من 

 حول 
ّ
ة باإ�رساٍف بريطاين

ّ
ة اأكادميي

ّ
يعملون يف م�ساريع بحثي

الالجئني ال�سورّيني يف لبنان بني عامي 2٠١2 - 2٠١٨. 

م اأبحاث الالجئني ال�سورّيني يف اخلارج، يف بريطانيا،  ُتقدَّ

العون  مبداأ  على  قائماً  رًا 
ّ
ومتنو نبياًل  م�رسوعاً  بو�سفها 

 ،BIS( العامل«  املُ�ست�سَعفني الأكرث يف  اأجل »م�ساعدة  من 

 يف العمل يف هذا 
ّ
ج مل�ساركة الكادر املحّلي 2٠١٦(، وُيروَّ

ة« 
ّ
ًا من اأفعال »ال�رساكة العاملي

ّ
امل�رسوع بو�سفه فعالً خري

لبنان  مثل  دخالً  الأقّل  البلدان  يف  القدرات«  و»بناء 

ني 
ّ
املحّلي امل�ساعدين  نظر  وجهات  لكّن   .)2٠١٧  ،BEIS(

الأبحاث  هذه  من  الأكرب  بالق�سط  ي�سطلعون  الذين 

يتحّدثون  منهم  فكثريون  الغالب:  يف  ًا 
ّ
كّلي خمتلفٌة 

واإح�سا�س  ة، 
ّ
البحثي امل�ساريع  عن  اإق�سائهم  جتربة  عن 

ة، وباخليبة حيال قطاع 
ّ
ريورة البحثي

ّ
بال�ستغالل خالل ال�س

التي  املحاّجة  تقت�رس  ول  ة. 
ّ
الربيطاني ة 

ّ
اجلامعي الأبحاث 

نعر�سها من خالل تقدمي وجهات الّنظر هذه على احلاجة 

اإىل منح اعرتاٍف اأكرب بعمل، وهموم، وم�سالح م�ساعدي 

التي ي�سوغ  ة 
ّ
الكيفي ة فهم 

ّ
اأهمي اإىل  اأي�ساً  بل  الأبحاث؛ 

�سريورات  ة 
ّ
اجلامعي لالأبحاث   

ّ
ال�سيا�سي القت�ساد  فيها 

الأبحاث، والّنتائج والآثار التي ميكن اأن ت�سّكلها الأبحاث 

ة الأو�سع. وقد تكون تلك 
ّ
ة على البيئة الجتماعي

ّ
اجلامعي

ة بكثري ممّا ُتب�رسِّ به طلبات املنح البحثية.
ّ
الآثار اأقّل اإيجابي

الغرتاب،  جتارب  �سُتناَق�س  التالية  ال�سفحات  يف   

ني 
ّ
امليداني الأبحاث  م�ساعدي  لدى  واخليبة  وال�ستغالل، 
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اإىل  الّتحليل  ي�ستند  ة. 
ّ
البحثي ال�سناعة  هذه  يف  العاملني 

�سيف  يف  لبنان  يف  ًا 
ّ
�سخ�سي اأُجريت  مقابالت  جمموعة 

عام 2٠١٧، ولندن يف �ستاء عام 2٠١٨، مع اثنني وثالثني 

فوا من خالل نوذج كرة ثلج مرتاكمة  م�ساعد اأبحاث ُوظِّ

ة.
ّ
بالعتماد على العالقات ال�سخ�سي

�شناعة االأبحاث املتعّلقة بالالجئني ال�شورّيني

منذ عام 2٠١٤ حتى 2٠١٨، ُقّدم ما ل يقّل عن ثالث 

على  ًا 
ّ
جزئي اأو  كّليًا  ترّكز  مل�ساريع  ة 

ّ
بحثي منحة  وثالثني 

 يتجاوز2.2٨ 
ّ
الالجئني ال�سورّيني يف لبنان، مببلغ اإجمايل

ني، من جمال�س 
ّ
ني بريطاني

ّ
، لأكادميي

ّ
مليون جنيه اإ�سرتليني

 ،
ّ
الأوروبي الأبحاث  وجمل�س  ة، 

ّ
الربيطاني الأبحاث 

ة 
ّ
الربيطاني ة 

ّ
الدولي التنمية  واإدارة  ة، 

ّ
الربيطاني ة 

ّ
والأكادميي

. وكانت ن�سف 
ْ
�سات مثل ليفرهيومل وِوْلَكم

ّ
)DfID(، وموؤ�س

هذه املنح تقريباً )خم�س ع�رسة منحة( ت�سل اإىل مئة األف 

جنيه اأو اأكرث، اأّما اأكربها فت�سل اإىل ماليني اجلنيهات. ول 

بّد اأن يكون مبلغ التمويل الإجمايّل املتعّلق بهذا املو�سوع 

ة 
ّ
اأكرب، مبا اأّن مبالغ مكافاآت التاأ�سي�س واملكافاآت الداخلي

ل ُتن�رس علنًا دومًا.

ال�سورّيني  بالالجئني  املتعّلقة  الأبحاث  �سناعة  باتت   

ني 
ّ
الأكادميي من  لكثري  بارزاً  بزن�س  مورد  اخلارج  يف 

لي�س  الأبحاث  منح  اإىل  فالّتقدمي  ة: 
ّ
الربيطاني واجلامعات 

اإّنه مفتوح اأمام اآخرين  ني، بل 
ّ
حم�سوراً باخلرباء الإقليمي

وذوي  لبنان،  اأو  �سورية  حيال  م�سبقة  خربة  ميتلكون  ل 

التحّدث  على  القدرة  من  �سئيٍل  اأو  معدوٍم  م�ستوى 

ة اأو فهمها اأو قراءتها. كما اأّن الفوز مبنح الأبحاث 
ّ
بالعربي

حدثًا  اأ�سبح  ال�سورّيني  بالالجئني  املتعّلقة  ة 
ّ
الربيطاني

اً. فعلى �سبيل املثال، كان اإطالق مركز 
ّ
اً واجتماعي

ّ
�سيا�سي

التعليم،  الرتبية،  )الالجئون،   »RELIEF »ريليف  م�رسوع 

امل�ستقبل(  اأجل  من  وم�ساريع  الّت�سالت،  تكنولوجيا 

متويله  يبلغ  والذي  لبنان،  يف  لندن  مدينة  جلامعة  التابع 

اأكتوبر 2٠١٧،   / الأّول  ت�رسين  ٤.١ ماليني جنيه، يف 

 اإقامته 
ّ
 يف مقر

ّ
حتت رعاية رئي�س جمل�س الوزراء اللبناين

اإطالق مركزه يف لندن  بينما ح�رس  الكبري،  اي 
ّ

ال�رس يف 

ة 
ّ
الأمريكي اجلامعة  روؤ�ساء   2٠١٨ اأبريل   / ني�سان  يف 

مدينة  وجامعة  ة، 
ّ
الأمريكي ة 

ّ
اللبناني واجلامعة  بريوت،  يف 

ة 
ّ
الجتماعي الأبحاث  ملجل�س  التنفيذّي  واملدير  لندن، 

 يف اململكة 
ّ
فري اللبناين

ّ
[، وال�س

ّ
والقت�سادّية ]الربيطاين

ة 
ّ
املّتحدة. كما تخّللْته قراءاٌت �سعرّية، وعرو�س مو�سيقي

.)2٠١٨ ،2٠١٧ ،UCL( وماأدبة غداء
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الأموال  �سّخ  مَل  فهو  طرُحه  ينبغي  الذي  ال�سوؤال  اأّما   

احلكومة  مع  بالّتن�سيق  منها  كبري   
ٌ
ق�سم ُينَفق  التي  هذا، 

على  املو�سوع،  هذا  يف  الأبحاث  اأجل  من  ة، 
ّ
الربيطاني

الأخ�ّس يف ظّل �سياق �سيا�سات التق�ّسف والّتقييدات على 

الالجئني  عدد  تزايد  مع  الأبحاث.  على   
ّ
احلكومي الإنفاق 

اأوروبا منذ عام 2٠١٥ طلبًا  اإىل  الذين هاجروا  ال�سورّيني 

الزعماء  جانب  من  ال�سورّية  الأزمة  ت�سكيل  اأُعيد  لّلجوء، 

بو�سفها  اأوروبا  يف  الإعالم  و�سائل  ومعّلقي  ني 
ّ
ال�سيا�سي

ة ب�ساأن الالجئني«، ففي اململكة املّتحدة، كانت 
ّ
»اأزمة اأوروبي

مّت�سقًة  ال�سورّيني  الالجئني  اأزمة  حيال  ة 
ّ
احلكومي ال�سيا�سة 

ب�رسامة ب�ساأن احلّد من تدّفق الالجئني اإىل بريطانيا، وترّكز 

جهدها يف الإغاثة على اإبقاء الالجئني ال�سورّيني يف بلدان 

ة التي ي�سل اإليها 
ّ
�رسق املتو�ّسط اأو اأوىل البلدان الأوروبي

الالجئون )McGuiness، 2٠١٧(. ومع كانون الأّول / دي�سمرب 

2٠١٧، قبلت اململكة املّتحدة جلوء حواىل ت�سعة ع�رس األف 

ة 
ّ
ة والتنا�سبي

ّ
لجئ �سورّي، وهو اأحد اأقّل الأرقام الإجمالي

ال�سورّيني  الالجئني  من  ني( 
ّ
املحلي ال�سّكان  بعدد  )مقارنًة 

 كبري )Eurostat، 2٠١٨؛ 
ّ
وا يف اأّي بلد اأوروبي

ّ
الذين ا�ستقر

ة[، 2٠١٨(.
ّ
ة الربيطاني

ّ
Home Office ]وزارة الداخلي

املتعّلقة  ة 
ّ
الربيطاني الأبحاث  �سناعة  ت�ساعد  واإّن   

اأجندة  مع  ة 
ّ
بقو مرتبٌط  اخلارج  يف  ال�سورّيني  بالالجئني 

 ،2٠١٥ عام  ففي  هذه.  ة 
ّ
الربيطاني ة 

ّ
اخلارجي ال�سيا�سة 

ة 
ّ
العاملي التحّديات  اأبحاث  �سندوق  احلكومة  اأن�ساأت 

جنيه  مليار   ١.٥ ة 
ّ
ومبيزاني �سنوات،  خلم�س   ،)GCRF(

ة امل�ساعدات 
ّ
اأبحاث ت�ساهم يف حتقيق ا�سرتاتيجي لإنتاج 

ة: ويتحّقق هذا عرب اإقامة �رساكات »على م�ستوى 
ّ
الربيطاني

ة يف اجلنوب 
ّ
عاٍل«، و»على قَدم امل�ساواة« مع كوادر اأكادميي

�سيكون  الذين  للباحثني«   
ّ
عاملي »جمتمع  خللق   

ّ
العاملي

 :2٠١٧ ،BEIS( ة
ّ
مبقدورهم معًا تناول حتّديات الّتنمية العاملي

ندوق بحّد ذاته م�سدر متويل،  ٣، ٦، ٧(. وي�سّكل هذا ال�سّ

ة، ويكون ُملَزمًا 
ّ
ة الربيطاني

ّ
حيث يتبع لإدارة الّتنمية الدولي

ة باحلكومة. وكذلك،  اً بدعم اأجندة امل�ساعدات اخلا�سّ
ّ
قانوني

على  هذه  امل�ساعدات  اأجندة  تعريف  اأعيد   ،2٠١٥ عام 

كلُّها  ة 
ّ
اخلارجي امل�ساعدات  ت�سّب  اأن  بحيث  احلكومة  يد 

 »
ّ
ة والأمن القومي

ّ
مبا�رسًة يف م�سلحة »ال�سيا�سة اخلارجي

اأ�سعَلها  التي  الهجرة  تدّفقات  �سبط  اأّن  اأي   :
ّ
الربيطاين

هذه  اأجل  من  اأولوّيًة  و�سوح  بكّل  ُيعّد  ال�سورّي  الّنزاع 

ال�سندوق  اأّن  كما   .)٣  :2٠١٥ ،HM Treasury( امل�سالح 

بالالجئني  املتعّلقة  لالأبحاث  الأكرب  التمويل  م�سدر  هو 

ال�سورّيني يف اخلارج، حيث ي�ساهم بن�سبة �سبعني يف املئة 

ني 
ّ
لالأكادميي املو�سوع  هذا  حيال  الإجمايّل  التمويل  من 

هو  بالّذكر  اجلدير  والأمر   .2٠١٥ عام  منذ  ني 
ّ
الربيطاني

بالالجئني  املتعّلقة  الأبحاث  على   
ّ
الربيطاين الإنفاق  اأّن 

ط كّلها( ُيقّزم املبلغ 
ّ
ال�سورّيني يف لبنان )ودول �رسق املتو�س

الذي ُينَفق على الالجئني ال�سورّيني يف اململكة املّتحدة اأو 

الراغبني باللجوء اإليها. فمنذ عام 2٠١٤، كانت هناك �سبع 

ني لدرا�سة كّل ما 
ّ
ني بريطاني

ّ
مَنح تقريبًا ُقّدمت اإىل اأكادميي

اأكرث من  املّتحدة،  اململكة  ال�سورّيني يف  بالالجئني  يتعّلق 

ن�سفها )اأربع منح( هي منح دكتوراه، بينما مل تتجاوز املنح 

احلكومة  كانت  جنيه.  اآلف   ٨٠٩ مبلغ  الأخرى  الثالث 

جمالٍت  اإىل   
ّ
البحثي النتباه  حرف  على  ة 

ّ
بقو قادرًة 

يف  الالجئني  غوث  )جهود  ة 
ّ
�سيا�سي اأولوّيات  اعتربْتها 

ط( وبعيداً من جمالت ل تريد التعامل معها 
ّ
�رسق املتو�س

املّتحدة(:  اململكة  التوطني يف  اإعادة  برامج  تو�سعة  )مثالً، 

الأبحاث على  اأموال �سندوق  اإنفاق  بينما ميكن نظرّياً  اإذ 

اأّن توجيهات ال�سندوق حتّث  اإّل  اأبحاٍث داخل بريطانيا، 

اً، على تطوير برامج الأبحاث يف اخلارج مع 
ّ
الباحثني، عملي

�س جناح 
َ
ني يف بلدان ذات دخل اأقّل لرفع فر

ّ
�رسكاء دولي

.)2٠١٦ ،Barnett( الّتمويل اإىل اأق�ساها

ًا 
ّ
بريطاني لة 

ّ
املمو ة 

ّ
البحثي امل�ساريع  هذه  معظم  وتعتمد   

بلداٍن  ال�سورّيني يف لبنان )ويف  املتمْحورة حول الالجئني 

اأخرى( على توظيف وت�سغيل م�ساعدي اأبحاث من اخلارج 

ون، مع وجود 
ّ
اإىل حدٍّ كبري. ومعظم هوؤلء امل�ساعدين لبناني

فون من اأجل ت�سهيل الدخول  بع�س ال�سورّيني الذين ُيوظَّ

ون 
ّ
اللبناني الأبحاث  وم�ساعدو  الالجئني.  جماعات  اإىل 

الو�سطى،  الّطبقة  ومن  اتهّن( 
ّ
ع�رسيني )يف  �ساّبات  هوؤلء 

ة والإنكليزّية( وميتلكن �سهاداٍت عليا 
ّ
ات اللغة )العربي

ّ
ثنائي

)معظمهّن يحمْلن درجة ماج�ستري من لبنان اأو بريطانيا(، 

الّتوا�سل  �سبكات  م�ستقّل عن طريق  نحٍو  ويوّظفن على 

ما  وعادًة  لبنان.  يف  ة 
ّ
املحّلي اجلامعات  اأو   

ّ
الجتماعي

يتقا�سى م�ساعدو الأبحاث امل�ستقّلون )الفريالن�رس( اأجراً 

يف اليوم اأو ال�ساعة يرتاوح تبعاً لنوع العمل املُنَجز )على 

 
كبيـــــــــــــــــــــــــــر  ينفق قسم  التي  هذا،  األموال  لم ضخ 
في  األبحاث  أجل  من  البريطانية،  الحكومة  مع  بالتنسيق  منها 
التقشف  سياسات  سياق  ظل  في  األخص  على  الموضوع،  هذا 
والتقييدات على اإلنفاق الحكومي على األبحـــــــــــــــــــــاث.
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، ٥٠ دولراً 
ّ
�سبيل املثال، ١٠٠ دولر يومياً للعمل امليداين

يف ال�ساعة للرتجمة وتفريغ الت�سجيالت، 2٠ دولراً يف 

امل�ساعدون  يتقا�سى  بينما  املكتوبة(،  للمراجعات  ال�ساعة 

�سهريًا  دولر  راتباً )١٥٠٠  اجلامعة  فون عن طريق  املوظَّ

من  كثريون  ويقفز  كّلها.  البحث  واجبات  يغّطي  مثاًل( 

اأّن هذا  اآخر، مبا  اإىل   
ّ
هوؤلء امل�ساعدين من م�رسوٍع بحثي

عمل بعقد موّقت يرتاوح بني عّدة اأ�سهر و�سنتني، وقد عمل 

ًا تتعّلق بالالجئني 
ّ
لة بريطاني

ّ
بع�سهم يف م�ساريع عديدة ممو

م�ساعدو  يوّقع  فون،  يوظَّ وحاملا  لبنان.  يف  ال�سورّيني 

عملهم:  ات 
ّ
م�سوؤولي ل  ُتف�سّ ميثاق«  »بنود  عقود  الأبحاث 

ات اختيار مواقع العمل والّتفاو�س 
ّ
وت�سمل هذه امل�سوؤولي

ومواعيد   
ّ
امليداين العمل  تطوير  اإليها،  الدخول  ب�ساأن 

معطيات  تفريغ   ،
ّ
امليداين العمل  معطيات  جمع  املقابالت، 

وكتابة  حت�سري  وحتليلها،  وترجمتها،   ،
ّ
امليداين العمل 

دات 
ّ
اأوراق متعّلقة بالعمل ومراجعات، واأحيانًا كتابة م�سو

يف  ون 
ّ
امل�ستقر امل�رسفون  الباحثون  اأّما  ة. 

ّ
بحثي مقالت 

بريطانيا فيق�سون عادًة وقتًا ق�سرياً يف لبنان، ول يقومون 

�سيء على  اأو ل  باأنف�سهم،  البحث  بدرجة �سئيلة من  اإّل 

الإطالق )مع وجود بع�س ال�ستثناءات(: ومعظمهم ل ميلك 

بل  ة، 
ّ
العربي اللغة  معرفة  اأو معدومة يف  اإّل قدرًة حمدودة 

ي�سّكل  ة؟ 
ّ
باملر م�ساريعه  عمل  مواقع  يزر  مل  بع�سهم  اإّن 

يف  املاأجورة  العمل  ة 
ّ
قو ون 

ّ
اللبناني الأبحاث  م�ساعدو 

ال�سورّيني  بالالجئني  املتعّلقة  ة 
ّ
الربيطاني الأبحاث  �سناعة 

اإنتاج تلك  يف لبنان، حيث ي�سطلعون بالق�سم الأكرب من 

ال�سناعة. و�سنتناول اآراءهم وجتاربهم، بحيث نعرف وجهة 

ًا.
ّ
ة عمل هذه ال�سناعة فعلي

ّ
نظر العامل حيال كيفي

االغرتاب يف �شناعة االأبحاث املتعّلقة بالالجئني

»كنُت اأجل�س مع امل�ستمعني فيما كانت ]الباحثة امل�رسفة[ 

ات: 
ّ
تقّدم بحثنا«، تتذّكر اإحدى م�ساعدات الأبحاث اللبناني

اإىل  وحُتيل  عملها،  من  كان  لو  كما  البحث  تقّدم  »كانت 

املقابالت  اأجرت  اأّنها  لو  كما  ال�سورّيني  الالجئني  كالم 

اللواتي  )اأنا وباقي م�ساعدات الأبحاث  بنف�سها، وقد كّنا 

د جزٍء من اجلمهور، مل يكن لنا وجود«. 
ّ
اأجنزن البحث( جمر

]امل�رسفة[  كانت  ما،  امل�ساعدة كالمها: »يف حلظٍة  وتتابع 

تقراأ من الورقة التي كتبُتها وقالت اإّن »اأحد الالجئني قال 

اأحاول  اأجرت املقابالت. »كنُت  َمْن  اأّنها هي  يل« كما لو 

كالمها:  امل�ساعدة  توا�سل  وا�سمئزازي«،  غ�سبي  ابتالع 

الكبرية  بالدكتورة  اجلميع  واحتفى  الجتماع،  »انتهى 

معهم«.  �سّفقُت  وقد  العظيم،  عملها  على  لها  و�سّفقوا 

الذي  العمل  من  الأ�سخا�س  مبحو  املتعّلقة  التجربة  هذه 

ة منت�رسة بني م�ساعدي الأبحاث يف  اأجنزوه باأنف�سهم ق�سّ

ال�سورّيني  بالالجئني  املتعّلقة  ة 
ّ
الربيطاني الأبحاث  �سناعة 

 عن اإق�ساء العامل، حينما 
ّ
يف لبنان. كما اأّنه مثال نوذجي

العامل  »غريبًة يف  نحو حريّف  نف�سها على  امل�ساعدة  جتد 

�س 
َ
الذي �سنعْته ]هي بنف�سها[« )MacIntyre، ١٩٥٣، ُمقتب

.)٣ :2٠١٤ ،Jaeggi يف

اأّن  حقيقة  من  الأبحاث  م�ساعدي  اغرتاب  ينبع   

امل�ساعدين هم عّمال باأجٍر متعاقدون من الباطن، »يعملون 

اأو  عليه  ُي�رسفون  ل  اآخر«  �سخ�ٍس  م�رسوع  اإجناز  على 

ما  غالبًا  هذه،  واحلال   .)١١٥  :2٠٠١  ،Harvie( يديرونه 

الأمر  الكرامة،  وفقدان  »العجز  من  اإح�سا�سًا  يعاي�سون 

والإحباط«  والغ�سب،  ال�ستياء،  اإثارة  يف  ُي�سهم  الذي 

كما  الغرتاب،  ملفهوم  لكّن   .)٤2٧  :2٠١٨  ،Harvey(

ي�سري هاريف )2٠١٤: 2٦٧(، »معايَن متنّوعة،« ول ينتج 

ح�رسًا من عالقات العمل باأجٍر يف مكان العمل، بل من 

الأبحاث  ب�سناعة  اخلا�ّس  الأو�سع   
ّ
ال�سيا�سي القت�ساد 

اأي�سًا.  ال�سورّيني يف اخلارج  بالالجئني  املتعّلقة  الربيطانيّة 

ال�سناعة،  هذه  يف  الأبحاث  م�ساعدي  اإىل  وبالّن�سبة 

يعملون  التي  امل�ساريع  على  ال�سيطرة  اإىل  الفتقار  فاإّن 

»و�سعيّة«  يخلق  الذي  الوحيد  ال�سبب  هو  لي�س  �سمنها 

وتركيز  هدف  باأّن  الإح�سا�س  اإليه  ُي�ساف  بل  الغرتاب، 

هذه امل�ساريع غريب يف الغالب )اأو ُمق�سى عن( امل�ساغل 

الأخرى  املحليّة  واجلماعات  ال�سورّيني  لاّلجئني  املبا�رسة 

اأّن  »اأظّن  امل�ساعدات:  اإحدى  �سكوى  وبح�سب  لبنان.  يف 

بع�س الباحثني ]الربيطانيّني[ ل ميلكون اأدنى معرفة ب�ساأن 

اإذ ُيجرون بع�س الإح�ساءات حول  ال�سورّية...  الأو�ساع 

يف  بالالجئني  املتعّلقة  بالأبحاث  املرتبطة  الأفكار  بع�س 

لبنان. فمثل معظم  بتطبيقها على  اأخرى ويكتفون  اأماكن 

على  البحث  �سيرتّكز  بالالجئني[،  ]املتعّلقة  الأبحاث 

 خمتلف: فالأدبيّات 
ٌ
الهوّية والوطن والنتماء. لكّن هذا اأمر

 
عادة  يقضون  بريطانيا  في  المستقرون  المشرفون  الباحثون 
وقتا قصيرا في لبنان، وال يقومون إال بدرجة ضئيلة من البحث 
اإلطالق:  على  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء  ال  أو  بأنفسهم، 
معرفة  في  معدومة  أو  محدودة  قدرة  إال  يملك  ال  ومعظمهم 
اللغة العربية، بل إن بعضهم لم يزر مواقع عمل مشاريعه بالمرة؟
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]من  بعد جيلني  نتجت  والهوّية  الوطن  الفل�سطينيّة حول 

العي�س كالجئني[. الو�سع ال�سورّي خمتلف، اإذ هناك حرب، 

مبفهوم  يفّكرون  ل  هم  العودة...  عن  عاجزين  يزالون  ول 

املوا�سيع  التفكري مبثل هذه  الرفاهيّة  اإذ من  ًا.  الوطن حاليّ

ومع  ملّحة،  حاجات  ال�سورّيني[  ]الالجئني  لدى  الآن. 

مبوا�سيعهم، ويرتكون على عاتقنا   ... الباحثون  ياأتي  ذلك 

التعامل مع الأمر والتو�ّسل اإىل ال�سورّيني كي يقولوا �سيئًا 

عن تلك الأمور، وعلينا نحن اأن نعاين من العواقب«.

ة 
ّ
الربيطاني ة 

ّ
البحثي املوا�سيع  تقدمي  ة 

ّ
م�سوؤولي تقع  ل   

على  عليها  الإ�رساف  اأو  ال�سورّيني  بالالجئني  املتعّلقة 

الالجئني  جماعات  اأو  ني 
ّ
اللبناني الأبحاث  م�ساعدي 

اأجل  ]من   
ّ
لدينا متويل حملي لبنان. »لي�س  ال�سورّيني يف 

خارج  من  التمويالت  جميع  وتاأتي  الالجئني[،  اأبحاث 

 ،
ّ
]لبنان[،« يقول م�ساعد اأبحاث، »ومبا اأّن التمويل اأجنبي

ُتكَتب طروحات البحث يف اخلارج«.

الباحثني  ة 
ّ
م�سوؤولي من  التاّم  الإ�رساف  يكون  ول   

ني دومًا، اإذ قد يعانون اأي�سًا من اغرتاب 
ّ
امل�رسفني الربيطاني

ويروي  ًا. 
ّ
ر�سمي عليها  ي�رسفون  التي  م�ساريعهم  عن 

م�ساعدا اأبحاث اآخران جتربتهما حيال الطلب من الباحث 

امل�رسف تغيري مو�سوع م�رسوعهما، حاملا اأدركا اأّنه عدمي 

لدّي  »لي�ست  لبنان.  يف  ال�سورّيني  بالالجئني  لة  ال�سّ

لطة التي تخّولني تغيري املو�سوع«، اأجابهما الباحث 
ُّ

ال�س

اأجل  ياأتي وفق توّجه معنيَّ من  التمويل  اأّن  امل�رسف، »مبا 

تغيري وجهة  اإّن  اإذ  املو�سوع[«،  ]حول هذا  البحث  اإجناز 

ة 
ّ
العاملي التحّديات  اأبحاث  �سندوق  من  لة  املموَّ الأبحاث 

ة، 
ّ
احلكومي ة 

ّ
الربيطاني الإغاثة  �سيا�سة  مع  دومًا  يتوافق 

 
ّ
التي )كما اأ�رسنا �سابقًا( ترتبط مع اأجندات الأمن القومي

ة.
ّ
الربيطايّن وال�سيا�سة اخلارجي

اإح�سا�سًا  اأي�سًا  ون 
ّ
اللبناني الأبحاث  م�ساعدو  وُيبدي   

»عند  ذاتها:  بحّد  الأبحاث  �سريورة  عن  بالغرتاب  قوّيًا 

بغ�سب كبري،  اأ�سعر  واأنا  البيت  اإىل  اأعود  يوم،  نهاية كّل 

تقول  ال�سورّيني«،  على  نف�سي  فر�ست  لأّنني  اأكره حايل 

عن  التحّدث  يريدون  »هم  وت�سيف:  امل�ساعدات  اإحدى 

ة، ولكن ما امل�سكلة، فاأنا بحاجة اإىل تغيري 
ّ
معاناتهم اليومي

مكان  يف  رة 
َّ
املُقر املوا�سيع  بع�س  عن  و�سوؤالهم  احلديث 

اأمرًا جوهرّيًا  ثّمة  باأّن  امل�ساعدين  بع�س  ويحاجج  اآخر«. 

 
ّ
ال�سيا�سي القت�ساد  يف  امل�رسفني  الباحثني  لدى  �سائعًا 

التعاقد عليه خفية   
ّ
يتم وما  الباطن،  الّتعاقد من  لأبحاث 

 
ّ
ل يقت�رس على العمل املعريّف، بل يطاول العمل العاطفي

ة 
ّ
لكيفي اجلديد  فالرتتيب  اأي�سًا.  ة 

ّ
الإن�ساني والعالقات 

اإلقاء تبعة جتميع  اإجناز الأبحاث ل ي�ساعد الباحثني على 

الأبحاث وحتليلها على الآخرين وح�سب، بل اأي�سًا الأمل 

الناجم عن ال�سطرار اإىل التعامل مع هذه املوا�سيع، اأمَل 

 باأّنك عاجٌز عن 
ّ

التعامل مع ق�س�س ت�سمعها كّل يومٍ وحت�س

فعل اأّي �سيٍء حيالها، اأمل الّتوا�سل مع الّنا�س والإح�سا�س 

بالبوؤ�س لأّنك موجوٌد يف هذا العامل، الإح�سا�س بالبوؤ�س 

النتاج  على  الباحثون  يح�سل  حياتك.  توا�سل  لأّنك 

والغ�سب،  الدموع،  دون  من  املطاف،  نهاية  يف  ايف  ال�سّ

عاجز  لأّنك  نف�سك،  بكراهية  والإح�سا�س  والإحباط، 

ويائ�س. مبعنى اآخر، من خالل اأبحاث الّتعاقد من الباطن، 

لي�س امل�ساعدون وْحدهم َمْن يعانون من و�سع الغرتاب 

وجتربته، بل اأي�ساً الباحثون امل�رسفون يف بع�س الأحيان، 

اإذ اإّن كثريين من هوؤلء الباحثني مل يعودوا يتعاملون مع 

ودم،  من حلم  ني 
ّ
ب�رسًا حقيقي بكونهم  ة 

ّ
البحثي موا�سيعهم 

ة تفريغ ت�سجيالت، مالحظات 
ّ
ي بل بو�سفهم نتاجاٍت ن�سّ

ل اإىل اأنواٍع اأخرى 
ّ
دات اأبحاث ميكن اأن تتحو

ّ
ة، م�سو

ّ
ميداني

منحهم  يل 
ّ
ممو �رسوط  ي 

ّ
تلب كي  ة 

ّ
الن�سي الّنتاجات  من 

.)2٠١٦ ،Newman( ة
ّ
ة ومتطّلبات املهنة الأكادميي

ّ
البحثي

اال�شتغالل يف �شناعة االأبحاث املتعّلقة بالالجئني

ي�رسقون  م�ستقبلنا،  ي�رسقون  عملنا،  ي�رسقون  »اإّنهم 

م�ساعدات  اإحدى  تلّخ�س  هكذا  بالقيمة«  اإح�سا�سنا 

ات جتربتها يف العمل يف �سناعة الأبحاث 
ّ
الأبحاث اللبناني

الإح�سا�س  ال�سورّيني.  بالالجئني  املتعّلقة  ة 
ّ
الربيطاني

�س لال�ستغالل �سائٌد يف اأو�ساط م�ساعدي الأبحاث 
ّ
بالتعر

حمورّية:  ق�سايا  ثالث  على  ويرتّكز  ال�سناعة،  هذه  يف 

الأجور املجحفة و�رسوط العمل بال�ساعة، الوعود الزائفة 

لة( التي ُيطلقها الباحثون امل�رسفون، والإق�ساء  )اأو امل�سلِّ

الإح�سا�س  متظهرات  وترّكز   .
ّ
الأكادميي التاأليف  من 

ة )اأو فردّية( من 
ّ
بال�ستغالل على مظاهر بنيوّية ل �سخ�سي

 )١٧٤ :2٠١٦ McKeown ( فه مكيون
ّ
هذا املفهوم، اأو ما يعر

ة من اجلماعات 
ّ
لطات الإنتاجي

ّ
بكونه »الّنقل الق�رسّي لل�س

املنظومة  ]يف  ة 
ّ
اجتماعي مرتبًة  اأدنى  بكونها  ر 

َّ
ُت�سو التي 

ر بكونها اأعلى مرتبة  القت�سادّية[ مل�سلحة جماعاٍت ُت�سوَّ

 م�ساعدو الأبحاث باأّنهم مرَغمون على 
ّ

ة«. ويح�س
ّ
اجتماعي

داخل  العمل  عرو�س  يف  الوظيفة  �رسوط  وقبول  العمل 

ة املتعلقة بالالجئني ال�سورّيني، 
ّ
�سناعة الأبحاث الربيطاني

ُيو�سح  البديلة. وكما  اخليارات  اإىل  الفتقار  بفعل  وذلك 

حقوقنا،  حلماية  ة 
ّ
حقيقي بنيٍة  من  »ما  امل�ساعدين:  اأحد 

لني والباحثني امل�رسفني ا�ستغالل حالة نق�س 
ّ
وبو�سع املمو
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ني[ 
ّ
جني اجلامعي

ّ
فر�س العمل ]يف لبنان[ واأو�ساع ]املتخر

املتقلقلة، وبالطبع الأعداد الهائلة حلَملة �سهادة املاج�ستري 

ا�ستغاللنا،  موا�سلة  باإمكانهم  عمل.  فر�سة  عن  الباحثني 

ماج�ستري  حَملة  اإىل  اأبدًا  يفتقروا  لن  الآخر.  اإثر  واحدًا 

عن  باحثني  وبالطبع  خربة،  عن  باحثني  �ساذجني،  جدد، 

فر�سة عمل«.

التعليم  طاّلب  معّدلت  اأعلى  من  واحدًا  لبنان  ميتلك   

من  كبرية  اأعداد  على  عالوًة  ة، 
ّ
العربي املنطقة  يف  العايل 

�سهادات  على  احل�سول  اإىل  ال�ساعني  ني 
ّ
اجلامعي الّطاّلب 

بطالة  م�ستوياٍت عالية من  اأي�سًا  ميتلك  لكّنه  اخلارج:  من 

»اأزمة«  مبثابة  ُعّدت  لطاملا  التي  ني، 
ّ
اجلامعي جني 

ّ
املتخر

يف  اخلربات  هجرة  معّدلت  اأعلى  من  وواحداً  لل�سباب، 

 ،Kawar and Tzannatos 2٠١٠؛ ،El-Ghali and McClure( العامل

الباحثني  اأّن  الأبحاث  م�ساعدو  يدرك  وعموماً،   .)2٠١٣

 ذاتها، 
ّ
امل�رسفني واقعون يف قب�سة منظومة العمل غري احلر

من  وينتفعون  زًا 
ّ
متي اأكرث  مواقع  ي�سغلون  اأّنهم  من  بالرغم 

 باحلزن حيال الباحثني 
ّ

ا�ستغالل م�ساعديهم. »اأحياناً اأح�س

ة 
ّ
نهائي مبواعيد  اللتزام  على  مرَغمون  اأّنهم  مبا  امل�رسفني، 

تقول  لني«، 
ّ
املمو اإىل  »نتاجات«  اإّنها  يل  قيل  ما  لت�سليم 

ي�سبح  الأمر  اإّن  يل  »قيل  وت�سيف:  امل�ساعدات  اإحدى 

لي�س  هذا  لكّن  اً، 
ّ
جامعي اأ�ستاذًا  املرء  ي�سري  حني  اأ�سهل 

�سحيحًا، كما يبدو«.

اأجورًا  يتقا�سون  الأبحاث  م�ساعدي  بع�س  اأّن  ومع   

دة، اإّل اأّن �سواغل العمل املاأجور بالّن�سبة اإىل م�ساعدين 
ّ
جي

كثريين ترتّكز على �ساعات العمل الطويلة، غري املاأجورة 

تفاوتات  وعلى   ،
ّ
الأكادميي العمل  �سمن  لة  املتاأ�سّ عادًة، 

ويتحّدث  املختلفة.  امل�ساعدين  ت�سنيفات  بني  الأجور 

توّظفهم  بعد  ثابتة  رواتب  يتقا�سون  الذين  امل�ساعدون 

ة عن 
ّ
ة الربيطاني

ّ
ة يف امل�ساريع البحثي

ّ
عرب اجلامعات املحلي

رة: 
َّ
ة املُقر

ّ
ا�سطرارهم اإىل العمل اأكرث من ال�ساعات الر�سمي

مقدار  عن  الّنظر  ب�رسف  ثابتة  �سهرّية  رواتب  »نتقا�سى 

 العمل الذي اأجنزه كّل �سهر يفوق 
ّ
العمل الذي ننجزه... كم

وتتعّطل  ة،  اخلا�سّ ارتي 
ّ
�سي اأ�ستخدم  راتبي.  قيمة  بكثري 

 دفع تكاليف اإ�سالحها[. اأتنّقل بني 
ّ
ارة اأحيانًا ]وعلي

ّ
ال�سي

ة كثرية 
ّ
طرابل�س والبقاع وبريوت. اأكتب مالحظات ميداني

 باأّنها موجودة هنا 
ّ

لياًل لأّن الباحثة امل�رسفة توّد اأن »حت�س

معي«... اأعمل لياًل اأحيانًا، كما اأعمل مراراً يوَمي ال�سبت 

والأحد... هذا ا�ستغالل«.

وعادًة ما يتقا�سى م�ساعدو الأبحاث الفريالن�رس الذين   

يعملون بال�ساعة اأجورًا تغّطي �ساعات العمل املنَجزة كّلها، 

الذين يتقا�سون رواتب  لكن بخالف م�ساعدي الأبحاث 

ثابتة، يفتقر ]الفريالن�رس[ اإىل الدخل ال�سهرّي امل�سمون 

. وترتّكز هموم 
ّ
واإىل فر�سة احل�سول على التاأمني ال�سحي

التي  الأجور  بني  الّتفاوتات  على  الأخرى  الأجور  ذوي 

التي  والأجور  ون، 
ّ
اللبناني الأبحاث  م�ساعدو  يتقا�ساها 

الالجئني  جماعات  �سمن  ال�سورّيون  العّمال  يتقا�ساها 

ال�سّكان  مع  واملقابالت  الأبحاث  اإجراء  ي�سّهلون  الذين 

لل�سورّيني ع�رسة  اإّنهم يدفعون  ني. »هذا ظلم كبري، 
ّ
املحّلي

اأجورًا  نحن  نتقا�سى  بينما  يوم عمل،  كّل  لقاء  دولرات 

ات: 
ّ
اأعلى بكثري«، تقول اإحدى م�ساعدات الأبحاث اللبناني

»هم ينجزون العمل كّله، ومن دونهم مل نكن لنتمّكن من 

احل�سول على اأّي �سيء«. وتقول م�ساعدة اأخرى، »اأتذّمر 

تعاماًل  اأتلّقى  لكّنني  جُمزيًا،  اأجراً   
ّ
تقا�سي عدم  ب�ساأن 

ا�س ال�سورّيون الذين يدّلوننا 
ّ
اأف�سل بكثري ممّا يتلّقاه احلر

على العائالت ويق�سون وقتهم معنا«.

وترتّدد تلك الهموم على األ�سنة امل�ساعدين ال�سورّيني   

اإّن   ،
ّ
اإيل »بالن�سبة  اإذ كما ي�سري حار�س �سورّي:  اأنف�سهم. 

ًا، حيث اأكتفي 
ّ
د اأن اأتقا�سى ع�رسة دولرات يومي

ّ
من اجلي

مبرافقة الباحثني واإعطائهم جميع املعطيات التي يحتاجون 

د؟ 
ّ
اإليها، مبا اأّنني عاطل من العمل. ولكن هل هو اأجر جي

�س يف �سورية واأعرف الكثري. ينتهي 
ّ
ل بالطبع. كنُت اأدر

بي الأمر اأحيانًا اإىل اإعادة �سياغة اأ�سئلة ]الباحثني[، التي 

ح من اأنا�س ل يعرفون اأّي �سيء 
َ
اً، وُتطر

ّ
تكون �سخيفة كّلي

عن تاريخ �سورية، وجمتمعها، وثقافتها. كّل ذلك ]العمل[ 

تكون  حني  فعله  بو�سعك  الذي  ما  ولكن  حم�سوب.  غري 

حمتاجاً؟ حت�سل على ما حت�سل، وتكون ممتّنًا«.

ال 
ّ
والعم ون 

ّ
اللبناني الأبحاث  م�ساعدو  ي�ستكي   

واء، اأي�سًا، من وعوٍد زائفة اأو م�سّللة 
ّ

ال�سورّيون على ال�س

يف  معهم  بالعمل  يغروهم  كي  الباحثني،  بع�س  يطلقها 

ا�س ال�سورّيون عن الوعود التي 
ّ
م�ساريعهم. يتحّدث احلر

يغدقها الباحثون عليهم )اأو يحّثونهم على الّت�سديق( باأّن 

اأو�ساعهم  حت�سني  يف  �ست�ساعد  اأبحاثهم  يف  م�ساركتهم 

 
يمتلك لبنان واحدا من أعلى معدالت طالب التعليم العالي في 
المنطقة العربية، عالوة على أعداد كبيرة من الطالب الجامعيين 
الساعين إلى الحصول على شهادات من الخارج: لكنه يمتلك أيضا 

مستويات عالية من بطالة المتخرجين الجامعيين.
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»نتلّقى  دويّل.  م�ستوى  على  اأ�سواتهم  ع 
َ
�سُت�سم حيث 

يف  �سي�ساعدوننا  الباحثني[،  ]من  كّلها  الوعود  اأ�سناف 

على  احل�سول  يف  �سي�ساعدوننا  �سوتنا،  العامل  اإ�سماع 

بالهجرة  يرغبون  الذين  ال�سباب  لأقاربنا  دخوٍل  تاأ�سرية 

على  نح�سل  جعلنا  يف  و�سي�ساعدون  اأوروبا،  اإىل 

الكالم،  هذا  املرء  �سي�سّدق  الأوىل،  للوهلة  م�ساعدات. 

طبعاً. مل يكن عدد الباحثني كبريًا يف �سورية، وبالن�سبة 

مو�سوعًا  نكون  اأن  يف  لنا  جتربة  اأّول  هذه  البع�س،  اإىل 

الأكرب.  احللم  هي  الّدخول  تاأ�سرية  ة 
ّ
ق�سي للبحث... 

عليها،  احل�سول  ة 
ّ
كيفي عن  فكرة  اأدنى  نلك  ل  اأّننا  ومبا 

بريطانيا[  ]من  �سخ�س  اإىل  احلديث  د 
ّ
اأّن جمر نظّن  كّنا 

الأمر كّله جديد  ]اإىل هناك[...  الهجرة  �سي�ساعدنا على 

علينا، وحني تكون الأمور جديدة، يكون ال�ستغالل يف 

اأق�سى درجاته«.

ني، فهناك 
ّ
اأّما بالّن�سبة اإىل م�ساعدي الأبحاث الّلبناني  

كم�ساعِد  موّقٍت  عمل  بعقد  قبولهم  باأّن  الأبدّي  الأمل 

اأمانًا  واأكرث  جُمزية  ة 
ّ
اأكادميي وظيفة  اإىل  ف�سي 

ُ
�سي اأبحاٍث 

، يتلّقى 
ّ
يف وقٍت لحق. لكن بالّن�سبة اإىل الو�سع احلايل

امل�ساعدون وعودًا �رسيحة من بع�س الباحثني امل�رسفني 

يف  التقّدم  على  �سي�ساعدهم  م�ساريعهم  يف  العمل  باأّن 

لحقًا.  الهواء«  يف  »تتال�سى  وعود  ة 
ّ
الأكادميي حياتهم 

اإّنها  امل�رسفة  الباحثة  قالت  الأوىل،  ]عملنا[  »يف مقابلة 

اإىل برنامج دكتوراه يف جامعتها  �ست�ساعد يف تر�سيحي 

وتتابع:  الأبحاث  م�ساعدات  اإحدى  تقول  املرموقة«، 

»اأح�س�ست بحما�سة �سديدة حيال الأمر. �سنن�رس ا�سمينا 

وتقول  ة«. 
ّ
الذاتي �سريتي  يف  داً 

ّ
جي هذا  و�سيكون  معًا 

بداأت  حينما  امل�رسف  باحثي  »اأخربين  اأخرى:  م�ساعدة 

العمل معه باأّن ن�رس الأبحاث �سي�ساعد يف تر�سيحي اإىل 

برنامج الدكتوراه«.

بال�ستغالل  ال�سعور  �س 
ّ
يحر ما  اأكرث  كان  ورمّبا   

هو  كثريين  ني 
ّ
لبناني اأبحاث  م�ساعدي  بني  )والغرتاب( 

على  ني، 
ّ
اأكادميي كموؤّلفني  اأ�سمائهم  و�سع  من  حرمانهم 

الأخ�ّس بعدما وعد باحثون م�رسفون كثريون م�ساعديهم 

عملهم  بداية  عند  ة، 
ّ
النهائي ال�سيغة  يف  اأ�سمائهم  بو�سع 

جمع  على  امل�ساعدين  بع�س  عمل  يقت�رس  ول  معاً. 

وحتليلها،  وترجمتها  وتفريغها،  امليدايّن،  العمل  معطيات 

دات كاملة 
ّ
واإجناز مراجعاٍت مكتوبة، بل يكتبون اأي�سًا م�سو

والتحليالت.  املعطيات  تلك  اإىل  م�ستندة  ة 
ّ
بحثي ملقالت 

وكما ت�سري اإحدى امل�ساعدات: »اأتقا�سى اأجرًا كي اأثبت 

نف�سي باحثًة، ل كي اأكتب ورقة ُتن�رَس بال ا�سمي، مع اأّنني 

كتبُت ٩٠% منها. ما العمل الذي يتقا�سى عليه الباحث 

ة؟... 
ّ
امل�رسف اأجره؟ الإ�رساف على البحث وال�رسقة الأدبي

ب�سع  ن�سخوا  لأّنهم  ة 
ّ
الأدبي بال�رسقة  الّطاّلب  ُيتَّهم  حني 

ي�ستولون  حني  امل�رسفون  الأ�ساتذة  ُيكافاأ  بينما  جمل، 

امل�ساعدون  اأولئك  يكون  م�ساعدوهم  كتبها  اأبحاث  على 

ال�سارق  يكافاأ  حبث  املعياري  ازدواج  َة 
ّ
�سحي وقعوا  قد 

ويعاقب امل�رسوق!«.

حاول باحثان الإ�رسار على اإدراج ا�سميهما كموؤّلَفنْي   

ة التي كتباها من اأجل امل�ساريع التي 
ّ
حتت املقالت البحثي

نف�سها.  الإجابة هي  كانت  احلالتني  كلتا  فيها، ويف  عمال 

»تلّقيت اإمييالً من ق�سم HR ]املوارد الب�رسّية[ يف اجلامعة 

ة[ التي يعمل فيها الباحث امل�رسف، يقولون يل 
ّ
]الربيطاني

اإّن البحث ملك للجامعة وقد تقا�سيت اأجري لإجناز  فيه 

الباحث   
ّ
اإيل »اأر�سل  امل�ساعدين.  اأحد  يقول  العمل«، 

ة 
ّ
وامللكي كّلها  املعطيات  اإّن  فيه  يل  يقول  اإمييالً  امل�رسف 

الفكرّية للم�رسوع ملك للباحث امل�رسف وجامعته«! تعّقب 

على هاتني احلالتني �سحيٌة ثالثة: »قال يل الأ�ستاذ امل�رسف 

ة« ول ينبغي اأن توؤّثر على عالقتنا 
ّ
باأّن هذه »م�ساألة مهني

ة يف امل�رسوع«.
ّ
العملي

 يف اخلارج
ّ
خامتة: اخليبة حيال التعليم العايل الربيطاين

اجلديد  ة 
ّ
العاملي التحّديات  اأبحاث  �سندوق  اأهداف  اأحد 

من  كبريًا  ق�سمًا  ل 
ّ
ميو الذي  ة، 

ّ
الربيطاني للحكومة  التابع 

�سناعة الأبحاث املتعّلقة بالالجئني ال�سورّيني يف اخلارج، 

ة«، عرب رعاية »جماعات 
ّ
هو تقدمي »اأف�سل املمار�سة العاملي

»�سوغ  على  عالوًة  جديدة«  ة 
ّ
تعليمي وحتالفات  ة 

ّ
بحثي

ة يف بريطانيا 
ّ
�رساكات قوّية ودائمة بني املجتمعات البحثي

 .)٩  ،٦  :2٠١٧  ،BEIS(  »
ّ
العاملي اجلنوب  يف  ومثيالتها 

ني العاملني يف هذه 
ّ
وبالّن�سبة اإىل م�ساعدي الأبحاث املحلي

الغرتاب  جتربة  كانت  الأقّل،  على  لبنان  يف  ال�سناعة، 

خيبٍة  نحو  متامًا،  خمتلف  اجّتاهٍ  اإىل  ُتف�سي  وال�ستغالل 

 
أكثـــــــــــــــــــــــــــر ما يحرض الشعور باالستغالل )واالغتراب( 
وضع  من  حرمانهم  هو  كثيرين  لبنانيين  أبحاث  مساعدي  بين 
األخــــــــــــــــــــــــــــص  على  أكاديميين،  كمؤلفين  أسمائهم 
بعدما وعد باحثون مشرفون كثيرون مساعديهم بوضع أسمائهم 
في الصيغة النهائية، عند بداية عملهم معـــــــــــــــــــــــــــــــا.
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العايل  والتعليم  ة، 
ّ
الأكادميي �سة 

ّ
املوؤ�س حيال  متناميٍة 

 على الأخ�ّس. وترتّكز خيبة م�ساعدي الأبحاث، 
ّ
الربيطاين

اً، يف انهيار امُلُثل التي كانوا يوؤمنون بها �سابقاً ب�ساأن 
ّ
جزئي

معرفة اخلرباء: اإذ غالبًا ما ُي�سَدم امل�ساعدون حني يدركون 

�سحالة القدرات املحدودة لـ )بع�س( الباحثني امل�رسفني، 

ة، 
ّ
مبا فيها افتقارهم اإىل املهارات اللغوّية وخ�سو�سًا العربي

وافتقارهم اإىل الفهم العميق ل�سورية اأو لبنان، واعتمادهم 

جزء  حيال  ة 
ّ
بامل�سوؤولي ال�سطالع  يف  امل�ساعدين  على 

ة. كما ترتّكز اخليبة على 
ّ
يتزايد دوماً من ال�سريورة البحثي

، حني ي�ساهد 
ّ
ة الأو�سع للبحث الأكادميي

ّ
القيمة الجتماعي

طبيعة  واأحياناً  املقاولت  طبيعة  ويلم�سون  امل�ساعدون 

ة يف �سناعة الأبحاث املتعّلقة بالالجئني،  امل�سلحة اخلا�سّ

من  املعلومات  ا�ستخال�س  على  تعمل  التي  الطبيعة  تلك 

اأجل  من  اأخرى(  )واأماكن  لبنان  يف  الالجئني  جمتمعات 

وفيما  لني. 
ّ
املمو متطّلبات  واإر�ساء  ة 

ّ
اأكادميي نتاجاٍت  اإجناز 

ة 
ّ
ب�سينيكي الّتعامل  امل�ساعدين هي  بع�س  رّدة فعل  تكون 

جديدة  طرق  اإيجاد  اإىل  التطّلع  اأو   ،
ّ
الأكادميي العمل  مع 

البع�س   
ّ

يح�س ني، 
ّ
الأكادميي من  نوعًا »خمتلفًا«  لي�سبحوا 

 كّله. »اإّن 
ّ
الآخر برغبٍة تدفعهم اإىل ترك البحث الأكادميي

اإىل  الإن�سات  باملغادرة،  الكتفاء   
ّ
ثم البحث  اإجناز  فكرة 

اأجل  من  كماّدة  وا�ستخدامها  واآلمهم،  الّنا�س  ق�س�س 

 ن�سيان الأمر كّله«، تقول 
ّ
ة، ومن ثم

ّ
كتابة الأوراق البحثي

اإحدى امل�ساعدات وت�سيف: »ل�ست واثقة من اأّنني قادرة 

على احتمال الأمر، مل اأُخلق من اأجل هذا، ل يبدو الأمر 

.»
ّ
ة اإيل

ّ
�سحيحاً بالن�سب

ة 
ّ
ق�سي تناولت  �سابقة  نقدّية  ات 

ّ
اأدبي حاججت  ولقد   

انفتاح  اأجل  من  اخلارج  ني يف 
ّ
امليداني الأبحاث  م�ساعِدي 

ة حيال دور امل�ساعدين 
ّ
اأكرب ونقٍد عاك�ٍس يف الكتابة الأكادميي

عن  الكتابة  »معاودة  اأجل  من  دعوًة  مطلقني  امليدان  يف 

 Middleton and( »ة
ّ
م�ساعدي الأبحاث يف اعتباراتنا اجلمعي

ات على احلاجة 
ّ
Cons، 2٠١٤: 2٧٩(. وت�سّدد هذه الأدبي

ة 
ّ
وال�سيا�سي القت�سادّية  الأبعاد  يف  بحر�س  التمّعن  اإىل 

ة لعالقات العمل بني الباحثني امل�رسفني وم�ساعدي 
ّ
والإثني

التاأليف،  م�سائل  يف  الأخ�ّس  على  والتمّعن  الأبحاث، 

العمل كّلها.  الفكرّية، والأجور، و�رسوط  ة 
ّ
امللكي وحقوق 

ويف مطلق الأحوال، اإذا اأردنا الو�سول اإىل الفهم الّدقيق 

العاملني  الأبحاث  الناجتة يف جتربة م�ساعدي  للم�سكالت 

يف �سناعة الأبحاث املتعّلقة بالالجئني ال�سورّيني يف اخلارج 

وجهة  تو�سيع  اإىل  بحاجة  فنحن  الأبحاث(،  من  )وغريها 

نظرنا. ول تت�سّكل ظاهرة الغرتاب، وال�ستغالل واخليبة 

امل�ساريع  يف  ة 
ّ
اخلارجي الأبحاث  م�ساعدي  اأو�ساط  بني 

 من خالل عالقات العمل 
ّ
ة ذات الإ�رساف الربيطاين

ّ
البحثي

داخل مكان العمل وح�سب، بل اأي�سًا من خالل القت�ساد 

ة 
ّ
ة اإنتاج الأبحاث الأكادميي

ّ
 الأو�سع املتعّلق بكيفي

ّ
ال�سيا�سي

يف احلقبة الراهنة. وبهذا، ن�سري خ�سو�سًا اإىل: النتقالت 

وامل�سلحة  والدولة،   
ّ
الأكادميي البحث  بني  العالقات  يف 

البحث  اأجندات  ة يف توجيه 
ّ
الربيطاني املتزايدة للحكومة 

ة، 
ّ
البحث، والإغاثة، وال�سيا�سة اخلارجي وحمو احلدود بني 

ة 
ّ
البحثي املقاولة  نزعة  وت�ساعد   ،

ّ
القومي الأمن  وم�سالح 

ات املتزامنة 
ّ

ة، والتغري
ّ
وثقافة املَنح يف اجلامعات الربيطاني

بالباحثني  ة  اخلا�سّ املهنة  وم�سارات  العمل  اأدوار  يف 

ة، 
ّ
ة العاملي

ّ
ة العمل الأكادميي

ّ
ني البارزين، ت�سّعب قو

ّ
الأكادميي

الذين  جني 
ّ
املتخر لهام�س متقلقٍل من  املتوا�سل  ع 

ّ
والتو�س

التفاوتات  متزعزعة،  موّقتة  عمٍل  عقود  اإّل  لهم  ُتتاح  ل 

ني يف 
ّ
ال�سلطة، والرثوة واملعرفة بني الأكادميي ة يف 

ّ
امل�ستمر

املجتمعات  مع  باملقارنة   ،
ّ
العاملي ال�سمال  وباقي  بريطانيا 

واأماكن  لبنان  يف  ون 
ّ
الأكادميي هوؤلء  معها  يتعامل  التي 

 للّتعاقد من 
ّ
، وانت�سار نوذج كلي

ّ
اأخرى يف اجلنوب العاملي

فتاٌت، يف  اإّل  ُيرَتك  ة، حيث ل 
ّ
الأكادميي الباطن يف احلياة 

حال ُترك اأّي �سيء، ل ميكن تق�سيمه اأو تلزميه بالّن�سبة اإىل 

عن  موقَّت  اأ�سا�س  على  اأجورهم  دفع  اأجل  من  الآخرين 

طريق الّتفوي�س.

والّتعامل مع هذه امل�سكالت يعني الدعوة اإىل اأجوٍر   

ُمن�سفة، وعقود عمٍل م�سمونة، وتاأليٍف م�سرتك وحقوق 

ة فكرّية مل�ساعدي الأبحاث يف جميع اأنحاء العامل. 
ّ
ملكي

بل ويعني اأكرث من هذا، اإذ ي�ستلزم اإعادة تفكرٍي جوهرّية 

ة، يف ما 
ّ
 لالأبحاث الأكادميي

ّ
واإعادة تكوين لالإنتاج العاملي

الباحثني   والدولة، 
ّ
البحث اجلامعي العالقات بني  يخ�ّس 

 
ّ
البحثي التدريب  ة، 

ّ
البحثي وال�سريورة  ني 

ّ
الأكادميي

الرثوة،  توزيع  اآخراً،  ولي�س  واأخريًا  الباحثني،  وتوظيف 

بني  ة 
ّ
البحثي واملمار�سات  الأجندات  وتوجيه  وال�سلطة، 

ني العاملني يف بقاٍع خمتلفة يف ال�سمال 
ّ
الباحثني الأكادميي

ني.
ّ
واجلنوب العاملي

 
التعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل مع هذه المشكالت يعني 
الدعوة إلى أجور منصفة، وعقود عمل مضمونة، وتأليف مشترك 
وحقوق ملكية فكرية لمساعدي األبحاث في جميع أنحاء العالم.
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الغرق بي ضفَتي
اسالٌم هنا واسالٌم هناك

سحر مندور

باحثة وروائّية،
مرص ولبنان.
عملت يف جريدة 
السفري طوال سنوات 
عدة، وكتبت أربع 
روايات، مهنا »حب 
بريويت« )2008( 
و»مينا« )20١2(.

اإىل  زيارة  بعد  لندن  اإىل  عودتي  حتى  النتظار  رت 
ّ
قر

لختيار   2٠١٥ العام  من  اأبريل   / ني�سان  يف  القاهرة 

اإعدادها.  اعتزمت  التي  املاج�ستري  اأطروحة  مو�سوع 

على  قليلة  اأ�سهر   
ّ
م�سي بعد  اجلامعة  يف  الكثري  تعّلمت 

باأّن  �سعرت  اأّنني  غري  ة، 
ّ
الربيطاني العا�سمة  يف  وجودي 

قائمة اأولوّياتي اأ�سحت تّت�سم بطابٍع ما بعد ا�ستعمارّي، اإذ 

ق اإىل ال�ست�رساق 
ّ
اأ�سحبت ق�سايا الإ�سالموفوبيا والتطر

نظر  ووجهات  ومفاهيم  ة 
ّ
الأوروبي واملركزّية  والعن�رسّية 

مهّمة اأخرى ت�سيطر على اأفكاري.

كافحت  التي  الق�سايا  تكن  مل  امل�سائل  هذه  اأّن  بيد   

من اأجلها ومعها خالل الـ١٧ �سنة املا�سية التي ع�ستها 

كنا�سطة يف لبنان. كان كفاحنا يف بالد الأرز �سّد الإ�سالم 

والدكتاتورّيني  �ساتها، 
ّ
وموؤ�س ة 

ّ
وامل�سيحي �ساته، 

ّ
وموؤ�س

عن  ناهيك  والف�ساد،  اجلدد  ني 
ّ
والليربالي القوموّيني 

ال�ستبداد  نى 
ُ
ب كانت  الهائلني.  والإجحاف  ال�ستبداد 

ة كافحنا من اأجلها، فعلى �سبيل 
ّ
تلك كامنة يف كّل ق�سي

ك حلماية الّن�ساء 
ّ
املثال حاربنا كّل هذه البنى حني كّنا نتحر

واملعارك  النقا�سات  من  العديد  ثّمة  الأ�رسّي.  العنف  من 

الإ�سالم  مثل  وال�رسق(  الغرب  )يف  وهناك  هنا  البارزة 

اأّن  اإّل  والعن�رسّية،  وال�ستعمار،   ،
ّ
الجتماعي والنوع 

ما  غالبًا  ال�ستعمارّية  بعد  ما  ة 
ّ
الغربي ة 

ّ
الأكادميي الأو�ساط 

 فيما 
ّ
 الأمريكي

ّ
حتارب الإ�سالموفوبيا يف الغرب الأوروبي

 يف 
ّ
 والجتماعي

ّ
نخو�س معركتنا �سّد الإ�سالم ال�سيا�سي

هذه املنطقة من العامل.

املختلفة  التمو�سعات  باأّن  اإقراري  من  غم 
ّ
الر وعلى   

بع�س  باأّن  مقتنعة  اأّنني  اإّل  خمتلفة،  اأولوّيات  تخلق 

�سني يف مابعد ال�ستعمار اأغفلوا اللتزام  الباحثني املتخ�سّ

عّدوا مداخالتهم بطريقة 
ُ
الهاّم مبثل هذه الّتمو�سعات ومل ي

بطريقة  التمو�سعات  درا�سة  اأّن  اأعتقد  لذلك  متنا�سبة. 

امل�سطهدين  يدعم  باإنتاج خطاٍب جوهرّي  ت�سمح  نقدّية 

ويف  الغرب  )يف  وهناك  هنا  ة 
ّ
القمعي البنى  جميع  �سّد 

ة لهذه امل�ساألة عن 
ّ
اإذا مّت اعتماد مقاربة هرمي ال�رسق( اإل 

وعي اأو من غري وعي.

الأو�ساط  اأعرق  من  واحدة  مرموقة يف  باحثٌة  اأرادت   

الن�ساء  مع  ت�سامنها  عن  الإعراب  العامل  يف  ة 
ّ
الأكادميي

والفقر،  والقاعدة،  طالبان،  من  تعانني  الالتي  ات 
ّ
الأفغاني

لهذه  ال�ستعمارّية.  احلروب  من  وعقوٍد  الأبوّي  والنظام 

ووّجهت  بالربقع  الن�سوة  تلك  كرامة  ُح�رسْت  الغاية 

الإ�سالم.  لتحّديه   
ّ
ن�سوّي حملي جتّمع  اإىل  حاّدة  انتقادات 

اإىل  اأعلى  من   
ٌ
تف�سري بل  اً 

ّ
ت�سامني عمالً  لي�س  هذا 

اخلطاب  امل�ساركة يف  الباحثة من خالله  اختارت  اأ�سفل، 

عن  عو�ساً  النخبوّية  الأو�ساط  يحكم  الذي   
ّ
ال�ستعماري

تناول القنابل والقوانني املجحفة التي حتا�رس تلك الن�ساء. 

ت الباحثة مع حما�سة احلرب ما بعد ال�ستعمارّية �سّد 
ّ
اجنر

ومركزّيتها  احلرب  هذه  ة 
ّ
واأهّمي ال�ستعمارّية،  اخلطابات 

 مباآ�سي احلياة يف اأفغان�ستان والعراق 
ّ
وعنفها بدل اأن تهتم

و�سورية ولبنان وم�رس وليبيا واليمن وغّزة.

بع�س  ويف  املحافظة  اأك�سفورد  جامعة  يف  واجهُت   

ة 
ّ
ة الدرا�سات ال�رسقي

ّ
حلقات الّنقا�س التي ح�رستها يف كلي

ر، باحثني مرموقني 
ّ
ة يف جامعة لندن، ب�سكل متكر

ّ
والأفريقي

يّدعون اأّن الإ�سالموّية هي ثقافة »تلك املنطقة« واإن رغب 

اأن  ينبغي  الإ�سالم،  الن�سخة من  اأن حتكم هذه  اأحدهم يف 

ًا.
ّ
اً كما واجتماعي

ّ
اً و�سيا�سي

ّ
يكون ذلك احلكم دميقراطي

 ممنوٍح 
ٍّ
 كحق

ّ
�سار عند ذاك تاأطري الإ�سالم ال�سيا�سي

ُ
ي  

بعد  ما  مرحلة  يف  �سني  املتخ�سّ الباحثني  ل 
َ
قب من  لنا 

لو�سع  ة 
ّ
علماني اأدوات  من  ي�ستفيدون  الذين  ال�ستعمار 

ال�ستعمارّية  ة 
ّ
الفر�سي تتمحور  املنطقة.  حول  رهم 

ّ
ت�سو

حول حقيقة اأّن الغرب ال�ستعمارّي متّكن على الدوام من 
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ة 
ّ
ة ال�ستبدادّية والطغياني

ّ
بناء حتالفات مع البنى الإ�سالمي

ومّت  لالإ�سالم.  معاٍد  باأّنه  انطباع  لديه  يكون  اأن  دون  من 

ة التي 
ّ
الرتحيب بعد ذلك مباليني من اجلنيهات الإ�سرتليني

ت ل�رساء ق�سوٍر قبالة حديقة هايد يف لندن اأو مطّلة 
ّ
�سب

على جادة ال�سانزليه يف باري�س من دون الهتمام مب�ساألة 

معاداة الإ�سالم.

ة يف ال�سام والعراق 
ّ
وحتى قبل ظهور الدولة الإ�سالمي  

 »
ّ
احلقيقي الإ�سالم  لي�س  »هذا  �سعار  يعد  مل  )داع�س(، 

يرفعه  �سعاراً  اأ�سبح  اإذ  ا�ستعمارّي  بعد  ما  خطاب  د 
ّ
جمر

ة 
ّ
امللوك والدكتاتورّيون العرب كما وروؤ�ساء الدول الغربي

�ساريل«  »اأنا  �سعار  مع  متامًا  يتنا�سب  وهو  وحكوماتها. 

النق�سام  مع  مثايّل  ب�سكل  ويتناغم   )Je Suis Charlie(

 الذي ي�سهده العامل منذ العام 2٠٠١.
ّ
القطبي

الذي حتكمه  العامل  قائمٌة وت�سيطر على  ة 
ّ
القطبي هذه   

، وبني 
ّ
ز بني اخلري وال�رس

ّ
اأّنها متي اأعتقد  العوملة، ولكّنني ل 

بني  اأو  ة 
ّ
العلماني واحلداثة  الإ�سالم  وبني  والغرب،  ال�رسق 

ة بارزة اأخرى بعد الآن. هناك بالفعل ا�ستقطاب 
ّ
اأي ثنائي

ة عّنا ويحميها 
ّ
اأو انق�سام، لكّنه يف�سل القت�سادات العاملي

يف  �سني  املتخ�سّ الباحثني  اإّن  ة. 
ّ
الجتماعي العدالة  من 

اأّن  يعلمون  فهم  ذلك.  يدركون  ال�ستعمار  بعد  ما  مرحلة 

م يف بلداننا بن�سبٍة عالية 
ّ

الإ�سالم هو عبارة عن بنية تت�س

من ال�ستبداد والأبوّية وال�سطهاد.

الغرب  يف  الباحثني  بني  بالفجوة  ب 
ّ
يت�سب ما  اإّن   

يف  �سن�سمت  ولكن  »نعرف  هو  ال�رسق  يف  والنا�سطني 

الوقت احلا�رس« اأو »نعرف لكّن املو�سوع مبالغ به اأو غري 

مالئم« اأو »نعرف اأكرث ممّن يعانون من الطغيان نف�سه« وهي 

تهم من  ها حتّمل هوؤلء الباحثني ح�سّ
ُ
فجوة ي�ستدعي راأب

التربيرّية  للخطابات  الرتويج  اأو  ت�سجيع  يف  ة 
ّ
امل�سوؤولي

يحتاجون  ًا. 
ّ
�ساتي

ّ
موؤ�س طابعًا  اكت�سى  الذي  الّدين  جتاه 

به من دون  للقيام  مّت ت�سليلهم  الذين  الّدور  اإىل مراجعة 

التخفيف من المتيازات اإىل درجة خ�سارتها. على العك�س 

الوقت  اأّن  اأظّن  ة. 
ّ
املهني م�سريتهم  تعّززت  فقد  ذلك،  من 

قد حان للعمل على راأب الفجوة لأّن احلاجة برزْت لدى 

هوؤلء الباحثني اإىل حتديث نهج حماربة الإ�سالموفوبيا اأو 

اخلروج عنه لالقرتاب من �سياغة خطاٍب قادٍر على معاجلة 

ة يف ال�سام والعراق يف اآن.
ّ
العن�رسّية والدولة الإ�سالمي

تهم و�رسورّي لإنتاج 
ّ
اإّن هذا اخلطاب جوهرّي مليثاقي  

اهن. يف الواقع لن يقّدم هذا اخلطاب 
ّ
املعرفة يف الوقت الر

ك�سبكة  وال�ستبداد  الّظلم  واقع  �سيعالج  اإّنا  جديد  اأّي 

الطابع  وذات  وثيق  ب�سكل  املرتابطة  البنى  من  ة 
ّ
عاملي

ًا 
ّ
عاملي ة 

ّ
الدولي ال�سيا�سات  ب�ساأن  القرارات  ُتّتخذ   .

ّ
املحلي

وُتدار القت�سادات يف اأ�سواٍق اأكرب، واأ�سبحت التحالفات 

يف  التعذيب  فاأ�سحى  احلروب،  تدير  التي  هي  ة 
ّ
الدولي

ة، فيما يقوم داع�س باإعادة 
ّ
م�رس �سمن الأخبار العرب وطني

ر�سم حدوده وهوّياته.

لذلك اأوؤمن ب�رسورة تنظيم مقاومة هذه البنى بطريقة   

متقاطعة اأي�سًا. اإّنها بنية ا�ستبدادّية كبرية واحدة تختلف 

وجود  فاإّن  وبالّتايل  رات، 
ّ
واملرب والواقع  احلّدة  حيث  من 

.
ّ
خطاب يوؤّطرها على هذا الّنحو اأمر طبيعي

واأ�سواقها  و�سيا�ساتها  ة 
ّ
الراأ�سمالي اأّن  اأعتقد   

ال�ستعمارّية متّكنت من ال�سيطرة على الكثري من املواقع 

ات ل رجوع 
ّ
ات النا�سطني من خالل اآلي واخلطابات ومن�سّ

ة 
ّ
ة الـ»اإّما / اأو« ومقايي�س الدميقراطي

ّ
فيها. واأوؤمن باأّن ثنائي

على  طويل  زمن  منذ  �سيطرْت  عنها،  الناجمة  واحلداثة 

ة.
ّ
النقا�سات الأكادميي

املراأة  حول  ال�ستعمارّي  اخلطاب  مناق�سة  كانت   

امل�سلمة مهّمة ولكن هل كان من املنا�سب تبجيل احلجاب 

يف اأفغان�ستان لهذا الغر�س؟ هل كان من املالئم اإ�سكات 

ف 
َ
اأو ت�سويه اأعمال فرقة »دام« التي تناولْت جرائم ال�رس

اخلطط   / الأجندات  بخدمة  الفرقة  واّتهام  فل�سطني  يف 

اآخر  �سعيد  وعلى  ة؟ 
ّ
والغربي ة 

ّ
الإ�رسائيلي ال�ستعمارّية 

املغرتبني  اأو�ساط  يف  حمّقة  الإ�سالموفوبيا  مكافحة  فاإّن 

ال�سبب  ة 
ّ
الديني املعتقدات  تعترب  هل  لكن  واملنت�رسين، 

املنا�سب  من  وهل  هناك؟  امل�سلمني  ل�سطهاد  الأوحد 

ة باعتباره 
ّ
اأكادميياًّ مقاربة الإ�سالم هناك بطريقة غري �سياقي

 يف منطقتنا؟
ّ
خمتلفًا عن الواقع الإ�سالمي

كانت  ط 
ّ
املتو�س البحر  يف  الغارقة  اجلثث  باأّن  اأختم   

عالقة بني �سّفتني ولي�س �سفة واحدة!

 
اإلسالم هو عبارة عن بنية تتسم في بلداننــــــــــــــــــــــــــــا 
بنسبـــــــــــــــــــــــة عالية من االستبداد واألبوية واالضطهاد.
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معمارية ومصممة من 
بريوت. تعمل حاليًا 
عىل تنظيم ترينايل 
ميالنو يف ربيع العام 
20١9 إىل جانب كبرية 
القيمي يف متحف 
الفن المعارص
يف نيويورك
باوال انطونييل.

آالء التنري

َرْت َوِإَذا اْلِبَحاُر ُسجِّ

زهقت  التي  الأرواح  عن  امل�سرتكة  تنا 
ّ
مب�سوؤولي اإقرارًا 

نَحَت  تيودور جريكو،  اإىل  لفتٍة  ط، ويف 
ّ
املتو�س البحر  يف 

ا�سم  عليه  اأطلق  املاء  حتت  متثالً  تايلور  ديكري  جاي�سون 

يحمل  متداعيًا  ًا 
ّ
مّطاطي زورقاً  د 

ّ
ويج�س ميدوزا«  »طوف 

هوؤلء  م�سري  اأّن  من  غم 
ّ
الر وعلى  ملهاجرين.  ماٍت 

ّ
جم�س

ل مع مرور الّزمن. 
ّ
غري معروف اإّل اأّن �سكل التمثال �سيتحو

والق�رسّيات،  والطحالب،  ة، 
ّ
املرجاني ال�سعب  �ستقوم  اإذ 

ة با�ستيطان التمثال وحتويله وبّث 
ّ
وغريها من الكائنات احلي

ة م�سفيًة ُبعدًا 
ّ
حياٍة جديدة يف اأج�ساد املهاجرين الإ�سمنتي

 بحرّي.
ّ
جديدًا معّقداً على التمثال كنظام اإيكولوجي

ال�شطح

ة 
ّ
الأوروبي البلدان  بذلْتها  التي  املتزايدة  اجلهود  ف�سلت 

ط يف و�سع حدٍّ 
ّ
ل�سبط حركة املهاجرين يف البحر املتو�س

ة. فقد اأّدْت عو�سًا عن ذلك اإىل 
ّ
ملوجات الهجرة الال�رسعي

بت بفورٍة يف اأن�سطة 
ّ
عها وت�سب

ّ
جتزئة م�سارات الهجرة وتنو

»يوروبول«،  عن  �سادرة  تقارير  اإىل  ا�ستناداً  الّتهريب. 

ت�سّهل   ،
ّ
الأوروبي لالحّتاد  التابعة  القانون  تطبيق  وكالة 

الهجرة  حركة  من  العظمى  ة 
ّ
الغالبي الّتهريب  �سبكات 

ُينقل  اإذ   .
١
ط

ّ
املتو�س البحر  عرب  ة 

ّ
ال�رسعي غري  البحرّية 

�سفٍن مرتّنحة تكون  على منت  املهاجرون غالباً  بون 
ّ
املهر

ة 
ّ
خ�سبي �سيد  مراكب  اأو  مرتّدية  ة 

ّ
مّطاطي زوارق  عادًة 

كوب 
ّ
الر خماطر  من  ال�سديد  الكتظاظ  يزيد   .

2
متداعية

غالبًا  وتكون  املرتدّية.  الهياكل  ذات  ال�سفن  منت  على 

ٍة يف ظروٍف  ل رحالٍت طويلة وبخا�سّ
ّ
غري قادرة على حتم

ئة.
ّ
ّية �سي

ّ
جو

وبهدف  امل�ستفحلة،  الهجرة  اأزمة  على  فعٍل  رّد  ويف   

توحيد جهود املراقبة فيما بينها، اأن�ساأت الّدول الأع�ساء 

ة 
ّ
الأوروبي احلدود  مراقبة  نظام   

ّ
الأوروبي الحّتاد  يف 

باحلدود  التحّكم  تعزيز  اإىل  يهدف  الذي   )EUROSUR(

خالل  من   
ّ
الأووربي لالحّتاد  ة 

ّ
اخلارجي ّية 

ّ
والرب البحرّية 

ون�رس  ة 
ّ
الأوروبي احلدود  وكالت  بني  التعاون  ت�سجيع 

ر. ت�سمل هذه 
ّ
ات املراقبة فائقة التطو

ّ
َطيٍف وا�سع من تقني

واأنظمة   )UAVs( املاأهولة  غري  ّية 
ّ
اجلو كبات 

ْ
املر ات، 

ّ
التقني

ال�ست�سعار  واأجهزة  ة، 
ّ
ال�سناعي الأقمار  عرب  املراقبة 

بها من  التحّكم   
ّ
يتم رادار  اأجهزة  اإىل  بالإ�سافة  البحرّية 

وعلى  اأخرى.  متعّددٍة  ات 
ّ
تقني بني  من   

ّ
واجلو  

ّ
والرب البحر 

تقرير  يف  ورد  كما  ة، 
ّ
الر�سمي وايات 

ّ
الر اأّن  من  غم 

ّ
الر

نظام  وظيفة  حول   
ّ
الأوروبي الربملان  اإىل  »فرونتيك�س« 

 
ٌ
باأّنه جهد كبري النظام  »EUROSUR«، حتر�س على و�سف 

اأو  خطر  يف  الأ�سخا�س  موقع  حتديد  حت�سني  اإىل  يرمي 

ي�سري   ،
٣
البحر امل�ساعدة يف عر�س  اإىل  الذين يحتاجون 

اآخرون اإىل اأّن هذا النظام هو عبارة عن اإطار عمٍل لتبادل 

�سفن  اعرتا�ِس  ات 
ّ
عملي جناح  لتعزيز  م�سّممٍ  املعلومات 

.
٤
الالجئني واإعادتهم من حيث اأَتوا

ة 
ّ
اإقليمي بحرّية  ومعاهدات  ات 

ّ
واتفاقي قوانني  هناك   

الدول بدرجاٍت متباينٍة على مناطق  ة حتكم �سيادة 
ّ
ودولي

اُت 
ّ
والتفاقي القوانني  هذه  ترتبط  املياه.  على  خمتلفة 

ة 
ّ
ة واإيكولوجي

ّ
ة وثقافي

ّ
واملعاهدات مبمار�ساٍت بحرّية علمي

ات  ة مثل من�سّ
ّ
بناء هياكل ا�سطناعي واقت�سادّية وت�سمل 

 
ّ
يتم كما   .

٥
الأ�سماك �سيد  اإىل  بالإ�سافة  والغاز  الّنفط 

تقوم  والإنقاذ  للبحث  مناطق  اإىل  البحر  تق�سيم  مبوجبها 

اِت م�ساعدة الأ�سخا�س 
ّ
دوٌل خمتلفة بح�سبها بتنظيم عملي

ة ت�سبح معقّدة 
ّ
العملي اأّن هذه  اإّل  فيها.  للخطر  �سني 

ّ
املعر

ما  لدولة  التابعة  والإنقاذ  البحث  منطقة  تتداخل  حني 

احلال  هو  كما  اأخرى  بدولة  ة  اخلا�سّ نف�سها  املنطقة  مع 

التعقيد  هذا  يقّدم  القَدر،  ول�سخرية   .
٦
ومالطا اإيطاليا  بني 

ل من  للتن�سّ ًة 
ّ
قانوني  

ً
ثغر الَدول  اإىل   

ّ
وال�سيا�سي  

ّ
القانوين
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اتها يف جمال الإنقاذ اأو لرف�س اإنزال املهاجرين 
ّ
م�سوؤولي

الذين مّت اإنقاذهم اإىل اأرا�سيها.

ات 
ّ
اآلي من  ملتّفًة  م�ساحًة  بالتايل  البحار  اأعايل  ت�سّكل 

متباينة  بحرّية  قوانني  مع  خو 
ّ
الر التنظيم  ذات  احلكم 

ة بفر�سٍة كبرية 
ّ
املعني الدول  نزاٍع ما يزّود  وغالبًا مو�سع 

اتها يف 
ّ
وؤ بنجاح من واجباتها وم�سوؤولي

ّ
ل اأو الترب للتن�سّ

اإىل  بالإ�سافة  البحرّي.  والقانون  الإن�سان  حقوق  �سياق 

ة، وعلى 
ّ
ذلك ومنذ نهاية عام 2٠١٦، اأطلقت دوٌل اأوروبي

ة منّظمة لنزع 
ّ
ة، حملًة عدائي

ّ
نحٍو خا�ّس احلكومة الإيطالي

منّظمات  تديرها  التي  الإنقاذ  �سفن  عمل  عن  ة 
ّ
ال�رسعي

الهجرة   ل�سّد موجات 
ً
ة وعرقلْته يف م�سعى

ّ
غري حكومي

ترمي  �سيا�ساٍت  واعتمدْت  ط، 
ّ
املتو�س و�سط  م�سار  يف 

بليبيا  ة  اخلا�سّ والإنقاذ  البحث  منطقة  تو�سيع  اأّولً  اإىل: 

ة و�سفن 
ّ
فن الأوروبي

ّ
عب على ال�س بحيث ي�سبح من ال�سّ

ة العمل �سمن هذه املناطق، الأمر 
ّ
املنّظمات غري احلكومي

ون 
ّ
الذين ي�سطر املهاجرين  ارتفاع عدد  اإىل  اأّدى  الذي 

انتهاكاٍت  ت�سهد  التي  ة 
ّ
الليبي مات 

ّ
املخي اإىل  العودة  اإىل 

ة، وثانياً تزويد  �سارخًة ودورّية يف حقوق الإن�سان اخلا�سّ

واملوارد،  املعّدات  من  مبزيٍد  ليبيا  يف  ال�ّسواطئ  حر�س 

التي  الإنقاذ  �سفن  اأمام  ة 
ّ
الإيطالي املوانئ  اإقفال  وثالثًا 

.
٧
ة
ّ
تديرها املنّظمات غري احلكومي

معّدلت  ارتفعت  الهجرة،  من  املوقف  لهذا  ونتيجًة   

البحر  يف  للغاية  مقلق  نحو  على  الأرواح  يف  اخل�سائر 

املتو�ّسط. وبح�سب تقارير �سادرة عن مكتب مفّو�س الأمم 

املّتحدة ل�سوؤون الالجئني، فاإّن واحداً من اأ�سل ثماٍن وثمانني 

�سخ�ساً لقي حتفه يف البحر يف عام 2٠١٦، الأمر الذي ميّثل 

ارتفاعاً حاّداً باملقارنة مع واحدة من كّل 2٦٩ حالة و�سول 

 اأقّل من ثمانية اأ�سهر على بداية 
ّ
يف عام 2٠١٥. وبعد م�سي

عام 2٠١٨، اأ�سبحْت هذه الأرقام مقلقًة اأكرث حيث و�سلْت 

.
٨
ات اإىل واحد من كّل ٣٥ مهاجراً

ّ
ن�سبة الوفي

أّي رجال، أّي وحوش، أّي عرف غير إنسانّي

أّي قوانين، أّي عادات وحشّية لهذا المكان

تغلق شاطئًا فارغًا أمام رجاٍل يغرقون

وتعيدنا إلى البحر القاسي من جديد؟
٩
الإنيادة، الكتاب الأّول، ٧٦٠ - ٧٦٣ 

حتت املاء

ي�سري  الع�رسين،  القرن  يف  م�رس  حول  له  درا�سة  يف 

عام  �سيف  يف  ت  تعر�سّ م�رس  اأّن  اإىل  ميت�سل  تيموثي 

اجلنود  �سّكل  حني  ففي  الغزو:  من  نوعني  اإىل   ١٩٤2

الأملان الغزاة الأكرث و�سوحًا اإّل اأّن الغزو الثاين كان من 

البعو�س احلامل للمالريا. وي�سري ميت�سل اإىل »اأّن ن�سف 

الغزاة كانوا من الب�رس، لذلك فهو العن�رس الوحيد الذي 

غم من اأّن الإ�سابات يف املعركة 
ّ
يوؤتى على ذكره على الر

.
١٠

الأخرى كانت اأكرب«

ات 
ّ
ال�سوطي مثل  بحرّية  عوالق  وجود  اأّن  تبنّي  وقد   

ُيعرف  مبا  ب 
ّ
يت�سب مرتفعة  تركيٍز  ب 

َ
بن�س  )dinoflagellates(

عادًة باملّد الأحمر. يتحّدث هومريو�س يف اإلياذته ال�سهرية 

الّداكن يف معر�س و�سفه  النبيذّي  اللون  البحر ذي  عن 

ر يف الق�سائد 
ّ
ط، وهو تو�سيف يتكر

ّ
ل�سطح البحر املتو�س

تكاثر  اأّن  ومعروٌف  طويلة.  لعقود  ني 
ّ
اليوناني حرية  واأثار 

ة 
ّ
النباتي العوالق  فيها  ت�سّكل  حالٌة  احلمراء  الطحالب 

ة بالقرب من �سطح املياه توؤّدي اإىل 
ّ
جتمّعات كثيفة ومرئي

له اإىل الأحمر.
ّ
 لون املياه وحتو

ّ
تغري

جثث  فاإّن  بالغرق،  ة  اخلا�سّ ة 
ّ
اجلنائي العلوم  وبح�سب   

ب يف طفرة يف كثافة العوالق 
ّ
املوتى يف مياه البحر تت�سب

ما الدياتومات )diatoms( اأي العوالق 
ّ
ة حولها ول �سي

ّ
النباتي

 .
١١

)dinoflagellates( ات 
ّ
وال�سوطي اخلاليا،  اأحادّية  ة 

ّ
النباتي

ويوؤّدي وجود اأعداد كبرية من اجلثث / الأج�سام املّت�سلة 

 هذه العوالق. وعلى نحٍو 
ّ
يف املياه اإىل زيادة كبرية يف نو

ملهاجرين  مرتاكمة  جثثاً  تايلور  ديكري  متثال  جَمع  مماثل، 

م�ستوطنًة  لت�سّكل  ة 
ّ
نباتي وعوالق  عمداً  عنهم  التخّلي  مّت 

ط. توؤّدي هذه احلركة على 
ّ
حمراء جديدة يف البحر املتو�س

�سطح املياه اإىل حالٍة من الّترتيف )النمو املفرط( يف العمود 

ات اإىل ن�سوب الأك�سجني من 
ّ
 فتوؤّدي كرثة ال�سوطي

ّ
املائي

تلك املناطق وهي حالة ي�سعب فيها على معظم الكائنات 

اأمام  ال�سبيل  ومتّهد  احلياة،  قيد  على  البقاء  البحرّية 

ولعّل  للتكاثر.  البحر،  قنديل  مثل  النتهازّية،  الكائنات 

اأحد اأ�سباب �سمود قناديل البحر يعود اإىل اأّن �ساللتها 

اأف�سل  ب�سكل  الأك�سجني  من  متدّنيًة  م�ستوياٍت  تتحّمل 

الأكرب.  ة 
ّ
التنف�سي احلاجات  ذات  الأخرى  الكائنات  من 

كما ُيعتقد اأّن نق�س التاأك�سج يعّزز �رسا�سة قناديل البحر 

مبا اأّنها ت�ستفيد من اأكل الفري�سة ال�سعيفة. وبالتايل ينجم 

ة موؤذيًة 
ّ
 الّطحالب ال�سار

ُ
ة تكاثر

ّ
ل املنظومة البيئي

ّ
عن حتو

ة ت�سّب يف م�سلحة قناديل البحر وت�سّجع 
ّ
�سل�سلًة غذائي

.
١2

ر لقناديل البحر
ّ
تكاثرها وتوؤّدي اإىل انت�سار حاّد ومتكر

هناك خ�سائ�س متعّددة ل�سيطرة قناديل البحر على   

ة 
ّ
التحتي البنية  مع  الّتداخل  �سمنها:  من  البحرّية  البيئة 
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طفو متزايد

غرق ب�سبب

ابتالع املياه

 
ّ

ن�ساط بكتريي يغري

تركيبة اجل�سد

دورة غرق الإن�سان



بدايات  العدد 20 - 21 | ١252018

تق�سي قناديل البحر 

�ساعات النهار يف الأعماق

طفو متزايد

ترتفع القناديل اإىل 

ال�سطح يف امل�ساء

تغيري يف الرتكيبة 

الكيميائية للقناديل

هجرة القناديل العامودية
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ت�سّد  اأّنها  مبا  البحر  عر�س  ويف  ال�ساطئ  على  الب�رسّية 

ت 
ّ
ا�سطر الأخرية  ال�سنوات  ففي  املياه.  حتت  الأنانيب 

مفاعل  لإقفال  متعّددة  ات 
ّ
مر ة 

ّ
الإ�رسائيلي لطاُت 

ّ
ال�س

مفاعل  اأكرب  اخل�سرية،  النووّية يف  للّطاقة  رابني  اأوروت 

من  كبرية  اأ�رساٍب  انت�سار  ب�سبب  اإ�رسائيل،  يف   
ٍّ
نووي

مياه  ْحب 
َ
�س واأنابيب  التربيد  حو�س  يف  البحر  قناديل 

تقّدر   
َ
بخ�سائر ة 

ّ
مر كّل  يف  ب 

ّ
ت�سب الذي  الأمر  البحر، 

. كذلك توؤّدي اإىل تغيري البيئة البحرّية 
١٣

باآلف الدولرات

واإبادة   
١٤

مل�سلحتها ة 
ّ
الغذائي ال�سل�سلة  حتويل  خالل  من 

الأ�سماك.  مزارع  على  الق�ساء  من خالل  ات 
ّ
املائي تربية 

ارات 
ّ
بالتي مدفوعًة  البحر  قناديل  اأ�رساب  تتمّكن  اإذ 

عر�س  يف  الأقفا�س  اك 
َ
�سب عرب  الّدخول  من  البحرّية 

املحتَجزة. ويف  لالأ�سماك   
ّ
الفعلي بالأذى  ب 

ّ
البحر وتت�سب

اإىل  الأقفا�َس  البحر  قناديل  دخول  اأّدى  احلالت  بع�س 

مها. 
ّ
ت�سم اء 

ّ
جر الّزعانف  ذات  لالأ�سماك   

ّ
جماعي نفوٍق 

ًا 
ّ
ات تعترب م�سدراً اأ�سا�سي

ّ
جتدر الإ�سارة اإىل اأّن تربية املائي

ط، وبالّتايل فاإّن اجتياح 
ّ
لنتاج الأغذية يف البحر املتو�س

قناديل البحر ملزارع الأ�سماك يوؤّدي اإىل تبعاٍت اقت�سادّية 

اأّدى   2٠٠٩ عام  ففي  املرافق.  هذه  على  للغاية  مقلقة 

اأ�رساب من قناديل  به دخول 
ّ
 الذي ي�سب

ّ
النفوق اجلماعي

البحر اإىل مزرعٍة لالأ�سماك يف تون�س اإىل اإفال�س ال�رسكة 

حادثٌة  بت 
ّ
ت�سب  2٠١١ عام  ويف  امل�سيدة،  تدير  التي 

ل�رسكة  الدولرات  اآلف  ع�رسات  فاقْت  بخ�سائر  مماثلة 

ال�سياحة  ر 
ّ
بت�رس القناديل  ب 

ّ
تت�سب كذلك   .

١٥
ة
ّ
اإ�سباني

وتوؤّثر  عاتها، 
َ

ل�س تفر�سه  الذي  التهديد  ب�سبب  ة 
ّ
ال�ساطئي

كانت  تدّفقاٍت  عرقلة  من خالل  الدول  اقت�سادات  على 

الّزيادة  اإّن  الأموال.  لروؤو�س  ال�سابق  يف  موثوقًة  تعترب 

عنها  الناجم  والتعطيل  البحر  قناديل  اأعداد  الكبرية يف 

الذي يطاول ال�سناعات الب�رسّية وتراكم راأ�س املال لها 

ة هائلة مبا اأّن اأّي دولة لن ت�سهد ا�ستقراراً 
ّ
ة �سيا�سي

ّ
ي
ّ
اأهم

اً اإذا مل تكن مقتدرًة اقت�سادّيًا.
ّ
�سيا�سي

إذا لم يأِت ّحظنا الصعب بالتعاطف

أو حقوق ضيافة، أو قوانين إنسانّية

فإّن اآللهة عادلون وسينتقمون لنا
١٦

الإنيادة، الكتاب الأّول، ٧٦٤ - ٧٦٦ 

دّوامات حمراء يف مياه البحر الّزرقاء

ا�سطَهدت القوى ال�ستعمارّية اجلديدة ال�سعوب وجعلْتها 

ة 
ّ
البيئي الأنظمة  بتوازن  اأخّلت  كما  املياه،  يف  ة 

ّ
مرئي غري 

ل  بطريقة  ة 
ّ
الطبيعي املوارد  ا�ستغالل  خالل  من  البحرّية 

جوع عنها. فمن خالل اإزالة العوائق واحلدود بني 
ّ
�سبيل للر

ع نطاق املقاومة وال�سمود من 
ّ
ة، تو�س

ّ
الب�رس والقوى الطبيعي

)الأقمار  املراقبة  اأجهزة  تنقل  ال�سماوات حيث  اإىل  البحر 

اأج�ساد  حول  تت�سّكل  حمراء  لبقع  �سورًا  ة( 
ّ
ال�سناعي

ة عمدًا على �سطح املياه. يف تلك اللحظة 
ّ
املهاجرين املن�سي

ترتفع اأ�رساب قناديل البحر من اأعماق البحر اإىل ال�سطح 

ل بني 
َّ
الّتحالف املتخي البحر. مينح مثُل هذا  فتتكاثر وحتتّل 

الأ�سناف والكائنات �سورًة عن الواقع غري املُن�سف الذي 

ة على الب�رس والطبيعة، تر�سم عامَلاً 
ّ
ة العاملي

ّ
تفر�سه الراأ�سمالي

يرتّنح دائماً بني احلقيقة املختّلة وامل�ستقبل احلافل بالأمل.
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روائية واشعرة 
وراسمة ومؤلفة 
مرسحية من سورية 
ولبنان. من اعمالها 
المرتمجة اىل العربية 
»السّت ماري روز«، 
»سفر الرؤيا العريب«، 
»مدن وناسء: راسئل 
اىل فواز«، »قصائد 
الزيزفون«، »باريس 
عندما تكون عارية«، 
»يف قلب قلب
مدينة أخرى«.

إتيل عدنان

أن تكتب بلغة أجنبّية

ة عالقتي بعّدة  اللغات تبداأ يف البيت. لذا �سوف اأبداأ بق�سّ

لغات وبالطريقة التي اأّثر بي ا�ستخدام لغات مل يكن يل 

اأن اأتكّلمها اأو اأ�ستخدمها يف كتابة ال�سعر اأو الّنرث ب�سكل 

ة وكفاحها 
ّ
. اأبداأ ببع�س املعلومات عن بيئتي العائلي

ّ
طبيعي

ة من اإزمري، هذا عندما 
ّ
ي يوناني

ّ
حول هذا املو�سوع. كانت اأم

ة 
ّ
ة الأوىل مدينًة ذات اأغلبي

ّ
كانت اإزمري، قبل احلرب العاملي

ة داخل ال�سلطنة 
ّ
ة، ت�سكنها جماعٌة ناطقة باليوناني

ّ
يوناني

اً. ولد يف دم�سق ب�سورية. يف �سّن 
ّ
ة. واأبي كان عربي

ّ
العثماني

ة يف اإ�سطنبول، التي 
ّ
ة الع�سكري

ّ
الثنتي ع�رسة، دخل الكّلي

ة«. كان ذلك يف اأواخر القرن 
ّ
ة احلربي

ّ
ى »الكّلي

ّ
كانت ت�سم

ة 
ّ
العثماني ال�سلطنة  من  دم�سق جزءًا  كانت  الّتا�سع ع�رس. 

ا حينذاك حليفًة 
ّ
اً. وملّا كانت تركي

ّ
وكان اأبي �سابطاً عثماني

ة 
ّ
ة والأملاني

ّ
ة، تلّقى والدي تدريبه بالرتكي

ّ
لأملانيا القي�رسي

كانت  ة. 
ّ
بالعربي ال�سابقة  درا�سته  اإىل  اإ�سافة  ة، 

ّ
والفرن�سي

ة، 
ّ
عام كثقافٍة  ة 

ّ
العثماني ال�سلطنة  يف  �س 

ّ
ُتدر ة 

ّ
الفرن�سي

�س فيها اأي�ساً يف رو�سيا.
ّ
لالأ�سباب ذاتها التي كانت تدر

بكثري  �سّناً  منه  الأ�سغر  ي 
ّ
اأم من  ج 

ّ
تزو امل�سلم  اأبي   

ذلك  كان  ثقافته.  عن  مغايرًة  ثقافًة  اأي�ساً  متّثل  والتي 

ة الأويل حوايل العام ١٩١٦ على ما 
ّ
مطلع احلرب العاملي

ني 
ّ
ة بينهما، ذلك اأّن اليوناني

ّ
قيل يل. كانا يتكّلمان الرتكي

من  القليل  يعرفون  جميعهم  كانوا  ا 
ّ
تركي يف  القاطنني 

ة يف البيت واملدر�سة. 
ّ
ة ولكّنهم يتكّلمون اليوناني

ّ
الرتكي

كانْت حياتهم قريبًة جّدًا من كني�ستهم وتتداخل لديهم 

تْنعقد خارج  الزيجات  ما كانت  ونادرًا  ين.  والدِّ الثقافة 

اها.
ّ
ة اإي

ّ
اجلماعة الثقافي

اأنّها  يعني  ما  �سلطنة.  ة 
ّ
العثماني الإمرباطورّية  كانت   

كانْت  الّنا�س.  من  متجان�سة  جماعة  ذات  دولًة  تكن  مل 

تداولً  الأكرث  اللغة  فيها  ة 
ّ
الرتكي تكن  مل  اإمرباطورّية 

باملفردات  مليئًة  كانت  ذاَتها  ة 
ّ
الرتكي اإّن   

ّ
ثم ال�سّكان.  بني 

كانوا  م�سلمون،  وهم  الأتراك،  لأّن  ة 
ّ
العربي والتعابري 

يف  اأي�ساً  اأرمٌن  ة 
ّ
ثم وكان  املدر�سة.  يف  القراآن  يدر�سون 

وهكذا  ة. 
ّ
الرتكي اإىل  اإ�ساًفة  ة 

ّ
الأرمني يتكّلمون  ال�سلطنة 

اإ�سافًة  من لغة الآخر  كان يعرف ولو بع�ساً  فالكّل تقريباً 

 يف لغة جماعته وحياتها. ولذا 
ٌ
اإىل لغته مع اأّن الكّل متجّذر

ة كانت اللغة امل�سرتكة لأهلي. در�سْت اأّمي 
ّ
اأقول اإّن الرتكي

ني اأديرٌة يف 
ّ
يف َديٍر اإىل اأن بلغت الثانية ع�رسة، كان للفرن�سي

ة. 
ّ
الفرن�سي يدر�سون  »املتعّلمون«  وكان  الرئي�سة  املدن  كّل 

ة، على الأقّل. لذا كان والداي يفهمان 
ّ
القليل من الفرن�سي

تتكّلم  اأّمي  فيها. كانت  والكتابة  القراءة  ياألفان  ة، 
ّ
الفرن�سي

اأم�سى والدي فرتًة  ة لكّنها مل تدر�سها. لذا فعندما 
ّ
الرتكي

من الوقت على جبهة الدردنيل، قرب اإ�سطنبول، خالل تلك 

ة. كانت 
ّ
املعارك الكربى، كان يكتب لها الر�سائل بالفرن�سي

ة والنم�ساوّية 
ّ
وايات الأملاني

ّ
ة، على غرار الر

ّ
لغته رومنطيقي

كانت  �سائل 
ّ
الر تلك  ولأّن  الّزمن.  ذلك  يف  ة 

ّ
الرو�سي اأو 

حمفوظًة بعنايٍة تعتّز بها اأّمي وت�سعد، اأمكنني قراءتها بعد 

�سنوات عديدة. كان ميكنها اأن جتد مكاناً لها داخل رواية 

»احلرب وال�سالم« لتول�ستوي: فهي تتحّدث عن احلّب، عن 

املدافع  هدير  حتت  كتبها  املوت.  وعن  احلياة  عن  احلرب، 

باحلرب الأ�سود وبخطٍّ ير�سم احلروف بو�سوح تاّم. لقد ُفَقدت 

الآن، لكرثة التنّقالت يف حياتي ولمبالتي زمن ال�سباب.

ة املمنوعة
ّ
اللغة العربي

ا يف نهاية 
ّ
ولدُت يف بريوت، لبنان، لأّن والدّي غادرا تركي

ا يف بريوت. كانت بريوت 
ّ
ة الأوىل وا�ستقر

ّ
العاملي احلرب 

قريبًة من دم�سق، م�سقط راأ�س اأبي. بعد عّدة �سنوات من 

العامل الذي عرفه  لدت يف عاملٍ خمتلف متاماً عن 
ُ
ذلك، و

موه، 
ّ
وق�س  

ّ
العربي امل�رسق  احتّلوا  قد  احللفاء  كان  اأبواي. 

موها اإىل �سورية 
ّ
ون لأنف�سهم مبنطقٍة ق�س

ّ
واحتفظ الفرن�سي
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ولبنان. ويف لبنان، با�رسوا فورًا يف بناء �سبكٍة من املدار�س 

ة يديرها ق�ساو�سٌة ورهباٌن وراهبات.
ّ
الفرن�سي

ت باللغة 
ْ

ة ودر�س
ّ
هكذا ارتدُت مدر�سة راهباٍت فرن�سي  

متّتعوا  ون 
ّ
بلدًا يحكمه فرن�سي اأبناء جيلي  ة. �سهد 

ّ
الفرن�سي

للذين  بالهيبة  وعوائدهم،  لغتهم  ول�سالح  لأنف�سهم، 

كان  التي  ذاتها  الكتب  يف  نا 
ْ

در�س بال�سلطة.  مي�سكون 

بدْت  وقد  اأوروبا،  يف  ون 
ّ
الفرن�سي ال�سبية  فيها  در�س 

َ
ي

من  العديد  اأ�سماء  فحفظنا  الّدنيا  عا�سمة  كاأنّها  باري�س 

اأنهرًا  نعرفها ومل ن�سهدها قّط من قبل:  الأ�سياء مل نكن 

ة، تاريخ ذوي العيون الّزرق الذين 
ّ
ة، جبالً فرن�سي

ّ
فرن�سي

عيالهّن  عانت  اللواتي  اهبات 
ّ
الر كانت  ة. 

ّ
اإمرباطوري بنوا 

نَقْلن  وقد  الأملان  يكرْهن  القي�رس  جيو�س  اجتياح  حتت 

اأّن  فيه  بدا   
ً
هواء نتن�ّسق  كّنا  ما،  مبعنى  الأملان.  ه 

ْ
كر اإلينا 

والبداهة  كان،  اأّي  على  ق 
ّ
التفو يعني  لفرن�سا  النتماء 

ني. لكّن خري ما ن�ستطيع هو اأن نتكّلم 
ّ
اأنّنا مل نكن فرن�سي

من  كامٌل  جيٌل   
َ
�سَعر ًا، 

ّ
تدريجي الأقّل.  على  ة 

ّ
بالفرن�سي

الأولد  على  قون 
ّ
متفو باأنّهم  املتعّلمني  والبنات  بيان  ال�سّ

يتّكلمون  ول  املدار�س  يرتادون  ل  الذين  حاًل  الأفقر 

وبني  ة 
ّ
العربي اللغة  بني  التماهي  جرى  وقد  ة. 

ّ
العربي غري 

التخّلف والعار. بعد �سنوات، علْمت اأّن الأمر نف�سه يجري 

وتون�س  املغرب  ة، يف 
ّ
الفرن�سي ة 

ّ
الإمرباطوري امتداد  على 

ة.
ّ
وداء والهند ال�سيني

ّ
واجلزائر واأفريقيا ال�س

كان  لالأطفال  ة 
ّ
الفرن�سي لتعليم  امل�ستخَدم  الأ�سلوب   

عليه  يعرت�س  الذي مل   
ّ
النف�ساين التطبيع  من  نوعاً  بذاته 

اهبات 
ّ
الر تفعله  ما  كّل  اأّن  يعتقدون  الّنا�س  حيث  اأحد، 

فكّل  وهكذا  الأف�سل:  نحو  دومًا  ويّتجه  دومًا   
ّ

خري هو 

من  عدٍد  تكليف  يجري  ني 
ّ
الفرن�سي من  ة 

َ
املدار املدار�س 

�سوا« على الآخرين: فكّل 
ّ
التالمذة املختارين باأن »يتج�س

يتكّلم  وهو  ال�سرتاحة  خالل  اأو  ّف  ال�سّ يف  ع 
َ
�سم

ُ
ي من 

جيبه:  يف  �سغرية  ح�سى  وتو�سع  عقابًا  لقى 
َ
ي ة 

ّ
العربي

معظم  كان  خطيئة.  اقرتاف  يعادل  ة 
ّ
بالعربي التكّلم  كان 

ة يف البيت ولكن ملّا �ساروا هم 
ّ
التالمذة يتحّدثون العربي

ة 
ّ
ة اأو العربي

ّ
هاٍت، بداأوا يتحّدثون بالفرن�سي

ّ
اأنف�سهم اآباء واأم

لأطفالهم، او مبزيج من اللغتني.

ما  اأبعد  اإىل  الّذاكرة  تاأخذين  طفولتي،  اإىل  بالعودة   

ة اإىل 
ّ
ة والرتكي

ّ
ت�ستطيع، فاأتذّكر اأنّني كنت اأتكّلم اليوناني

ولأنّني  املدر�سة.  اأرتاد  بداأت  عندما  اخلام�سة،  بلْغت  اأن 

 - املدينة  يف  ون 
ّ
فرن�سي ويوجد  ة 

ّ
الفرن�سي اأتكّلم  كنت 

ة معهم وهي اللغة 
ّ
ي الفرن�سي

ّ
وبع�سهم جريان ت�ستخدم اأم

التي تعّلمتها يف اإزمري يف طفولتها - �رسنا اأ�رسًة ت�ستخدم 

ب�رسور  ي 
ّ
اأم بها  تتكّلم  البيت:  يف  فاأكرث  اأكرث  ة 

ّ
الفرن�سي

 يقيم 
ّ
واأبي يرتّدد يف ا�ستخدامها. ولذلك اأ�سباب: اأبي عربي

ة يف تعامله مع الّنا�س يف البلد 
ّ
 ويتكّلم العربي

ٍّ
يف بلٍد عربي

فكانْت  ة، 
ّ
العربي جتيد  ل  التي  ي، 

ّ
اأم ا 

ّ
اأم اأ�سدقائه.  بني  اأو 

ة اأّن 
ّ
ني، مع اأنّها مل تفّكر مر

ّ
تتماهى اإىل حدٍّ ما مع الفرن�سي

ة يجعلها �سبيهًة بهم. ل، كانت تعرف لغتهم 
ّ
كونها يوناني

�رسعت  وقْد  وت�ستخدمها،  منقو�س،  نحٍو  وعلى  فقط، 

ت�ستخدمها اأي�ساً معي، اأنا الطفل الوحيد يف زواجها.

 كطفلة ويبدو 
ّ
اأْذكر والدي، الذي كان هرمًا قيا�ساً اإيل  

َكَجّد بالّن�سبة اإىل باقي الأطفال، كاأنّه ي�سحو من حلم، بني 

ي ما معناه: 
ّ
فينٍة واأخرى، وين�سغل له بال فجاأة، فيقول لأم

 لي�س منا�سباً. 
ّ
»ل�سنا يف فرن�سا، وكّل هذا الكالم الفرن�سي

تعّلمها  ل  »ملاذا  فتجيبه:  ة«، 
ّ
العربي تتعّلم  اأن  الطفلة  على 

يبدو  ة 
ّ
بالعربي الكلمات  ببع�س  يتمتم  اأو  اأنت؟« في�سمت 

اأو  ال�ساد�سة  كنُت يف  عندما  ابتلعها.  قد  كّله  البيت  كاأّن 

ه بنوع خا�ّس، 
ّ
ابعة اأذكر اأّن اأبي كان له قَلم حرب يحب

ّ
ال�س

ة 
ّ
ة اأحياناً، ولأّن العربي

ّ
وملّا كان عليه اأن ميالأ معامالٍت اإداري

ة، كان يكتب بخط م�ستقيم واأنيق، �سطرًا 
ّ
هي اللغة الر�سمي

ة ول ماألوفة. ولقد 
ّ
بعد �سطر يف لغة مل تكن عندي اأجنبي

ة، 
ّ
ة، وجعلني اأنقلها حوايل مئة مر

ّ
ة العربي

ّ
عّلمني الأبجدي

وكنت اأر�سم احلروف باجتهاد.

 اأخذ لفرتةٍ وجيزةٍ ي�ستخدم كتاب ال�رّسف والّنحو 
ّ
ثم  

يل  يقول  املغامرة.  حياته  من  املتبّقي   
ّ
الرتكي  -  

َ
العربي

ة 
ّ
»الكّلي ي�ستخدمه يف  كان  الذي  ذاُته  الكتاب  اإنّه  بفخر 

الكتاب  كان  �سابط.  �سّف  برتبة  كان  عندما  ة« 
ّ
الع�سكري

بالكتابات   
ٌ
مليء وغالفه  الأوراق،  اأ�سفر  قًا، 

ّ
�سي �سميكًا، 

العبارات  املتداخلة. تعّلمت فيه ت�رسيف الأفعال وبع�س 

التي ت�رسح ا�ستخدامات الأفعال. اأ�سجر اأحيانًا اأو اأ�سهو 

الغ�سب  لكّنه كان �رسيع  بلطف،  فيوؤنّبني  الّدر�س،  خالل 

ي ك�ساهٍد ليقول: »حالٌة ميوؤو�س منها، 
ّ
اأم اإىل  جّدًا، يلجاأ 

كنا نتنشق هواء بدا فيه أن االنتماء لفرنسا يعني التفوق على أي 
كان، والبداهة أننا لم نكن فرنسيين. لكن خير ما نستطيع هو أن 
نتكلم بالفرنسية على األقل. تدريجيا، شعر جيل كامل من الصبيان 
والبنات المتعلمين بأنهم متفوقون على األوالد األفقر حاال الذين 
ال يرتادون المدارس وال يتكلمون غير العربية. وقد جرى التماهي 
بين اللغة العربية وبين التخلف والعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار.
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د 
ّ
اهبات جمر

ّ
اه، الر

ّ
هذا ما ينبغي على املدر�سة اأن تعّلمها اإي

متَعبًا  كان  البلد!«  هذا  دعاية يف  �سيء  كّل  دعاية.  ل 
ُ
�س

ُ
ر

بب الأكرث 
ّ
من تلقني دور�ٍس غري مربجَمة، ورمّبا، ولعّله ال�س

نهاية  على  و�ساهٌد  احلرب،  يف  ُهزم  رجل  لأنّه  ة، 
ّ
جّدي

مل  الأو�سمة.  وتلّقى  وُجرح  اأجلها  من  قاَتَل  ٍة 
ّ
اإمرباطوري

ًة 
ّ
مر اً: طلب مّني 

ّ
تربوي  رجالً 

ّ
العثماين ابط  ال�سّ يكن هذا 

�سفحًة  ته، 
ّ
برم والّنحو  ال�رّسف  كتاب  واأنقل  اأجل�س  اأن 

تتعّلمني  »و�سوف  قال  الدرو�س«  هذه  »انقلي  �سفحّة: 

واأنقل  اأجل�س  كنت  واآخر  حنيٍ  بني  اأيّن  اأتذّكر  ة«. 
ّ
العربي

اأو يف مو�سٍم واحد، مل  )لعّلي فعلُتها خالل �سنٍة، �سنتني، 

اأنقل بدّقة، كلمًة بعد كلمة، كلماٍت  اأْن  اأتذّكر( يعني  اأعد 

اأحاول  مل   - معانيها  اأفقه  ما  نادرًا  لكّني  تها 
ّ
اأبجدي اأفهم 

اأن اأفهم ما اأكتب ومع ذلك كنت اأّدعي اأيّن اأتعّلم لغًة دون 

 يف تلك 
ٌ
م
ّ
ة ما هو منو

ّ
نها. ل بد اأّن ثم

ّ
د اأيّن اأدو

ّ
جهد، ملجر

اأقوم  �رست  خمتلفة،  ولأ�سباٍب  لحقاً،  لأيّن  التمارين 

اً. وعن هذا �سوف اأحتّدث لحقاً.
ّ
باحلركة ذاتها عملي

العربية،  اأتعّلم  يجعلني  مل  اأجهلها  لغٍة  نْقل  اإّن   

اأ�سعر  ة جعلني 
ّ
ووجودي يف مدر�سٍة متنع ا�ستخدام العربي

ة. 
ّ
املهم تلك  اأتخّلى عن  اأن  غبة يف 

ّ
وبالر اخلانقة  بالوحدة 

ة رمّبا 
ّ
وقد �ساعد اأبي يف ذلك دون اأن يعي ذلك، قال يل مر

ة - 
ّ
ة الع�سكري

ّ
ام درا�سته يف الكّلي

ّ
اأي من قبيل احلنني اإىل 

اأذكر ذلك بو�سوح تاّم، ولعّلي بلغُت العا�رسة حينها - قال: 

اإّن م�ستقبل العامل هو يف العلوم ويف الكيمياء خ�سو�ساً، 

ج 
ّ
لأتخر اأكرب  عندما  اأملانيا  اإىل  ير�سلني  �سوف  واإنّه 

 ،
ّ
ة. �سعدُت لأْن اأحلم مبثل هذا احلدث ال�ستثنائي

ّ
ككيميائي

اأيّن،  اأعرفه  ما  كّل  ة؟ 
ّ
العربي تعّلم  لعدم  عذرًا  كان  تراه  اأم 

بداأت   ،
ّ
ر�سمي  

ّ
حكومي �سغٍط  وحتت  عّدة،  �سنوات  بعد 

ل�ساعتني  ة 
ّ
العربي لّلغة  ًة  ح�سّ �سنا 

ّ
تدر ة 

ّ
الفرن�سي املدار�س 

املدر�سة  يف  اهبات 
ّ
الر رئي�سة  اإىل  ت 

ْ
فذهب الأ�سبوع،  يف 

اأملانيا  اإىل  يوٍم  ذات  للّدرا�سة  اأ�سافر  �سوف  باأيّن  واأبلغتها 

ول�ست بحاجٍة اإىل مثل ذاك الدر�س. قالت: ح�سناً، اإن كان 

مع  ة 
ّ
الالتيني يف  درو�ساً  اأخذ  �رست  اأهلك.  راأي  هو  هذا 

الأوىل.  الف�سول  اأتخّط  مل  ولكّني  ة 
ّ
الفرن�سي  

َ
الأ�رس اأبناء 

يف  الربيع يف بريوت يزيد ال�ّسَغب عند الّتالمذة ويليه ال�سّ

واخلياطة  �سم 
ّ
والر ة 

ّ
الالتيني مثل  درو�ساً  فاإّن  لذا  ب�رسعة: 

اأن  بالك  فما  اأحد،  حما�سة  لتثري  تكن  مل  الّنبات  وعلم 

ة لغة من 
ّ
ة! اأ�سحت العربي

ّ
ي�ساف اإليها در�س اللغة العربي

ة ذاته.
ّ
الّدرجة الثانية يف بلد اللغة العربي

ة واأّول ال�ِشعر
ّ
بريوت الكوزموبوليتي

الثانية.  ة 
ّ
العاملي احلرب  اندلَعت  عندما  الّثانوية  يف  كنت 

ة. 
ّ
عاملي مكانٍة  ذات  مدينٍة  اإىل  ل 

ّ
تتحو بريوَت  �ساهدُت 

مراكَز  منها  ة 
ّ
والربيطاني ة 

ّ
الفرن�سي اجليو�ُس  اّتخَذت 

ٍة 
ّ
 للمدينة برومنطيقي

ّ
لقياداتها و�سّع الوجُه الكوزموبوليتي

ون 
ّ
�سّكاٍن ي�سم اإىل  ة. 

ّ
ال�سينمائي الأفالم  لها  اأعّدْتنا  مميّزة 

لل�سّكان  اإ�سافة  والأرمن  والأكراد  ني 
ّ
والإيطالي ني 

ّ
اليوناني

تتكوّن  خمتلفٍة  ات 
ّ
جن�سي من  جنوٌد  اإ�سيف  ني، 

ّ
الأ�سلي

ون 
ّ
ون ونيوزيلندي

ّ
ون وكندي

ّ
منهم جيو�س احللفاء: اأ�سرتالي

لت بريوت اإىل �سورةٍ 
ّ
ون اأحرار. حتو

ّ
واأفارقٌة �سود وبولوني

مل  ح. 
َ
واملر احلرب  من  �سغريةٍ  زوبعٍة  العامل،  من  م�سّغرةٍ 

التي  اجليو�س  مب�ساهدة  اكتفْت  ة، 
ّ
احلقيقي احلرَب  ت�ساهد 

كانت متّزق العامل اإرباً.

عنى  كنُتها،  هي  التي  ال�سغرية  الفتاة  اإىل  بالّن�سبة   

ذلك وجوهاً »جديدًة« و»اأحداثاً« جديدًة ولغاٍت جديدة. 

 
ٌ
اأ�رس واأخذْت  ة، 

ّ
الإنكليزي اللغة  ة« 

ّ
ي
ّ
»لأهم وْعي  على  بْتنا 

اإىل  عادْت   
ّ
ثم والقاهرة  ة 

ّ
الإ�سكندري �سكنت يف  ة، 

ّ
لبناني

ة التي تعّلمْتها لكي تواكب جمرى 
ّ
لبنان، ت�ستعيد الإنكليزي

ة يف 
ّ
الأمريكي اجلامعة  ني يف 

ّ
اللبناني ن�سبة  زادْت  التاريخ. 

بريوت وقد كانت للطاّلب الأجانب يف الأ�سا�س. �سارت 

اللغة.  ة 
ّ
اللغة، يف طريقها لأن ت�سري ثالثي َة 

ّ
ثنائي املدينة 

ع�رس  بعد  لبنان  اإىل  ون 
ّ
الفل�سطيني الالجئون  جاء  عندما 

ة 
ّ
العربي يجيد  بينهم  علماً  الأرقي  كان  ذلك،  من  �سنوات 

املدينة،  من  كاملة  ة 
ّ
جتاري قطعة  واإذا  معاً  ة 

ّ
والإنكليزي

ل  ة 
ّ
الإنكليزي ت�ستخدم  ة، 

ّ
المريكي للجامعة  املجاورة 

ة مبا هي لغة التبادل التجارّي.
ّ
الفرن�سي

ة حولها. وكانت بريوت 
ّ
تخلق اجلامعات بيئاٍت ثقافي  

وثالث  الثالث  اللغات  متّثل  جامعات  ثالث  مدار  تدور 

اأقول:  اأن  واأكاد  ة، 
ّ
فكري خيارات  وثالثة  احلياة  يف  طرق 

ية 
ّ
ثالثة م�سائر. وكما هو متوّقع، فالكّتاب واملجاّلت الأدب

بل حتى ال�سحف حلقت بالّدارج. كان ذلك نوعاً من الرّثاء، 

ع مذهاًل. لكّنه، يف بلٍد 
ّ
انفتاحاً على العامل، و�رَسباً من التنو

 من اأن ي�ستوعب رياح الّتغيري العاتية وال�ستقطاب 
َ
اأ�سغر

كانت بيروت تدور مدار ثالث جامعات تمثل اللغات الثالث وثالث 
طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق في الحياة وثالثة خيارات فكرية، 
وأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد أن أقول: ثالثة مصائر. وكما هو 
متوقع، فالكتاب والمجالت األدبية بل حتى الصحف لحقت بالدارج.
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ة من التوّتر �سوف تتفجر بعد 
ّ
اراٍت جوفي

ّ
الثقايّف، خَلق تي

اً.
ّ
ر البلد عملي

ّ
جيل وتدم

لكّنها  ة، 
ّ
غني ة 

ّ
ثقافي حياة  لبنان  ر 

ّ
طو ف�سيئاً،  �سيئاً   

)جورج  كبار   
ُ
�سعراء ة 

ّ
ثم كان  ة: 

ّ
لغوي فئات  اإىل  مبعرثة 

ة، وفيما معظم الكّتاب ل يزالون 
ّ
�سحادة( يكتب بالفرن�سي

ون بداأوا 
ّ
 و�سعراء و�سحافي

ٌ
ة كّتاب

ّ
ة كان ثم

ّ
يكتبون بالعربي

ة. تلك الظاهرة قّل�ست جمهور كّل فئٍة 
ّ
يكتبون بالإنكليزي

من تلك الفئات، يف بلد ل يزيد �سّكانه على ثالثة ماليني 

اأو كاتباً مل  اأّن �ساعراً  ة. ذلك 
ّ
ن�سمة. وتلك م�سكلة حقيقي

ة 
ّ
 قّط باأنّه اأو اأنّها يتوّجه / تتوّجه اإىل الأم

ٌ
يكن له �سعور

ة. بداأُت كتابة ال�سعر يف 
ّ
جمعاء. اأنا كنُت اأكتب بالإنكليزي

الع�رسين من العمر: كانْت ق�سيدًة طويلة عْنونُتها »كتاب 

البحر«، هي ق�سيدة ترى اإىل العالقة املتباَدلة بني ال�سم�س 

ة. لحقاً، واجهْتني 
ّ
ة الَكوني

ّ
والبحر يف لوٍن من الإيرو�سي

ُترَتجم  ما  ة. عادًة 
ّ
بالفرن�سي الق�سيدة مكتوبة  م�سكلٌة لأّن 

اأو ثالث  ة وُتن�رس يف جمّلتني 
ّ
ة اإىل العربي

ّ
اأعمايل ال�سعري

رتَجم »كتاب 
ُ
. مل ي

ّ
 جماّلت الأدب العربي

ّ
جماّلت من اأهم

حني  يف  موؤنّث  ة 
ّ
بالفرن�سي البحر  لأّن  الآن  اإىل  البحر« 

وكّل  ة: 
ّ
العربي يف  احلال  هو  والعك�س  مذّكر،  ال�سم�س  اأّن 

ق�سيدتي ت�ستغل على جماز اأّن البحر موؤنّث وال�سم�س هي 

املحاِرب، او هي املبداأ الذكورّي. لذا فالق�سيدة غري قابلٍة 

للرّتجمة، وهي، يف �سميم معناها، ل ميكن حتى التفّكر بها 

ة.
ّ
باللغة العربي

باري�س  اإىل  �سافرُت  ات، 
ّ
اخلم�سيني متن�سف  يف   

بع�س  وكتبُت  ال�سوربون  جامعة  يف  الفل�سفة  لدرا�سة 

ة 
ّ
اجلامعي املدينة  يف  ني 

ّ
الأمريكي الطلبة  التقيت  ال�سعر. 

يف  نيويورك  يف  هبطُت  لبريوت،  �رسيعٍة  زيارةٍ  وبعَد 

كانون الثاين / يناير ١٩٥٥ وبعدها بب�سعة اأ�سهٍر كنُت 

اأّن تغيري جامعاٍت لي�س  اأدرك  يف بركلي بكاليفورنيا. مل 

د ا�ستمراٍر للّدرا�سة يف مكاٍن اآخر. كان انقالباً كاماًل 
ّ
جمر

الّطالب.  حياة  يف  �سغريًة  ًة 
ّ
اأر�سي هّزًة  املرء،  تفكري  يف 

كاليفورنيا  جامعة  اىل  ال�سوربون  جامعة  من  والنتقال 

اإىل  كوكب  من  بالنتقال  اأ�سبه   ١٩٥٥ العام  بركلي  يف 

اأو  احلّد  هذا  اإىل  �سلفاً،  لغاٍت  اأربع  اأجيد  كنُت  وملّا  اآخر. 

ذاك من الإجادة، هل اأدركُت اأّن اللغة م�سكلة حمتملة؟ ل 

 مدركٍة لالأمر حّقاً. ما اأعلمه هو اأيّن و�سلُت اإىل 
َ
اأزال غري

بركلي، يف فرع الفل�سفة عندما كانت اجلامعات الأنكلو 

اأن  )ويجب  خ�سو�ساً  ة 
ّ
بالأل�سني تتعاطى  ة 

ّ
�سك�سوني  -

اأ�سيف املنطق الرمزّي( ما زاد يف الّطني بّلة بالّن�سبة يل. 

اأجيُدها  ل 
َ
جم  

َ
وخم�س كلماٍت  ع�رس  اأّن  ببايل  يخطر  مل 

تلك  مثل  حل�سور  كافياً  حت�سريًا  لي�ست  ة 
ّ
بالإنكليزي

ة املعّقدة. جهْدُت ما ا�ستطعت: �رست 
ّ
احل�س�س الدرا�سي

اجلاز،  اأ�سطوانات  اإىل  واأ�ستمع  بَنَهم،  »تامي«  جمّلة  اأقراأ 

احلياة  اإىل حدٍّ كبريٍ يف  اأ�سهر �رست مندجمة  �ستة  ويف 

ة.
ّ
ة، ولو من الناحية ال�سكلي

ّ
ة الأمريكي

ّ
اجلامعي

ة
ّ
الوقوع يف غرام اللغة االأمريكي

باللغة  اأغرمُت  م�سريي:  ر 
ّ
يقر �سوف   

ٌ
اأمر ح�سل  ذلك  مع 

ة: 
ّ
ة يف تكّلم الإنكليزي

ّ
ة. طربُت للّطريقة الكاليفورني

ّ
الأمريكي

ة، اللغات 
ّ
ة، املطبوعات الأمريكي

ّ
ي
ّ
الأ�سلوب، الرتخيم، العام

ال�ستماع  ة، 
ّ
الأمريكي ة 

ّ
الريا�سي لالألعاب  �سة«  »املتخ�سّ

بالّدخول  اأ�سبه  وهي  الركبي  اأو  البي�سبول  مباريات  اإىل 

تلك  اأحببُت  كنُت  اإذا  ما  اأدري  ل�ست  ية. 
ّ
�رس عوامَل  اإىل 

ة املتكاملة التي ت�ساحبها. 
ّ
الألعاب لذاتها او لّلغة الطقو�سي

وفقاً  لأ�سدقاء  الألعاب  تلك  بو�سف  فخورة  كنت  لكّني 

مل�سطلحاتها املخ�سو�سة. وكنت �سعيدًة ل�ستخدام تعابري 

البقر وحديث  اأفهم حْكي رعاِة  اأيّن  ة، على اعتبار 
ّ
جمازي

اأ�سياء مل يكن  اأمريكا، علمُت  البلدات ال�سغرية. يف  اأهل 

يل اأن اأرويها يف اأيٍّ من اللغات التي اأجيدها، لأّن جتاربي 

يف تلك اللغات كانت حمدودة، اأو بدْت كذلك، اأو رمّبا اأنّها 

بال�ستك�ساف.  ال�سعور  من  حترمني  بحيث  جّدًا  ماألوفة 

احلديث يف اأمريكا كان مثل �سعوِد جمرى نهر الأمازون، 

مليئاً باملخاطر، �ساّجاً بالغرائب.

ًة 
ّ
كانت الأمور خمتلفًة يف اجلامعة. لقيُت �سعوباٍت جم  

 اأن اأعيد توجيه عاداٍت 
ّ
 بدرو�سي اجلديدة، كان علي

ّ
لأهتم

اأو  ده�ستي،  مدى  اأذكر  اجلذور.  عميقة  وم�ساعر  ًة 
ّ
ذهني

 اأّن املو�سوع 
ٍّ
�سدمتي، عندما �سمعت من زميل يوغ�ساليف

الذي اأقرتحه لإعداد ر�سالة الدكتوراه قد رِف�س. كان يريد 

الكتابة عن نيت�سه فقالوا له اإّن هذا ممنوٌع لأّن نيت�سه لي�س 

الثورة  منذ   
ّ

تغري الأمر  اأّن  علماً  �ساعر،  هو  واإّنا  فيل�سوفاً 

اأنّه ميكن رف�س مثل  الآَن  واأ�سّك  ات 
ّ
ال�ستيني ة يف 

ّ
الثقافي

قادرةٍ  غري  ظلْلت  لكّنني  ذاتها.  لالأ�سباب  املو�سوع  هذا 

على تفّهم قرار الفرع، لأيّن كنت اأعترب اأّن الفل�سفة، بعد 

هولدرلِن وهايدغر، جتد تعبريها الأ�سمى يف ال�ِسعر.

ام لأيّن كنُت يف حالٍة من 
ّ
كتبت القليل يف تلك الأي  

يوماً  باأكمله  عامَلٌ جديٌد  اأمامي  ينفتح  الدائم،  الكت�ساف 

هي  مبا  الطبيعة  اكت�ساف  ن 
ّ
يت�سم ذلك  وكان  يوم،  بعد 

باتت  وقد  يقظة  اأحالم  وم�ساألة  املراِود،  وجمالها  ة، 
ّ
قو

ة 
ّ
العام الطرقات  على  �سيارة  يف  فال�سري  عندي.  �ساً 

َ
َهو

اأكرث  اأبَق  ال�سعر بج�سدي كّله. مل  اأ�سبُه بكتابة  ة 
ّ
الأمريكي
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لنيل  اأطروحتي  اأكتب  ومل  اجلامعة  �سنوات يف  ب�سع  من 

ٍة 
ّ
كّلي ات يف 

ّ
الإن�ساني بتدري�س  وظيفًة  وجدُت  الدكتوراه. 

فران�سي�سكو.  �سان  من  القريبة  »مارين«،  مبنطقة  �سغرية 

ًة جديدًة، جتربًة جديدًة، وحّققُت 
ّ
كنُت �سعيدة. بداأُت مهم

لها  مهنًة  التعليم  وهي  ال�ستقرار،  من  بحدٍّ  ال�سعور 

الكتابة. كنُت ل  الرغبة يف   
ّ
اإيل اأعادْت  وتائرها اخلا�ّسة، 

�س 
ّ
اأدر كنت  اأيّن  مع  ة 

ّ
بالفرن�سي ناطقًة  نف�سي  اأعّد  اأزال 

ة. ولكن عندما اأخذُت اأفّكر بجّدية عن ال�سعر 
ّ
بالإنكليزي

ة. 
ّ
�سيا�سي طبيعة  ذات  م�سكلًة  اكت�سفُت  جمّددًا،  والكتابة 

ة 
ّ
ة، وال�سحيفة اليومي

ّ
كّنا زمَن حرب ال�ستقالل اجلزائري

احلرب،  يف  قتلون 
ُ
ي ني 

ّ
جزائري عن  اأخباراً  بانتظاٍم  حتمل 

العنف  اأعمال  اأنّها ت�ساحب  التي يبدو  الفظائع  اأخبار  اأو 

اأيّن  العنف،  من  وبدرجٍة  فجاأًة،  اأدركُت  الّنطاق.  وا�سعة 

اً 
ّ
�سعوري اأ�سارك  واأيّن  اجلزائر،  اإىل  اً 

ّ
وعفوي بداهًة  منحازٌة 

يف احلرب، فا�ستنكرُت ا�سطراري اإىل التعبري عن نف�سي 

ة. مل تعْد يل، اليوم، مثُل ردود الأفعال تلك 
ّ
باللغة الفرن�سي

ُحّلت من فرتة طويلة.  امل�سكلة  لأّن  ة 
ّ
الفرن�سي اللغة  نحو 

لقد َحّل ال�سالُم بني اجلزائر وفرن�سا. كانت الأمور خمتلفًة 

ذلك  ماآل  على  يعتمد  كّله   
ّ
العربي امل�سري  اأّن  بدا  حينها: 

اً جّداً يف تلك الفرتة 
ّ
ة حي

ّ
 الوحدة العربي

ُ
الّنزاع. كان حلم

و�سارت اجلزائر رمزاً له.

من لغة الر�شم اإىل ال�شعر باالإنكليزّية

ة بلغٍة جتابهني بنزاٍع 
ّ
ي
ّ
اأدركُت اأيّن لن اأ�ستطيع الكتابة بحر

 من حياتي: قطاع 
ٍّ
عميق. كنت م�سطربة يف قطاٍع اأ�سا�سي

التعبري املُجدي عن الّذات. حدٌث مباغت حّل م�سكلتي، 

ة، كاأّن ال�سم�س مل ت�رسق 
ّ
كان حاّلً مثل فتح نافذٍة جانبي

توّقع لها اأن ت�رسق واإّنا من مكاٍن 
ُ
ال�سم�س ذات يومٍ حيث ي

ع بجامعة 
ّ
قريٍب منه، يف نقطة اأخرى من الأفق. يف املجم

ة. 
ّ
الكّلي الفّن يف  فرع  رئي�سة  كانْت  امراأًة  التقيت  بركلي 

 من 
ٍّ
ا�سمها اآن اأوهانلون. جتاذْبنا اأطراف احلديث و�سط ممر

�سها 
ّ
اأدر التي  احل�س�س  اإحدى  اأّن  اأبلغُتها  عندما  الورود 

ا اإذا كنت اأر�سم، وعندما 
ّ
هي عن فل�سفة الفّن، �ساألْتني عم

�س ماّدًة ل 
ّ
قلُت »ل« ا�ستغربْت كيف ميكن ل�سخ�ٍس اأن يدر

ي قالت 
ّ
ميار�سها، فكان جوابي، الذي اأذكره بو�سوح، اأّن اأم

يل اإيّن خرقاء. فقالت: »وهل �سّدقتِها؟!«.

فوراً  يدّي  يطلق  اأن  احلا�سم  للحديث  يكن  مل   

 كامل 
ّ
ثم اهتمامي،   مداره، وّجه 

ّ
ولكّنه، مثل كوكب يغري

 جديد، اأي نحو دنيا جديدة من 
ٍّ
طاقاتي، نحو �سكل فّني

الهتمامات. كنت اأذهب اإىل دائرة الفّن يف اأوقات الفراغ 

جديدة  لغة  هذه  اأّن  اأدركُت  ما  �رسعان  �سم. 
ّ
بالر واأبداأ 

ة بعد 
ّ
اأكتب بالفرن�سي اأعد بحاجٍة لأن  وحلٌّ ملع�سلتي: مل 

ة. ح�سل كّل ذلك حوايل العام 
ّ
الآن، �سوف اأر�سم بالعربي

امًة �سغوفة. اأغرقُت نف�سي يف هذه اللغة 
ّ
١٩٦٠. �رست ر�س

د املعادَل للّتعبري ال�سعرّي، مل اأعْد 
ّ
اجلديدة. كان الفّن املجر

بحاجٍة اإىل ا�ستخدام الكلمات، بل الألوان واخلطوط. ومل 

 لغوّي واإّنا 
ً
اأعد اأحتاج اإىل النتماء اإىل ثقافٍة ذات منحى

بينما  �سنوات عديدة،  بعد  التعبري،  من  مفتوح  �سكٍل  اإىل 

 قال اإّن 
ٌّ
ام مغربي

ّ
كنت اأجول يف املغرب، حتادْثت اأنا ور�س

يف  املغرب  يف  دين 
ّ
اجلي امني 

ّ
الر�س من  عدد  وجود  �سبب 

راأيه هو يف الطريقة التي حّل بها اأف�سُل الفّنانني امل�ساألَة 

الثقافة  �سيطرة  حتت  ن�ساأ  الذي  اجليل  يق�سد  اللغوّي، 

اأّن مب�ستطاع املرء  ة. كانْت روحي طليقة. اأدركُت 
ّ
الفرن�سي

ك يف اجّتاهاٍت خمتلفٍة واأّن الّذهن، عك�س اجل�سم، 
ّ
اأن يتحر

ك ل 
ّ
ميكنه اأن يّتجه يف عّدة اجّتاهات يف اآٍن معاً واأيّن اأحتر

ما  واأّن   ،
ٍّ
 كروي

ّ
ذهني بل داخَل عامَلٍ  على �سطوٍح مفردٍة 

نح�سبه م�سكالٍت قد يكون توّتراٍت اأي�ساً، ت�ستغل بطرائق 

ة، �رسُت 
ّ
�س بالإنكليزي

ّ
اأكرث غمو�ساً ممّا ندرك. ملّا كنُت اأدر

اأ�سعر مع الوقت براحٍة متزايدةٍ مع هذه اللغة اجلديدة التي 

اأ�ستخدم. بل اإيّن مل اأكن اأ�ستخدم هذه اللغة اجلديدة فقط، 

كنت اأعي�سها.

 كانت حرب فيتنام. اأمريكا يف فيتنام. فيتنام يف 
ّ
ثم  

ة. احلرب على التلفزيون. الحتجاجات 
ّ
ة الأمريكي

ّ
النف�سي

ة التي جتري يف اأمريكا كانت 
ّ
يف ال�سوارع. الثورة الثقافي

لت اإىل 
ّ
فيتنام اأحد منابعها، ومن نتائجها اأّن احلرب حتو

ومو�سوع  لل�ّسعراء  �ساغٍل  اإىل  ة، 
ّ
اأدبي ا�ستقطاب  نقطة 

�سّد  نا�سلوا  بل  احلرب،  �سّد  ال�سعراء  كتب   .
ّ
دينامي

ام، كنُت قد تاأّثرت 
ّ
احلرب من خالل ال�سعر. يف اأحد الأي

بنوع خا�سٍّ ب�سور احلرب على �سا�سة التلفزيون وكنت 

ا�سرتاحة  غرفة  طاولة  على  وجْدت   - وخائبة  متعبًة 

بع، تقول 
ُ
ة ت�سبه جريدًة من قيا�س الر

ّ
الأ�ساتذة جمّلًة اأدبي

ب بال�سعر مبا هو فعٌل �سّد احلرب. 
ّ
ع جّماناً، وترح اإنّها ُتوزَّ

كانْت تلك »اإ�س.بي. غازيت« S.B. Gazette )حيث ال�سني 

التوايل(.  على  وبلڤيدير  �ساو�ساليتو  عن  كناية  والباء 

ّت ورًقة يف راقنتي وكتبت ق�سيدًة 
ّ
عدُت اإىل البيت، ثب

الفار�س  اأغنية  فاعلة.  اأنا  ما  اأدري  اأكن  مل  اأيّن  لو  كما 

»اإ�س.  اإىل  واأر�سلتها  »احلا�رسة«  اأمريكا  يف  امل�ستوحد 

ام قليلة تلّقيت مالحظًة مكتوبًة على 
ّ
بي. غازيت«. بعد اأي

دفرتٍ  من  منزوعٍة  �سفحٍة  على  �سا�س 
ّ
الر بالقلم  عَجل 

تقول »ق�سيدة لقيت ترحيبًا كبرياً« ويف اأ�سفل »اأر�سلي 
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املزيد« والّتوقيع »ليون �سبريو«. هكذا �رست �ساعرة يف 

ة!
ّ
اللغة الإنكليزي

امل�ساعر  اأملْتها  ة، 
ّ
الإ�سافي الق�سائد  من  عدداً  كتبُت   

العارمة  احلركة  اإىل  اأنتمي  باأيّن  و�سعرُت  والأحداث، 

ل�سعراء اأمريكا يف زمٍن كان ال�سعر فيه ينمو يف ذلك البلد 

ني 
ّ
مثل املو�سيقى اأو الع�سب. ذات يوٍم �ساأل اأحد ال�سحافي

ة العا�رسة يف حياته، كيف ي�سعر 
ّ
روبرت كينيدي، رمّبا للمر

يف غياب اأخيه. بكى بوبي كينيدي تلك الليلة م�ست�سهدًا 

اأمّيا  تاأّثرت  الليل.  يف  جولييت  جمال  عن  روميو  مبناجاة 

يف  امليت،  اأخيه  على  علناً  يبكي  رجٍل  مل�ساهدة  تاأّثر 

 على اعتباره دليَل �سعف، 
َ
جال البكاء

ّ
ثقافٍة ُتنكر على الر

ة 
ّ
 من خالل �سك�سبري عن �سعوره بالوحدة الداخلي

ّ
ويعرب

الق�سيدة  يقراأ  اأن  ي�سعدين  اإنّه  وقلت  له  فكتبُت   ،
ّ

للحب

التي كتبُتها، الق�سيدة الأوىل، الأغنية. تلّقيت جواباً رائعاً 

يقول يل فيه اإنّه تاأّثر للّن�س.

ت�سلني ر�سائل ت�ساألني اإن كنت اأوافق على امل�ساركة   

 كتبُتها واأعيد ن�رسها يف 
ٌ
ة اأو لدّي اأ�سعار

ّ
يف قراءات �سعري

جمموعاٍت باأ�سواٍت متعّددة. تلّقيت ر�سائل من �سعراء من 

د تبادل 
ّ
ة اأر�سلْت ملجر

ّ
الوليات املّتحدة اأو اأمريكا الالتيني

ال�سعر، لب�سع �سنوات،  �سار فيه  الأفكار. كان ذلك زمناً 

عقوبات،  ل  معتقد،  ول  له  اآلهة  ل  الذي  الأوحد  الدين 

ا�ستخدامات جتارية، ل  ة، ل 
ّ
دوافع خفي تهديدات، ل  ل 

ًة مفتوحًة للّن�ساء والرجال 
ّ
�رسطة ول ڤاتيكان. كان اأخوي

والأ�سجار واجلبال.

ة
ّ
الدفاتر الياباني

ة مثل مكت�سف: 
ّ
كنت على اأهبة الدخول اإىل اللغة الإنكليزي

التعابري خملوقات، ظروف  اإىل احلياة،  كّل كلمٍة ت�ستيقظ 

 منطلقة، 
ٌ
املكان والزمان �سا�سعٌة بال حدود، الأفعال اأ�سهم

د اأداةٍ مثل »داخل« اأو »خارج« مغامرة! كانت الكتابة 
ّ
جمر

بطاقاتها  املدى  ت�سّق  خيل،  اأح�سنة  واجلُمل  ريا�سة، 

ة، وما اأجمَل التخييل عليها! لكّن الأ�سباح القدمية 
ّ
احليوي

اهتمامي.  حقل  من   
ّ
العربي العامل  يختِف  مل  تختِف.  مل 

بداأت  ال�سيف،  ف�سول  املغرب يف  زيارة  بداأُت  بالعك�س. 

و�سورية  الأردن  اإىل  اأعود  اأو  تون�س  اأو  املغرب  زيارة 

ة 
ّ
ولبنان. �سادقُت عدداً من ال�سعراء الذين يكتبون بالعربي

ة. لكّن ال�سعر والر�سم ظاّل منف�سلني، لكْن ذات 
ّ
اأو الفرن�سي

اأن  رت 
ّ
قر عندما  للّدّقة،  او  اأكتب،  اأن  رت 

ّ
قر عندما  يوم 

 
ّ
ة، بق�سد دْمج »اخلّط« مع التلوين املائي

ّ
اأنقل �سعراً بالعربي

يزال  ل  �سبيالً  �سلكت  حينها،  دارجاً  كان  وقد  واحلرب، 

اأ�سبه  وهي  ة 
ّ
املطوي ة 

ّ
الياباني الأوراق  على  عرثُت  اأمامي. 

ة حيث كّل 
ّ
ة الياباني

ّ
بالكتب القدمية من املحفورات اخل�سبي

ورقٍة مزدوجٍة ت�سّكل �سورًة مرتبطًة بالتي تليها اأو م�ستقّلة 

عنها. اإْذذاك، ظهر م�سهٌد من طفولتي: لّذة الكتابة، �سطرًا 

ق�سائد  تناولُت  متاماً.  اأفهمها  مل  ة 
ّ
عربي جلُمٍل  �سطر،  بعد 

حديثًة لكبار ال�سعراء العرب و»ا�ستغلت« عليها. مل اأ�سع 

�سذرات  لها:  فهمي  بغرابة  اكتفيت  اأحد،  يل  ليرتجمها 

من هنا ومن هناك، جمٌل مل اأفقه منها اإّل الكلمة املفتاح، 

كان الأمر مثل النظر من وراء حجاب، اأو م�ساهدة م�سهد 

 من خالل �سا�سة، كاأّنا ال�سا�سة ل متحو ال�سور 
ّ
ا�ستثنائي

واإّنا تخّفف منها وجتعلها تبدو اأكرث غمو�ساً ممّا هي بالفعل.

الطويلة،  الأوراق  تلك  على  ا�ستغلت  �سنة  بعد  �سنًة   

ة، بخّطي غري ال�سوّي، مدركًة اأنّه النقي�س 
ّ
مثل لفائف اأفقي

الفعل  فّن  عرب  قراءٌة  هو  اإذ  ة، 
ّ
التقليدي اخلّط  حرفة  من 

يف  غالرييهات  يف  الأعمال  تلك  عر�سُت  لقد  ال�سعرّي. 

ة. اأثارْت اأ�سئلة، 
ّ
الوليات املّتحدة وبع�س العوا�سم العربي

معظم  يف  الّنا�س  واأربكت  حامية،  مناق�سات  وا�ستدعْت 

اأو  مقالٍت  يف  املجاّلت،  اإىل  طريقها  ووجدْت  الأحيان، 

مل  التي  امل�ساحلة   
ّ
اإيل بالّن�سبة  متّثل  اإنّها  ة. 

ّ
نقدي درا�سات 

ن منها 
ّ
بعّدة خيوٍط تكو اإّل حني ح�سلْت،  اأكن لأتوّقعها 

للعرب   
ّ
الثقايف امل�سري  يف  انخرطت  لقد  حياتي.  ن�سيج 

بو�سائط غري مبا�رسة جّداً، واأمل اأّن التنقيب مل ينته بعد.

ات 
ّ
ال�سبعيني مطلع  التعليم  عن  توّقفُت  الآن؟  اأنا  اأين   

ت الوليات املّتحدة فجاأة. جئت 
ْ
وعْدت اىل بريوت. غادر

مدينًة تعي�س اأجمل �سنواتها. رميت نف�سي يف مركز بركاٍن 

ناطق  عامَل  يف  نف�سي  وجدت  بديعاً.  الأمر  كان  ن�سط. 

فيما  ة 
ّ
بالفرن�سي ولكن  ة، 

ّ
والعربي ة 

ّ
بالفرن�سي ة، 

ّ
بالفرن�سي

ٍة 
ّ
يومي ة جلريدة 

ّ
الثقافي ال�سفحات  اإذ عملُت يف  ني،  خ�سّ

حيث  جمّددًا  لأكون  �سعدُت  حديثًا.  تاأ�س�سْت  ة 
ّ
بالفرن�سي

حلب  يف  عطلًة  اأم�سي  اأن  فيه،  �سنع 
ُ
ي التاريخ  اأّن  يبدو 

لجمل  سطر،  بعد  سطرا  الكتابة،  لذة  طفولتي:  من  مشهد  ظهر 
عربية لم أفهمها تماما. تناولت قصائد حديثة لكبار الشعراء العرب 
و»اشتغلت« عليها. اكتفيت بغرابة فهمي لها: جمل لم أفقه منها إال 
الكلمة المفتاح، كان األمر مثل النظر من وراء حجاب، أو مشاهدة 
مشهد استثنائي من خالل شاشة، كأنما الشاشة ال تمحو الصور 
بالفعل. مما هي  غموضا  أكثر  تبدو  وتجعلها  منها  تخفف  وإنما 
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القاهرة  اأعرف عن  اأ�سري  واأن  »ال�سيريا«،  من جبال  بدلً 

ودم�سق اأكرث ممّا اأعرف عن نيويورك. كانت هذه النقلة اإىل 

تقّدمت  قد  بريوت  كانت  ومثرية.  منع�سة  جديدةٍ  اأرا�ٍس 

ب�رسعٍة اإىل درجة اأين ح�سبتها مدينًة جديدة.

جانبًا  ة 
ّ
الإنكليزي ونّحيت  طبعًا  ة 

ّ
بالفرن�سي كتبُت   

للّتاأمل  وقتًا  لأجد  جّداً  م�سغولًة  كنت  ال�رسورة.  بحكم 

ة«. مل يكن الأدب 
ّ
فيما ي�ستْتبعه ذلك على »مهنتي الأدبي

مهنًة بالن�سبة يل، املهنة مرتوكة للكتب. كتاباتي هي مثل 

التنّف�س بالّن�سبة يل: �سيء اأمار�سه.

ة وخبيثة يف بريوت العام ١٩٧٥. 
ّ
 ماأ�سوي

ٌ
ن�سبْت حرب  

تفّجرْت حيوات الّنا�س مع انفجار الأبنية، ومثل قَطع من 

بع�سنا غادر  الجّتاهات.  كّل  ت�سّظت يف  املتهّدمة  الأبنية 

اإىل  غادروا  ة 
ّ
بالفرن�سي الّناطقون  ون 

ّ
اللبناني باري�س.  اإىل 

نيويورك.  اأو  لندن  ة ق�سدوا 
ّ
بالإنكليزي الّناطقون  باري�س. 

ٍة معظم 
ّ
ة، لأغرا�ٍس جتاري

ّ
البع�س ذهبوا اإىل البلدان العربي

اندلع  من  �سنتني  بعد  باري�س  اإىل  ت 
ْ
غادر اأنا  الأحيان. 

احلرب، ل لأمكث فيها اىل الأبد، بل يف انتظار اأن تهداأ 

الأحوال يف لبنان. مل تهداأ الأحوال، كما نعرف كّلنا، بل 

ة اإىل احتالل. 
ّ
ئ اإىل اأ�سواأ، من حرب اأهلي

ّ
�سارْت من �سي

عندما كنت يف باري�س، �سمعُت عن اأمر رهيب حدث يف 

لبنان: امراأة عرفتها قليال ولكّني احرتمتها كثرياً تعر�سْت 

ة وُعّذبْت وقتلْت. لن 
ّ
ل اأفراد ملي�سيا م�سيحي

َ
للخطف من قب

تها هنا، اأكتب فقط لأقول اإّن »اأ�سباب« حمَنتها  اأ�رسد ق�سّ

على  ة 
ّ
مبني روايًة  كتاباً،  األّفُت  اً. 

ّ
اأخالقي مقبولة  تكن  مل 

الواقع، عن ذلك احلادث املفجع: »�ِسّت ماري روز« كتاب 

ة.
ّ
ُكتب يف باري�س وُطبع يف باري�س بالفرن�سي

كاليفورنيا،  اإىل  اأعود  لأْن  اخلا�ّسة  اأ�سبابي  يل  كانت   

بعد �سنوات من ذلك، اإذ ازدادْت �سعوبة العودة اإىل بريوت 

اأكرث فاأكرث. اأغلقت ال�سحيفة التي كنت اأعمل فيها. وكان 

ل بّد من مواجهة م�ساعب اأخرى.

يف  اأفعله  اأن  اأ�ستطيع  الذي  ما  كاليفورنيا.  اإىل  العودة   

كاليفورنيا غري الت�سوير والكتابة. اأدركُت اأيّن اأفّكر ب�سعادٍة 

مع  حرٍب  يف  اأكون  ل  عندما  اأكرث،  ة 
ّ
طبيعي ب�سيولٍة  اأكرب، 

تنمو،  اإنّها  والأحرى  متاأّثرة،  كتابتي  اإّن  اأقول  بل  حميطي. 

مثالً ينبت الّزرع من تراٍب وماء، من الأر�س التي اأ�سكن. 

لذا حينما اأكتب يف اأمريكا، اأكتب بالنكليزّية. فماذا ع�ساي 

ي�ساورين  ول  الأّم  لغتي  اأ�ستخدم  ل�ست  كوين  عن  اأقول 

بالّتوا�سل  �سعور  اأو  ذلك،   
ّ
علي يجب  باأنّه  جّديٌّ   

ٌ
�سعور

لو  �ساأبدو  كيف  الت�ساوؤل  نظري  اإنّه  جمهوري؟  مع  املبا�رس 

الأ�سئلة.  تلك  مثل  على  اأجوبة  ل  اآخر.  �سخ�سًا  كنت  اأيّن 

تلك الأ�سئلة �سبه حماولة القب�س على التاأّمالت يف راحة 

ة«، 
ّ
ة عدٌد متزايد من الكّتاب ي�ستخدمون لغًة »دولي

ّ
اليد. ثم

اً لغًة اأخرى عن لغتهم 
ّ
مثل الإنكليزّية، اأْي ي�ستخدمون عملي

ة.
ّ
ب�سبب التاريخ اأو ب�سبب املنفى اأو ب�سبب الذائقة ال�سخ�سي

مة
ّ
العربية جّنتي املحر

هذا  اأّن  اإّل  بذلك.  اأ�سعر  اإيّن  نعم.  ة؟ 
ّ
منفي باأيّن  اأ�سعر  هل 

 طويالً، بحيث بات هو طبيعتي 
ّ
، وقد ا�ستمر

ٌ
ال�سعور غائر

بل  ب�سبب ذلك.  اتعّذب كثريًا  اإيّن  القول  اأ�ستطيع  ول�ست 

اأ�سعر فيها حتى بال�سعادة لذلك. ال�ساعر هو  ة حلظاٌت 
ّ
ثم

ة يف اأ�سفى اأ�سكالها، قبل اأّي �سيٍء اآخر. 
ّ
الطبيعة الإن�ساني

�سجرة  اأو  ارة 
ّ
�سي ارة 

ّ
ال�سي مثلما   

ٌّ
اإن�ساين فال�ساعر  لهذا 

 ،
ّ
الكرز �سجرة كرز. كّل اأمٍر اآخر »يلي«. كّل اأمر اآخر مهم

ًا اأحيانًا. ال�سعراء متجّذرون عميقًا 
ّ
لكّنه قد ل يكون مهم

يف اللغة وهم يتجاوزون اللغة اأي�سًا.

ة مبفردي 
ّ
قد يقف اأحدهم وي�ساألني: ملاذا مل اأتعّلم العربي  

يف وقت من الأوقات؟ هذا �سوؤال يق�ّس م�ساجعي اأحيانًا. 

 
ّ
لكّني لن اأوا�سل اإلقاء تبعات ذلك على النظام الكولونيايل

جّداً(.  جميلة  بطريقة  فانون  فران�س  فعل  )مثلما  القدمي 

ل�ست، ولي�س الكّتاب العرب، مثالً يف و�سٍع م�سابٍه لكّتاب 

ة 
ّ
ة الفرن�سي

ّ
وداء التي تولّت الإدارة الكولونيالي

ّ
اأفريقيا ال�س

العرب  الكّتاب  كامالً.  حموًا  ها 
َ
حمو ة 

ّ
املحّلي واحلكومات 

ي�ستخدمونها.  التي  اللغة  ة عن 
ّ
امل�سوؤولي م�سوؤولون كامل 

لتكري�س كّل جهودي  ة 
ّ
اليومي من حياتي  وقتاً  اأقتطع  مل 

عندما  متكاملة.  كاملة  لغٌة  هي  مبا  ة 
ّ
العربي اللغة  لتعّلم 

تكون ال�سم�س �ساطعًة والبحر اأزرَق لن اأ�ستطيع اأن اأقفل 

نوافذي واأن اأم�سي لأدر�س اأّي �سيء. اأنا �سخ�ٌس ينتمي 

اأبقى »يف اخلارج«، وهكذا ظّلت  لذا  الدائم.  اإىل احلا�رس 

مة. اأنا يف الآن ذاته غريبة عن الأر�س 
ّ
ة جّنتي املحر

ّ
العربي

وابنتها.  الأّم  لغتي  عن  غريبة  ني، 
ّ
الأ�سلي �سّكانها  ومن 

ات عديدًة اأن نبقى على حدة، اأن 
ّ
يقول لنا هذا القرُن مر

اأبداً، واأن ن�سي  اإىل اخللف  اأّل ننظر  وابط، 
ّ
الر ن�رسم كّل 

لحتالل القمر. وهذا ما حّققُته. هذا ما اأحّققه.

يقـــــــــــــــــــــــــــــــــول لنا هذا القرن مرات عديدة أن نبقى 
على حدة، أن نصرم كل الروابط، أال ننظر إلى الخلف أبدا، وأن نمضي 
الحتالل القمر. وهذا ما حققته. هذا ما أحققـــــــــــــــــــــــه.
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جاد تابت 

احلركة السوريالّية يف بريوت الثالثينّيات
»دخلنا الفّن من باب المطبخ«

معمار ونقيب 
المهندسي اللبنانّيي. 
قّدم جاد تابت هذا 
العرض يف ورشة 
»الطليعة وشبكة 
عالقاهتا، السوريالّية 
يف باريس، وشمال 
أفريقيا، والرشق 
األوسط منذ 
الثالثينّيات« يف 
»المنتدى األلمايّن 
لتارخي الفّن« يف باريس 
و»المعهد األلمايّن 
لألحباث الرشقّية« يف 
بريوت، يف ١5 و١6 
ترشين الثاين /
نوفمرب 20١6.
 ترمجة يزن احلاج

ة كنت اأحاول  ة. اإّنا هي مقّدمة لق�سّ
ّ
هذه لي�ست ورقة اأكادميي

اإعادة تركيبها منذ �سنوات عديدة، كهاٍو ل كباحٍث �سارم، 

بذكريات  م�ستعيناً  ة 
ّ
الأر�سيفي املاّدة  فجوات  ملء  حماولً 

العائلة والأ�سدقاء.

ان يف بريوت خالل حقبة النتداب 
ّ
ة خم�سة �سب اإنّها ق�سّ  

، ومواجهتهم غري املعقولة مع الطليعة احلديثة.
ّ
الفرن�سي

النتفا�سات  من  جزءاً  وت�سّكل  ة، 
ّ
من�سي ة  ق�سّ اإنّها   

ت 
ّ
عم التي  ة 

ّ
الراديكالي ة 

ّ
والجتماعي ة، 

ّ
وال�سيا�سي ة، 

ّ
الثقافي

الع�رسين،  القرن  من  الأّول  الّن�سف  خالل  املنطقة  هذه 

احلركات  �سعود  حتى  ة 
ّ
العثماني الإمرباطورّية  �سقوط  منذ 

ات.
ّ
ة يف اخلم�سيني

ّ
القومي

التي  الواحة  دم�سق،  غوطة  حديقة:  يف  �سيء  كّل  بداأ   

اجلاّفة  املروج  املدينة عن  يف�سل  الذي  بردى،  نهر  ر�سمها 

ًة كّل 
ّ
ان ال�سفر مر

ّ
املتاخمة للبادية ال�سورّية. اعتاد اأربعة �سب

�سهر من بريوت بالقطار لزيارة �سديقهم الأكرب �سّناً الذي 

ان 
ّ
ت عائلته يف دم�سق منذ �سنوات عّدة. خم�سة �سب

ّ
ا�ستقر

يف  ة 
ّ
امل�سيحي املدار�س  اإخوة   - الفرير  مدر�سة  يف  تالقوا 

بريوت وباتوا اأ�سدقاء متالزمني دوماً.

الهند�سة  يدر�س  كان  الذي  اأبي،  تابت،  اأنطون  كانوا   

موراين  واأنطوان  �سحادة  جورج  والعمارة،  بالر�سم  ويحلم 

اللذين كانا يدر�سان احلقوق ويحلمان بال�سعر، اإ�سكندر اأبو 

اماً ونعمة اإّده، اأكرب الأ�سدقاء 
ّ
�سعر الذي اأراد اأن ي�سبح ر�س

يف  تقيم  عائلته  وكانت  احلقوق  درا�سة  اأنهى  الذي  �سّناً، 

كما  املطبخ«  باب  »من  الفّن  دخلوا  ان 
ّ
�سب خم�سة  دم�سق. 

كتب جورج �سحادة يف اإحدى ق�سائده الأوىل.

 .
ّ
كان لبنان و�سورية اآنذاك حتت حكم النتداب الفرن�سي  

تفّكك  من  تبعها  وما   ١٩١٨ عام  ني 
ّ
العثماني هزمية  بعد 

ة، اأطلقت معاهدة �سيفر وقبلها موؤمتر 
ّ
الإمرباطورّية العثماني

 يف فل�سطني والنتداب 
ّ
�سان رميو بداية النتداب الربيطاين

 - �سايك�س  اتفاق  بح�سب  و�سورية،  لبنان  يف   
ّ
الفرن�سي

تان. يف اأيلول / �سبتمرب 
ّ
تان الأوروبي

ّ
بيكو الذي وّقعته القو

الكبري  لبنان  دولة  تاأ�سي�س  غورو  اجلرنال  اأعلن   ،١٩2٠

ن 
ّ
وعا�سمتها بريوت، وقد ُمنحت املنطقة اجلديدة علماً يتكو

ة.
ّ
 مع اإ�سافة الأرزة اللبناني

ّ
من العلم الفرن�سي

ة 
ّ
الأوروبي القوى  فر�ستها  التي  امل�ستعمرة  هذه  لكّن   

يف  املجتمع.  من  كبرية  قطاعات  معار�سة  واجهت 

با�سا  الدرزّي �سلطان  الزعيم  اأغ�سط�س ١٩2٥، دعا   / اآب 

عة يف �سورية اإىل 
ّ
ة املتنو

ّ
ة والديني

ّ
الأطر�س اجلماعات الإثني

الثورة  اأّن  ومع  اأرا�سيهم.  على  ة 
ّ
الأجنبي الهيمنة  معار�سة 

النتداب  من  �سورية  حترير  يف  اأخفقت  الكربى  ال�سورّية 

 يف 
ّ
، اإّل اأنّها مّثلت اأحد اأكرب واأطول ع�سيان �سعبي

ّ
الفرن�سي

تني، وكان لها 
ّ
 يف مرحلة ما بني احلربني العاملي

ّ
امل�رسق العربي

ة واملناه�سة لال�ستعمار.
ّ
اأثر عميق يف انت�سار الأفكار القومي

 
ّ
الفرن�سي النتداب  قياُم  ع 

َّ
�رس الأثناء،  هذه  يف   

اأرجاء  التنظيمات يف جميع  التي كانت  التحديث  �سريورَة 

منت�سف  منذ  �رسارتها  اأطلقت  قد  ة 
ّ
العثماني الإمرباطورّية 

القرن الّتا�سع ع�رس. وكان اأق�سى جتّليات هذه ال�سريورة يف 

 الإدارة 
ّ
بريوت التي اأ�سبحت عا�سمة دولة لبنان الكبري، مقر

املركزّية لالنتداب وواجهة فرن�سا يف امل�رسق. ومن خالل 

ة على 
ّ
الفرن�سي لطات 

ّ
ال�س ات وتهدميها عملت 

ّ
امللكي انتزاع 

جتديد و�سط مدينة بريوت، وافتتحْت �سوارع جديدة حتمل 

املار�سال  جاّدة  األلنبي،  اجلرنال  )�سارع  املنت�رسين  اأ�سماء 

 
ّ
فو�س، �سارع املار�سال ويغان، اإلخ.(، واأُزيل الّن�سيج املديني

مت 
ّ
م �سُ جديدة،  ملخّططات  املجال  يف  ليف�سح  القدمي 

بالتوافق مع مبادئ الفنون اجلميلة.

الفر�شان اخلم�شة

ون ينا�رسون 
ّ
على ال�سعيد الثقايّف، كان امل�سوؤولون الفرن�سي
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ة منف�سلة عن هوّية 
ّ
ة وترويجها لهوّية لبناني

ّ
احلركة الفينيقي

قرم  �سارل  جملة  كانت  املجاورة.  ة 
ّ
اأو�سطي ال�رسق  البلدان 

النخبة  اجتذبت  وقد  فرن�سا،  يف  ت�سدر  ة 
ّ
الفينيقي املجلة 

ة.
ّ
ة املثّقفة اللبناني

ّ
امل�سيحي

البورتريهات  اإىل  الني 
ّ
مي ون 

ّ
الأكادميي امون 

ّ
الر�س كان   

ة 
ّ
ال�ست�رساقي الإحالت  وهيمنت  الفولكلورّية،  واللوحات 

بني  يتاأرجح  مبعجم   ،
ّ
الفني امل�سهد  على  ة 

ّ
الديني والثيمات 

فة. ة املُلطَّ
ّ
ة والرومانتيكي

ّ
النيو-كال�سيكي

 بالّذات كان »الفر�سان« اخلم�سة، كما كانوا 
ّ
يف هذا اجلو  

لون بني بريوت ودم�سق واملنتجعات 
ّ
، يتجو

١
ون اأنف�سهم

ّ
ي�سم

عائلة  بلدة  بحمدون،  لبنان:  جبال  يف  املجاورة  ة 
ّ
ال�سيفي

اً.
ّ
ا حيث كانت عائلة �سحادة ت�ستاأجر بيتاً �سيفي

ّ
تابت وبكفي

ومع  الثقافة،  ي 
ّ
فرن�سي كّلهم  ال�ّسبان  »فر�ساننا«  كان   

لغة  كانت  ة 
ّ
الفرن�سي اأّن  اإّل  ة، 

ّ
العربي يتحّدثون  كانوا  اأنّهم 

الثقافة بالن�سبة اإليهم. ويف مطلق الأحوال، كانوا ي�سعرون 

بعدم ارتياح اإزاء البيئة التقليدّية املحافظة التي كانت ت�سم 

زه مزيج 
ّ
، الذي ميي

ّ
جمتمع بريوت يف ظّل النتداب الفرن�سي

ة والأبّهة الطّنانة.
ّ
من الريفي

 :١٩2٦ عام  موراين  لأنطوان  �سحادة  جورج  كتب   

ن�سعر  بريوت،  يف  جيدة  كّلها  الأمور  اأنطوان،  »عزيزي 

هي  اأ�سبوعني  منذ  هدّية  جاءتني   ... بامللل.  ن�سعر  بامللل، 

اأو �سبع. ها  ل�سّت ر�سا�سات  يّت�سع  دّوار،  براوننغ  م�سّد�س 

قد حانت فر�سة عظيمة كي تقتلني حني يوؤون الأوان... لدّي 

ثالث ر�سا�سات، �ساأترك لك واحدة«.

جاء اخلال�س من ... بر�سلونة. كان غابرييل بونور، مدير   

مفّت�ساً  ُعنّي  قد  ة، 
ّ
الكتالوني العا�سمة  يف   

ّ
الفرن�سي املعهد 

 بات 
ّ
للتعليم الثانوّي يف �سورية ولبنان عام ١٩2٣، ومن ثم

 عام ١٩2٨. وعالوًة على كونه 
ّ
الثقايّف الفرن�سي القن�سل 

لل�سعر  ناقدًا  بونور  كان  �سواريز،  اأندريه  من  باً 
ّ
مقر مريدًا 

ة اجلديدة[، 
ّ
يف جملة نوفيل روفو فران�سيز ]املجلة الفرن�سي

ة و�ساعد 
ّ
حيث كان مهتماً على الأخ�ّس باحلركة ال�سوريالي

مع أنهم كانوا يتحدثون العربية، إال أن الفرنسية كانت لغة الثقافة
بالنسبـــــــــــــــــــــــــــــــــة إليهم. وفي مطلق األحوال، كانوا
يشعـــــــــرون بعدم ارتياح إزاء البيئة التقليدية المحافظة التي 
ظل  في  بيروت  مجتمع  تسم  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانت 
االنتداب الفرنسي، الذي يميزه مزيج من الريفية واألبهة الطنانة.



بدايات  العدد 20 - 21 | ١4١2018



بدايات  العدد 20 - 21 | ١422018

يف ترويج اأعمال ماك�س ياكوب، مار�سيل جواندو، اأونري 

مي�سو، رينيه �سار، بيري جان جوف، واآخرين.

قد  ة 
ّ
ال�سوريالي احلركة  كانت  الوقت،  ذلك  يف   

بداأت  اأوروبا.  يف   
ّ
الثقايف امل�سهد  يف  نف�سها  خت 

ّ
ر�س

ة[
ّ
ال�سوريالي ]الثورة  �سوريالي�ست  ريفولو�سيون  جملة 

للفّن  معر�س  ل 
ّ
اأو ُنّظم  كما  عام ١٩2٥،  اأعدادها  اإ�سدار 

يف  د�سنو�س  وروبري  بروتون  اأندريه  يد  على  ال�سوريايّل 

باري�س يف العام نف�سه.

ة 
ّ
اأي وعلى  بفر�ساننا.  بونور  التقى  كيف  متاماً  نعرف  ل   

اآفاقاً  فتحْت  وطيدة  عالقة  خت 
ّ
تر�س ما  �رسعان  حال، 

ان اخلم�سة.
ّ
جديدة لل�سب

ي باري�س
ّ
اللقاء ب�شوريالي

تابت  اأنطون  �سافر  حني   ١٩2٧ عام  فا�سلة  نقطة  حدثت 

�س« يف العمارة بعدما نال �سهادته يف  اإىل باري�س لـ»يتخ�سّ

 
ّ
الفرن�سي ام 

ّ
الر�س لوت،  اأندريه  اإىل  بونور  قّدمه   .

2
الهند�سة

روفو  نوفيل  جمّلة  يف   
ّ
ال�سوريايل الر�سم  على  امل�رسف 

الإ�سمنت  عمارة  مرّوج  برييه،  اأوغو�ستو  واإىل  فران�سيز 

امل�سّلح يف فرن�سا اآنذاك.

ي باري�س 
ّ
من خالل هذه العالقات، التقى تابت ب�سوريالي  

تعتنقها  التي  ة 
ّ
وال�سيا�سي ة 

ّ
الفني الهتمامات  واكت�سف 

ة 
ّ
ة. كانت تلك فرتًة ت�سهد فيها ال�سوريالي

ّ
احلركة ال�سوريالي

ة ترف�س الن�سواء حتت 
ّ
لً يف موقعها من حركة �سيا�سي

ّ
حتو

ة واعتناق خلطاب 
ّ
دة، اإىل حتالف مع املارك�سي اأيديولوجيا حمدَّ

 
ّ
ة تبّدى بو�سوح يف املوقف الراديكايل

ّ
مناه�س للكولونيالي

الذي اعتنقوه حيال حرب الريف يف املغرب.

لحْت  بريوت،  اإىل  تابت  عودة  اإثر   ،١٩2٩ عام   

 
ّ
ال�سحايف نّقا�س،  جورج  يد  على  لل�سّلة  جديدة  فر�سة 

اجلرائد   
ّ
اأهم لوريان،  يراأ�س حترير جريدة  الذي  ال�سهري 

يونيو   / بريوت. يف ١٦ حزيران  ة يف 
ّ
بالفرن�سي الناطقة 

 تقدمياً جلورج نّقا�س، 
ّ
 �سم

ّ
من ذلك العام، �سدر ملحق اأدبي

وق�سائد جلورج �سحادة واأخته لوري�س، وجمموعة »جثث 

اً غري تقليدّي 
ّ
 لأنطوان موراين، وتاأريخاً عمراني

٣
تَقنة«

ُ
م

لأنطون تابت.

ليتريير  لوريان  ملحق  يكون  اأن  املفرت�س  من  كان   

اإّل عدد واحد.  اإ�سدارًا �سهرّياً. ويف الواقع، مل ي�سدر منه 

وكما قال يل اأبي، كان ال�سبب هو البغ�س القوّي بني ال�سّلة 

قرم،  داوود  جورج  هو  اآنذاك،  م�سهوراً  كان  ام 
ّ
ر�س وبني 

 ،
ّ
النف�سي والتحليل  ة، 

ّ
املارك�سي علناً  ي�سجب  كان  الذي 

بحمد  حاً 
ّ
ُم�سب قاطبًة،  احلديث  الفّن  واأ�سكال  ة 

ّ
وال�سوريالي

 
ّ
ي�سم اأن  املفرت�س  من  كان  ة. 

ّ
الكال�سيكي النه�سة  اإحياء 

العدد الثاين من امللحق لوحًة متّثل قدماً حتمل فر�ساة ر�سم 

 
ّ
ال�سمني معناها  كان  وقد  قرم«،  جورج  ام 

ّ
»الر�س بعنوان 

ام فا�سل »ير�سم 
ّ
اأّن قرم ر�س  يعني 

ّ
اإىل تعبري فرن�سي ي�سري 

.)Il peint comme un pied( »مثل قدم

يف  ال�ستفزازّي  املوقف  هذا  مثل  قبول  ممكناً  يكن  مل   

جريدة برجوازّية مثل لوريان، لذا توّقف الإ�سدار، ما تركنا 

.
ّ
اأمام عدد وحيد من امللحق الأدبي

اأحداث  اأّثرت  اجلديد،  العقد  من  الأوىل  ال�سنوات  يف   

يد  على  �سحادة  جورج  ف  توظَّ فيما  ال�سّلة.  يف  متالحقة 

التي  العام  التعليم  بونور كم�ساعد له يف خدمات  غابرييل 

اأن�ساأتها �سلطات النتداب، عمل اأنطوان موراين يف مكاتب 

وتوابعها« وعمل  »دم�سق، حماه،  احلديدّية  �رسكة اخلطوط 

بينما  دم�سق  كبرية يف  اإّده حمامياً يف �رسكة حماماة  نعمة 

افتتح اأنطون تابت مكتبه اخلا�س لهند�سة العمارة، لي�سبح 

ب�رسعة رائد العمارة احلديثة يف لبنان و�سورية.

باري�س  اإىل  بدوره  �سحادة  �سافر  وبحلول عام ١٩٣٣،   

م 
ّ
ب من �ساعر �ساّب من الإ�سكندرّية، هرني القي

ّ
حيث تقر

جو�ستني  ة 
ّ
�سخ�سي �ستلهم  التي  كازال،  مارته  و�سديقته 

�سديقيه  برفقة  داريل.  للورن�س  الإ�سكندرّية  ة 
ّ
رباعي يف 

بري�س،  جون  و�سان  لوت،  اأندريه  �سحادة  زار  اجلديدين، 

الأوىل  ق�سائده  ن�رس  كما  جاكوب،  وماك�س  بولن،  وجان 

يف نوفيل روفو فران�سيز.

 
ّ
ب�سم ال�سّلة  عت 

ّ
تو�س بريوت،  اإىل  �سحادة  عودة  وبعد   

بريوت  اإىل  جاء   
ّ
فرن�سي ام 

ّ
ر�س �سري،  جورج  جدد:  قادمني 

ة يف باري�س. 
ّ
عام ١٩٣٤ وجلب معه تاأثري احلركات احلداثي

اأجيالً  ب 
ّ
يدر كان  حيث  املري�سة،  عني  يف  م�سغله  و�سار 

امني، مكان لقاء ال�سّلة.
ّ
�سابّة من الر�س

هي  ال�سّلة  اإىل   
ّ
ان�سم الذي  الآخر  اجلديد  القادم  كان   

بونور  م�ساعدة  باتت  ة 
ّ
فرن�سي �ساعرة  اأولييه،  روزماري 

 عفوّياً حبيبة اأنطون تابت.
ّ
بة، ومن ثم

ّ
املقر

عام  يف  خة 
ّ
موؤر لأبي  �سري  جورج  اأهداها  لوحة  ة 

ّ
ثم  

تّلة  مرتفعات  يف  الع�سب«  على   
ً
»غداء ر 

ِّ
ُت�سو  ١٩٣٦

الأن�سي يف   عمر 
ّ
اللبناين ام 

ّ
الر�س بيت  يبدو  اط، حيث 

ّ
اخلي

الواجهة. وباإيحاء رمزّي، جند موا�سع ال�سخو�س املختلفني 

يف امل�سهد يف دائرة حول غابرييل بونور، الذي يقف وحيدًا 

يف مركز اللوحة.

جلورج  تان 
ّ
�سخ�سي �سورتان  هناك  ذاتها،  الفرتة  ومن   

�سري،  ر�سمه  لتابت  بورتريه  وتابت،  �سري  ر�سمهما  �سحادة 

باجلريدة  ملفوفًة  الأزهار  من  كبرية  باقة  يحمل  حيث 



بدايات  العدد 20 - 21 | ١432018

�سحادة  جلورج  وق�سيدة  لومانيتيه،  ة 
ّ
الفرن�سي ة 

ّ
ال�سيوعي

ات 
ّ
الثالثيني اأوائل  ُكتبت  معمارّي«،  تابت،  »اأنطون  بعنوان 

.GLM ة الأوىل عام ١٩٥٠ يف باري�س عن دار
ّ
وُن�رست للمر

ة
ّ
ون يف ال�شيا�شة الدولي

ّ
ال�شوريالي

كربى  اأحداثاً  اأي�ساً  �سهدْت  ات 
ّ
الثالثيني اأوا�سط  لكّن 

ة 
ّ
لعبت دورًا ملمو�ساً يف اإعادة تعريف النتماءات ال�سيا�سي

�سمن ال�سّلة. يف ت�رسين الأول / اأكتوبر ١٩٣٥، اجتاح 

من  العا�رسة  املاّدة  بو�سوح  منتهكاً  اإثيوبيا  مو�سوليني 

وفرن�سا  املّتحدة  اململكة  منحت  الأمم.  ع�سبة  ميثاق 

ف كي ت�سمن حياد اإيطاليا يف حال 
ّ
ة الت�رس

ّ
لإيطاليا حري

ة 
ّ
الكولونيالي مة 

ّ
ال�س بت 

ّ
ت�سب وقد  اأملانيا.  مع  نزاع  ن�سوب 

ات 
ّ
القو يد  ة على 

ّ
الكيميائي الأ�سلحة  وا�ستخدام  للحرب 

 .
ّ
العاملي العام  الراأي  لدى  متباينة  اأفعال  بردود  ة 

ّ
الإيطالي

ني 
ّ
الفرن�سي ني 

ّ
اليميني املثّقفني  من  حفنة  اأ�سدرت  فبينما 

ق الغرب وحّقه يف »اإدخال التح�رسُّ 
ّ
بياناً ميتدحون فيه تفو

اإىل البلدان املتخّلفة«، �سدر بيان م�ساّد يدعو اإىل احرتام 

كانت  ون، 
ّ
اأوروبي وفّنانون  كّتاب  وّقعه   

ّ
الدويل القانون 

ة فيه م�ساركٌة فّعالة.
ّ
للحركة ال�سوريالي

والنازّية  ة 
ّ
الإيطالي ة 

ّ
للفا�سي املت�سارع  ال�سعود  اجتذب   

ة بع�س املقّلدين يف لبنان و�سورية. اإثر ح�سوره يف 
ّ
الأملاني

�س بيار 
ّ
ة يف ميونخ عام ١٩٣٦، اأ�س

ّ
ة ال�سيفي

ّ
الألعاب الأوملبي

 
ّ
 م�سيحي

ّ
ة، وهو تنظيم مييني

ّ
ل حزب الكتائب اللبناني

ّ
اجلمي

ة 
ّ
ات ال�سمولي

ّ
�سبه ع�سكرّي. كما تبّدى �سعود الأيديولوجي

 
ّ
القومي ال�سورّي  للحزب  �سعادة  اأنطون  تاأ�سي�س  يف  اأي�ساً 

اها 
ّ
�سم التي  املنطقة  توحيد  اإىل  يهدف  الذي   

ّ
الجتماعي

ة«، وتبّدى اأي�ساً يف تاأ�سي�س حزب النّجادة، 
ّ
»�سوريا الطبيعي

ال�سّنة،  امل�سلمني  انت�رس بني �سباب   
ّ
 عربي

ّ
وهو تنظيم قومي

ويل وعدنان احلكيم، وكالهما من  �سه حميي الدين الن�سّ
ّ
اأ�س

�سني باأدولف هتلر وبنيتو مو�سوليني.
ّ
املعجبني املتحم

احلركة  تاأ�سي�س  عن  اأُعلن   ،١٩٣٦ مايو   / اأيار  يف   

بيان  خالل  من  ولبنان  �سورية  يف  ة 
ّ
للفا�سي املناه�سة 

امتدح   ،
ّ
والفني  

ّ
الثقايف املجال  ويف  تابت.  اأنطون  كتبه 

البياُن الفنَّ الثوريَّ الذي يلعب دوراً يف ال�رساع �سد 

ب 
َّ
تقر اجلديدة،  للمنّظمة  رئي�ساً  انتخابه  وبعد  ة. 

ّ
الفا�سي

 وبات منخرطاً اأكرث فاأكرث يف 
ّ
تابت من احلزب ال�سيوعي

ة.
ّ
الّن�ساطات ال�سيا�سي

ومع اأّن اأ�سدقاءه مل يقتفوا خطاه يف هذا الّدرب، اإّل اأّن   

عالقتهم مل تنقطع ووا�سلت ال�سّلة لقاءاتها بانتظام. لكّن 

جت �سقيقة جورج 
ّ
 بعدما تزو

َ
ة تفاقم

ّ
ن املواقف ال�سيا�سي

ُ
تباي

 جيورجيو بنت�سوين الذي 
ّ
 الإيطايل

ّ
�سحادة من الدبلوما�سي

 يف بولندا ويوغو�سالفيا.
ّ
كان ميّثل النظام الفا�سي

ال�سفحة  على   ١٩٣٧ عام  �سحادة  كتبه  اإهداء  ة 
ّ
ثم  

الكاتبة  الآلة  على  مكتوبة  ق�سائد  جمموعة  من  الأوىل 

قّدمها اإىل تابت، يبدو اأنّه ي�سري اإىل اأّن تلك الفرتة �سهدت 

�سجالت حمتدمة بني ال�سديقني:

ات 
ّ
»اإىل مدير اأعمايل ال�سعرّي اأنطون )...( برغم الدميقراطي  

والدكتاتورّيات كّلها«

و�سعاً  الثانية  ة 
ّ
العاملي احلرب  اندلع  يخلق  و�سوف   

يونيو   / حزيران  يف  فرن�سا  ا�ست�سالم  فبعد  متاماً.  جديداً 

في�سي.  حكومة  ُحكم  حتت  ولبنان  �سورية  باتت   ،١٩٤٠

لفرتة  تابت  جن 
ُ
و�س ة 

ّ
للفا�سي املناه�سة  احلركة  ُحظرت 

 
َ
ق�سرية. ولكن يف اأيار / مايو ١٩٤١، وبعد انقالٍب اأ�سهم

املحور  لدول  املنا�رس  الكيالين  عايل  ر�سيد  �سيطرة  يف 

احتالل  بريطانيا  اأعادت  العراق،  يف  احلكم  مقاليد  على 

ة بدعم من قوى فرن�سا احلرة 
ّ
العراق و�سّنت حملة ع�سكري

لل�سيطرة على �سورية ولبنان.

مل  في�سي  حلكومة  التابع  امل�رسق  جي�س  هزمية  لكّن   

ُت�سهم بطبيعة احلال يف اإنهاء خطر حملة م�ساّدة على يد 

ات املحور. يف ني�سان / اأبريل ١٩٤2، كان فيلق اأفريقيا 
ّ
قو

التابع لرومل على م�سافة اأقّل من ١٥٠ ميالً من القاهرة، 

ما �سّكل تهديدًا على قناة ال�سوي�س وحقول الّنفط ال�رسق 

ة. ومل ينقلب م�سار حملة �سمال اأفريقيا 
ّ
ة والفار�سي

ّ
اأو�سطي

اإّل يف ت�رسين الثاين / نوفمرب من العام ذاته بف�سل معجزة 

ني يف معركة الَعَلمني.
ّ
انت�سار الربيطاني

املنا�رسة  الربوباغندا  تعّززت  ولبنان،  �سورية  ويف   

ور�سيد  احل�سيني  اأمني  احلاج  الزعيمان   
ّ
فر ة حينما 

ّ
للفا�سي

وا 
ّ
الكيالين اإىل برلني. كان بونور، واأولييه، و�سري قد ان�سم

ة من البداية واأبدوا ن�ساطاً فّعالً يف 
ّ
ات فرن�سا احلر

ّ
اإىل قو

ة امل�ساّدة.
ّ
تنظيم احلملة الأيديولوجي

ة« لي�سبح »احلركة 
ّ
 ا�سم »احلركة املناه�سة للفا�سي

ّ
تغري  

التي وا�سلت ن�ساطها، فيما  ة« 
ّ
ة والنازي

ّ
للفا�سي املناه�سة 

في أيار / مايو ١٩٣٦، أعلن عن تأسيس الحركة المناهضة للفاشية 
في سورية ولبنان من خالل بيان كتبه أنطون تابت. وفي المجال 
الثقافي والفني، امتدح البيان الفن الثــــــــــــــــــــــــــــــــوري
الفاشيـــــــــــــــــــــــــــــة. ضد  الصراع  في  دورا  يلعب  الذي 
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�ساهم تابت، مع مثّقفني بارزين مثل عمر فاخوري، ورئيف 

ة اإميلي فار�س اإبراهيم 
ّ
خوري، وال�ساعرة واملنا�سلة الن�سوي

ة، 
ّ
بالعربي الناطقة  ة 

ّ
الثقافي »الطريق«  جمّلة  تاأ�سي�س  يف 

ة بالّن�سال 
ّ
التي كانت تهدف اإىل ربط الّن�سال �سّد الفا�سي

.
ّ
ة وال�ستقالل الوطني

ّ
من اأجل احلري

ة 
ّ
احلر فرن�سا  ات 

ّ
قو انت�سار  ومنذ  الأمر،  حقيقة  ويف   

على جي�س في�سي، اأعلن اجلرنال جورج كاترو، املندوب 

عن  بالّنيابة  لبنان  ا�ستقالل  ديغول،  اجلرنال  من  �س  املفوَّ

مبقاليد  الإم�ساك  ون 
ّ
الفرن�سي وا�سل  ذلك،  ومع  حكومته. 

 ،١٩٤٣ نوفمرب   / الثاين  ت�رسين  حتى  ة 
ّ
الفعلي ال�سلطة 

اإىل   
ّ
الدويل ة وال�سغط 

ّ
ال�سعبي اأّدت الحتجاجات  حينما 

ا�ستقالل لبنان. ويف هذه الأثناء، باتت بريوت مركز لقاء 

ني، من كّتاب وفّنانني هربوا من 
ّ
لعدد من املثّقفني الفرن�سي

ة مالذًا 
ّ
. كما قّدمت العا�سمة اللبناني

ّ
نظام في�سي الرجعي

ة ولاّلجئني اليهود.
ّ
اً للمنا�سلني �سّد الفا�سي

ّ
اآمناً ن�سبي

ة جديدة
ّ
موؤ�ّش�شات ثقافي

اأ�سبح  �سلومربجيه،  ودانييل  �سرييغ  اأونري  اإدارة  حتت 

ق�رس  يف  املوجود  ة، 
ّ
ال�رسقي لالآثار   

ّ
الفرن�سي املعهد 

الزيتونة،   
ّ
حي قرب  القدمي  اجلزائرّي  القادر  عبد  الأمري 

الت  ال�سّ ب�ساأن  املحتدمة  والّنقا�سات  جالت 
ّ
لل�س منتدى 

يف  تابت  اأنطون  مكتب  كان  كما  يا�سة. 
ّ
وال�س الثقافة  بني 

كّل  من  ل 
ّ
الأو اخلمي�س  يف  ي�ست�سيف،  املعر�س  منطقة 

امل�ست�رسق  يلقيها  ة 
ّ
املارك�سي ة عن 

ّ
�سهر، حما�رسات عام

ال�سّلة  اأفراد   مك�سيم رودن�سون. وكان 
ّ
الفرن�سي اليهودّي 

ة.
ّ
ة يف هذه الّن�ساطات الثقافي

ّ
ي�ساركون بفاعلي

وعلى نحو عفوّي، باتت العالقات بني اأفراد ال�سّلة اأمنت   

 
ْ
ب�سقيقَتي موراين  واأنطوان  تابت  اأنطون  زواج  بعد  اأكرث 

نعمة اإّده ماري و�سارة. ويف الوقت ذاته، تال�سى �سوء الفهم 

اإقدام  بعد  العالقات  هذه  على  �سلباً  ر  اأثَّ الذي   
ّ
ال�سيا�سي

 
ّ
الدبلوما�سي �سحادة،  �سهر  اعتقال  على   

ّ
الفا�سي النظام 

للتحالف  معار�سته  ب�سبب  بنت�سوين،   جيورجيو 
ّ
الإيطايل

بني مو�سوليني وهتلر.

ا�ستقالل  تلت  التي  الأوىل  ال�سنوات  كانت  اً، 
ّ
وفعلي  

 على الأخ�ّس. عام ١٩٤٤، 
ّ
ة يف امل�سهد الثقايف

ّ
لبنان ثري

العليا لالآداب،  بونور يف بريوت املدر�سة  �س غابرييل 
ّ
اأ�س

ُعنّي  ة، 
ّ
الإن�ساني والعلوم  لالآداب  عاٍل  تعليم  معهد  وهي 

ة 
ّ
اللبناني ة 

ّ
الأكادميي �ست 

ّ
وتاأ�س له.  اً 

ّ
عام �سكرتريًا  �سحادة 

ة 
ّ
للفنون اجلميلة يف العام ذاته، حيث ُتقّدم دورات تعليمي

مرور  ومع  واملو�سيقى.  والنحت،  والر�سم،  العمارة،  يف 

و�سار  انت�ساراته  اأوىل  احلديث  الفّن  حّقق  ال�سنوات، 

مقبولً على نطاق كبري يف املجتمع اللبنايّن.

ة، بداأ الفّنانون احلديثون تعزيز 
ّ
خمرتقني للحدود الوطني  

جماعة  دعت  املجاورة.  البلدان  يف  بنظرائهم  عالقاتهم 

ة فّنانني عّدًة من لبنان لي�ساركوا يف 
ّ
ة امل�رسي

ّ
الفّن واحلري

فندق  يف  افُتتح  الذي  امل�ستقّل«  للفّن  الثالث  »املعر�س 

الكونتيننتال يف القاهرة. واإىل جانب جورج �سري واأنطون 

ان يعمالن يف لبنان )اأونري بيري 
ّ
تابت، �سارك فّنانان فرن�سي

 عمر الأن�سي 
ّ
فورتييه وجانفييف مورون( والفّنان اللبناين

يف هذا املعر�س.

يثري  املعر�س  لفتتاح  الّدقيق  املوعد  حتديد  اإّن   

اأيار / مايو  اإىل  ات دائمة. ت�سري معظم الإحالت 
ّ
اإ�سكالي

على  كان  رومل  اأّن  مبا  الّت�سديق  �سعب  وهذا   ،١٩٤2

م�سارف القاهرة يف ربيع ذلك العام. وقد اكت�سفُت لحقاً 

فيها  يتحّدث  لأبي  �سري  اأر�سلها جورج  �سغريًة  مالحظًة 

اأكرث ترجيحاً، مع  التاريخ  / مايو ١٩٤٣، وهذا  اأيار  عن 

 اآنذاك بالعتبار.
ّ
اأخذ الو�سع الع�سكرّي وال�سيا�سي

ة 
ّ
ة« كانت حركًة �سوريالي

ّ
ومع اأّن جماعة »الفّن واحلري  

اأ�سا�ساً، فمن الوا�سح اأّن الأعمال التي اأُر�سلت من لبنان 

ة. وبذلك ميكن تاأويل �سبب 
ّ
ذات �سلة �سئيلة بال�سوريالي

اإر�سال الدعوات اإىل فّنانني من لبنان بكونها حماولًة من 

ة اإىل جانب العالقات 
ّ
ة لبناء عالقات اإقليمي

ّ
اجلماعة امل�رسي

ة.
ّ
ة العاملي

ّ
التي توّطدت مع رموز احلركة ال�سوريالي

ة 
ّ
اإقليمي ة 

ّ
فني �سبكة  لتكوين  املحاولة  هذه  عت 

ّ
وتو�س  

على نحو اأكرب ذلك العام مع افتتاح معر�س كبري يف متحف 

يف  احلديث  »الفّن  بعنوان  القد�س  يف  اليهودّي  ْلِئيل  َ�سَ
ب

ُنّظم املعر�س على يد غابرييل بونور، وروزماري  لبنان«. 

ة لفرن�سا املُحاِربة 
ّ
اأولييه، وجورج �سري املمّثلني لّلجنة العام

يف لبنان.

معر�س  يف  �ساركوا  الذين  الفّنانني  جماعة  اّت�سعت   

وا 
ّ

ليعرب اآخرين  ني 
ّ
ومعماري فّنانني   

ّ
لت�سم ة 

ّ
واحلري الفّن 

عة يف لبنان.
ّ
ب�سكل اأف�سل عن مظاهر الفّن احلديث املتنو

كانون   ١2 من  اً 
ّ
فني عماًل   ٧2  

ّ
�سم الذي  املعر�س  امتّد 

يناير   / الثاين  كانون   ٤ حتى   ١٩٤٣ دي�سمرب   / ل 
ّ
الأو

ني 
ّ
لبناني ني 

ّ
ومعماري ونّحاتني  امني 

ّ
ر�س مب�ساركة ٧   ١٩٤٤

ة احلديثة يف لبنان. 
ّ
ارات الفني

ّ
ني مقيمني ميّثلون التي

ّ
وفرن�سي

وكان من املفرت�س افتتاح معر�س بعنوان الفّن احلديث يف 

فل�سطني يف بريوت يف وقت لحق من عام ١٩٤٤ ولكن 

فَتتح هذا املعر�س لأ�سباٍب جمهولة.
ُ
مل ي

متحف  اأر�سيف  يف  املحفوظة  املرا�سالت  تك�سف   
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املتعّددين  الأ�سخا�س  اآمال  تباين  عن  اليهودّي  ب�سلئيل 

�سلطات  فبينما   .
ّ
الفّني احلدث  هذا  يف  �ساركوا  الذين 

 عن 
ّ

اً يعرب
ّ
ة تعّد معر�س القد�س حدثاً �سيا�سي

ّ
فرن�سا احلر

كان  بريطانيا،  عليها  ت�سيطر  منطقة  يف  ة 
ّ
فرن�سي عودة 

ل 
ّ
الأو املقام  يتوقون يف  املعر�س  امل�ساركون يف  الفّنانون 

بهدف   ،
ّ
الفل�سطيني  

ّ
الفّني امل�سهد  مع  العالقات  لتقوية 

.
ّ
ة على ال�سعيد الإقليمي

ّ
خلق تاآزرات ثقافي

املتبادلة بني مدير  املرا�سالت   
ّ

تعرب اأخرى،  ومن جهة   

واملنّظمة  نركي�س،  مردخاي  اليهودّي،  ب�سلئيل  متحف 

رة يف اأن يكون املعر�س 
َ
ة املُ�سم

ّ
ة عن الني

ّ
ة العاملي

ّ
ال�سهيوني

ة يف لبنان 
ّ
خطوًة اأوىل باجّتاه العرتاف باحلركة ال�سهيوني

و�سورية. وقد تكون هذه الآمال املتناق�سة هي ال�سبب يف 

اأّن حماولة تكوين عالقات دائمة بني الفّنانني احلديثني يف 

 على نحو اأو�سع، 
ّ
لبنان وفل�سطني، وعلى ال�سعيد الإقليمي

قد باءت بالف�سل.

نكبة فل�شطني واالنقالبات

 النت�ساء الذي �ساد بعد النت�سار 
ّ
الّنقي�س من جو على 

ة ويف ال�سنوات بعد ال�ستقالل، اأم�سى الو�سع 
ّ
على الفا�سي

ات. 
ّ
اأواخر الأربعيني اأكرث ممّا كان عليه يف   قامتاً 

ّ
ال�سيا�سي

فل�سطني  بنكبة  ة 
ّ
الإ�رسائيلي  - ة 

ّ
العربي احلرب  بت 

ّ
ت�سب

ات هائلة يف اأنحاء ال�رسق الأو�سط.
ّ

وباإحداث تغري

مات جلوء يف 
ّ
ون يف خمي

ّ
الفل�سطيني الالجئون   

ّ
ا�ستقر  

ة 
ّ
 فيما بداأت اجلماعات اليهودي

ّ
جميع اأرجاء العامل العربي

ة والهجرة اإىل دولة اإ�رسائيل حديثة 
ّ
مبغادرة البلدان العربي

الولدة عالوًة على اأوروبا والوليات املّتحدة.

ة �سل�سلة من النتقا�سات التي 
ّ
واأ�سعلت الهزمية العربي  

انقالبات  وم�رس  �سورية  �سهدت  ة. 
ّ
العربي املنطقة  هّزت 

ة 
ّ
ت التوازنات ال�سابقة واعتنقت اأجندة قومي

ّ
ة غري

ّ
ع�سكري

 
ّ
وطني خطاب  عرب  تبّدت  ة، 

ّ
لالإمربيالي مناه�سة  �سارمة 

التعاون  حمّل  حّلت  التي  الباردة  احلرب  ا 
ّ
اأم  .

ّ
حما�سي

ا�ستقطابات  طرحت  فقد  احلرب  بعد  ما  فرتة  يف   
ّ
الدويل

ة انعك�ست 
ّ
ة وع�سكري

ّ
اإ�سافًة اإىل توّترات �سيا�سي جديدة 

.
ّ
 غري م�ستقر

ّ
على و�سٍع اإقليمي

هذه  من  انبثقت  التي  اجلديدة  الّظروف  واأف�ست   

ة 
ّ
املحلي الثقافات  قدرة  تقّل�س  اإىل  ة 

ّ
الراديكالي لت 

ّ
التحو

نحو  نكو�سها  واإىل  الأخرى  الثقافات  مع  التوا�سل  على 

خطاب  بفعل  احلداثة  هت 
ّ
وت�سو قة. 

ّ
�سي من�ساعة  مواقف 

اأحادّية  ة 
ّ
تب�سيطي تاأويالت  حول  متحور   

ّ
�سيا�سي  

ّ
قومي

ر. وبالتايل، فاإّن 
ّ
لأفكار التقّدم، والّنماء، والزدهار اأو التطو

ة يف الّتحري�س على ك�رس 
ّ
ة العربي

ّ
حماولت الطليعة الثقافي

حداثة  م�رسوع  يف  امل�ساركة  اأجل  من  ة 
ّ
الوطني احلواجز 

ة بدت 
ّ
ة عالوًة على التزامها بثقافٍة ذات �سمة عاملي

ّ
راديكالي

ة اجلديدة.
ّ
عتيقة الّطراز مقارنًة بهذه الوقائع املحلي

اأُرهقت الأزمنة بفعل وطاأة ق�سايا وم�ساغل اأّثرت على   

غم من مواجهات 
ّ
ة. بالر

ّ
اأفراد ال�سّلة اللبناني العالقات بني 

�سحادة  ة 
ّ
مل�رسحي ة 

ّ
اجلماعي الكتابة  مثل  اأحياناً،  جرت 

التي  احلملة  معار�سة  اأو   ١٩٥٣ عام  الأمثال«  »�سهرة 

ته 
ّ
م�رسحي ُعر�ست  ة حني 

ّ
فرن�سي ة 

ّ
ع�سكري دوائر  اأطلقتها 

 ،١٩٥٨ عام  »اأوديون«  م�رسح  على  فا�سكو«  »حكاية 

ة.
ّ
ت�رسذمت ال�سّلة اإىل م�سائر منف�سلة، تروي ق�س�ساً فردي

ت�شّتت وم�شائر فردّية منف�شلة

يف  نت 
ّ
وُعي  ١٩٤٧ عام  لبنان  اأولييه  روزماري  غادرت 

ة يف اأ�سرتاليا. 
ّ
 يف ال�سفارة الفرن�سي

ّ
من�سب ملحق ثقايف

ة غام�سة. 
ّ
ة جا�سو�سي

ّ
القب�س عليها يف عملي اأُلقي  وهنا، 

ة 
ّ
بعدما اتُّهمت باإف�ساء معلومات لال�ستخبارات ال�سوفياتي

ة يف الهند 
ّ
ة الفرن�سي

ّ
- كي جي بي عن اخلطط الع�سكري

باتت  ولكّنها  اإثر حماكمة طويلة  براءتها  نالت  ة، 
ّ
ال�سيني

تعاين من البارانويا.

يف  ا�ستقبلْتني   ،١٩٦٨ عام  باري�س  يف  زرتها  حني   

غرفة خدم �سغرية لأنّها كانت جتزم باأّن �سّقتها يف جاّدة 

تها ال�سي اآي اإيه. 
ّ
ت التي د�س  باأجهزة التن�سّ

ّ
بوردونيه تعج

ات.
ّ
وقد فارقت احلياة يف باري�س اأواخر ال�سبعيني

حينما   ،١٩٥2 عام  لبنان  بونور  غابرييل  غادر   

ة كان قد اأر�سلها اإىل �سديق 
ّ
ن�رست جمّلٌة ر�سالًة �سخ�سي

فيها  ينتقد  بدوي،  الرحمن  عبد  الفيل�سوف  هو  م�رسّي، 

�سيا�سة فرن�سا يف اجلزائر واملغرب. وبعدما ا�ستدعْته الكي 

كالمه،  من  اأ 
ّ
ليترب ة[ 

ّ
الفرن�سي ة 

ّ
اخلارجي ]وزارة  دور�سيه 

اإىل م�رس  ة. �سافر 
ّ
الفرن�سي �سة 

ّ
املوؤ�س رف�س وا�ستقال من 

 يف جامعة عني �سم�س، 
ّ
حيث راأ�س ق�سم الأدب الفرن�سي

باط عام ١٩٥٩. تقاعد عام ١٩٦٥ 
ّ
 اإىل جامعة الر

ّ
ومن ثم

أفضـــــــــــــــــــــــــــــــت الظروف الجديدة التي انبثقت من 
المحلية  الثقافات  قدرة  تقلص  إلى  الراديكالية  التحوالت  هذه 
مواقف  نحو  نكوصها  وإلى  األخرى  الثقافات  مع  التواصل  على 
منصاعة ضيقة. وتشوهت الحداثة بفعل خطاب قومي سياسي.
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فارق  حيث  بريتاين  يف  راأ�سه  م�سقط  قريته  اإىل  وعاد 

ات، قا�سى جورج 
ّ
احلياة عام ١٩٦٨. ومع نهاية الأربعيني

يف  مكانته  يف  يت�سّكك  بات  حيث  ًة، 
ّ
وجودي اأزمًة  �سري 

 املعا�رس. وبعدما وقع اأ�سري حوار ع�سري مع 
ّ
امل�سهد الفني

ة، بقي منق�سماً بني ارتباطه القوّي باحلياة 
ّ
ما بعد التكعيبي

 
ّ
ف به يف امل�سهد الفني

َ
عرت

ُ
ة ورغبته يف اأن ي

ّ
ة اللبناني

ّ
الثقافي

انتقلت  وقد   .١٩٦٤ عام  بريوت  يف  تويّف   .
ّ
الباري�سي

رة منزله 
ّ
ته، اإىل كلٍّ من مدب

ّ
ة، بح�سب و�سي

ّ
جمموعته الفني

واإىل زوجة جورج �سحادة، بريجيت كولرييه.

ب اأنطوان موراين ونعمة اإّده فتح �رسكة لال�سترياد 
ّ
جر  

ات. ولالأ�سف، مل يكن ذهناهما 
ّ
والت�سدير خالل اخلم�سيني

جتارياً اأو رمّبا كانا �سغوفني بال�سعر اأكرث من الإدارة. عانيا 

ديون  ي�سّدد  تابت  وكان  عديدة،  ات 
ّ
مر الإفال�س  من 

�سديقيه القدميني. و�سافر نعمة اإّده اإىل باري�س بعد اندلع 

ة. وقد عانى من مر�س األزهامير يف �سنواته 
ّ
احلرب اللبناني

الأخرية، وكان يرّدد ق�سائد �سحادة الأوىل طوال اليوم.

العمارة  حركة  رموز   
ّ
اأهم اأحد  تابت  اأنطون  �سار   

يف  منغم�ساً  وبات  ات 
ّ
اخلم�سيني خالل  احلديثة  ة 

ّ
اللبناني

 ،
ّ
لم العاملي

ِّ
ال�سيا�سة اأكرث فاأكرث. كان ع�سواً يف جمل�س ال�س

�ساركت   
ّ
ال�سيوعي احلزب  من  قريبة  ة 

ّ
دولي منّظمة  وهو 

اآ�سيا  يف  النحياز  عدم  حركة  ر 
ّ
وتطو ولدة  يف  ة 

ّ
بفاعلي

واأفريقيا، وقد نال جائزة لينني لل�سالم مع فيديل كا�سرتو 

عام ١٩٦١. تويّف تابت يف بريوت عام ١٩٦٤. وبعد عّدة 

�سنوات من وفاته، وجدْت عائلته ر�سائل و�سوراً متعّلقة 

قفل.
ُ
ب�سّلة الأ�سدقاء، يف ُدرٍج �رسّي م

ق�سائده  ُن�رست  �سحادة.   ... �سار  �سحادة  جورج   

وُعر�ست  عديدة،  لغات  اإىل  وُترجمت  وا�سع  نطاق  على 

اندلع  بعد  ة. 
ّ
الأوروبي العوا�سم  جميع  يف  اته 

ّ
م�رسحي

ة، غادر اإىل باري�س عام ١٩٧٦ وتويّف فيها 
ّ
احلرب اللبناني

كان  الأخرية،  �سنواته  يف  اإنّه،  اره 
ّ
زو يقول   .١٩٨٩ عام 

دائماً ما ي�ستذكر ق�س�س �سّلة الفر�سان، م�ستعيدًا ذكرى 

اأ�سدقائه القدامى.

إلى أنطون تابت، معماريًا
جورج شحادة

في هذا المنزل الجنوبي
حيث تفسد حّبات الفستق،

كنَت تبحث عن الممحاة
لتمحو خطاياك.

ال شك بأن عاِلم الِفراسة
سوف يستسلم إذا كان عليه أن ينتظرك

طفلة نجالء العينين
تحت َسْدل / ُكّمة المصباح، طاقيِة َحبر الفاتيكان األعظم.

إنك تتنّهد عند كل درجة مئوّية:
القطن ثلج البلدان الحاّرة!

وفي رأس المرسى
يلتمع بطن البواخر.

إنك تدّخن غاليين من الكلوروفورم
على طبقة أرضّية من الكّباد،

وهناك الحدائق طافحة
بلحى َعنٍز وَورد.

القاطراٌت تتماسك باأليدي
لتتجّول في الجبل،

وأشجار الكينا على الطريق
تذّكرك بألسنة »ايزوب«.

تريُد لِعظامك أن تتمّرى
في األحواض التي تكشف الَبخت،

وفي مساءات األمطار العظيمة
ندرك كم عبثية هي زّخات المياه!

ّ
 الفرن�سي

ّ
اإ�سارة اإىل رواية الفر�سان الثالثة )١٨٤٤(، للروائي  ١

األك�سندر دوما الأب )١٨٠2 - ١٨٧٠(، حيث جند اأ�سماء اأبطالها الأربعة:   

دارتانيان والفر�سان الثالثة كما يف ال�سورة. )املرتجم(

 على مو�سوع التواريخ و�سنوات امليالد.
ّ
تعليق جانبي  2

ة 
ّ
لة يف الأوراق الر�سمي يف ذلك الوقت، نادرًا ما كانت تواريخ الولدة املُ�سجَّ  

دقيقًة. اإذا اعتاد النا�س على الكذب ب�ساأنها كي ي�ساعدوا الفتيات

ان
ّ
على اإيجاد اأزواج، وكذلك من اأجل تاأجيل اللحظة التي ُيرَغم فيها ال�سب  

ة. وكمثال على هذا، فاإّن تاريخ ولدة اأنطون 
ّ
على اللتحاق باخلدمة الع�سكري  

ة هو ١٩٠٧. ولكّننا نعرف باأّن تابت
ّ
تابت بح�سب ال�سجاّلت الر�سمي

ة الهند�سة عام ١٩2٦، بحيث يكون قد تخرج وهو يف التا�سعة 
ّ
ج من كلي

ّ
تخر  

ات 
ّ
ع�رسة، وهو عمر غري معقول، بخا�سة ونحن نعلم اأّن معظم املدار�س والكلي

ة الأوىل.
ّ
كانت مغلقة لعدة �سنوات خالل احلرب العاملي

 يف الكتابة والر�سم يت�سّكل
ّ
اجلّثة الفاتنة cadavre exquis : اأ�سلوب �سوريايل  ٣

فيه العمل من خالل تراكب كلمات اأو �سور، تبداأ الثانية من حيث انتهت   

ة من دون اأن يكون الّنتاج الأخري 
ّ
الأوىل، بحيث تكون عالقة الرتاكب منطقي

منطقياً بال�رسورة.

الهوام�ش
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تفا�سيل من لوحة 

جلورج �سري،  ١٩٣٦
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كاتبة وباحثة يف 
الثقافة الشعبية،
من أعمالها
»عّديات وعّديات« 
)2009(، »حكايات
وحكايات / حكايات 
شعبية من لبنان« 
)20١4(، »يا ريتين 
عصفور« )20١5(.
الكتب يف هذا
المقال كانت تلك 
اليت وصلت اىل 
جلنة حتكيم جائزة 
بوغوصيان - السبيل
لكتب األطفال عام 
20١7 واليت كانت 
الكاتبة احد اعضاهئا.

عندما حتكي المرأة
صورة الناسء يف أدب األطفال

الأطفال، كان جنال جريصايت خوري اأدب  املراأة يف  اأقراأ �سورة  اأن  بدايًة، وقبل 

يف  وردا  كما  والأنثى  الذَكر  تعريف  اإىل  الذهاب   
ّ
علي

ة:
ّ
املعاجم العربي

ل منه الذكور«.
ّ
 الذَكر: »الع�سو الذي تبو

 الإناث: »جمع الأنثى واملوات كاحلجر وال�سجر و�سغار 

النجوم.« )حميط املحيط(

قلت لأبحث عن ن�ساء ون�سوة. كنت اأعتقد اأّن اأ�سل   

حكايات  يف  كما  و»اإْن�س«،  »اإن�سان«  من  ن�ساء  كلمة 

وِن�سوة  ن�ساء  اأّن  وجدت  جّن؟«.  ولّ  »اإن�س  جّدتي 

ِرئ 
ْ
ام امراأة لأنّها من  يت 

ّ
»امراأة«. »�سم وِن�سوان، جمع 

اأخذت«، بح�سب التوراة.

الزمن م�سموَنه  لغوّي تخّطى   لإكمال بحٍث 
َ
ل داعي   

ة 
ّ
القوم«، وال�سبي بـ »راأ�س   

ّ
ال�سبي ف 

َّ
َعر

ُ
ي ، حيث 

ّ
الرجعي

حاح بـ »اجلارية«. �سحيح اأّن هذا الزمن وىّل، لكن  يف ال�سّ

ة هي اأّن اللغة لي�ست فقط 
ّ
ل بّد من العرتاف بحقيقٍة ثقافي

م. هكذا 
َ
والقي املفاهيم  اأداٌة حتمل  هي  بل  اّت�سال،  و�سيلة 

ي »راأ�س 
ّ
ت حديثاً بع�س املفردات يف جمتمعنا: ن�سم

ّ
تغري

اخلا�ّسة،  احلاجات  ذوي  و»املعاقني«  الطربو�س،  العبد« 

و»ال�سانعة«  ميرت،  و»الكر�سون«  املكفوفني،  و»العميان« 

نة.
ّ
د موؤ�رّس اإىل ثقافة معي

ّ
خادمة. املفردات جمر

 اأن 
ّ
يف بحثي عن �سورة املراأة يف اأدب الأطفال، علي  

اأبحث عن �سورة الرجل اأي�ساً، وعن عالقة املذّكر باملوؤنّث. 

ة 
ّ
والفرن�سي ة 

ّ
العربي اأعرفها،  التي  اللغات  يف  األحظ  هنا 

اً، فال�سمائر 
ّ
ة، اأنّه ل يوجد �سمري »حيادّي«كّلي

ّ
والإنكليزي

تعك�س الذكورة والأنوثة. وعندما نتكّلم عن جمهول، مثالً، 

اأو  »حداً«  »اإن�سان«،  »�سخ�س«،  نقول  ة، 
ّ
املحكي لغتنا  يف 

ن 
ّ
»بني اآدم«، ونفهم اأّن هذه املفردات مذّكرة، لكّنها تت�سم

الف�سحى  يف  كما  ة 
ّ
ي
ّ
العام ففي  و»فالنة«،  »فالن«  اأي�ساً 

�ستخدم املذّكر يف حال جمع اجلن�سني.
ُ
ي

هذه الأمور جتعلني اأقراأ اأدب الأطفال بروٍح �سمحة مبا   

د 
ّ
، فلنجر

ّ
باجلن�سي املنعوت  اللغة،  يخ�ّس هذا اجلانب من 

اً، ول 
ّ
اً حيادي

ّ
ته، ولنعتربه م�سطلحاّ لغوي

ّ
املذّكر من ذكوري

 لطرح اأ�سئلة ل اأجوبة عليها.
َ
داعي

ز فورًا بني اجلن�سني، 
ّ
هذا يف اللغة، اأّما يف الر�سوم، فاإنّنا ني  

عر، فمن خ�سائ�س ج�سدّية،  اإْن مل يكن من امللب�س اأو ال�سَّ

كال�سدر للمراأة اأو ال�سارب للرجل، وما اإىل هنالك. وبالّطبع، 

بالر�سوم لالأطفال. اإّن التحايل من خالل  هذا لي�س خا�ّساً 

ميكننا  كيف  اللغة:  يف  عليه  هو  ممّا  اأحياناً  اأ�سهل  ال�سورة 

اأو  ن جن�س الطفل يف الر�سمة، اأو �سغري احليوان، 
ّ
اأن نخم

الـ»مون�سرتز«، وقد نال  اأو الوحو�س،  ة، 
ّ
الأ�سكال الهند�سي

هوؤلء جناحاً منذ اأكرث من خم�سني �سنة يف اأدب الأطفال يف 

العامل، وهم رائجون اليوم يف بالدنا.

الأطفال،  اأدب  �سمنه  ومن  الأطفال  �سوق  اأّن  اأعتقد   

الألعاب  ازدهاره يف بالدنا: من متاجر   
ّ
ج

َ
اأَو اليوم يف  هو 

ونوادي  والريا�س  اخلا�ّسة  احل�سانات  اإىل  وامللبو�سات 

والقنوات  ة 
ّ
التلفزيوني والربامج  والأفالم  الّن�ساطات 

ا فيما يخ�ّس الكتاب، فهناك اأعداٌد ل 
ّ
�سة لها. اأم املخ�سّ

امني 
ّ
�سابق لها من دور ن�رس خا�ّسة بالأطفال، وكّتاب، ور�س

ومعار�س  املكتبات،  يف  كاملة  اأجنحة  وجوائز،  ونّقاد 

اأثناء  املدار�س  بتالميذ  ما 
ّ
�سي بالّزائرين ل  تكتّظ  الكتاب 

، فالكتاب باٌب للمعرفة.
ّ
الّدوام الدرا�سي

ه 
ّ
الأ�سئلة املطروحة اأمامنا اليوم حول الكتاب املوج  

ة ال�سائدة يف العامل: هل 
ّ
لالأطفال، هي حول هذه النمطي

والكلي�ّسيهات  ة 
ّ
النمطي املظاهر  يف  اأي�ساً  نحن  وقعنا 

التحّدث  ميكن  وهل  امل�سمون؟  عن  وماذا  ة؟ 
ّ
اجلن�سوي

عن اأدب الأطفال اليوم من دون اأن نعود اإىل حكايات 

حتى  عليها  الأطفال  من  اأجياٌل  ت 
ّ
ترب التي  اجلّدات 

بدايات هذا القرن؟
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اأدب  من  جمموعتني  يف  درا�سته  حاولُت  ما  هذا   

واملجموعة  احلديثة،  الكتب  الأوىل:  املجموعة  الأطفال: 

ة.
ّ
الثانية: احلكايات ال�سعبي

اأ - املجموعة االأوىل: الكتب احلديثة

ن�رس  �سادرة عن دور  كتاباً  موؤّلفة من ٩٠  نة 
ّ
عي اختيار  مّت 

اء الـ٧ و٨ 
ّ
ة، بني �سنة 2٠١٤ و2٠١٧ وموّجهة لقر

ّ
لبناني

وهي  الأطفال،  كتب  من  نة 
ّ
العي هذه  من  �ساأنطلق  �سنوات. 

نة، لكّنها حتمل موؤ�رّسات ت�سمح لنا باأن نقراأ 
ّ
د عي

ّ
بالّطبع جمر

مو�سوعنا من خاللها. �سننظر عن قرب اإىل هذه الكتب.

اأّواًل هذه بع�س االأرقام:

ذكور.  و٣٠%  اإناث،  كاتبات ٧٠%  اأ�سا�ساً  هم  الكّتاب:   

ة اأُجريت �سنة 2٠٠٨، يف اأوروبا، 
ّ
بح�سب درا�سة اإح�سائي

»فاإّن عدد الكاتبات هو الغالب بني الكتب املوّجهة لل�سغار 

اء 
ّ
لقر املوّجهة  الكتب  اأّما يف  ال�سفر والثالث �سنوات.  بني 

بني ٣ و٦ �سنوات فاإّن عدد الكاتبات ي�ساوي عدد الكّتاب 

عدد  يزداد  فوق  وما  �سنوات  ال�سّت  اء 
ّ
قر ومن  الذكور. 

. هل كّلما ارتفعت �سّن 
١
الذكور ويتقّل�س عدد الكاتبات«

اء ازداد عدد الكّتاب الذكور وتقّل�س عدد الكاتبات يف 
ّ
القر

بالدنا؟ مل اأمتّكن من احل�سول على جواب دقيق. ولكن مَل ل؟

و%2٥  اإناث،   %٧٥ امات 
ّ
ر�س اأ�سا�ساً  هم  امون: 

ّ
الر�س  

التوزيع  عن  �سابقاً  املذكورة  الدرا�سة  تت�ساءل  ذكور. 

ة موؤلّفي 
ّ
 للمهاّم يف هذا امليدان، حيث اإّن اأغلبي

ّ
اجلن�ساين

فهم ذكور. يف  امني 
ّ
الر�س ة 

ّ
اأغلبي ا 

ّ
اأم اإناث،  الأطفال  كتب 

امات تعادل ن�سبة الكاتبات.
ّ
نتنا ن�سبة الر�س

ّ
عي

الكتاب من اخلارج

 عنوان الكتاب: ٤٧% اجلن�س غائب من العنوان، و٥٣% 

الأنثى،  اإىل  اإ�سارة   %  2٥ العنوان:  يف  مذكور  اجلن�س 

و2٨% اإ�سارة اإىل الّذَكر.

ة الأغلفة، 
ّ
ة على الغالف: ٦٤ كتاباً، اأي اأكرثي

ّ
 ال�سخ�سي

ات تتوّزع 
ّ
ات وا�سحة اجلن�س. هذه ال�سخ�سي

ّ
تربز �سخ�سي

كما يلي: ٥٨% للذكور، و٤2% لالإناث.

الكتاب من الداخل

 الت�سنيف: ٤٣% من الّن�سو�س هي ق�س�س، اأّي ن�سو�ًس 

اإّن  اأي  معلومات،   %٣١ ونهاية؛  وعقدة  بداية  من  تتاألّف 

 %2١ وا�سح؛  ب�سكل  معلومات  اإي�سال  هو  الن�ّس  هدف 

ة.
ّ
ة؛ و٥% وثائقي هة يف ق�سّ

ّ
اأي�ساً معلومات، لكّنها ممو

اإذا  اً، 
ّ
ن�سبي عة 

ّ
متنو ة 

ّ
الأدبي الأنواع  اأّن  هنا  نالحظ   

ر وبع�س الّن�سو�س امل�سّجعة. 
ّ
اأ�سفنا اإليها ال�رسيط امل�سو

اجّتاهني:  ف�سوف نالحظ وجود  نظرنا عن قرب،  اإذا  لكن 

 ٥% + يف قالب 
ّ
اإي�سال املعلومات باأّي �سكل كان )وثائقي

 )%٥٧ املجموع   =  %٣١ بحتة  معلومات   +  %2١ ة  ق�سّ

 ،
ّ
ة، كنوع اأدبي نة. والق�سّ

ّ
ي�سّكل اأكرث بقليل من ن�سف العي

نة، ٤2%.
ّ
ت�سّكل اأقّل بقليل من ن�سف العي

الن�ّس،  يف  الكتاب  ح�سور   %٤٤ الكتاب:  ح�سور   

 يف 
ّ
و٣٦% يف الر�سم، و١٨% غائب من املجموعة. ن�سم

من  �سكل  واأيَّ  احلا�سوب  اأي�ساً  »كتاب«،  الت�سمية  هذه 

الكتابة اأو اأّي ن�ساط م�سابه.

ة واحدة عابرة(: 
ّ
 ح�سور احليوانات اأو احل�رسات )ولو مر

اإنّها حا�رسة يف ٣٧ كتاباً، والر�سوم، يف ٣٦ كتاباً. اأحياناً 

امة، ل كعن�رس 
ّ
ام / الر�س

ّ
كثرية تاأتي كاإ�سافة من قبل الر�س

 ملا ورد يف الن�ّس.
ّ
تو�سيحي

امل�شمون

 املكان حيث يدور ال�رسد: ٣٩% يف »الداخل«، اأي داخل 

 هذا الداخل اأي�ساً احلديقة اأمام 
ّ
غرفة اأو يف ال�سّف، وي�سم

اأي يف  املدر�سة مثاًل. 2٧% يف اخلارج،  اأو ملعب  املنزل، 

ال�سارع اأو الغابة مثاًل. 2٧% يف »الداخل« واخلارج معاً، 

يف الكتاب نف�سه. ٧% املكان غري حمّدد.

الرا�سدين،  اأي  الكبار،  �سلطة  نالحظ  الكبار:  �سْلطة   

نة، حيث 
ّ
العي اأ�سل الكتب الـ ٩٠ من  يف ٤٣ كتاباً من 

عة، يف 2٧ كتاباً. 
ّ
نالحظ �سلطة الأهل، مبعنى العائلة املو�س

ما  كتاباً.   ١٦ يف  الأهل،  غري  من  الرا�سدين،  وح�سور 

ة، اأي �سلطة ل تذكر. 
ّ
تبّقى، اأي ٤٧ كتاباً، هي م�ساألة ثانوي

 املهن املحّددة: ٣٠% من املهن مذكورة ب�سفتها تعريفاً 

واملزارع.  الف�ساء  ورائد  امللك  مثل  ة، 
ّ
ذكوري ة 

ّ
ل�سخ�سي

و٦% من الن�ساء يعملن خارج البيت، يف م�سبغة اأّم بالل 

اً، 
ّ
 هنا هو الفرق الكبري عددي

ّ
وفرن اأّم حبيب ومعّلمة. املهم

الأطفال  يبني  والإناث.  للّذكور  املطروحة  النماذج  يف 

يبنون  / �سبيان، كما  بنات  ة، 
ّ
تهم اجلن�سي

ّ
ال�سغر هوي منذ 

الثقة بالّنف�س واحرتام الّذات. فالحتمالت التي تقّدمها 

مع  قارنّاها  اإذا  جّداً،  قة 
ّ
و�سي جّداً  �سئيلٌة  نة، 

ّ
العي هذه 

الحتمالت املطروحة اأمام الّذكور.

ة
ّ
خال�شة اأّولي

الّتوازن  تراعي  دقيقة  معادلٍت  اأمام  اأنّنا  يبدو  الآن  حتى 

التي  النظيفة،  اأن ُنطلق عليه ا�سم الكتب  وتقدم ما ميكن 

اجلن�سّية يف اأدب   ١

ال�سبيبة: كتب 

الأطفال. هيالن 

اأجنلو، اإلودي بيجو، 

و، ماري 
ّ
بيار ِبي

ه.
ّ
فيك واأدلني �سلي

ّ
كي

 
ّ
املعهد اجلامعي  

للتكنولوجيا يف 

ديجون - مهن 

الكتاب والرتاث.
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هناك  نف�سه.  الآن  يف  ة 
ّ
وت�سويقي ة 

ّ
تربوي اأغرا�ساً  تخدم 

هذه  اإىل  الو�سول  اأجل  من  والكتابة  الر�سم  يف  جهود 

التي ل جواب  الأ�سئلة  املعادلة. لكّن هناك جمموعة من 

من  التي  ة، 
ّ
الق�س�سي الكتابة  وخ�سو�ساً يف حقل  عنها، 

ة حوافَز للقراءة 
ّ
ة واخليالي

ّ
املتوّقع اأن تقّدم ببنيتها الت�سويقي

بني  التناق�س  من  تنطلق  ة 
ّ
الأ�سا�سي مالحظتي  واملتعة. 

�سكاوى  وبني  الأطفال،  لأدب  والتجارّي   
ّ
ي

ّ
الكم ر 

ّ
التطو

ني من الأطفال الذين ل يقراأون، واإذا قراأوا، يقراأون 
ّ
املرب

الكتب  يقراأون  اأو  املدر�سة،  تفر�سها  التي  الكتب  فقط 

ة.
ّ
باللغة الأجنبي

هناك يف راأيي ثالثة اأجوبة حمتملة عن هذا ال�سوؤال.   

نالحظ،  حيث  ة، 
ّ
اللغوي بامل�ساألة  يرتبط  ل 

ّ
الأو اجلواب 

تركيزًا  ة، 
ّ
العربي الأ�سواق  ملعايري  اخل�سوع  وب�سبب 

اأّن الف�سحى ت�سّكل  اأعتقد  اأنا ل  على اللغة الف�سحى. 

اً، �رسط حتديثها وانفتاحها على لغة الكالم 
ّ
عائقاً جّدي

 بني 
ٌ
غ اجلاهزة. فهناك انف�سام

َ
ة، وحتريرها من ال�سي

ّ
العامي

لغة  بني  ة 
ّ
الهو تقلي�س  ويجب  احلياة،  ولغة  الكتاب  لغة 

كلماٍت  ن 
ّ
تت�سم ب�سيطة،  لغة  عرب  احلياة،  ولغة  الكتاب 

كتب  لن�رس  مانعاً  اأجد  ول  ة. 
ّ
العام لغة  من  ماأخوذة 

تكتب  اأن  �رسط  الأطفال،  ل�سغار  وخ�سو�ساً  ة، 
ّ
بالعامي

ة �سحيحة.
ّ
ة بعربي

ّ
العامي

التي  املحافظة  للمعايري  اخل�سوع  هو  الّثاين،  اجلواب   

ة 
ّ
العربي الدول  املدار�س، ويف  الكتاب يف  ت�سويق  ت�سّهل 

كلمات  حتريك  من  حمافظة.  ة 
ّ
تربوي �سيا�سة  تعتمد  التي 

، اإىل البتعاد عن املوا�سيع 
ّ
الكتاب، كاأنّنا يف �سفٍّ مدر�سي

ة مفاجاآت، 
ّ
اي وبال  اً 

ّ
العامل وردي فيبدو  ال�سائكة واخلطرة، 

فقدًا الكتاب قدرته على غواية القارئ.
ُ
ويعّقم احلكاية، م

احلكايات  تراث  عن  البتعاد  هو  الثالث،  اجلواب   

 كبري من اأدب الأطفال يف الغرب 
ٌ
ة، التي قام جزء

ّ
اخلرافي

 ،
ّ
العجائبي  

ّ
اخلرايف املقرتب  عن  البتعاد  هذا  بتحديثها. 

ل 
ّ
ي اخليال، يحو

ّ
الذي يحمل يف داخله اأبعادًا نف�سيّة وينم

ة. ومن 
ّ
ة الأخالقي

ّ
ة اإىل ما ي�سبه املوعظة الجتماعي الق�سّ

جهة ثانية، األحظ ابتعادًا عن الكتاب - اللعبة، وكّلنا يعلم 

اأّن اللعب هو اأداة ت�سويق وتعليم يف الآن نف�سه.

يف  والواقع  اخليال  يجمع  عمٌل  هي  الأطفال  ة  ق�سّ  

رحلة  اإىل  دعوته  القارئ عرب  ر 
ّ
حتر ة  فالق�سّ واحد.  اإطاٍر 

 للواقع. 
ّ
قة يف عامل اخليال الذي هو المتداد الطبيعي

ّ
م�سو

اإحداث  ن�سعر ب�رسورة  . وهنا 
ّ
الأ�سا�سي الّنق�س  يقع  هنا 

ة يف عامل كتب الأطفال. هذه الّثورة هي �رسط 
ّ
ثورة جذري

ة 
ّ
ة مفرو�سة، اإىل حاجة فردي

ّ
ل الكتاب من حاجٍة تربوي

ّ
حتو

ي�سعى الّطفل اإىل اقتنائها وقراءتها.

ة
ّ
مالحظات تف�شيلي

ل  واة، 
ّ
للر �سة  خم�سّ الكتب  هذه  تبدو  اأخرى  جهة  من 

 باللغة 
ّ

اأن يقراأها القارئ - الّطفل. فهو ل يعرب من اأجل 

اأو  لنا  ة  الق�سّ بدوره  يروي  اأن  اأراد  اإذا  فيها.  امل�ستخدمة 

ليتذّكر  م�ساعفاً  جهدًا  يبذل  اأن  فعليه  مثالً،  ل�سديق 

 - املفردات  ولتذّكر   - متعة  وهذه   - الأحداث  ت�سل�سل 

تعترب  التي  املوا�سيع  املفرو�س.  الواجب  اإىل  اأقرب  وهذا 

كما   
ّ
جّماين موؤمل، عنف   

ّ
واقعي ب�سكل  معرو�سة  ا�سة 

ّ
ح�س

الطفل  ودي 
ّ
عب �سما،  الواحدة،  الرجل  ذو  بدر  كتب:  يف 

ز، ماما م�سابة بال�رسطان. كان من املمكن ا�ستخدام 
ّ
املمي

 .
ّ
فكاهي قالٍب  يف  ة  الق�سّ و�سع  اأو  حيوانات،  ق�س�س 

ة 
ّ
اجلن�سي ة 

ّ
كالرتبي ة 

ّ
اأ�سا�سي مو�سوعاٍت  غياب  ونالحظ 

ة.
ّ
ة والطائفي

ّ
والعن�رسي

�ساأبداأ بالكتب اجلميلة، �سكالً وم�سمونًا، وهي كثرية،   

اخرتُت منها:

 ب�ستاين اأين اأنت؟

واحد  ولكّل  كّل  من   
ٌ
جزء اأنّه  املزارع  يكت�سف   

�سياٍق  ة، يف  الق�سّ ة من خالل 
ّ
الن�سبي ته. �رسح 

ّ
خ�سو�سي

الغري  واحرتام  التوا�سع  معنى  نفهم  وب�سيط.   
ّ
منطقي

الكتاب  ة. 
ّ
املجازي الكلمات  هذه  ا�ستخدام  دون  وقبوله، 

مكتوب بخّط اليّد. مل يحافظ على ن�سق واحٍد يف الكتابة: 

الفراغ بني الكلمة والأخرى، اأو عدد الّنقاط قبل الفا�سلة 

وبعدها، اأو عدد الّنقاط بعد اإىل اآخره.

اجة على احلبال
ّ
 در

اجة. لغة ت�سمح للقارئ - 
ّ
ديك واأرنب يف نزهة على در  

الطفل اأن يقراأ بنف�سه. كلمات �سهلة، تقطيع اجلمل وا�سح، 

ة مرحة طريفة. نعرف النهاية  تكرار ولزمة وقافية، وق�سّ

من عنوان الكتاب.

أننا أمام معادالت دقيقة تراعي التوازن وتقدم ما يمكن أن نطلق 
عليه اسم الكتب النظيفة، التي تخدم أغراضا تربوية وتسويقية 
في اآلن نفسه. هناك جهود في الرسم والكتابة من أجل الوصول 
إلى هذه المعادلة. لكن هناك مجموعة من األسئلة التي ال جواب 
المتوقع  من  التي  القصصية،  الكتابة  في حقل  عنها، وخصوصا 
والمتعة. للقراءة  حوافز  والخيالية  التشويقية  ببنيتها  تقدم  أن 

ب�ستاين اأين اأنت، 

تاأليف: د. نبيهة 

حميديل، ر�سوم:

لينا مرهج، دار

احلدائق، 2٠١٧
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 حني غرق جّدي

غرق اجلّد يف الّنوم. �سوء تفاهم ناجت من اللعب على   

نوذج  وناجحة.  طريفة  جديدة،  جميلة،  ة  ق�سّ الكالم. 

للجملة الطويلة.

�سة »َنو�ستيكو«
َ
 الَنم

روح  نظرها.  وجهة  من  نف�سها  عن  تروي  برغ�سة   

ة - العنوان موّفق، 
ّ
الّنكتة، نط غري ماألوف، ا�سم ال�سخ�سي

اأو  »نامو�سة«؟  ل  فلم  �سحيحة؟  »ن�سة«  كانت  اإذا  لكن 

اإذا كانت غري �سحيحة فلم ل »برغ�سة«؟ نالحظ غياب 

ة لي�ست موؤنّثة، فالأنثى 
ّ
 للحكاية، ال�سخ�سي

ّ
البحث العلمي

فقط هي التي تعق�س )بحاجة اإىل بروتيني لتبي�س، الدّم 

التي  اأ�سعاف وزنها( والأنثى هي  ه ي�ساوي ٣  الذي مت�سّ

ُت�سدر �سوتاً لتجذب الّذَكر اإليها )٤٠٠ ذبذبة يف الثانية(.

 اأين اأجدك؟

عتها، ونتبع معها مراحل لب�سها. 
ّ
تلميذة تبحث عن قب  

اأ�سماء  �رسد  اأخطائنا.  من  نتعّلم  ة. 
ّ
ال�ستقاللي ت�سجيع 

غري  املفردات  اختيار  وجميل.   
ّ
طبيعي ب�سكل  املالب�س 

»�سال«  »كنزة«،  مثل  ة 
ّ
حمكي كلمات  ا�ستخدام   :

ّ
منطقي

لها  مرادف  هناك  لي�س  لأّن  ممتاز  وهذا  ي�سة«. 
ّ
و»غم

تها. 
ّ
األيفة منذ قرن وقد خدمت ع�سكري بالف�سحى، وهي 

»مظّلة«  »مالب�س«،  مثل  ف�سحى  كلماٍت  هناك  لكّن 

 
ّ
املحكي مرادفها  اأّن  مبا  ل�ستخدامها  داعي  ل  عة«، 

ّ
و»قب

اأّن  خ�سو�ساً  و»برنيطة«،  ة« 
ّ
»�سم�سي »ثياب«،  �سحيح: 

رتة«.
ّ
الكلمات التي تثقل الن�ّس كثرية مثل »القّفاز« و»ال�س

 لو كان عندي دينا�سور

ات 
ّ
الإيجابي يزن  بيته.  يف  بدينا�سور  يحلم  طفل   

ي اخليال واملنطق. يبداأ 
ّ
ات. ن�ّس جميل وممتع، ينم

ّ
وال�سلبي

ات، 
ّ
بال�سلبي وينتهي  الدينا�سور  ات وجود 

ّ
باإيجابي الّن�ّس 

�سيفتح  كان  ذلك،  عك�س  ة. 
ّ
ووعظي مغلقة  النهاية  فتاأتي 

جمالً للحلم والطرافة.

اإذا كان  الر�سوم.  نّطلع على  اإذا مل  اللوحة  ل تكتمل   

ة 
ّ
اأكرثي اإّن  باخت�سار  اأقول  املو�سوع،  ط 

ّ
اأب�س اأن   

ّ
علي

ما هي  بقدر  اأعمال حمرتفني،  والر�سوم هي من  الإخراج 

ة الن�سو�س ل تزال ن�سو�س هواة.
ّ
اأكرثي

 من الكتب يتوّجه للرا�سدين - حنني 
ٌّ
هناك عدٌد مهم  

�سوى  لي�س  والطفل   - املا�سي  القرن  اأطالل  على  وبكاء 

الكّنة«.  لت�سمع  اجلارة  »اإحكي  الر�سالة،  لإي�سال  ذريعة 

فاملهاّم والهتمام يتعّلقان مبهاّم الكبار، وباهتماماتهم:

ارة ماهر.
ّ
اجتي واملرور، �سائق �سي

ّ
ري: در

َّ
 تعليم ا�سارات ال�س

ته، 
ّ
�سهي فقد  الذي  الأخطبوط  الأطفال:  تربية  تعليم   

حكاية طفلة ا�سمها مريال، دعوين اأكرب.

: حجر 
ّ
 احلفاظ على البيئة والرتاث على امل�ستوى الوطني

النفايات،  تكّلمت  عندما  املدينة،  ذاكرة  وقرميد،  وقنطرة 

مرجانة ل ت�ستطيع الغناء، يوم اختفت الأ�سجار.

معلومات  يقّدم  الكتب  من  كبري  عدد  اأي�ساً  هناك   

ّاً. �ساأقّدم مثاًل واحداً 
ًا و / اأو تربوي

ّ
ناق�سة اأو خاطئة علمي

عن كّل مالحظة.

اً: حجر وقنطرة وقرميد
ّ
 املعلومات الّناق�سة علمي

تلميذة مدر�سة تبحث عن حًل ول تعرف »طعم الّنوم«،   

ة، 
ّ
حتى جمعت رفاقها يف مظاهرة �سّد هدم البيوت الرتاثي

اإغفال  النق�س هو يف  البلدوزر! «.  »ال�ّسعب يريد رحيل 

وم�سريات  كات 
ّ
لتحر تدعو  كثرية  ات 

ّ
جمعي هناك  اأن 

نذكر   -  
ّ
اللبناين  

ّ
الوطني الرتاث  ام 

ّ
اأي مثل   - ون�ساطات 

ة والأبنية القدمية يف 
ّ
ة ت�سجيع املواقع الطبيعي

ّ
منها »جمعي

« وغريها.
ّ
ة حماية الرتاث اللبناين

ّ
لبنان« و»جمعي

ز
ّ
ودي الّطفل املمي

ّ
اً: عب

ّ
 املعلومة اخلاطئة علمي

يه »�سهوة« - على 
ّ
لد له »وحمة« - ما ن�سم

َ
اوي و

ّ
الر  

وجهه. يقول اأنّه »ل ميكن عالجه اإّل... بالليزر« و »لّليزر 

اختيار كلمة  اخلطاأ هو يف  منها.  ويعّدد ٦  اأخطاء عّدة«، 

»اأخطاء«: »لّليزر اأخطاء عّدة«. هل هذه اأخطاء يف احل�سابات 

ة حمتملة 
ّ
د اآثار جانبي

ّ
اأو اجلرعات اأو ما �سابه؟ اأم هي جمر

ة؟ 
ّ
ة جراحي

ّ
ة، كما هو الأمر لأّي دواء اأو عملي

ّ
لهذه العملي

ول يذكر الن�ّس ن�سبة النجاح لهذه الطريقة.

ًا: اجلّدة نويل
ّ
 املعلومة الّناق�سة تربوي

على  ويوّزعها  الألعاب  ي�سرتي  الفقري  احلليب  بائع   

ببابا نويل الذي مل ياأت تلك ال�سنة، لذا  الأطفال متنّكراً 

رت اجلّدة اأن تكون بابا نويل واأهدته قالبًا من احللوى. 
ّ
قر

فبكى من الفرح. النق�س هو يف عدم ذكر اأّن للعطاء عّدة 

اأبعاد: »فرح العطاء يعادل بل رمّبا يفوق فرح الأخذ«، »اإذا 

لديك  كان  واإذا  اأموالك،  من  فاأعط  الكثري،  لديك  كان 

القليل، فاأعط من قلبك«.

اً: حكاية طفلة ا�سمها مريال
ّ
 املعلومات اخلاطئة تربوي

تاأتي �سيفة غريبة  ابنتها،  اأّم عاجزة عن تربية  حكاية   

اأنّها تكتب كتبًا لالأطفال، فتعّلم الأم  على الأ�رسة، ميزتها 

ف ال�سليم مع ابنتها. اخلطاأ: هل يجوز تخفي�س �سورة 
ّ
الت�رس

الأّم لهذه الدرجة يف عني القارئ ال�سغري؟ واخلطاأ الآخر: 

ًا؟: »ت�سبهني تلك 
ّ
هل يجوز اأن يكون اجلمال مقيا�سًا اخالقي

اأحٌد.  يحبَّها  اأن  ميكُن  ل  التي  وامل�ساك�سة  الب�سعة  البنت 

َة التي يحبُّها اجلميع«.
ّ
ول�سِت البنَت احُللوَة والذكي

ة 
ّ
ل بّد اأن اأذكر اأي�سًا اأّن هناك حذفًا للموؤ�رّسات الأ�سا�سي  
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حكاية طفلة ا�سمها 

مريال، تاأليف: وفاء 

احل�سيني، ر�سوم: علي 

�سم�س الدين، دار 

كتاب �سامر، 2٠١٦ 
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رمّبا  ة، 
ّ
والثقافي ة 

ّ
والجتماعي ة 

ّ
العائلي حياتنا  يف  اجلوهرّية 

نة؟ اأم اأّن هذا �رسط 
ّ
هذا الغياب حم�سور �سدفة يف هذه العي

ة اإرادّية؟ اأم ماذا؟ ل اأدري.
ّ
من �رسوط الن�رس؟ اأم مراقبة ذاتي

اإىل  تدفعنا  م�ساألة  فهذه  واحلكايات،  الق�س�س  ا 
ّ
اأم  

التوا�سع والعرتاف باأّن خربتنا مل تكتمل اأو مل تن�سج بعد 

يف هذا احلقل. ذكرنا يف الّت�سنيف اأن 2١% هي ق�س�س 

هة هدفها اإي�سال املعلومات و٤٣% من الن�سو�س هي 
ّ
ممو

 .%٦٤ هي  للق�س�س  ة 
ّ
الإجمالي الن�سبة  اأّن  اأّي  ق�س�س. 

ة  والق�سّ ونهاية.  وعقدة  بداية  لها  ذكرت،  كما  ة،  الق�سّ

التي  هي  اجلميلة،  ة  الق�سّ بالأحرى،  اأو  براأيي،  الناجحة، 

ة 
ّ
فّني لوحة  مثل  متامًا  القراءة،  من  م�ستويات  عّدة  حتتمل 

ة، 
ّ
دة اأكرث من مر

ّ
ة اجلي ة. اأقراأ الق�سّ

ّ
جميلة، اأو قطعة مو�سيقي

اها. هذه املوا�سفات 
ّ
اإي هم 

ّ
واأمتّنى لو يقراأها رفاقي، واأخرب

نادرة يف الكتب التي اّطلعت عليها.

وهناك  هنا  من  والأخطاء  النواق�س  هذه  الّنهاية،  يف   

يف  نق�س  لدينا  يزال  ل  املطاف.  اآخر  يف  كبرية  لي�ست 

هو  دورهم  املحرتفني،  رين 
ّ
املحر ويف  املحرتفني  الكّتاب 

بالذات  والأخطاء  الّنواق�س  هذه  على  الكّتاب  نظر  لفت 

يف ن�سو�سهم قبل الطبع والت�سويق.

حني  اللغة  م�ساألة  وهي  ة، 
ّ
الهام امل�ساألة  تبقى  اأخرياً،   

حتّدد  فاللغة  والرتفيه.  الت�سلية  بهدف  ال�سغار  اإىل  نتوّجه 

ة الباحثة هالة 
ّ
الفكر. وكي ل اأطيل، اأدعوكم لقراءة افتتاحي

ة 
ّ
ل من جمّلة »مر�سال« جمّلة ف�سلي

ّ
البزري يف العدد الأو

عن اأدب الأطفال - خريف 2٠١٧، حتت عنوان »باأّي لغٍة 

ة؟«.
ّ
ن�رس الكتاب املوّجه للطفل يف البالد العربي

ُ
اأو لغات ي

الن�ّس املمتع �سوى نداٍء  اإىل هذا  اأ�سيفه  لي�س يل ما   

حتى  ولو   - ن�رس  يف  املجازفة  اأجل  من  الن�رس  دور  اإىل 

باللغة  اأي  لالأطفال،  الأّم  باللغة   - ّاً 
�سنوي واحد  كتاب 

احرتام  مع  الف�سحى  اإىل  اأقرب  الكتابة  فتكون  ة: 
ّ
املحكي

 عرب احلركات.
ّ
ي

ّ
اللفظ العام

ة
ّ
ب - املجموعة الثانية: احلكايات ال�شعبي

وهي كناية عن ١٠٠ حكاية جمعتها من لبنان، و�سدرت 

عن دار الآداب يف جزئني حتت عنوان »حكايات وحكايات«.

يها 
ّ
وي�سم ة، 

ّ
ال�سعبي احلكايات  اأّن  عادة  نعترب   

اجلّدات،  حكايات  اأو  ة 
ّ
التقليدي اأو  ة 

ّ
ال�سفهي البع�س 

اأّن  اأذّكر  اأن  اأوّد  لكن  لالأطفال.  هة 
ّ
موج حكايات  هي 

ه اإليهم يف 
ّ
ما نعتربه اليوم اأدبًا لالأطفال، مل يكن يتوج

)القرن  البداية. مثالً كتاب »كليلة ودمنة« لبن املقّفع 

احلكم  مبادئ  تعليم  اإىل  الأ�سا�س  يف  يهدف  الثامن(، 

العا�رس(،  )القرن  وليلة«  ليلة  »األف  اأو  للحّكام  الر�سيد 

اأدبًا �سعبيًا اإىل ا�ستخدام الكثري  الذي انتقل من كونه 

من حكاياته يف اأدب الأطفال.

هذه املقّدمة لأقول اأّن حكاياتنا اأي�سًا ل تتوّجه اأ�سالً   

لالأطفال، على الأقّل لي�س جميعها. ذكرت يف مقّدمة كتابي 

ت�سعني  ي�سّكلن  وهّن   - اويات 
ّ
الر مع  الطويلة  اأّن جتربتي 

اإليهم - �سمحت يل باأن  باملئة من الرواة الذين ا�ستمعت 

اأفرت�س اأّن هذه احلكايات هي »حكايات ن�ساء لن�ساء«. ل 

اأرى �رسورة لإعادة �سوغ دفاعي عن هذا القرتاح الذي 

اأنّني  اأذكر  اأن  �رسحته يف تلك املقّدمة، بل رمّبا من املفيد 

اخرتت منها ٣٠ حكاية ن�ساء لن�ساء، اأنا و�سديقتي عناية 

ة حتت عنوان: 
ّ
تها هي اإىل الإنكليزي

َ
ب�سناق اأنكلر، وترجم

بغ�سوُنه«،  »لولو  اأي   »Pearls on a Branch / Oral Tales«

�سدر الكتاب يف اآذار / مار�س 2٠١٨، يف نيويورك، عن 

دار اأر�سيبيلغو بر�س.

�سورة  اإىل  النظرة  يف  خمتلفة  طريقًة  يفرت�س  هذا   

ز 
ّ
ميي ما  ة، هذا 

ّ
اذ ل غالف ول ر�سومات، ول زمني املراأة، 

ذكور  بني  ات 
ّ
ال�سخ�سي عدد  وتوزيع  ة، 

ّ
ال�سعبي احلكاية 

واإناث ل يحمل الدللة نف�سها، ل ُنفاجاأ هنا باأّن الأنثى 

الق�س�س:  ن�سف  من  اأكرث  يف  ة 
ّ
املحوري ة 

ّ
ال�سخ�سي هي 

لكن  ذكر؛   ٣٧%  - اأنثى   ٦٣% ة: 
ّ
الرئي�سي ة 

ّ
ال�سخ�سي

عوي�س  )اأّم  معاً  الزوجان   ٤% هناك  ذكر؛   ٣٧% الـ  يف 

ال�سيخ  ة، 
ّ
يّلي �سّتت كب املا�س، يوم  واأبو عوي�س، حكاية 

حكاية  ًا 
ّ
)عملي ح�سن  ال�ساطر  حكايات  و%٥  ع�سفور( 

واحدة بن�سخاتها املختلفة(.

�سنة.  مئة  من  اأكرث  منذ  ُتروى  احلكايات  هذه  كانت   

ة يف جمتمعنا وثقافتنا، هي املراأة اجلميلة، 
ّ
كانت املراأة املثالي

وبيتها،  واأولدها  بزوجها،  والهتمام  الإجناب  تها 
ّ
مهم

 يحكي«، 
ٌ
 ياأكل ولي�س لها فم

ٌ
وهي مطيعة، كتوم »لها فم

وت�سّحي  الروح،  و�سفاء  بال�سرب  امل�سائب  على  تتغلب 

اأجل متطّلبات الأ�رسة: كربنا  ة من 
ّ
بطموحاتها ال�سخ�سي

ة بامتياز.
ّ
وكان راأينا اأّن املراأة يف جمتمعنا هي ال�سحي

كّل هذه ال�سفات تتمّتع بها الفتيات والّن�ساء يف هذه   

ة 
ّ
ال�رسقي للمراأة  ة 

ّ
النمطي ال�سورة  هي  وهذه  احلكايات، 

التي تر�سي  ال�سفات  اإىل جانب هذه   
ْ
ة، ولكن

ّ
التقليدي

ني، هناك �سفاٌت 
ّ
ني ورجعي

ّ
اجلميع، من حمافظني وذكوري

تتخّل  مل  التي  م، 
َ
القي لهذه  اأخرى  نظرة  وهناك  اأخرى 

عنها املراأة.

يف  يعمل  اأن  الرجل  ة 
ّ
ومهم ببيتها  الهتمام  تها 

ّ
مهم  

ة 
ّ
فاعلي عدم  ب�سبب  ال�سفينة  تقود  املراأة  لكّن  اخلارج، 
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والزنكيل  مرته  من  فقري  )الفقري  العنوان  يكفي  جل. 
ّ
الر

زنكيل من مرته(.

 نعم، اإنّها مطيعة لزوجها، لكْن يف املقابل، عليه اأن يكون 

الرجل زوجته  طع 
ُ
ي )اأبو علي احلّطاب( مل  لها. يف  مطيعاً 

فندم واأكلْته الغولة: »- من اأين اآكلك؟ - كليني من َدينتي 

يّلي ما �سمعت كلمة مرميتي!«.

 �سحيح اأنّها كتوم، وال�سمت يحتاج اإىل �سجاعة، لكّنها 

ها 
ّ
هم ت�سكو  يدب(  )ال�سّت  بنف�سها، يف  وجدت عالجها 

تها للحجر ب�سوٍت مرتفع. وتروي ق�سّ

اإن كان  تها الإجناب والهتمام بزوجها، لكن 
ّ
 نعم، مهم

اآخر  زوٍج  اإىل  واملنزل  الزوج  تهجر  معها،  ظاملاً  زوجها 

.)
ّ
ومنزٍل اآخر )بيت بال هم

ال�سفات  رغم  املراأة  اأّن  احلكايات  هذه  يف  نالحظ   

النمطية امل�سبقة تقدم �سورة خمتلفة وجّذابة

ة وحكيمة، وجدت وحدها و�سيلة لتنقذ نف�سها 
ّ
 انّها ذكي

ة(.
ّ
واأخوتها بعد اأن رماهم والدهم يف الغابة )الغولي

بيل(، تهجر املنزل متنّكرة 
ّ
دة مغامرة و�سجاعة )ال�س

ّ
 متمر

هربًا من والدها الظامل.

 جريئة، تبادر هي بتحديد موعد عرب ا�ستخدام الألغاز 

جل الذي يعجبها )خيط وفنجان ومق�ّس(
ّ
للر

ام الأكابر(.
ّ
ج وفقًا لختيارها )حم

ّ
 تتزو

ة الفلفل( 
ّ
ر م�سريها بيدها )حب

ّ
 تقاوم اإرادة والدها وتقر

حيث تقابل حبيبها خفية كّل ليلة يف غرفتها.

حتتاج هذه ال�سورة املختلفة اإىل ا�ستخدام جرعات من   

حر، من اأجل اأن حتّقق هذه الأنثى غر�سها:
ّ
اخليال وال�س

اإىل  ل 
ّ
تتحو ومراآة  رهيب  بحريق  ب 

ّ
تت�سب مكحلة   

ًا(.
ّ
بحرية )ثري

ال�سم�س  ك 
ّ
)اأم اإليها  وحت�رس  فتطيعها  لالأ�سياء  توؤ�رّس   

ك القمر(.
ّ
وبي

بال  البنت  لـ»حتبل  للحبل  بي�ساً  تبي�س  طواوي�س   

عري�س« )�سّت التناقي�س(،

 حيوانات تتكّلم واأزهار تلقي الأ�سعار ...

ة ترويها 
ّ
ة احلكايات ال�سعبي

ّ
 اأن اأذّكر باأّن اأغلبي

ّ
هنا علي  

ز حكاياتنا نحن، هو اأّن هوؤلء الن�ساء يروينها 
ّ
الّن�ساء. ما ميي

لن�ساء. ن�ساء يروين عن عيوب الرجل مبتعة، وكاأنّها تنتقم، 

اأو لت�سليط ال�سوء على �سفاتها هي ب�سكٍل اأف�سل: عيبه 

ة وتهيمن عليه زوجته.
ّ
 هو اأنّه �سعيف ال�سخ�سي

ّ
الأ�سا�سي

ي�س(:
ّ
ي�س واأبو عو

ّ
 هذا نوذج من حوار يف )اأّم عو

 »�ساألته: - ماذا ناأخذ لها معنا؟

 اأجابها: - ما راأيك اأنت؟

 قالت: - خبز تّنور!

 اأجاب: - واأنا راأيي خبز تّنور!

وهكذا  رجل!«  يا  براأيك  نعمل   - ي�س: 
ّ
عو اأّم  له  فقالت 

عملت براأيه طوال احلكاية.

الأوامر  تعطي  عري�س(  بّدها  )الفارة  ال�سغرية  الفارة   

لعري�سها، فيطيعها بال نقا�س.

فتدير  زوجها،  من  تغ�سب  فدعة(  وال�سّ فدع  )ال�سّ  يف 

ويتو�سط  الّزوج  ينهار  اأهلها.  بيت  اإىل  وتعود  ظهرها 

اأ�سدقاءه لإرجاعها.

 ،
ّ
اأخالقي در�س  هناك  لي�س  احلكايات  هذه  نهاية  يف   

ل  احلكاية  فاإّن  ذلك  من  �سيئًا  احلكاية  يف  وجدنا  ولو 

احلكايات عن  ز هذه 
ّ
تتمي اأو عربة.  مغزى  اأّي  ت�ستخل�س 

تها، باأنّها تغّذي اخليال، 
ْ
نة احلكايات احلديثة التي ذكر

ّ
عي

نرى يف  املعرفة.  من   
ّ
اأهم هو  بل  الإبداع،  �رسط  فاخليال 

وغول  ومارد  جّن  فيه  موازيًا  عاملًا  ة 
ّ
ال�سعبي احلكايات 

يرة معاّ، هذه الظاهرة 
ّ
ة و�رس

ّ
وغولة وعفاريت... كّلها خري

ائجة، 
ّ
الر ة 

ّ
الغربي ة 

ّ
ال�سعبي احلكايات  عن  حكاياتنا  ز 

ّ
متي

يكفي اأن نتعامل معهم بلطف ليتاأن�سنوا.

الثاين«:  »اجلن�س  كتابها  بوفوار يف  دو  �سيمون  تقول   

ات، 
ّ
وال�رسدي واحلكايات  والأ�ساطري  الأطفال  اأدب  »اإّن 

جال ورغباتهم: 
ّ
يعك�س الأ�ساطري املبتَدعة من كربياء الر

�سفرة  وحتّل  العامل،  غريات  ال�سّ الفتيات  فت�ستك�سف 

ا حكاياتنا نحن، فهي 
ّ
جال«. اأم

ّ
قدرهّن من خالل عيون الر

العامل  فن�ستك�سف  ورغباتهّن،  الن�ساء  براعة  من  مبتدعة 

ما �سورة املراأة 
ّ
ة، ل �سي

ّ
ر النمطي

َ
من خالل عيونهّن. ال�سو

وامل�ستمعني.  اء 
ّ
القر من  ي�ساء  ملن  جاهزة  كّلها  ة، 

ّ
ال�سحي

يف  اأي�سًا  موجودة  رة، 
ّ
املتحر دة، 

ّ
املتمر املراأة  و�سورة 

�سورة  اأعطتنا  واإذا  وجدناها.  عنها،  بحْثنا  اإن  حكاياتنا، 

على  لنثور  �سنا 
ّ
حتر فهي  املظلومة،  املقموعة،  املراأة  عن 

امات 
ّ
ور�س وكّتاب،  كاتبات  اإّن  ة. 

ّ
الإ�ست�سالمي فات 

ّ
الت�رس

واة.
ّ
 الكتب احلديثة، هم ورثة هوؤلء الر

ّ
امي

ّ
ور�س

ورغباتهن،  النساء  براعة  من  مبتدعة  فهي  نحن،  حكاياتنا  أما 
ال سيما  النمطية،  الصور  عيونهن.  من خالل  العالم  فنستكشف 
جاهزة  كلها  الضحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،  المرأة  صورة 
المتمردة،  المرأة  وصورة  والمستمعين.  القراء  من  يشاء  لمن 
أيضا في حكاياتنا، إن بحثنا عنها، وجدناها. المتحررة، موجودة 
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اسالر عبده

كاتب وروايئ 
إيراين-أمريكي. 
يدّرس الكتابة 
اخلاّلقة يف 
اجلامعات 
األمريكّية. له عّدة 
روايات باللغة 
اإلنكلزيية. منه
 Poet Game 
 Opium ,)2000(
 Tehran ,)2004(
 At Twilight
.)20١4(

بورخيس يبحث عن ابن رشد

اح 
ّ
�رُس اأعظم  بورخي�س عن  كتبها  التي  الق�سة  نهاية  يف 

ر�سد يف  ابن  يختفي  ذكر:  الو�سطى،  القرون  اأر�سطو يف 

اللحظة التي اأتوّقف فيها عن الإميان به.

وكما ارتاأى بورخي�س، اإّن ابن ر�سد الذي كان يعرف   

هو  ذلك  وكان  واحد،  �سيء   
َ
فهم ي�ستطع  مل  �سيء،  كّل 

الإ�سباين   
ّ
العربي الفيل�سوف  بلغ  حني  وهكذا  امل�رسح. 

يق�سد  كان  ماذا  متامًا.  ارتبك  لأر�سطو،  ال�سعر  فنَّ  املن�ساأ 

يعرف  مل  و»الكوميديا«؟  »الرتاجيديا«  مب�سطلح  اأر�سطو 

ابُن ر�سد. مل يهيئه قّط اأّي �سيء قد در�سه بكثري من اجلهد 

يف العامل لفكرة الدراما.

لكن لو كنت اأعرف اآنذاك الكاتب الأرجنتيني، لكنت   

حّدثته عن ر�سوى قرطبة. وملاذا هي؟ لأنّه وفق الوثائق 

ت�ستخدم  كانت  التي  املعامل  وا�سحة  ن�سف  ة 
ّ
ال�ستعرابي

ذات حني كعلف للماعز، اإّن الأمر اآل بر�سوى اإىل طليطلة 

�سنوات ١١٩٠. وهناك التحقْت بحركة الرتجمة الكبرية 

للمدينة، والتي جلبت حكمة الإغريق القدمية اإىل اأوروبا.

كنت �ساأحدث بورخي�س عن ذلك اليوم، حني تذّكرْت   

ة يتيمة 
ّ
ر�سوى بعد عّدة �سنوات كيف اأتى ابن ر�سد ذات مر

اإىل باب بيتها. الرجل العجوز اآنذاك، واملو�سك على النفي 

 منتٍه بعد، وعليه 
َ
من اإ�سبانيا، حّدثها اأّن هناك عمالً له غري

اإجنازه. �ساألته: »هل من نهاية حّقًا لعمل تف�سري اأر�سطو؟«

رتني نحو الأر�س، فكان قد 
ّ
ترك ابن ر�سد عينيه م�سم  

امها الهائجة كانت تخيط ق�سائد 
ّ
اأي اأّن ر�سوى يف  �سمع 

 على هدب ثوبها كما كانت تفعل الأمرية »وّلدة«، 
ّ

احلب

ومتي�س �سافرة يف �سوارع غرناطة. قال: »ل ت�سخري مّني!«.

كان الرجل واملراأة، وبينهما ما يقارب ن�سف قرٍن من   

اليهودي   
ّ
احلي بيت حجرّي يف  هناك، يف  واقَفنِي  العمر، 

من  طائفة  بينما  توليدو،  يف  يوٍم  بعد  يومًا  املت�سائل 

ني الذين قد قدموا موؤّخرًا اإىل هناك من 
ّ
الفر�سان البورغندي

امل�سلمني  دماء  تهم من  يطلبون ح�سّ كانوا  ال�سمال،  جهة 

عاب هنا وهناك. واليهود، موقدين نريان ال�سِّ

يف  توليدو  عن  تبحث  »ل  نف�سه:  مع  ر�سد  ابن  متتم   

اإىل  واذهب  عينيك،  اأغم�س  بل  الوليد،  اأبا  يا  توليدو، 

مكاٍن اآخر«.

توليدو،  يف  بوجوده  يعلم  اأحد  ل  اأنّه  تعرف  كانت   

فكان قد تنّكر يف هيئة تاجر. كما كانت تعرف اأّن رحلته 

�سنوات  من  له  تبقى  ممّا  القليل  كّلفْته  قد  اجلنوب  من 

عمره، ولبّد. عظامه كانت ه�ّسة. وعمُله على اأر�سطو ل 

يعرف النهاية.

ها ال�سيخ؟«.
ّ
- »ما الذي اأتى بك اإيّل اأي

ال�سيء  هو  ما  امل�ستقبل.  روؤية  ت�ستطيعني  اإنّك  »قيل   -

الوحيد الذي راأيِته ولن يغادر ذهَنك؟«

توليدو  اإىل  ياأِت  مل  العظيم  ر�سد  ابن  اأّن  متاأّكدة  »اأنا   -

لي�سمع ب�سريتي«.

لي باإجابتي«. - »تف�سّ

اأكرب من كّل ما  وقد فعلْت، »لقد راأيُت مكتبة ما. مكتبة 

نعرف. واأكرب من مكتبة قرطبة الكربى«.

- »ل �سك...«.

 - يقول  اأن  يريد  كان  ماذا  تعرف  كانت  اأخرى  ة 
ّ
مر  

باأنّها ول �سّك كانت تبالغ يف حجم تلك املكتبة. لكّنها مل 

تكن تبالغ. بل كانت قد راأتها يف روؤياها، مكتبة بحجم 

اأر�س  يف  بعد.  د  توجَ مل  مدينة  »يف  واأ�سافت:  العامل. 

اأة«.
ّ
لي�ست بعُد مهي

يزاأرون.  البورغنديون  كان  مقعدًا.  ر�سد  ابن  اّتخذ   

و�سوارع اليهود ُتفرغ.

- »ما ا�سم تلك املدينة؟«.  

- »بوين�س اآير�س«.  

- »مدينة ق�ستالية؟«.  

اشعرة ومرتمجة، إيران.

ترمجة مريم حيدري
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ل مرة. 
ّ
هّزت ر�سوى راأ�سها. وحّدق ابُن ر�سد بها لأو  

فكرْت اأّن عينيه كانتا ظاّلً من الأخ�رس، وباأنّه ل ينظر اإليها 

الآن لأنّه يريد ذلك، بل لأنّه كان متَعباً، وكان با�ستطاعتها 

اأن تنع�سه بخريطٍة من امل�ستقبل.

- »ل، لي�ست ق�ستالية. بل جهة اأخرى«.  

واأخربْته اأّن رجالً ن�سف اأعمى، هناك، يف تلك املكتبة،   

ل ابَن ر�سد العظيم، وباأنّه حاَل ما يتوّقف ذلك الرجل 
ّ
يتخي

ِله، يختفي ابن ر�سد، كما لو مل يكن موجودًا اأبداً.
ّ
عن تخي

يغادر  �سوف  كما  »يختفي...  ثانية،  الفيل�سوف  متتم   

 ذات يوم«.
َ

الإ�سالُم الأندل�س

ة وقٌت ليحني ذلك«.
ّ
- »ثم  

- »لكّنك ل ت�ساعدين الو�سع، يا ر�سوى«.  

- »اأنا مرتجمة، لي�س اإّل«.  

ليبلغ   ،
ُ
اخلرب ذاع  فقد  وح�سب،  كذلك  كنت  -»ليتِك   

، باأّن ر�سوى ل ترتجم فقط، بل اإنّها حتاكي«.
َ

اإ�سبيلية، بل فا�س

يف  ال�سخ�سيات  اأن  ر�سوى  تعتقد  كانت  يوم  ذات   

فريق  مع  ترتجمه  كانت  الذي  الكتاب  ودمنة،  كليلة 

توليدو  ارتعدت  مُتّثل.  اأن  ميكنها  ني، 
ّ
الكلوني الرهبان 

الّنا�س ميكنهم  اإّن  تقول  التي كانت  الفكرة  اإثر  ة 
ّ
امل�سيحي

اأ�سخا�س غري  اأنّهم  لو  وميّثلوا كما  باحليوان،  يت�سبهوا  اأن 

اأنف�سهم. �سيء ما جديد كان يولد هناك. اأخذت الهم�سات 

يكن  ومل  باأيديهم،  العلم  مي�سكون  كانوا  والذين  تتعاىل. 

عددهم بكثري، ا�ستح�رسوا ذلك ال�سم الإغريقي، وحتّدثوا 

هنا،  نف�سه حا�رسًا  ر�سد  ابن  كان  والآن  ال�سعر.  فّن  عن 

خ ر�سوى على وقاحتها.
ّ
ليوب

�سيخ«.  يا  تكرمٌي،  »املحاكاة  قالت:  نف�سها،  عن  دفاعاً   

�سَعل ابن ر�سد، ويف ذلك اأب�رسْت ر�سوى موَته. فت�ساءلت: 

اأين تقع بوين�س اآير�س هذه؟

اإىل  توؤّدي  الأبدي  العامل  »حماكاة  الفيل�سوف:  قال   

ة نهاية اإن كانت هناك 
ّ
الفو�سى. فهل يا ترى �سوف تكون ثم

 حماكيات املحاكيات، وهكذا دواليك«.
ّ
حماكيات لالأبدية؟ ثم

كان ُينفى ابن ر�سد اآنذاك من اأفريقيا من قبل ال�سلطان   

عن  احلديث  يف  اأ 
ّ
جتر قد  كان  ما،  اأمور  عن  ف�سالً  لأنّه، 

قد وقعْت يف غرامه  للكون. وهي كانت  ة 
ّ
الأبدي الطبيعة 

من اأجل ذلك، من اأجل جراأته يف اعتبار الالنهاية �سيئًا 

اليوم  ممكناً. واليوم... حتى ابن ر�سد العظيم كان يرتاجع 

عن مبدئه اخلا�ّس.

�سعرْت اأّن قلبها يتاأمّل، فقالت: »ولكن، لئن كان العامل   

 اإذن اإن اأ�سيفت لنهاية اإىل لنهاية؟«.
ّ
غري متناٍه، فما يهم

- »اأنت تهزئني مّني، يا ر�سوى«.

ة 
ّ
مل ُتخربه اأنّه كان هو الذي يهزاأ من نف�سه، واأّن الأبدي  

ة بالإ�سافات اإليها اأو الطروح منها. وكان الرجل 
ّ
غري معني

اأذكى من اأّل يعلم ذلك. اإل... اإّل اأنّها هي التي رمّبا كانت 

ة، حينما قد ل يكون الثنان 
ّ
هائمة بني الالنهاية والأبدي

يف احلقيقة �سيئًا واحدًا اأو ال�سيء ذاته.

فيل�سوف  اأعظم  كان  هنا  اأفكارها.  مكثت ر�سوى يف   

من  الً 
ّ
متخي لته 

ّ
تخي قد  لأنّها  اإليها  اأتى  قد  الع�رس. وكان 

اآير�س،  بوين�س  ُيدعى  مكان  اأعمى يف  ن�سف  رجل  قبل 

من  اأخرى  جهة  اأّي  يف  ول  ق�ستالية،  يف  يقع  ل  حيث 

ا هو، فما 
ّ
عاملهم املعروف. كانت هي قد بلغت الالنهاية، اأم

الذي جاء لكي يفعله هنا؟ اأن ي�سحبها من الالنهاية هذه؟

هذا  اليوم  منذ  �ساأكّف  ير�سيك،  هذا  كان  »اإن  قالت:   

طماأنْته.  كلماتها  اأّن  بدا  املحاكاة«.  وعن  الرتجمة،  عن 

�سجرة  ثمار  نحو  طريقهم  ي�سلكون  ني 
ّ
امل�سيحي »دعي 

املعرفة و�سمومها«.

وكانْت لت�ساأل: وماذا عن طريقنا نحن؟ ماذا عن تنافر   

الرجال الذين ينفونك من مياه الوادي الكبري املطمئنة... 

عن  املخل�س  البحث  عن  ماذا  احلقيقة؟  عن  وماذا 

لْت ر�سوى 
ّ
تاأّخر. وتخي قد  الوقت كان  اأّن  اإّل  الالنهاية؟ 

اأّن جفَني الرجل ن�سف الأعمى بداأتا تتثاقالن يف مكان ما 

ل اإىل 
ّ
يف بوين�س اآير�س، بينما كانت اإ�سبانيا باأ�رسها تتحو

بات. 
ُّ

دخان، وتزول يف ال�س
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مسكب ورد يف فلسطي

رياض بيدس

كاتب وروايئ، 
فلسطي من أعماله 
»باط بوط« )١980( 
»اجلوع واجلبل« 
)١989( »حكاية 
الديك الفصيح« 
)200١( »المحو« 
.)20١3(

العائلة جتتمع مل�ساهدة التلفزيون / اأكرث من كمبيوتر مفتوح 

/ ولد منغم�س يف لعبة اآي باد / يف الطبيعة اخل�رساء مي�سي 

�سخ�س ما.

)١٠ اآذار 2٠١٣(

اأبو زهور حول �سجرة احلام�س /  ما قبَل الغروب / يحوم 

 ينام.
ّ
حاً كّل ما يف الكون / يحّط على غ�سٍن ثم

ّ
يزقزق م�سب

)١٠اآذار/مار�س 2٠١٣(

بَكْت ب�سمت / )هل  ال�سجرة الكبرية التي اقتلعت / رمّبا 

تبكي الأ�سجار؟!( / ل �سيء �سيمالأ الفراغ الذي تركْته.

)١١ اآذار 2٠١٣(

يف منطقة بيت جمال / اأجل�س وحيداً حتت �سجرة زيتون 

ة تعمل بال كلٍل على 
ّ
افاٌت اإ�رسائيلي

ّ
معّمرة ت�سهد يل / جر

 هناك / م�ستوطنات متتّد وتتمّدد 
ّ
جرف كّل ما هو فل�سطيني

بة / لن يبقوا على تلك 
ّ
ك�رسطاٍن يف ج�سد الأر�س الطي

باعتزاز/  / طيور حجل تدرج  ائعة 
ّ
الر ة 

ّ
الفل�سطيني البقعة 

اأوّج ن�سوجه مينع  ّي يف 
ّ
بر غزلن تظهر وتختفي / زعرت 

قطفه / فرا�سات جميلة حتوم حول راأ�سي.

)١2 اآذار 2٠١٣(

م�شكب ورد

م�سكب ورد �سغري / كانْت اأّمي ُتعنى به يف �سغرنا / تغ�سب 

 
َ
)وهي التي نادرًا ما تغ�سب( عندما ننتزع وردًة هباًء / مل نر

ة واحدة / بل كانت ت�سع 
ّ
اأّمي ت�سع ورداً على الطاولة ولو ملر

القليل اأمام متثال العذراء مرمي / عندما كربنا قليالً اأدركنا �رّس 

اأّمي / يف اليوم ال�ّسابق ليوم  ذلك امل�سكب العزيز على قلب 

وباكرًا كانت   / الورود  كّل  تقطف  اأّمي  احلزينة كانت  اجلمعة 

هي واأختي حتملها كّلها / اإىل حيث يرقد اأبي و�سقيقاي الذين 

داأبت   / الأعرا�س  حت�رس  مل  اأّمي   / الأوان  قبل  باكرًا  ق�سوا 

الّتعب  واأ�سناها  اأّمي  كربْت   / فقط  اجلنازات  ح�سور  على 

قبل الأوان / امل�سكب الذي عنت به خرب متامًا / كانت تنظر 

مبوت  �سبيهًا  كان  موته  اأّن  لو  كما   / كبري  باأ�سى  اأحيانًا  اإليه 

اأولئك الذين حتّبهم جّدًا ورحلوا باكرًا. / م�سكب ورد من اأجل 

الأموات فقط؟! / مع العمر حتّولت اأمي اأي�سًا اإىل م�سكب ورد.

)١٣ اآذار 2٠١٣(

كان الزّوار القالئل الذين يزوروننا من حنٍي لآخر يرحلون 

كما جاوؤوا / دون اأن يرتكوا اأثرًا / اأّما موتانا فكانوا دائمي 

وا املكوث 
ّ
ًا اإلينا / اأحب

ّ
احل�سور / وكان مكوثهم معنا حمبب

معنا بعد موتهم واأحببنا اأن يكونوا معنا طيلة الوقت / كم 

زارونا يف نومنا و�سحونا واهتّموا بكّل كبريٍة و�سغريٍة يف 

 / الأحياء  مع  ع�سنا  مّما  اأكرث  ع�سنا  الأموات  مع   / حياتنا 

ل  اأمواتنا   / كثيف  موٌت  ع�ّس�س  مّنا  واحٍد  كّل  عمق  يف 

يرحلون بل يرحل الأحياء دون اأن يرتكوا اأثرًا / ورٌد من 

اأجل الأموات الرائعني الذين يزدادون ح�سورًا بيننا.

)١٤ اآذار 2٠١٣(
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غالبى  ني 
ّ
فل�سطيني عّمالً  اأقّلت  التي   / القدمية  ال�ساحنة 

تناثرْت  الأر�س  / على  ماتوا  كّلهم   / بقطار  ا�سطدمت   /

 / والزعرت  اخلبز  على  حتتوي  معظمها  كانت   / زّواداتهم 

وبع�س الب�سل.

)١٩ اآذار 2٠١٣(

ف!
ّ
وطٌن مع بع�س الت�رش

مل يرتكوا لنا مكاناً على الأر�س / ل البالد التي نع�سقها 

ول   / عرفنا  التي  القدمية  الأبواب  ول   / الزيتون  ول   /

الربيع  ول   / العامل  على  منها  نطّل  كّنا  التي  ال�سبابيك 

بقوا لنا اإّل ما ل نريده / 
ُ
املقبل / نهبوا بالدًا كاملة / ومل ي

بقايا قرى مدّمرة / اأ�سيجة ل ت�سمح لنا بزيارة اأطاللنا / 

وذاكرة قوّية تاأبى ال�ستكانة والر�سوخ / غزاًة اأتوا / غزاًة 

بقوا / ل هدنة مع الغزاة / ل اأمل مع الغزاة / ل منفى مع 

غزاة ل يرحمون / مل يرتكوا لنا مكاناً على الأر�س / ول 

حتى بقعة �سغريًة من اأجل قرب ب�سيط!

)22 اآذار 2٠١٣(

 النهاراِت الطويلة جّداً / مع 
ُ
كرغيف خبز طازج / اأقت�سم

اآخرين اأدمنوا ع�سق احلياة.

)2٦ اآذار 2٠١٣(

مياه بحرية  يزال ي�سري على  / ل  األفي عام  اأكرث من  منذ 

وياأ�سف   / الب�سطاء  البحرية  ادي 
ّ
�سي مع  ياأكل   / طربّيا 

ة العامل التي تزداد / اأراد اأن يعود من حيث اأتى / 
ّ
لوح�سي

ك 
َ
ّدت يف وجهه / فعمد اإىل تلقني ال�سم

ُ
لكن كّل الّطرق �س

ة والعطاء.
ّ
/ درو�س املحب

)2٨ اآذار 2٠١٣(

بعدما �سارت بالدي منفاي / ل حاجة اإىل منفى جديد / 

ماء النهر الذي كان �سافياً / تعّكر جّدًا.

)2٨ اآذار 2٠١٣(

رخاٌم من حرير

ام حّجار(
ّ
)اإىل روح ال�ساعر الأ�سيل واملرتجم الكبري ب�س

من  ت�سطاد   / كاحلرير  مرونة  ثّمة   / الأ�سيل  رخامك  يف 

 /  
ّ
الفّني حمرتفك  يف   / العميقة  اأ�رسارك  احلياة  غزالة 

اك على 
ّ
الن�س / عكوف  تعكف على ن�سو�سك وترجماتك 

�سلواتهم ليل نهار / اأوجاع الياأ�س كثرية / ل تف�سي بها 

اإّل لأوراقك املزهرة / ما من توّقعات عندك / ول جدوى 

احلياة  ولو م�سحة من  اإىل  باذخ ل يف�سي حتى  اأمٍل  من 

�سهولك  حتفر  اأخرى  لغة  اأّي  ت�سبه  ل  التي  اللغة  يف   /

ووديانك وجبالك واأخاديدك / كما لو كنت حتت�سي دائماً 

اأجود اأنواع النبيذ / ذائقتك ال�ساهقة ل تر�سى اإّل بكّل ما 

د لك 
ّ
هو نبيٌل وجميل / يف الكون الف�سيح ال�سغري ت�سي

بيتاً من كلماٍت ونور / تعيد ترتيب ق�سائدك / وتنام نومة 

ام حّجار.
ّ
الأبد / اإيه ب�س

)٣٠ اآذار 2٠١٣(

 �سيجعلك 
ّ
امد املنيع �سينهار / حّب اجلمال احلر برجَك ال�سّ

تنظر  الأخرى  هي   / هناك  اإنّها   / تخف  ل   / اآخر  اإن�ساناً 

اإليَك بافتتان / كّل ما عليك فعله / هو اأن تتقّدم �سوبها / 

 يناديك.
ّ
 للكلمات / اجلمال احلر

َ
ل تخف / ل داعي

)٣٠ اآذار 2٠١٣(

الزيتون   / حلكايتهم  �سون 
ّ
ويوؤ�س يبنون  اأ�سطورٍة  على 

ار والزعرت والأر�س وحتى ال�سخور، كّلها ت�سهد يل 
ّ
وال�سب

/ ل يريدون اإّل اأن اأ�سهد لهم / �سهادتي ب�سيطة ووا�سحة :/ 

هم من هناك / واأنا من هنا / وما بقي لي�س اإّل ظلماً.

)١ ني�سان/اأبريل 2٠١٣(

/ كّل يوم  اليقني  الهادئ / ل جدوى من  الياأ�س  يحرتف 

اً عايل اجلودة / تفرت�س وجهه ابت�سامٌة 
ّ
يحرتف تدمريًا ذاتي

خجولة / ل تدّل على موٍت بطيء.

)١ ني�سان 2٠١٣(
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لدْت 
ُ
و كما  اأمامه  ثيابها   / غادرْت  التي  اجلميلة  املراأة 

/ كنمٍر  ا�ستعّد هو عارياً  الفرا�س  / يف  اأخافْته   / عارية 

ك�سري / ... عندما ارتدى ثيابه / طلبت منه اأن ياأخذ معه 

ة 
ّ
املر وكانت   / جّداً  فا�سالً  كان  ولأنّه   / القمامة  كي�س 

الأوىل والأخرية �ساأل ب�سوت ك�سري / »اأين اأجد كي�س 

الزبالة؟« / بيدها بامتعا�ٍس �سديٍد ودون اأن تنظر �سوبه 

كما لو كان من �سقط املتاع / اأ�سارت اإىل مكان الزبالة. 

رمّبا خيبة يف   / وراءه -  اأثراً  اأن يرتك  دون  اً 
ّ
نهائي غاب 

قلب تلك املراأة اجلميلة.

)١ ني�سان 2٠١٣(

اأعود اإليها لأبتعد / اأقرتب منها لأبتعد / ل لغز يف الأمر / 

ل مكان للو�سط يف احلّب.

)٣ ني�سان 2٠١٣(

يف �ساعات امل�ساء / اأجل�س على ال�رّسفة وحيدًا / اأرقب 

غروب ال�سم�س / ع�سفور اأبو زهور متعّدد الألوان / كّل 

م�ساٍء ياأتي مزقزقاً / بحثاً عن غ�سٍن ياأوي اإليه / �سجرة 

يرتاح   / و�سوق  بلهفة  اأوبته  تنتظر   / العتيقة  احلام�س 

على غ�سن كثيف الأوراق / وميّد منقاره الطويل / كما 

اأو الأغراب / يبيت كما  لو كان �سالحاً �سّد املزعجني 

لو كنت بعيداً عنه / وبيني وبني نف�سي اأرّدد واأت�ساءل / 

اأنّه رمّبا هو الوحيد الذي ل يعتربين غريباً / اأ�سيء ملبة 

ال�رسفة / فال ينزعج / اأغبطه ل بل اأح�سده على نومه / 

 ول يحزنون / األ ليتني 
ّ
ما من قلق اأو اأرق عنده / ول هم

كنت ع�سفورًا / هل يح�سدين اأبو زهور على اأّي �سيء 

/ ل اأعتقد.

 
ّ
)اأبو زهور هو: متري فل�سطني اأو ع�سفور ال�سم�س الفل�سطيني

.)Palestine sunbird

)٦ ني�سان 2٠١٣(

ل يوجد منفى على الأر�س / اأق�سى من تّل ابيب / يف تلك 

املدينة البي�ساء / كّل ما هنالك يوحي / بالرف�س املبا�رس 

 / كنقطة زيٍت عائمة على 
ّ
وغري املبا�رس / لك كفل�سطيني

ة / يف املواجهة �سّد كّل الرف�س 
ّ
ماء / ل �سفو لك فيها باملر

و�سّد اجلميع / اأقف وحيدًا رغم كّل ه�سا�ستي التي ل براء 

منها / ما من طواحني للهواء / ول للب�رس / يف الليل اأزور 

القدمية  ال�ساعة   / توازين  من  بع�ساً  اأ�ستعيد  هناك   / يافا 

التي ت�ستقبلك حال و�سولك ما زالت تعمل بانتظام / ليل 

 بفي�ٍس من التفا�سيل واحلياة.
ٌّ
غني

)١٣ ني�سان 2٠١٣(

جرٌح ال ينام

جذوره   / مكان  كّل  يف   / يوم  كّل  اآثاره  الأعداء  يقتفي 

�س يف اأعماق الأر�س / على �سفافها ينبت الزعرت 
ّ
تت�رس

ار والّتني واللوز / مذاق ثمارها 
ّ
واأ�سجار الزيتون / وال�سب

ب جّدًا / اأعداء اجلرح ميعنون يف قتله كّل يوم / لكّنه 
ّ
طي

ل ي�ست�سلم / لئاّل ميوت / اجلرح ل يغفو ول ينام / اأجمل 

ة خردل اأو اأقّل / يف 
ّ
الورود تنبت منه / يعي�س مقدار حب

ال�سماء وعلى الأر�س / ثّمة ب�سائر ربيٍع بعيد!

)١٥ ني�سان 2٠١٣(

كّل املالئكة عادوا �سفر اليدين!

)١٨ اآذار 2٠١٨(
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أسماء السكويت

طالبة مباجستري
األدب المقارن،
معهد الدوحة 
للدرااست العليا.

ّية الّتلّقي نظر
من المتلّقي العدّو إىل المتلّقي المهادن

ة االأمنيات
ّ
بني بروك�شت وجّني

ات ومبا جاءت به 
ّ
ترتبط نظرّية التلّقي يف الأذهان بال�ستيني

ة من مفاهيم عن اأفق النتظار 
ّ
مدر�سة كون�ستان�س الأملاني

، وغريها من املفاهيم التي انتقلْت بالّنقد 
ّ
واملتلّقي ال�سمني

مبتلّقيه.  الهتمام  اإىل  الّن�ّس  حول  الّتمركز  من   
ّ
الأدبي

كّل  عن  غائباً  املتلّقي  عن  احلديث  ظّل  فعالً  هل  ولكن، 

حاها ودون �سابق  ٍة و�سُ
ّ
الّنّقاد حتى اكت�سفه اإيزر بني ع�سي

 على 
ّ
ر �سريورة الّنقد الأدبي

ّ
اأن نت�سو اإنذار؟ هل لنا حّقاً 

لكّل  حيث  ارم  ال�سّ والّتمرحل  الن�سجام  من  القدر  هذا 

ة كّتابها الذين مل يكتبوا قبلها اأو بعدها �سيئاً، 
ّ
مرحلة زمني

حمّددة  ة 
ّ
زمني فرتة  يف  �سوى  تِرد  مل  التي  ومو�سوعاتها 

ر 
ّ
 اختفْت بعدها اإىل غري رجعة؟ هل لنا فعاًل اأن نت�سو

ّ
ثم

وهذا  الهادئ  التدّفق  من  الّنحو  هذ  على  الأدب  تاريخ 

املوؤلّف  على  الرتكيز  �سِلم 
ُ
ي حيث   

ّ
الأتوماتيكي التعاقب 

اإىل الرتكيز على الّن�ّس اإىل اإهمال الإثنني والرتكيز على 

القارئ دونهما؟ اأ لي�س من املنطقي اأن تكون - ولو ملحات 

- اإىل فكرٍة لحقٍة قد برزْت يف مرحلة �سابقة، واأل ميكن 

كذلك اأن يكون اآخر هذه الأفكار )نظرّية التلّقي يف حالتنا 

هذه( حا�رساً يف ع�رٍس �سابق له بقرون؟

مقارنة  هو  الورقة  هذه  فيه يف  اأخو�س  اأن  اأحاول  ما   

التلّقي  نظرّية  بروؤية  للقارئ  القدمي   
ّ
العربي الّنقد  لروؤية 

العرب  ة 
ّ
اأ�سبقي تاأكيد  بغر�س  لي�س  هذا  له، طبعاً  احلديثة 

لنظرّية التلّقي، ول افتخارًا للتفاتهم له، ومن ثّمة احلكم 

نظرتني  مقارنة  بغر�س  بل  القدمي،   
ّ
العربي الّنقد  برفعة 

للعامل، من خالل مقارنة نظرتهما للمتلّقي، فح�سب الطرح 

 
ّ
نه يف هذه الورقة، مل ير الفكر العربي

ّ
الذي اأحاول اأن اأبي

يف املتلّقي �سوى عدوٍّ اأو خ�سم، عليه اإّما اأن يتحايل عليه 

العرب  عند  القارئ  يكون  وبذلك  يغلبه،  حتى  يغالبه  اأو 

اأ�سبه مبرتبّ�س واقٍف للمبدع باملر�ساد يف نهاية طريقه. اإنّه 

ته )الّن�ّس( وي�سعه 
ّ
بروك�ست ثاٍن يقطع الطريق على �سحي

اإّما على �رسيره الطويل اإذا كان ق�سري القامة لي�رسع بعدها 

ي�سعه  اأو  ير، 
ّ

ال�رس يوافق طوَل  �ساَقيه حتى  من  ه 
ّ
يف جر

على �رسيره الق�سري اإذا كان طويل القامة ليبرت من قدميه 

ير. اأّما روؤية التلّقي احلديث للقارئ 
ّ

ما جتاوز »حّد« ال�رس

للّن�ّس، ميالأ بيا�ساته  فتتلّخ�س يف كونه عن�رساً م�ساعداً 

اإيكو:  بتعبري  اأو  جديدة،  حياًة  قراءة  كّل  يف  فيه  ويبعث 

 الذي ميّثل »جمموع �رسوط الّنجاح 
ّ
اإنّه القارئ النموذجي

اً، والتي يجب 
ّ
ي دة ن�سّ Felicity conditions املحدَّ عادة 

ّ
وال�س

 ،
١
»

ّ
القدراتي اإطار حمتواه  الّن�ّس يف  لتحيني  بها  اللتزام 

وّحولت  �سندرياّل  �ساعدت  التي  ة 
ّ
باجلّني اأ�سبه  بذلك  وهو 

اأ�سمالها اإىل ف�ستان �سهرة، وبذلك يكون للمتلّقي من هذا 

الّتحويل والبعث وبّث   يتمّثل يف 
ّ
املنطلق و�سٌع خوارقي

روٍح جديدة يف الن�س. اإنّه اإلٌه جديد، ولكّنه على عك�س 

ة مهّدداً هادماً، كان 
ّ
الإله الأّول الذي عرفْته الثقافة العربي

اإلهاً بّناًء يرمم ما تداعى من الّن�ّس، ويكتب على هوام�سه 

�سانعاً ن�سو�ساً جديدة.

لي�سْت  هذه  مقارنتي  اأّن  اإىل  اأخريًا،  الإ�سارة  جتدر   

ة اأو �سادّية لدى العرب واأخرى 
ّ
بغر�س اإثبات ذاٍت تناف�سي

ة لدى الغرب، بل بحثاً عن اأ�سباب هذا 
ّ
رحيمة ودميقراطي

بل  الآخر  اإىل  الّنظرة  يف  ل 
ّ
التحو فقط  لي�س  ل، 

ّ
التحو

وكذلك يف تعريف الّذات وروؤية العامل.

ة: املتلّقي العدّو
ّ
ة الكال�شيكي

ّ
الثقافة العربي

كان اأو ما كان، ح�سبما اأخربتنا كتب الّتاريخ، اأنّه باأر�ٍس 

ة حمورّية 
ّ
�سعيدة ت�سّمى بالد العرب، كانت هناك �سخ�سي

ي�سعر  ل  مبا  ت�سعر  مبدعة  ة 
ّ
�سخ�سي قبيلة،  كّل  قلب  يف 

الليل  اآناء  قولها  عليها  مُيلي  تابع  �سيطان  لها  غريها،  به 

واأطراف الّنهار، وبعد اأن حت�سل على اإلهامها تقف و�سط 
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واة يف 
ّ
القبيلة لُت�سمع قولها للقا�سي والّداين، في�رسع الر

العامل،  هذا  يف  املجال�س.  يف  وترديده  القول  هذا  حفظ 

ال�ّساعر  كان  احلارقة  وال�ّسم�س  مال 
ّ
الر اإّل  جند  ل  حيث 

اأقواله  ماء، ومن ثّمة كانت 
ّ
هو الو�سيط بني الأر�س وال�س

اخليط  فَقَد  واإّل  يحفظه  اأن  فرٍد  كّل  على  ودر�ساً  حكمة 

ماء.
ّ
الذي امتّد له من ال�س

اأن ينطق،  لل�ّساعر  الّزمن اجلميل، كان يكفي  يف ذاك   

يف غري حاجة اإىل ت�سويٍغ اأو تعليٍل لقوله، لأّن اأقواله اأ�سالً 

كانت نتيجة ملا متليه عليه احلياة وحوادثها من دواع للقول، 

كافياً  �سبباً  ذاته  ، والقول يف حّد 
2
كانت اجلماعة �سيطانه

لوجوده. لكّن كّل هذا انقلب يف اللّحظة التي وَعْت فيها 

اجلماعة باأنّها ميكن اأن ت�ستبدل ال�ّساعر بو�سائط اأخرى اأكرث 

قدا�سة، كالّدين مثالً، اإذ مع ظهور الإ�سالم مل يغُد للّجماعة 

با�سمهما  ع 
ّ
اأيقونة، ومعنى ت�ستعمر وتتو�س اإله فح�سب بل 

ماء 
ّ
)من الغريب اأّن الّدين الذي جاء مل�ساحلة الب�رس مع ال�س

كان �سبباً يف تكري�س وجود الأر�س يف حياتهم(، كّل هذه 

مكان  يف  به  اعرتاف  عن  يبحث  املبدع  جعلت  ات 
ّ

الّتغري

لطة، لينتقل 
ّ
اأنّه بحث عنه بني يَدي ال�س اآخر، وكان خطاأه 

احة اإىل البالط، ومن ل�سان القوم اإىل مكٍد.
ّ
من ال�س

مل تقف ماأ�ساة هذا البطل الباحث عن معنى لوجوده   

وامل�سكون بال جدواه هنا، بل امتّدت لت�سيبه بلعنٍة متّثلت 

مّل  حاكم  ة 
ّ
مزاجي على  يومه  وقوت  م�سريه  توّقف  يف 

من كّل �سيء فاأبى اإّل اأن ي�سغل وقته بالّت�سّلي بال�ّساعر، 

وبذلك انتقل ال�ّساعر من حالة ال�ستقرار اإىل الرتّحل، اإذ 

الوا�سعة بحثاً عن  اأن يتنّقل يف مملكة الإ�سالم  غدا عليه 

�سمع 
ُ
اأذن ت�سمعه ويد متتّد له بالعطاء، وبذلك كان عليه اأن ي

لكّل اأذن ما حتّب اأن ت�سمعه، لينتقل من ثّمة من الرّتكيز 

على القول اإىل الرّتكيز على اأثر القول، اأو من التبليغ اإىل 

اإىل املتلّقي. هذا املتلّقي  الّن�س  اأي النتقال من  البالغة، 

ق نف�سه اأمامه ويجّمل وجهه يف عينيه. 
ّ
�سو

ُ
الذي عليه اأن ي

هذا  وجوه  من  وجٍه  اأّول  املمدوح  املتلّقي  يكون  وبذلك، 

يف  ه 
ّ
وي�سطر ب�ساعته،  وي�سّعر  املبدع  م 

ّ
يقي الذي  الآخر 

كّل حلظٍة لأن ياأتي بقوٍل جميل م�سلٍّ قبل اأن ين�رسف عنه 

اإىل �ساعر اآخر وق�سيدة اأخرى.

د اأن انتقل 
ّ
مل تقف م�سيبة املبدع عند هذا احلّد، فبمجر  

اأخرى.  هموم  عليه  ت�ساقطْت  الكتابة  اإىل  ة 
ّ
ال�سفافي من 

ذاك اأّن ال�ّساعر - ولو اأنّه فَقَد �سبب وجوده - اإّل اأنّه على 

اإليه -  اأمام عدّوه وينظر  لوجه  كّل حال كان يقف وجهاً 

ره بطالً ولنقل اإنّه كان ينظر اإليه بتحّد قائالً: »اأنا 
ّ
ولنت�سو

ال�ّساعر  تخيف  كانت  واإن  الّنظرة  هذه   .»
ّ
اإيل انظر  اأمامك 

اأنّها على كّل حال، كانت نح�سل يف �سياٍق  اإّل  وؤه 
ّ
وت�سي

د. اأّما يف حالة 
ّ
 متزامٍن يتيح له فر�سة الأخذ والر

ّ
تخاطبي

هذه  تكن  فلم   ،
٣
تتكّلم« التي  املقطوعة  »الراأ�س  الكاتب 

ة �سابقة بال�رّسورة 
ّ
ة متاحة، فبما اأّن الكتابة عملي

ّ
الإمكاني

لفْعل التلّقي، فقد كان الكاتب على اإدراٍك تاّم باأنّه ما يفتاأ 

اأن يقتل بعد اأن ي�سع نقطة النهاية، اأو بالأ�سّح اأن يعدم 

على  �ساهدتني  مفتوحتني  عيناه  تظّل  اإذ  منه،  مراأى  على 

ة الت�رسيح وهي تقتلع اأمعاءه، وهو اأمام هذه املجزرة 
ّ
عملي

ك �ساكناً، 
ّ
التي حت�سل يف عقر ج�سده ل ي�ستطيع اأن يحر

كان، اأّما اليد فقد كانت اآخر حركة 
ّ
وْحدهما العينان تتحر

لها هي اأن ت�سع نقطة الّنهاية. لي�س الّن�ّس اإذن كما قيل 

لنا جزءًا من كاتبه بل هو كاتبه كّله: هو ج�سده، ولأنّه كان 

يدرك متاماً هذه امل�سيبة التي و�سع نف�سه فيها �سواء نطق 

اأم �سمت، فقد كان يحر�س دائماً على اأن يحتمي ب�سلطٍة 

واأن يذّكر - مبنا�سبٍة اأو يدونها - على طول كتابه اأّن قوله 

قد كان ا�ستجابًة لأمر.

لالحتماء  �سلطة  املوؤلّف  يجد  ل  عندما  يح�سل  ماذا   

ابن حزم يف  فعل  كما  اخرتاعاً  يخرتعها  اآنذاك  وراءها؟ 

مقّدمة طوق احلمامة، حيث بداأ كتابه باحلديث عن ر�سالٍة 

ل(، رغم »بعد ال�ّسّقة 
ّ
اأر�سلها �ساحبها )احلقيقي اأو املتخي

الكاتب  من  ليطلب   ،
٤
املرار..« و�سحط  الديار  وتنائي 

وقد  واأ�رساره.  ومعانيه  احلب  �سفات  يف  ر�سالٍة  ت�سنيف 

الكتابة  اأمر  اأّن  فيوؤّكد  ذلك،  من  اأبعد  اإىل  الكاتب  يذهب 

كان نتيجة حلم، وبذلك فهو ي�ستدعي �سورة الّتابع التي 

الكتابة،  اإىل  ة 
ّ
ال�سفاهي من  انتقل  منذ  املبدع  منها  ُحرم 

مقدمة  يف  يتجّلى  ة 
ّ
الو�سعي هذه  على  مثاٍل  اأبرز  ولعّل 

اإذ يقول الكاتب متحدثاً عن نف�سه  مقامات الزخم�رسي، 

ب�سيغة الغائب: »والذي ندبه لإن�سائها اأنّه اأُرَي يف بع�س 

اإغفاءات الفجر كاأّنا �سوت به من يقول له: يا اأبا القا�سم 

تلك  اإغفاءته  من  فهب  مكذوب،  واأمل  مكتوب  اأجل 

به ممّا هاله من ذلك وروعه ونّفر طائره فّزعه،  م�سخو�ساً 

بمجـــــــــــــــــــــــــــــــرد أن انتقل من الشفافية إلى الكتابة 
تساقطـــــــــــــــــــــــــــت عليه هموم أخرى. ذاك أن الشاعر 
على كل حال كان يقف وجها لوجه أمام عدوه وينظر إليه. هذه 
النظرة وإن كانت تخيف الشاعر وتشيؤه كانت تحصل في سياق 
تخاطبي متزامن يتيح له فرصة األخذ والـــــــــــــــــــــــــــــرد.
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واآن�سها  مقامة  به  ارتفعت  ما  الكلمات  هذه  اإىل   
ّ
و�سم

اً فقط، 
ّ
. لي�س طلب الكتابة اأمراً خارجي

٥
باأخوات قالئل«

بل كذلك نابعاً من جمهول )اأُرَي( ومتوّجه اإىل غائب، واإذا 

املب�رّس  املخاطب  ب�سمري  الر�سالة  تلّقى  قد  الر�سول  كان 

الذي  الغائب  ب�سمري  تلّقاه  قد  الزخم�رسّي  فاإّن  لوجوده، 

ة ويوؤّكد ملتلّقيه يف الآن ذاته اأنّه حم�س 
ّ
يعفيه من امل�سوؤولي

.
ّ
تابٍع ملر�ِسل غيبي

اأنّه  فبما   ،
٦
الله بنعم  التحّدث  كتابه  يوطي يف 

ّ
ال�س اأّما   

ر اأن يكتب عن نف�سه يف هذا الّن�ّس، فقد وجد نف�سه يف 
ّ
قر

مع�سلة كيف يتحّدث عن نف�سه واأّي تعليل اأو على الأقّل 

عن بها هذه الرغبة وهو لي�س �سلطة ول 
ْ
تعّلة Pretext ي�رس

حمتمياً ب�سلطة ويعي�س و�سط قوم ل يرون للّن�ّس من معنى 

اإّل يف مدى تعبريه عن اجلماعة، كيف للفرد اإذن اأن يخرج 

 عن �سوته؟ لي�س له اإذن اإّل 
ّ

من كّل هذه املُ�ساءلت ويعرب

ات يف مقّدمته اإّن الكتابة 
ّ
ات ومر

ّ
اأن يحتمي بالله، ويوؤّكد مر

غبة يف حمد الله على 
ّ
عن الّذات مل تكن �سوى نتيجة للر

نَعمه، وا�ستجابة لأمره »واأّما بنعمة ربّك فحّدث«، وهو ما 

ل يختلف ب�سيء كبري عّما فعله الزخم�رسي بتعّلله باحللم. 

ب�سقًة يف  دة 
ّ
املجر العليا  لطة 

ّ
بال�س الحتماء  يكون  هكذا، 

كي  بال�سماء  حتتمي  اأن  ة، 
ّ
الأر�سي املتحّققة  ال�سلطة  وجه 

ل حتا�سبك الأر�س، ولعّل هذا كان �سبب اإجزاء ال�سندباد 

ومل  ماء 
ّ
لل�س مبا�رسة  توّجه  لأنّه  للحّمال،  العطاَء  البحرّي 

للّدفاع  ة 
ّ
الأر�سي الو�سائَل  اإّل  بذلك   

ّ
الغني للبحرّي  يرتك 

عن نف�سه، اأي احلكاية واملال.

ي فكان ممّن ا�ستعانوا ب�سلطة الأر�س، ولكْن 
ّ
اأّما املعر  

م 
ّ
يق�س فلكي  له،  يحلو  ال�سماء كما  احلديث عن  بغر�س 

كان  الإله،  دور  ويلعب  ونار  بني جحيم  ال�ّسعراءَ  ي 
ّ
املعر

ة( ويجعله 
ّ
ط متلّقيه )ال�سلطة الأر�سي

ّ
ل بّد له من اأن يور

ول  بالقول  اإليه  بالتوّجه  يكتِف  مل  هكذا،  قوله.  مركز 

بذكر اأمره بالكتابة يف املقّدمة )»قد و�سلت الر�سالة التي 

واإقران   )
٧
ماأجور« قراأها  ومن  م�سجور  باحلكم  بحرها 

، »اأدام 
٨
ذكره بالّدعاء له ومدحه )»مولي ال�سيخ اجلليل«

 )
١٠

،»�سمع ال�ّسيخ، ثبت الله وطاأته«
٩
الله اجلمال ببقائه«

فح�سب، بل جتاوز ذلك اإىل جعل امل�رسود اإليه بطاًل يف 

والّنار  اجلّنة  بني  ع جوالته 
ّ
تتب بذلك يف  لي�رسع  الّن�ّس، 

اجلواب على  اأن ي�رسع يف  قبل  مائة �سفحة  لأكرث من 

ر�سالته، وكاأنّه مل ي�ستطع اأن يدخل �سلب املو�سوع اإّل 

بعد �سمان ان�سياع امل�رسود له وتاأّكده من تعطيل كاّفة 

اأو  »اجلاّد«،  الكالم  يف  ي�رسع  اأن  قبل  النقدّية  ملَكاته 

رمّبا لأنّه خاف من اأن يحاكم لّتخاذه دور الإله وتوزيعه 

ال�ّسعراء والنحاة بني ف�ساءي اجلّنة والّنار، فلم يجد بّدًا 

 
ّ
من توريط متلّقيه، ليوؤّكد له اأنّه مذنب مثله لأنّه ا�ستمر

بحكايته،  ا�ستمتع  قد  يكون  اأن  ولبّد  الّن�ّس  قراءة  يف 

مة.
ّ
ة فهما �رسيكان يف هذه اللّذة املحر

ّ
ومن ثم

و�سيلة اأخرى، وّظفتها احلكاية �سواء ال�سفوّية )الليايل(   

ة القول ومن 
ّ
ل من م�سوؤولي اأو املكتوبة )كليلة ودمنة( للتن�سّ

بعبارات  افتتاح احلكي  املتلّقي احلمراء، هي  ثّمة من عني 

حكى اأّن«... ذاك اأّن املتكّلم يدرك 
ُ
من قبيل: »بلغني« اأو »ي

متاماً اأّن املتلّقي لن يغفر له اأن ي�سّدق كالماً ويكت�سف بعد 

ذلك خطاأه، وبذلك، يجد املتكّلم نف�سه يف ورطة، ذلك اأّن 

عليه من جهة اأن ي�ستميل املتلّقي ويقنعه ب�سّحة اّدعاءاته 

لكي ي�سمن اإقبال هذا الآخر عليه ومن ثّمة اإزجاء العطاء 

 باحل�سول على مكافاأة 
ّ
له )للعطاء وجهان، اأّولهما اإيجابي

 بالتخّل�س من م�سيبة اأو موت حمّقق 
ّ
ة وثانيهما �سلبي

ّ
مالي

د و�سيلة الأعزل«(، وعليه يف الآن ذاته اأّل 
ّ

يف اإطار »ال�رس

يقنع متلّقيه اإىل حّد اأن يتماهى مع احلكاية ويطالبه بدليل 

ة مل يكن 
ّ
عليها. بذلك ن�ست�سعر باأّن القول يف الّثقافة العربي

ة فح�سب، بل وحماّل ثقياًل قد يوؤّدي بقائله نَطَق 
ّ
م�سوؤولي

د 
ّ

ال�رس اأثناء  املتكّلم  وكاأّنا  امل�سنقة،  حبل  اإىل  �سَمَت  اأم 

ماء والأر�س، اأو رمّبا 
ّ
ج مي�سي على حبٍل معّلٍق بني ال�س

ّ
مهر

كانت كّل حماولة للكتابة �سبيهة باجتياز ال�رساط، وبذلك 

يّت�سح اأّن الل�سان كان و�سيظّل قريناً للم�ساكل والهموم، 

ولكن، ماذا بعد ال�رّساط؟ وماذا بعد القول؟ لي�س بعده اإّل 

احل�ساب ولي�س بعد احل�ساب �سوى تقرير امل�سري والّدخول 

ة 
ّ
اإىل اجلّنة اأو الّنار. ولعّل اأف�سل روايٍة تناولت هذه الو�سعي

�سغموم  للميلودي  الفر�س  عني  رواية  هي  للقول  املقلقة 

لة 
ّ
ة راٍو حكى لأمري عن مدينة متخي التي حتكي عن ق�سّ

ف�سّدق الأمري وجود املدينة وطالب احلاكي باأن يدلّه على 

مكانها، فلّما ف�سل يف ذلك حكم الأمري عليه بالّنفي اإىل 

 
ّ
م الفم وعلى عنقه زجاجة ال�سم لة مكمَّ

َّ
تلك املدينة املتخي

عها بعد انتهاء مّدة النفي.
ّ
التي عليه اأن يتجر

لقد كان املتلّقي يف املا�سي هو من مينح رخ�سة الكالم،   

بغرض  ولكن  األرض،  بسلطة  استعانوا  ممن  فكان  المعري  أما 
الحديث عن السماء كما يحلو له. هكذا، لم يكتف بالتوجه إليه 
بالقول وال بذكر أمره بالكتابة في المقدمة بل تجاوز ذلك إلى 
جعل المسرود إليه بطال في النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص.
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تتوّجه  مل  باحلكي  الّتحايل  يف  رغبت  ملّا  �سهرزاد  فحتى 

اإىل �سهريار مبا�رسًة لتقول �ساأحكي لك حكاية، كان لبّد 

اً« ومتّهد للحكاية باأن توحي 
ّ
عليها قبل ذلك اأن تخلق »جو

له بطلبها )اأو بالأحرى باأمرها(، واإّل �سعر با�ستغفاله ومن 

ته. 
ّ
�رسعي من  حكيها  د 

ّ
وجر اإليها،  الإ�سغاء  رف�س  ّثمة 

هكذا، تاآمرت �سهرزاد مع اأختها لتبّث فيه هذه الرغبة يف 

ال�ستماع، تبّث فيه مبعنى اأن ي�سعر باأّن الّزمام يف يده وباأنّه 

 على ال�سماع، وحتى بعد انتهاء احلكاية و�سمان 
َ

غري جمرب

�سهرزاد حلياتها، مل ت�ستطع اأن تكتب حكاياتها بل ظّلت 

بالكتابة،  لها  ي�سمح  الذي مل  �سهريار  اأمر  اإىل  يف حاجة 

واإّنا �سمح لها باأن متلي حكاياتها على كتبٍة اآخرين يكونون 

اإذ  بحتاً،  ذكورّياً  فعاًل  كان  الكتابة  فعل  لأّن  طبعاً،  رجالً 

للمراأة اأن حتكي وللجّدة اأن تنيم �سغارها بوا�سطة احلكاية 

فقد  ثّمة  ومن  كالمه،  يدّون  اأن  املذّكر  لغري  لي�س  ولكن 

غبة 
ّ
الر بّث   Manipulation ملناورة  لحقاً  احلكي  فعل  كان 

من  هو  اأنّه  املتلّقي  باإ�سعار  دائماً  التاأّكد  مع  املبا�رسة  غري 

بامل�سي يف  اأ�سبه  الكتابة  يدير دّفة احلديث، وبذلك تكون 

حقٍل لالألغام تدرك باأنّك مهّدد فيه يف كّل حلظة ومن ثّمة 

لي�س لك اإّل اأن مت�سي فيه اإىل نهايته على اأطراف اأ�سابعك 

يف انتظار حلظة النفجار. وحتى الإ�سارة اإىل اأّن �سهرزاد 

اأّن  يعني  اأظّنه  ل  باح  ال�سّ عند  الكالم  عن  تقف  كانت 

 وتوقفه ح�سب مزاجها معّلقة 
ّ
�سهرزاد تتحّكم يف املحكي

مرَغمًة  كانت  اإنّها  بل  الغد،  اإىل  الت�سويق  بحبل  �سهريار 

باح كان هو »زمن اجِلّد«، اأي زمن احلكم  على ذلك لأّن ال�سّ

والبّت يف �سوؤون العباد، وبالتايل مل تكن �سهرزاد هي التي 

من   
ّ
اأهم باأمور  امل�سغول  �سهريار  بل جدول  احلكاية  تعّلق 

اللهو واحلكي هو من يقطع عليها حبل حديثها.

ال�سارد  ل�سورة  ة خرقاً 
ّ
العربي الّثقافة  نكاد جند يف  ل   

ال�سعيف واملتلّقي ال�سلطة اإّل يف ق�سة ال�سندبادين حيث 

الّتاجر  ال�سندباد  اأي  البحرّي  ال�سندباد  هو  ارد 
ّ
ال�س يكون 

ة 
ّ
وغرائبي ة 

ّ
ف�سائي مبعرفٍة  وتزّود  العامل  لف  الذي   

ّ
الغني

حّماٍل  �سوى  لي�س  ّي 
ّ
الرب ندباد 

ّ
ال�س متلّقيه  بينما  وا�سعة، 

ماء 
ّ
ندباد �ساكياً حّظه متظّلماً لل�س

ّ
فقري وقف على باب ال�س

 كّل هذا 
ّ
عن �سوء توزيعها لالأرزاق ومنحها للّتاجر الغني

ت�سمع  ل  يومه.  قوت  يجد  يكاد  ل  معَدم  هو  بينما  العّز، 

ندباد 
ّ
ّي، لكن ال�س

ّ
ندباد الرب

ّ
ماء ول �سّكانها �سكوى ال�س

ّ
ال�س

البحرّي حل�سن احلّظ ي�سمعها فينادي احلمال وي�رسع يف 

وبالإ�سافة  متوا�سلة،  اأّيام  �سبعة  مغامراته  ق�س�س  �رسد 

ة. ما الذي يدعو 
ّ
اإىل احلكاية مينحه يف كّل يوم جائزًة مالي

 ول َمدين 
ّ
 لفعل كّل هذا وهو غري م�سطر

ّ
ندباد الغني

ّ
ال�س

باأّن الآخر قد  اإنّه يفعل ذلك لأنّه �سعر  باأّي �سيء؟  لالآخر 

اأنّه مل يتوّجه اإليه لئماً بل  ا�ستنق�س من �ساأنه خ�سو�ساً 

توّجه ب�سكواه اإىل الله، رمّبا �سعر باأّن هذا الآخر امل�سكني قد 

ه الإله اإىل �سَطَطه ولعدالته ومن ثّمة يكون �سبباً يف 
ّ
ينب

اإعادة احل�ساب معه! اأو رمّبا - وبعيدًا عن ال�سماء - اأنّه �سعر 

هو  الذي  الغنى  اأّن  ويرى  �ساأنه،  من  ينتق�س  احلّمال  باأّن 

فيه نتيجة ل�سدفٍة قدرّيٍة كان ميكن اأن تكون من رزق اأّي 

عّد حمظوظاً 
ُ
اأحد، ومن ثّمة فقد اعتربها الّتاجر �ستيمًة اأن ي

و�سل  ما  اإىل  لي�سل  ثمناً  حياته  ودفع  غامر  الذي  وهو 

ة اأخرى نتيجة رغبٍة لت�سويغ 
ّ
د مر

ّ
اإليه، وبذلك يكون ال�رس

الآخر  هذا  على  ورّدًا  املتكّلم  ة 
ّ
لأهّمي اإبرازًا  اأي  الوجود، 

الذي يرغب يف اأن ي�سلبه كينونته حني ينعته بالالجدارة. 

اأنّه  اإّل  املال  على  توّفره  رغم  البحرّي  ندباد 
ّ
فال�س وبذلك، 

حكاياته  ب�رسد  كان  وكاأنّه  العرتاف،  اإىل  بحاجة  ظّل 

انتزاعاً.  متلّقيه  من  العرتاف  هذا  ينتزع  لبطولته،  املربزة 

لي�س هذا فقط، بل هو يف اإزجاء العطاء له كان يحاول اأن 

الذي كان   - احلّمال  اأي   - باأنّه  ي�سعره  واأن  املعادلة  يقلب 

يدعو عليه قبل قليٍل ياأخذ �سيئاً مل يتعب فيه، بينما هو - 

ندباد البحرّي - ا�ستحّق كّل ما بلغه من نعمة، ودليل 
ّ
ال�س

ذلك احلكايات التي ظّل يحكيها مّدة �سبعة اأّيام.

يقّدم كتاب كليلة ودمنة وجهاً اآخر من وجوه العالقة   

املتكّلم  من �سورة  انطالقاً  واملتلّقي،  املتلّفظ  بني  املتوّترة 

ته، لذلك فهو يوؤّكد اأنّه يلجاأ 
ّ
املدرك لغباء متلّقيه و�سطحي

)اأو جزءًا منهم على الأقّل(  للحكاية فقط لأّن خماَطبيه 

وبذلك  الو�سيلة،  هذه  بغري   
ّ
الأخالقي الّدر�س  يعوا  لن 

يوؤّكد بيدبا يف اأكرث من منا�سبة يف الكتاب اأّن »احلكماء 

 ،
ّ
التعليمي بدورهم  القيام  اأجل  من  ل 

َ
احلي ي�سوغون 

ع الأمثال على األ�سنة احليوانات. ذلك  لهم و�سْ
َ
واأعظم حي

اأنّهم ل يخاطبون العقالء فقط، واإّنا ال�سخفاء كذلك. لو 

�سياغة  اإىل  احتاجوا  ملا  العقالء  اإّل  يخاطبون  ل  كانوا 

اً 
ّ
و�سي واملبدع  اً 

ّ
�سبي اإذن  املتلّقي  ي�سبح   .

١١
احلكايات«

اأنّها  اإّل  ل�سابقاتها  العالقة  هذه  خمالفة  ورغم  عليه، 

وحيدٍة هي  لفكرٍة  العديدة  الّتمظهرات  من  واحدًة  تظّل 

ارد وامل�رسود له، اإذ هناك دائماً 
ّ
العالقة العمودّية بني ال�س

فوق وحتت، �سماء واأر�س، يد عليا ويد �سفلى، ولعّل اأبو 

 عن هذه العالقة بالطريقة التي كان 
َ
َن التعبري

َ
العرب اأح�س

يلقي بها �سعره والتي جاء و�سفها يف كتاب الأغاين على 

النحو الآتي: »كان يجل�س على �سّلم وبني يديه باّلعٌة فيها 

طويلة،  ق�سبة  يديه  وبني  جمراها،  �سّد  وقد  وحماأة،  ماء 

وم�ستمليه يف  قلن�سيتان،  رجليه  خّف، ويف  راأ�سه  وعلى 
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جوف بئر، وحوله ثالثة نفر يدّقون بالهواوين، حتى تكرث 

البئر  م�ستمليه من جوف  ال�سماع، وي�سيح  ويقّل  اجللبة 

. املتلّقي يف هذا 
١2

 ميلي عليه..«
ّ
من يكتب عّذبك الله، ثم

ال�سيناريو يف قعر بئر ينتظر اأن ي�سمع ما ميليه عليه مبدٌع 

لون ومغّنون. قد 
ّ
جال�س على اأعلى �سّلم وبني الإثنني مطب

ة، ولكّننا يف 
ّ
ال�سحي امل�سهد مبظهر  املتلّقي يف هذا  يربز 

رمّبا كان ي�ستحق  اأنّه  اأن نخفي  ن�ستطيع  نف�سه ل  الوقت 

اأذاقه للمبدع  ال�سادّي بعد كّل ما  �سيئاً من هذا النتقام 

من عذابات.

ة 
ّ
لة الكال�سيكي

ّ
اإّن العالقة بني املتلّفظ واملتلّقي يف املخي  

اإذن، كانت دائماً عالقة توّتر قائمة على ال�رّساع بني جاّلد 

ته )بغ�ّس الّنظر عن اأيٍّ منهما يوؤّدي اأّي دورين(. 
ّ
و�سحي

ة البقاء فيها لالأقوى، اأن حتكي لتعي�س، 
ّ
اإنّها حرب كالمي

واإذا كنت مطمئّناً على حياتك فاأنت حتكي لتعي�س بكرامة 

بعد اأن تنتزع من الآخر اعرتافه بك، ولعّل هذا يذّكر بقولة 

اأّن  على  اإّل  يكتبه  اأّل  كتاباً  ملن كتب  »وينبغي  اجلاحظ: 

.
١٣

الّنا�س كّلهم له اأعداء«

اإذن   
ّ
العربي الفكر  يف  الكلمة  عن  الّنقا�س  يتوّزع   

احل�ساب  بيوم  مرتبطة  �سماوّية  ا�ستعارة  ا�ستعارتني:  بني 

وتقرير امل�سري بني اجلحيم والّنار اأو على الأقّل احل�سول 

من  موؤّقتة  ولو  ا�سرتاحة  و�سمان  الغفران  �سحيفة  على 

الّنظر  على  قائمة  ة 
ّ
حربي دنيوّية  وا�ستعارة  الآخر،  نظرة 

ل�ساين منه لكي  اأح�سن  اأن  الآخر كعدّو يجب  اإىل هذا 

 منها وي�ستعمرين داخل ج�سدي. 
ّ
ل يجد ثغرة ينفذ اإيل

ة �سهرزادًا 
ّ
هكذا، يغدو كّل كاتٍب يف الثقافة الكال�سيكي

قد   
َ
�سهريار قارئ  وكّل  حياتها،  على  لالإبقاء  م�ستميتًة 

امتّدت  التي  اليد  يع�ّس  جاّلد  اإىل  حلظٍة  اأّي  يف  ينقلب 

لإنقاذه. اإّل اأّن الو�سع - حل�سن احلّظ اأو �سوئه - ما لبث 

 يف الع�رس احلديث، ليغدو ال�سهريار )رمّبا لأنّه بلغ 
ّ

اأن تغري

اأرذل العمر( كائناً مهادناً ي�ساعد الّن�ّس ويعينه على اأداء 

اته ومعانيه.
ّ
مهم

ة احلديثة: املتلّقي املهادن
ّ
الثقافة الغربي

اأكرث  العامل  اأ�سبح  اإذ  كبرية،  انقالبات  احلداثة  رافقت 

ات�ساعاً والب�رس اأ�سيق خلقاً، كما غدت الدعاية اأطول بينما 

 انقالٍب عرفْته 
ّ
الأغنية ل تتجاوز دقيقتني، ولكن لعّل اأهم

مغلقٍة  كبنيٍة  الّن�ّس  عن  احلديث  من  ل 
ّ
التحو هو  احلداثة 

ة لمتناهية. ما 
ّ
اإىل تناوله كاأثَر مفتوح ذي �سريورة دللي

ل اخلطري؟ اإنّه اللتفات اإىل ذلك 
ّ
الذي دعا اإىل هذا التحو

املتلّقي الذي يوجد على الطرف الآخر من الر�سالة.

الدون  رواية  مع  املتلّقي  اإىل  التفاتٍة  اأّول  كانت  رمّبا   

كي�سوت، ذاك القارئ ال�ساذج الذي ي�سّدق كّل ما يقراأه، 

يف  العدالة  لإقرار  اأعجَف  جواٍد  على  اخلروج  درجة  اإىل 

العامل. وبذلك، كانت اأّول نظرة للمتلّقي اإذن على ال�سّفة 

الأخرى نظرة �سفقة تدرك باأّن هذا الآخر يف حاجة اإىل 

م�ساعدتها، ومن ثّمة كانت اأوىل بوادر العالقة بني املتلّفظ 

ة.
ّ
ة اإن�ساني

ّ
واملتلّقي - واإن احتفظت بعمودّيتها - �سلمي

بحلول القرن الثامن ع�رس، �رسع املتلّقي يف الّتمظهر   

ب�سورة جديدة، هي �سورة املتلّقي الذي مل يعد يحتاج اإىل 

 من املبدع، ولعّل هذا املقطع من جاك القدري 
ّ
نظرة احلنو

ل، نقراأ يف الرواية على 
ّ
ربز مالمح هذا التحو

ُ
كفيل باأن ي

يقول  لـ»جاك«،  جملة  على  تعليقه  يف   - ال�سارد  ل�سان 

فيها اإنّه يعاين رهاباً من املاء Hydrophobie: »اآه، م�ساب 

ل،  املاء؟...  برهاب  م�ساب  اإنّه  قال  جاك  املاء؟  برهاب 

ولكن  له،  لي�ست  الكلمة  باأّن  اأعرتف  ل،  القارئ،  اأّيها 

كوميدّياً  م�سهدًا  تقراأ  اأن  اأحتّداك  النقدّي،  الت�سّدد  بهذا 

اأن تفاجئ  كان، دون  اأّياً  واحدًا،  اأو حواراً  اأو تراجيدّياً، 

. اإّن املتلّقي هنا، ل 
١٤

ته«
ّ
كلمة الكاتب على ل�سان �سخ�سي

 مرتبّ�ٌس 
ّ
ره به اجلاحظ، اإنّه عدو

ّ
ا �سو

ّ
يختلف يف �سيء عم

 
ٌ
 منفتح

ٌّ
اأفقي ارد، ولكّنه يف الآن ذاته، متلقٍّ 

ّ
باأخطاء ال�س

اللهجة  بتلك  ارد 
ّ
ال�س اإليه  توّجه   

َ
فلم واإّل  احلوار  على 

املتحّدية، وهو ما مل يكن متاحاً ل للتوحيدّي الذي كان 

يخاطب وزيراً ميّثل ال�سلطة، ول للمادح الذي بالإ�سافة 

اإىل توّجهه اإىل متلقٍّ �سلطٍة كان يتوّجه بقوله كذلك اإىل 

ميّثل  ل  القدري  ن�ّس جاك  املتلّقي يف  اإّن  رزق.  م�سدر 

مع  ل  الّن�ّس  مع  م�سكلته  اأّن  ذلك  للمتكّلم،  تهديد  اأّي 

ه  اأن يقارن بني ن�سّ اإىل  ال�سارد  به، لذلك يدعوه  الناطق 

على  معاً  واملتلّقي  فاملتكّلم  ة 
ّ
ثم ومن  اأخرى،  ون�سو�س 

اإدراك تامٍّ للم�سافة التي تف�سل بينهما، وهو ما مل يكن 

 حيث كان املتلّقي هاج�ساً 
ّ
ياق الكال�سيكي

ّ
متوفرًا يف ال�س

ي�سكن املتكّلم حتى قبل اأن يتكّلم. ولعّل اأبرز مثاٍل على 

جتّلى يف  قد  القارئ  التفكري يف  اأثناء  الكتابة  ا�ستحالة 

بين  المصير  وتقرير  الحساب  بيوم  مرتبطة  سماوية  استعارة 
الجحيم والنار أو على األقل الحصول على صحيفة الغفران وضمان 
حربية  دنيوية  واستعارة  اآلخر،  نظرة  من  مؤقتة  ولو  استراحة 
قائمة على النظر إلى هذا اآلخر كعدو يجب أن أحصن لساني 
منه لكي ال يجد ثغرة ينفذ إلي منها ويستعمرني داخل جسدي.



بدايات  العدد 20 - 21 | ١7١2018

رواية كالفينو If on a winter's night a traveler التي حتكي 

�س 
ّ
التج�س يف  �رسع  منذ  الكتابة  عن  عجز  كاتٍب  ة  ق�سّ

كلمة  كتب  كّلما  فاأ�سبح  بيته،  ُقبال  ت�سكن  قارئة  على 

.
١٥

اأطّل من النافذة لريى اأثر ما كتبه على وجهها

تبداأ العالقة الثالثة )الأوىل عمودّية قائمة على �سفقة   

ة قائمة على نقد الّن�ّس( 
ّ
املبدع على املتلّقي، الثانية اأفقي

اإدراك  احلديث، من حلظة  الع�رس  واملتلّقي يف  املبِدع  بني 

الإثنني لوجوب اأن يحتفظ كّل منها مبوقعه ويرتك م�سافة 

بينه وبني الثاين، اأي اأْن ين�سى الكاتب متلّقيه اأثناء الكتابة، 

لين�ساه هو بدوره اأثناء القراءة، ذاك اأنّه اإذا تذّكر كلٌّ منهما 

�ساحبه، فلن يخّط الأّول حرفاً، كما �ست�سبح كّل كلمٍة 

ما  مع  مطابقتها  مدى  عن  للبحث  وثيقة  الّثاين  يقراأها 

اإذن، يدرك  امل�سافة  اّتخاذ  بعد  يعرفه عن حياة �ساحبها. 

ياق ل ميكن اأن نتحّدث 
ّ
كّل حقوقه وواجباته، ويف هذا ال�س

�سّنها  التي  احلقوق  نذكر لئحة  اأن  دون  احلقوق من  عن 

:
١٦

دنيال بناك للقارئ، وهي

١ حّق عدم القراءة

2 حّق تخّطي ال�سفحات

٣ حّق عدم قراءة الكتاب اإىل نهايته

٤ حّق اإعادة القراءة

دٍة واأخرى 
ّ
٥ حّق قراءة اأّي كتاٍب: رغم وجود كتب جي

توجيٍه  دون  معاً، من  الإثنني  يقراأ  اأن  القارئ  ئة، على 
ّ
�سي

، اإىل اأن يدرك ذات يوم، اأنّها مل تعْد تكفيه، متعة 
ّ
خارجي

ة عاجلة، بل يطمع يف اأكرث من ذلك، يطمع يف لّذة 
ّ
ي

ّ
ح�س

اً، من الكتب 
ّ
يتعب يف بنائها، لينتقل �سيئاً ف�سيئاً، وتلقائي

الأكرث مبيعاً Best-seller، اإىل الأكرث نخبوّية.

اأي  اً(، 
ّ
ي ن�سّ لالنتقال  قابل  )مر�س  البوفارية  حّق   ٦

ة، اإىل حّد البكاء على 
ّ
ي احلّق يف الّتماهي مع العوامل الن�سّ

م�سائر ال�ّسخو�س، دون تدّخل الآخر »البالغ«، املتعّجب 

ة.
ّ
من تعاطف القارئ مع كائنات تخييلي

٧ حّق القراءة يف اأّي مكان

اأّي كتاب �ساء،  القارئ  اأن يختار  اأي  الت�سّفح،  ٨ حّق 

 للعودة اإليه.
ّ
ويفتحه على اأّي �سفحة، من دون اأن ي�سطر

٩ حّق القراءة ب�سوت عاٍل

مبا فهمه من  القارئ  اأن يحتفظ  اأي  مت،  ال�سّ ١٠ حّق 

اأو  ال�رسح  على  اأحد  يجربه  اأن  دون  من  لنف�سه،  قراءته 

التعليق اأو التلخي�س.

ياأبى  الّدم  القارئ »�سئياًل« ثقيل  لو كان  ولكن، ماذا   

اآنذاك  للكاتب  لي�س  اأن يحرتم حدوده ويكتفي بحقوقه؟ 

اأن ي�سع ميثاقاً �رسيحاً مع قارئه، ميثاقاً يكون بادرة  اإّل 

قروناً،  امتّدْت  التي  ة 
ّ
امللحمي احلرب  عندها  تنتهي  هدنة 

ات 
ّ
افتتاحي هي  واأب�سطها  امليثاق  هذا  مظاهر  اأّول  لعّل 

الكتب التي تعلن لقارئها اأنّه حم�س خياٍل واأّن �سخو�سها 

اأنّها تخييٌل بحت، طبعاً  اإّل  الواقع  تت�سابه مع  واإن كانت 

الفكرة  عن  ْت 
ّ

عرب التي  ات 
ّ
الفتتاحي نن�سى  اأن  دون  من 

على   ،sophisticated اأناقًة  اأكرث  نحٍو  على  ولكن  نف�سها 

هذه  »يف  جاء:  حيث  حلم«،  بيت  »جمانني  بداية  غرار 

الروايات الأخرى قليل  ال�سهرزادّية، مثل ما يف  الرواية 

 ،
١٧

من احلقائق، كثري من اخليال، وثرثرة... متاماً مثل احلياة«

ٌة فارقة بني 
ّ
ة الكتاب حلظٌة برزخي

ّ
ليّت�سح بذلك اأّن افتتاحي

حلظة تفكري الكاتب مبتلّقيه وحلظة تخّل�سه منه.

ة غري كافية لإقرار هذه 
ّ
ات التخييلي

ّ
وملّا كانت الفتتاحي  

َمن حتّدث  اأبرز  وكان  املهّمة،  اإمتام  الّنقد  توىّل  فقد  امل�سافة، 

املتلّقي   - الّن�ّس   - الكاتب  ة 
ّ
ثالثي بني  العالقة  �رسوط  عن 

هو اأمربتو اإيكو الذي اأعلن اأّن »الّن�ّس اآلٌة ك�سول يطلب من 

ائه القيام بجزٍء من مهّمة التاأويل، بعبارة اأخرى، اإنّه جهاٌز 
ّ
قر

الغاية منه اإثارة تاأويالت... فدرا�سة ن�سٍّ ما ل تعني درا�سة 

تاأوياًل  ينتقي  اأن  للقارئ  ميكن  ل  ذاته،  الوقت  ويف  موؤلّفه، 

اأّن  يتاأّكد  اأن  يجب  فقط:  ا�ستيهاماته  من  م�سمونه  ي�ستمّد 

 من زاويٍة بعينها، 
ّ
الّن�ّس يبيح، بهذا ال�سكل اأو ذاك، قراءًة تتم

ة املوؤّلف 
ّ
. وبذلك فقد جتاوز اإيكو ثنائي

١٨
بل قد ي�سّجع عليها«

فهو  معاً،  فيهما  يتحّكم  الذي  الّن�ّس  اإىل  واْلتفت  والقارئ 

د انتهائه من �سلطة كاتبه، هذا الكاتب 
ّ
ر مبجر

ّ
من جهٍة يتحر

الذي »يتحّول - مبا�رسًة بعد النتهاء من كتابة الّن�ّس - اإىل 

اأّن الّن�ّس هو  ، ذاك 
ّ
قارٍئ ل �سلطة له على م�ساره التدليلي

، وهو 
١٩

البن الذي ل تقوم عالقته مع اأبيه اإّل على العقوق«

اء( باأّنها 
ّ
من جهٍة ثانيٍة امراأة لعوب ُتوهم جميع ع�ّساقها )القر

تبادلهم احلّب، فيما ل حتّب �سوى نف�سها.

تني للّن�ّس 
ّ
لعّل وْعي القارئ والكاتب بكونهما �سحي  

واأحد  ومركزته(  مدحه  يف  البنيوّية  تقت�سد  مل  )الذي 

ميلك  الكاتب  فال  الهدنة،  لتوقيع  دعْتهما  التي  الأ�سباب 

المبدع  قائمة على شفقة  )األولى عمودية  الثالثة  العالقة  تبدأ 
بين المبدع  على المتلقي، الثانية أفقية قائمة على نقد النص( 
والمتلقي في العصر الحديث، من لحظة إدراك اإلثنين لوجوب 
أن يحتفظ كل منها بموقعه ويترك مسافة بينه وبين الثاني، أي أن 
ينسى الكاتب متلقيه أثناء الكتابة، لينساه هو بدوره أثناء القراءة.
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الّن�ّس مع اأّن ا�سمه على غالفه، ول القارئ ميلكه لأّنه يف 

كّل قراءٍة جديدٍة يكت�سف اأّنه يجهل اأكرث ممّا يعرف. هكذا، 

اأّن احلرب لي�سْت بينهما، بل  يكت�سف الإثنان يف النهاية 

بينهما وبني الّن�ّس الذي ظّل طوال قروٍن يحفر لهما ويوقع 

 
ّ
بينهما كي ل يلتفتا اإىل كونه هو ال�سلطة، هو الإله اخلفي

الذي ل يراه اأحد، ومع ذلك هو الذي يوّجه جميع امل�سائر.

خامتة

، كانت 
ّ
ياق الكال�سيكي

ّ
اإّن العداوة مع املتلّقي اإذن يف ال�س

د 
ّ
جتر التي  نظرته  للّذات،  ة 

ّ
الت�سييئي لنظرته  مبا�رساً  نتاجاً 

عّلة  عن  كلماٍت  دون  من  وت�ساوؤلها  قدا�ستها  من  الّذات 

وجودها، وبذلك ل جتد الّذات الكاتبة بّداً من الّدخول يف 

كان  لقد  وجودها.  �رسورة  وتاأكيد  نف�سها  اإثبات  معركة 

ياق وا�سحاً، اإّنه هو هذا الآخر ّالذي 
ّ

العدّو اإذن يف هذا ال�س

اأريد اأن اأنت�رس عليه ولكن دون اأن اأقتله لأّنه يظّل �سبباً يف 

وجودي، اإذ ل قيمة لقويل اإّل مبدى تاأثريه فيه / عليه. لكّن 

الأمر ما لبث يختلف مع جميء احلداثة، حيث غدا العدّو 

اأن  الذي ما يلبث  اللغوّي اجلميل  الكائن  الّن�ّس، هذا  هو 

يع�ّس اليد التي اأجنبْته، وتلك التي تبّنته وبعثْته يف ج�سٍد 

جديد، ذاك اأّنه بانتقاله من ج�سٍد اإىل ج�سٍد يفقد طبيعته 

يقرتب  التي  الأرواح  كّل  متت�ّس  روحاً  وي�ستحيل  املاّدّية 

منها، ليبقى وحده هائماً عابراً احلدود والأزمنة.

ولكن، ماذا يحّل باملبدع وقارئه، بعدما تخّلى عنهما   

و�سيطهما، واأ�سبح اإ�سكالً يف حّد ذاته ل يحتاج اإىل اأيٍّ 

ْعقد  اإّل  الإثنني  اأمام  خياٍر  من  يبقى  اأّنه  اأظّن  ل  منهما؟ 

باأّن احلرب احلقيقة لي�ست ممّثلة على  ت�سالح، والعرتاف 

اً.
ّ
تار حيث يكمن الّن�ّس اإلهاً خفي

ّ
اخل�سبة، بل وراء ال�س

Umberto Eco, Lector in fabula, ou La coopération interprétative  ١

dans les textes narratifs, traduction Par Myriam Bou zaher,  

Paris, Grasset, 1985, p: 80.  

عبد الفتاح كيليطو، الأدب والغرابة، درا�سات بنيوّية يف الأدب العربّي،  2

ابعة )الدار البي�ساء:توبقال، 2٠٠٧(، �س ٥٦.
ّ
الّطبعة الر  

عبد الفتاح كيليطو، العني والإبرة، درا�سة يف األف ليلة وليلة، ترجمة:  ٣

م�سطفى النّحال، )الدار البي�ساء: ن�رس الفنك، ١٩٩٦(، �س٦٨.  

حممد علي بن حزم، كتاب احلّب واجلمال: طوق احلمامة،  ٤

يف الألفة والأّلف، )دم�سق: مكتبة عرفة، د.ت.(، �س١.  

كيليطو، الأدب والغرابة، �س: ٨٨ - ٨٩.  ٥

جالل الدين ال�سيوطي، كتاب التحدث بنعمة الله، حتقيق: اليزابيث ماري   ٦

�سارتني )القاهرة: املطبعة العربية احلديثة، د.ت.(.

اأبو العالء املعرّي، ر�سالة الغفران، حتقيق: حممد عّزت ن�رس الله،  ٧

ة، ١٩٦٨(، �س 2٥.
ّ
)بريوت: املكتبة الثقافي  

ر�سالة الغفران، �س 2٦.  ٨

نف�سه، �س ٤٠.  ٩

نف�سه، �س ٤٨.  ١٠

كيليطو، احلكاية والتاأويل، درا�سات يف ال�رشد العربي )الدار البي�ساء:  ١١

دار توبقال، ١٩٨٨(، �س ٣٦.  

اأبو الفرج الأ�سفهاين: الأغاين، ورد لدى: عبد الفتاح كيليطو، احلكاية   ١2

والتاأويل؛ درا�سات يف ال�رشد العربّي )الدار البي�ساء: دار توبقال، ١٩٨٨(، 

�س٥٠ - ٥١.

ورد لدى: عبد الفتاح كيليطو، الأدب والرتياب )الدار البي�ساء:  ١٣

دار توبقال للن�رس، الطبعة الأوىل، 2٠٠٧(، �س٩ - ١٠.  

Denis Diderot. Jacques le Fataliste, Paris: L'aventurine, (2000), p.228-229.  ١٤

»كل يوم قبل اأن اأبداأ عملي، اأتوّقف للحظة لأنظر اإليها مبنظاري. اأ�سعر يف   ١٥

هذا الهواء الرقيق وال�سّفاف باأّنني اأ�ستطيع اأن اأتبنّي من خالل �سكلها الثابت 

ة، التي متثلها القراءة، ان�سياب الّنظرة والّنف�س، 
ّ
عالمات تلك احلركة الالمرئي

بل واأكرث من ذلك، رحلة الكلمات عرب الإن�سان)..( الرحلة التي تبدو موّحدة 

ت مذ كنت اأ�ستطيع اأن 
ّ
ويف املقابل دائمة التحّول والت�سّكل.كم من �سنة مر

ت مذ كان باإمكاين 
ّ
اأتيح لنف�سي �سيئًا من القراءة غري املهتّمة؟ كم من �سنة مر

اأن اأ�ست�سلم لكتاٍب كتبه اآخر من دون اأن يكون له عالقة مبا اأكتب؟ اأدير راأ�سي، 

واأرى املكتب ينتظرين، اآلة الكتابة بورقتها البي�ساء، الف�سل الذي ينتظر 

بدايته.منذ اأ�سبحت عبدًا خا�سعًا للكتابة، انتهت لّذة القراءة بالّن�سبة يل«.

Italo Calvino. If on a winter's night a traveler,  

translated by William Weaver, New York: Harcourt, (1981) p: 169.  

Daniel Pennac. Comme un roman, Paris, (1992). pp: 167 - 198.  ١٦

اأ�سامة العي�سة، جمانني بيت حلم، الطبعة الثانية )بريوت: نوفل، 2٠١٥(.  ١٧

اأمربتو اإيكو، اعرتافات روائّي نا�سئ، ترجمة: �سعيد بنكراد.  ١٨

)الدار البي�ساء: املركز الثقايف العربي، 2٠١٤(، �س ٤٨ - ٤٩.  

 والأحادّية 
ّ
، بني التعّدد القرائي

ّ
عفط، حمّمد. »الّن�ّس ال�رسدّي التخييلي  ١٩

ة«، �سمن: موؤلف جماعي )الأجنا�ش الأدبّية بني القراءة والإقراء(، 
ّ
الإقرائي

ابع، مكنا�س، 2٠٠2.
ّ
من�سورات وليلي، �سل�سلة التكوين امل�ستمر، الكتاب الر

الهوام�ش

اإيكو، اأمربتو. اعرتافات روائّي نا�سئ، ترجمة: �سعيد بنكراد )الدار البي�ساء: املركز 

الثقايّف العربي، 2٠١٤(

ابن حزم، كتاب احلّب واجلمال: طوق احلمامة؛ يف الألفة والأّلف، دم�سق:

مكتبة عرفة، د.ت.

ال�سيوطي، جالل الدين. كتاب التحّدث بنعمة الله، حتقيق: اإليزابيث ماري �سارتني، 

ة احلديثة، د.ت.
ّ
القاهرة: املطبعة العربي

ة«، 
ّ
 والأحادّية الإقرائي

ّ
، بني التعّدد القرائي

ّ
عفط، حمّمد. »الّن�ّس ال�رسدّي التخييلي

�سمن: موؤلف جماعي )الأجنا�ش الأدبّية بني القراءة والإقراء(، من�سورات وليلي، 

ابع، مكنا�س، 2٠٠2
ّ
�سل�سلة التكوين امل�ستمر، الكتاب الر

العي�سة، اأ�سامة. جمانني بيت حلم، الطبعة الثانية، بريوت: نوفل، 2٠١٥

كيليطو، عبد الفتاح. احلكاية والتاأويل، درا�سات يف ال�رّشد العربّي، الدار 

البي�ساء: دار توبقال، ١٩٨٨

كيليطو. العني والإبرة، درا�سة يف األف ليلة وليلة، ترجمة: م�سطفى النّحال، الدار 

البي�ساء: ن�رس الفنك، ١٩٩٦

كيليطو. الأدب والغرابة، درا�سات بنيوّية يف الأدب العربّي، الطبعة الرابعة، الدار 

البي�ساء: توبقال، 2٠٠٧

كيليطو، الأدب والرتياب، الدار البي�ساء: دار توبقال للن�رس، الطبعة الأوىل، 2٠٠٧

ي، اأبو العالء. ر�سالة الغفران، حتقيق: حمّمد عّزت ن�رس الله، بريوت: املكتبة 
ّ
املعر

ة، ١٩٦٨
ّ
الثقافي

Diderot, Denis. Jacques le Fataliste, Paris: L'aventurine, 2000

Eco, Umberto. Lector in fabula; ou La coopération interprétative

dans les textes narratifs, traduction Par Myriam Bouzaher, Paris, Grasset, 1985

Daniel Pennac. Comme un roman, Paris : Gallimard, 1992

املراجع
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صحافية وجامعية، 
لبنان.

اّلذي   
ّ
احلي يف  وحيد.  رجٌل  ن�سكن  اّلذي   

ّ
احلي يف 

 الذي 
ّ
 امراأًة وحيدة. يف احلي

ّ
ن�سكن رجٌل وحيٌد يحب

 امراأًة وحيدًة متلك قّطة بعنٍي 
ّ

ن�سكن رجٌل وحيٌد يحب

 امراأًة 
ّ

 اّلذي ن�سكن رجٌل وحيٌد يحب
ّ
واحدة. يف احلي

يف  الّدوام.  على  تخاف  واحدٍة  بعنٍي  قّطة  متلك  وحيدًة 

 امراأًة وحيدة متلك 
ّ

 اّلذي ن�سكن رجٌل وحيٌد يحب
ّ
احلي

قّطة بعنٍي واحدٍة تخاف على الّدوام فقدان جرائها. يف 

 امراأًة وحيدًة متلك 
ّ

 اّلذي ن�سكن رجٌل وحيٌد يحب
ّ
احلي

قّطة بعنٍي واحدٍة تخاف على الّدوام فقدان جرائها كما 

 اّلذي ن�سكن رجٌل 
ّ
فقد الرجل واملراأة اأبناءهما. يف احلي

 امراأًة وحيدًة متلك قّطة بعنٍي واحدة تخاف 
ّ

وحيٌد يحب

واملراأة  الرجل  فقد  كما  جرائها  فقدان  الّدوام  على 

 اّلذي ن�سكن 
ّ
اأبناءهما حلظة فتك بهما املر�س. يف احلي

بعنٍي واحدٍة  امراأًة وحيدًة متلك قّطة   
ّ

رجٌل وحيٌد يحب

الرجل  فقد  كما  جرائها  فقدان  الّدوام  على  تخاف 

واملراأة اأبناءهما حلظة فتك بهما املر�س ف�سارا عاجزين 

 
ّ

 اّلذي ن�سكن رجٌل وحيٌد يحب
ّ
عن الّنهو�س. يف احلي

امراأًة وحيدًة متلك قّطة بعنٍي واحدٍة تخاف على الّدوام 

حلظة  اأبناءهما  واملراأة  الرجل  فقد  كما  جرائها  فقدان 

الّنهو�س وعن  فتك بهما املر�س ف�سارا عاجزين عن 

 اّلذي ن�سكن رجٌل 
ّ
رفع اليد جللب كاأ�س ماء. يف احلي

 امراأًة وحيدًة متلك قّطة بعنٍي واحدٍة تخاف 
ّ

وحيٌد يحب

واملراأة  الرجل  فقد  كما  جرائها  فقدان  الّدوام  على 

عن  عاجزين  ف�سارا  املر�س  بهما  فتك  اأبناءهما حلظة 

الّنهو�س وعن رفع اليد جللب كا�س ماء، ي�ستغرقان يف 

 اّلذي ن�سكن 
ّ
الإن�سات اإىل اأ�سطوانٍة خمدو�سة. يف احلي

بعنٍي واحدٍة  امراأًة وحيدًة متلك قّطة   
ّ

رجٌل وحيٌد يحب

الرجل  فقد  كما  جرائها  فقدان  الّدوام  على  تخاف 

واملراأة اأبناءهما حلظة فتك بهما املر�س ف�سارا عاجزين 

عن الّنهو�س وعن رفع اليد جللب كاأ�س ماء، ي�ستغرقان 

يف الإن�سات لأ�سطوانٍة خمدو�سٍة تدور بال توّقف. يف 

 امراأًة وحيدًة متلك 
ّ

 اّلذي ن�سكن رجٌل وحيٌد يحب
ّ
احلي

قّطة بعنٍي واحدٍة تخاف على الّدوام فقدان جرائها كما 

املر�س  بهما  فتك  حلظة  اأبناءهما  واملراأة  الرجل  فقد 

جللب  اليد  رفع  وعن  الّنهو�س  عن  عاجزين  ف�سارا 

اأ�سطوانٍة  اإىل  الإن�سات  يف  ي�ستغرقان  ماء،  كاأ�س 

منها. يف  �سيًئا  يلتقطان  فال  توّقف  بال  تدور  خمدو�سٍة 

 امراأًة وحيدًة متلك 
ّ

 اّلذي ن�سكن رجٌل وحيٌد يحب
ّ
احلي

قّطة بعني واحدة تخاف على الّدوام فقدان جرائها كما 

املر�س  بهما  فتك  حلظة  اأبناءهما  واملراأة  الرجل  فقد 

ف�سارا عاجزين عن الّنهو�س وعن رفع اليد للتقاط 

كاأ�س ماء، ي�ستغرقان يف الإن�سات لأ�سطوانٍة خمدو�سٍة 

اأّن  فيظّنان  منها  �سيئاً  يلتقطان  فال  توّقف  بال  تدور 

وحيًد  رجٌل  ن�سكن  اّلذي   
ّ
احلي يف  اأ�سابهما.  مم  ال�سّ

على  تخاف  واحدٍة  بعنٍي  قّطة  متلك  امراأًة وحيدًة   
ّ

يحب

اأبناءهما  الّدوام فقدان جرائها كما فقد الرجل واملراأة 

حلظة فتك بهما املر�س ف�سارا عاجزين عن الّنهو�س، 

يف  ي�ستغرقان  ماء،  كاأ�س  للتقاط  اليد  رفع  وعن 

فال  توّقف  بال  تدور  خمدو�سٍة  لأ�سطوانٍة  الإن�سات 

لول  اأ�سابهما  مم  ال�سّ اأّن  فيظّنان  منها،  �سيئاً  يلتقطان 

اّلذي   
ّ
احلي الغرفة. يف  زاوية  من   

ٌ
�سادر عويٌل خافٌت 

 امراأًة وحيدًة متلك قّطة بعنٍي 
ّ

ن�سكن رجٌل وحيٌد يحب

فقد  كما  جرائها  فقدان  الّدوام  على  تخاف  واحدٍة 

اأبناءهما حلظة فتك بهما املر�س ف�سارا  الرجل واملراأة 

كاأ�س  للتقاط  اليد  رفع  وعن  الّنهو�س  عن  عاجزين 

ماء، ي�ستغرقان يف الإن�سات لأ�سطوانٍة خمدو�سٍة تدور 

مم  ال�سّ اأن  فيظّنان  منها،  �سيئاً  يلتقطان  فال  توّقف  بال 

الغرفة  زاوية  من   
ٌ
�سادر خافٌت  عويٌل  لول  اأ�سابهما 

زينب رسور

يف احلّي اّلذي نسكن
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 اّلذي ن�سكن 
ّ
يعيد اإىل حياتهما ما فات منها. يف احلي

بعنٍي واحدٍة  امراأًة وحيدًة متلك قّطة   
ّ

رجٌل وحيٌد يحب

الرجل  فقد  كما  جرائها  فقدان  الّدوام  على  تخاف 

واملراأة اأبناءهما حلظة فتك بهما املر�س ف�سارا عاجزين 

ماء،  كاأ�س  للتقاط  اليد  رفع  وعن  الّنهو�س  عن 

ي�ستغرقان يف الإن�سات لأ�سطوانٍة خمدو�سٍة تدور بال 

مم  ال�سّ اأّن  فيظّنان  منها،  �سيئاً  يلتقطان  فال  توّقٍف 

الغرفة  زاوية  من   
ٌ
�سادر خافٌت  عويٌل  لول  اأ�سابهما 

 املراأُة ن�سف وجٍه 
ُ
يعيد اإىل حياتهما ما فات منها، تدير

وت وت�سند كلتا راحتيها اإىل �رسير �سدٍئ  ناحية ال�سّ

 
ّ
ي�سدر �سجيجاً متى احتّك به اأدنى الأج�ساد وزناً، ثم

اّلذي ن�سكن رجٌل   
ّ
عالياً. يف احلي تندفع فتطري عالياً 

 امراأًة وحيدًة متلك قّطة بعنٍي واحدٍة تخاف 
ّ

وحيٌد يحب

واملراأة  الرجل  فقد  كما  جرائها  فقدان  الّدوام  على 

عن  عاجزين  ف�سارا  املر�س  بهما  فتك  اأبناءهما حلظة 

الّنهو�س، وعن رفع اليد للتقاط كاأ�س ماء، ي�ستغرقان 

توّقف فال  الإن�سات لأ�سطوانٍة خمدو�سٍة تدور بال  يف 

لول  اأ�سابهما  مم  ال�سّ اأن  فيظّنان  منها،  �سيئاً  يلتقطان 

 من زاوية الغرفة يعيد اإىل حياتهما 
ٌ
عويٌل خافٌت �سادر

وت  ال�سّ ناحية  وجٍه  ن�سف  املراأُة   
ُ
تدير منها،  فات  ما 

�سدر �سجيجاً 
ُ
وت�سند كلتا راحتيها اإىل �رسيٍر �سدٍئ ي

فتطري  تندفع   
ّ
ثم وزناً،  الأج�ساد  اأدنى  به  احتّك  متى 

�س 
َ
لم

ُ
عالياً عالياً، فيهيم ما تبّقى من اجل�سد فوق ما مل ي

نف�سه. يف  رعلى 
ّ
يتكو كائٍن  اإىل  منذ زمن حّتى ي�سل 

 امراأًة وحيدًة متلك 
ّ

 اّلذي ن�سكن رجٌل وحيٌد يحب
ّ
احلي

قّطة بعنٍي واحدٍة تخاف على الّدوام فقدان جرائها كما 

املر�س  بهما  فتك  حلظة  اأبناءهما  واملراأة  الرجل  فقد 

ف�سارا عاجزين عن الّنهو�س، وعن رفع اليد للتقاط 

كاأ�س ماء، ي�ستغرقان يف الإن�سات لأ�سطوانٍة خمدو�سٍة 

اأّن  فيظّنان  منها،  �سيئاً  يلتقطان  فال  توّقف  بال  تدور 

زاوية  من   
ٌ
�سادر خافٌت  عويٌل  لول  اأ�سابهما  مم  ال�سّ

املراأُة   
ُ
تدير منها،  فات  ما  حياتهما  اإىل  يعيد  الغرفة 

اإىل  راحتيها  كلتا  وت�سند  وت  ال�سّ ناحية  وجٍه  ن�سف 

اأدنى  به  احتّك  متى  �سجيجاً  ي�سدر  �سدٍئ  �رسيٍر 

ما  فيهيم  عالياً،  عالياً  فتطري  تندفع   
ّ
ثم وزناً،  الأج�ساد 

�س منذ زمن حّتى ي�سل 
َ
لم

ُ
تبّقى من اجل�سد فوق ما مل ي

رعلى نف�سه ويغّطي بذراعه عيناً ن�سف 
ّ
اإىل كائٍن يتكو

 
ّ
احلي يف  اأبنائها.  رحيل  حلظة  املراأة  فتتذّكر  مغم�سة، 

 امراأًة وحيدًة متلك قّطة 
ّ

اّلذي ن�سكن رجٌل وحيٌد يحب

بعنٍي واحدٍة تخاف على الّدوام فقدان جرائها كما فقد 

اأبناءهما حلظة فتك بهما املر�س ف�سارا  الرجل واملراأة 

كاأ�س  اليد للتقاط  رفع  الّنهو�س، وعن  عاجزين عن 

ماء، ي�ستغرقان يف الإن�سات لأ�سطوانٍة خمدو�سٍة تدور 

مم  ال�سّ اأّن  فيظّنان  منها،  �سيئاً  يلتقطان  فال  توّقف  بال 

الغرفة  زاوية  من   
ٌ
�سادر خافٌت  عويٌل  لول  اأ�سابهما 

 املراأُة ن�سف وجٍه 
ُ
يعيد اإىل حياتهما ما فات منها، تدير

وت وت�سند كلتا راحتيها اإىل �رسيٍر �سدٍئ  ناحية ال�سّ

 
ّ
�سدر �سجيجاً متى احتّك به اأدنى الأج�ساد وزناً، ثم

ُ
ي

تندفع فتطري عالياً عالياً، فيهيم ما تبّقى من اجل�سد فوق 

رعلى 
ّ
�س منذ زمن حّتى ي�سل اإىل كائٍن يتكو

َ
لم

ُ
ما مل ي

نف�سه ويغّطي بذراعه عيًنا ن�سف مغم�سة، فتتذكر املراأة 

َتراه. يف  فال  جل 
ّ
الر ناحية  تنظر  اأبنائها،  رحيل  حلظة 

 امراأًة وحيدًة متلك 
ّ

 اّلذي ن�سكن رجٌل وحيٌد يحب
ّ
احلي

قّطة بعنٍي واحدٍة تخاف على الّدوام فقدان جرائها كما 

املر�س  بهما  فتك  حلظة  اأبناءهما  واملراأة  الرجل  فقد 

ف�سارا عاجزين عن الّنهو�س، وعن رفع اليد للتقاط 

كاأ�س ماء، ي�ستغرقان يف الإن�سات لأ�سطوانٍة خمدو�سٍة 

اأّن  فيظّنان  منها،  �سيئاً  يلتقطان  فال  توّقف  بال  تدور 

زاوية  من   
ٌ
�سادر خافٌت  عويٌل  لول  اأ�سابهما  مم  ال�سّ

املراأُة   
ُ
تدير منها،  فات  ما  حياتهما  اإىل  يعيد  الغرفة 

اإىل  راحتيها  كلتا  وت�سند  وت  ال�سّ ناحية  وجٍه  ن�سف 

اأدنى  به  احتّك  متى  �سجيجاً  ي�سدر  �سدٍئ  �رسيٍر 

ما  فيهيم  عالياً،  عالياً  فتطري  تندفع   
ّ
ثم وزناً،  الأج�ساد 

�س منذ زمن حّتى ي�سل 
َ
لم

ُ
تبّقى من اجل�سد فوق ما مل ي

رعلى نف�سه ويغّطي بذراعه عيناً ن�سف 
ّ
اإىل كائٍن يتكو

مغم�سة، فتتذّكر املراأة حلظة رحيل اأبنائها. تنظر ناحية 

خفيفاً  طيفاً  تالم�سان  عينيها  لكّن  َتراه،  فال  جل 
ّ
الر

ها نحو الأعلى فتجده هناك هائماً، طائراً، 
َ
ي�سحب ب�رس

امراأًة   
ّ

ن�سكن رجٌل وحيٌد يحب اّلذي   
ّ
احلي رقيقاً. يف 

وحيدًة متلك قّطة بعنٍي واحدٍة تخاف على الّدوام فقدان 

جرائها كما فقد الرجل واملراأة اأبناءهما حلظة فتك بهما 

اليد  الّنهو�س، وعن رفع  املر�س ف�سارا عاجزين عن 

للتقاط كاأ�س ماء، ي�ستغرقان يف الإن�سات لأ�سطوانٍة 

تديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المرأة نصف وجه ناحية الصوت 
وتسند كلتا راحتيها إلى سرير صدئ. فيهيم ما تبقى من الجسد 
فوق ما لم يلمس منذ زمن حتى يصل إلى كائن يتكورعلى نفسه.
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منها،  �سيئاً  يلتقطان  فال  توّقف  بال  تدور  خمدو�سٍة 

 
ٌ
�سادر لول عويٌل خافٌت  اأ�سابهما  مم  ال�سّ اأن  فيظّنان 

 
ُ
من زاوية الغرفة يعيد اإىل حياتهما ما فات منها، تدير

وت وت�سند كلتا راحتيها  املراأُة ن�سف وجٍه ناحية ال�سّ

اأدنى  به  متى احتّك  اإىل �رسيٍر �سدٍئ ي�سدر �سجيجاً 

ما  فيهيم  عالياً،  عالياً  فتطري  تندفع   
ّ
ثم وزناً،  الأج�ساد 

�س منذ زمن حّتى ي�سل 
َ
لم

ُ
تبّقى من اجل�سد فوق ما مل ي

رعلى نف�سه ويغّطي بذراعه عيناً ن�سف 
ّ
اإىل كائٍن يتكو

مغم�سة، فتتذّكر املراأة حلظة رحيل اأبنائها. تنظر ناحية 

خفيفاً  طيفاً  تالم�سان  عينيها  لكّن  َتراه،  فال  جل 
ّ
الر

ها نحو الأعلى فتجده هناك هائماً، طائراً، 
َ
ي�سحب ب�رس

في�سع  ناحيتها،  وت�سّده  الّطليقة  بيده  فتم�سك  رقيقاً، 

 
ّ
احلي يف  ويبكي.   

ّ
من�سي �سبه  بات  خ�رس  على  كّفيه 

 امراأًة وحيدًة متلك قّطة 
ّ

اّلذي ن�سكن رجٌل وحيٌد يحب

بعنٍي واحدٍة تخاف على الّدوام فقدان جرائها كما فقد 

اأبناءهما حلظة فتك بهما املر�س ف�سارا  الرجل واملراأة 

كاأ�س  اليد للتقاط  رفع  الّنهو�س، وعن  عاجزين عن 

ماء، ي�ستغرقان يف الإن�سات لأ�سطوانٍة خمدو�سٍة تدور 

مم  ال�سّ اأّن  فيظّنان  منها،  �سيئاً  يلتقطان  فال  توّقف  بال 

الغرفة  زاوية  من   
ٌ
�سادر خافٌت  عويٌل  لول  اأ�سابهما 

 املراأُة ن�سف وجٍه 
ُ
يعيد اإىل حياتهما ما فات منها، تدير

وت وت�سند كلتا راحتيها اإىل �رسيٍر �سدٍئ  ناحية ال�سّ

 
ّ
ي�سدر �سجيجاً متى احتّك به اأدنى الأج�ساد وزناً، ثم

تندفع فتطري عالياً عالياً، فيهيم ما تبّقى من اجل�سد فوق 

رعلى 
ّ
�س منذ زمن حّتى ي�سل اإىل كائٍن يتكو

َ
لم

ُ
ما مل ي

نف�سه ويغّطي بذراعه عيناً ن�سف مغم�سة، فتتذّكر املراأة 

جل فال َتراه، لكّن 
ّ
حلظة رحيل اأبنائها، تنظر ناحية الر

نحو  ها 
َ
ب�رس ي�سحب  خفيفاً  طيفاً  تالم�سان  عينيها 

بيده  مت�سك  رقيقاً،  طائراً،  هائماً،  هناك  فتجده  الأعلى 

الّطليقة وت�سّده ناحيتها، في�سع كّفيه على خ�رٍس بات 

 ويبكي، و�سوُت مرياي ماتيو يطلق العنان 
ّ
�سبه من�سي

 امراأًة 
ّ

 اّلذي ن�سكن رجٌل وحيٌد يحب
ّ
للبكاء. يف احلي

وحيدًة متلك قّطة بعنٍي واحدٍة تخاف على الّدوام فقدان 

جرائها كما فقد الرجل واملراأة اأبناءهما حلظة فتك بهما 

اليد  الّنهو�س، وعن رفع  املر�س ف�سارا عاجزين عن 

للتقاط كاأ�س ماء، ي�ستغرقان يف الإن�سات لأ�سطوانٍة 

منها،  �سيئاً  يلتقطان  فال  توّقف  بال  تدور  خمدو�سٍة 

 
ٌ
�سادر لول عويٌل خافٌت  اأ�سابهما  مم  ال�سّ اأّن  فيظّنان 

 
ُ
من زاوية الغرفة يعيد اإىل حياتهما ما فات منها، تدير

اإىل  راحتيها  كلتا  وت�سند  ناحيته  وجٍه  ن�سف  املراأُة 

اأدنى  به  احتّك  متى  �سجيجاً  ي�سدر  �سدٍئ  �رسير 

ما  فيهيم  عالياً،  عالياً  فتطري  تندفع   
ّ
ثم وزناً،  الأج�ساد 

�س منذ زمن حّتى ي�سل 
َ
لم

ُ
تبّقى من اجل�سد فوق ما مل ي

رعلى نف�سه ويغّطي بذراعه عيناً ن�سف 
ّ
اإىل كائٍن يتكو

مغم�سة، فتتذّكر املراأة حلظة رحيل اأبنائها، تنظر ناحية 

خفيفاً  طيفاً  تالم�سان  عينيها  لكّن  َتراه،  فال  جل 
ّ
الر

ها نحو الأعلى فتجده هناك هائماً، طائراً، 
َ
ي�سحب ب�رس

امراأًة   
ّ

ن�سكن رجٌل وحيٌد يحب اّلذي   
ّ
احلي رقيقاً. يف 

وحيدًة متلك قّطة بعنٍي واحدٍة تخاف على الّدوام فقدان 

جرائها كما فقد الرجل واملراأة اأبناءهما حلظة فتك بهما 

اليد  الّنهو�س، وعن رفع  املر�س ف�سارا عاجزين عن 

للتقاط كاأ�س ماء، ي�ستغرقان يف الإن�سات لأ�سطوانٍة 

منها،  �سيئاً  يلتقطان  فال  توّقف  بال  تدور  خمدو�سٍة 

 
ٌ
�سادر لول عويٌل خافٌت  اأ�سابهما  مم  ال�سّ اأن  فيظّنان 

 
ُ
من زاوية الغرفة يعيد اإىل حياتهما ما فات منها، تدير

اإىل  راحتيها  كلتا  وت�سند  ناحيته  وجٍه  ن�سف  املراأُة 

اأدنى  به  احتّك  متى  �سجيجاً  ي�سدر  �سدئ  �رسير 

ما  فيهيم  عالياً،  عالياً  فتطري  تندفع   
ّ
ثم وزناً،  الأج�ساد 

�س منذ زمن حّتى ي�سل 
َ
لم

ُ
تبّقى من اجل�سد فوق ما مل ي

رعلى نف�سه ويغّطي بذراعه عيناً ن�سف 
ّ
اإىل كائٍن يتكو

مغم�سة، فتتذّكر املراأة حلظة رحيل اأبنائها، تنظر ناحية 

وحيٌد  رجٌل  ن�سكن  اّلذي   
ّ
احلي يف  َتراه.  فال  جل 

ّ
الر

على  تخاف  واحدٍة  بعنٍي  قّطة  متلك  امراأًة وحيدًة   
ّ

يحب

اأبناءهما  الّدوام فقدان جرائها كما فقد الرجل واملراأة 

حلظة فتك بهما املر�س ف�سارا عاجزين عن الّنهو�س، 

يف  ي�ستغرقان  ماء،  كاأ�س  للتقاط  اليد  رفع  وعن 

فال  توّقف  بال  تدور  اأ�سطوانٍة خمدو�سٍة  اإىل  الإن�سات 

لول  اأ�سابهما  مم  ال�سّ اأّن  فيظّنان  منها،  �سيئاً  يلتقطان 

 من زاوية الغرفة يعيد اإىل حياتهما 
ٌ
عويٌل خافٌت �سادر

وت  ال�سّ ناحية  وجٍه  ن�سف  املراأُة   
ُ
تدير منها،  فات  ما 

وت�سند كلتا راحتيها اإىل �رسيٍر �سدٍئ ي�سدر �سجيجاً 

فتطري  تندفع   
ّ
ثم وزناً،  الأج�ساد  اأدنى  به  احتّك  متى 

�س 
َ
لم

ُ
عالياً عالياً، فيهيم ما تبّقى من اجل�سد فوق ما مل ي

الذي نسكن  الحي  للبكاء. في  العنان  صوت ميراي ماتيو يطلق 
تخاف  واحدة  بعين  تملك قطة  امرأة وحيدة  يحب  رجل وحيد 
على الدوام فقدان جرائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها.
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نف�سه. يف  رعلى 
ّ
يتكو كائٍن  اإىل  منذ زمن حّتى ي�سل 

 امراأًة وحيدًة متلك 
ّ

 اّلذي ن�سكن رجٌل وحيٌد يحب
ّ
احلي

قّطة بعنٍي واحدٍة تخاف على الّدوام فقدان جرائها كما 

املر�س  بهما  فتك  حلظة  اأبناءهما  واملراأة  الرجل  فقد 

ف�سارا عاجزين عن الّنهو�س، وعن رفع اليد للتقاط 

كاأ�س ماء، ي�ستغرقان يف الإن�سات لأ�سطوانٍة خمدو�سٍة 

اأّن  فيظّنان  منها،  �سيئاً  يلتقطان  فال  توّقف  بال  تدور 

زاوية  من   
ٌ
�سادر خافٌت  عويٌل  لول  اأ�سابهما  مم  ال�سّ

املراأُة   
ُ
تدير منها،  فات  ما  حياتهما  اإىل  يعيد  الغرفة 

�رسيرٍ  اإىل  راحتيها  كلتا  وت�سند  ناحيته  وجٍه  ن�سف 

الأج�ساد  اأدنى  به  احتّك  متى  �سجيجاً  ي�سدر  �سدٍئ 

 اّلذي ن�سكن 
ّ
 تندفع فتطري عالياً عالياً. يف احلي

ّ
وزناً، ثم

بعنٍي واحدٍة  امراأًة وحيدًة متلك قّطة   
ّ

رجٌل وحيٌد يحب

الرجل  فقد  كما  جرائها  فقدان  الّدوام  على  تخاف 

واملراأة اأبناءهما حلظة فتك بهما املر�س ف�سارا عاجزين 

ماء،  كاأ�س  للتقاط  اليد  رفع  وعن  الّنهو�س،  عن 

ي�ستغرقان يف الإن�سات لأ�سطوانٍة خمدو�سٍة تدور بال 

مم  ال�سّ اأّن  فيظّنان  منها،  �سيئاً  يلتقطان  فال  توّقف 

الغرفة  زاوية  من   
ٌ
�سادر خافٌت  عويٌل  لول  اأ�سابهما 

 اّلذي ن�سكن 
ّ
يعيد اإىل حياتهما ما فات منها. يف احلي

بعنٍي واحدٍة  امراأًة وحيدًة متلك قّطة   
ّ

رجٌل وحيٌد يحب

الرجل  فقد  كما  جرائها  فقدان  الّدوام  على  تخاف 

واملراأة اأبناءهما حلظة فتك بهما املر�س ف�سارا عاجزين 

ماء،  كاأ�س  للتقاط  اليد  رفع  وعن  الّنهو�س،  عن 

ي�ستغرقان يف الإن�سات لأ�سطوانٍة خمدو�سٍة تدور بال 

مم  ال�سّ اأّن  فيظّنان  منها،  �سيئاً  يلتقطان  فال  توّقف 

 من زاوية الغرفة. يف 
ٌ
اأ�سابهما لول عويٌل خافٌت �سادر

 امراأًة وحيدًة متلك 
ّ

 اّلذي ن�سكن رجٌل وحيٌد يحب
ّ
احلي

قّطة بعنٍي واحدٍة تخاف على الّدوام فقدان جرائها كما 

املر�س  بهما  فتك  حلظة  اأبناءهما  واملراأة  الرجل  فقد 

ف�سارا عاجزين عن الّنهو�س، وعن رفع اليد للتقاط 

كاأ�س ماء، ي�ستغرقان يف الإن�سات لأ�سطوانٍة خمدو�سٍة 

اأّن  فيظّنان  منها،  �سيئاً  يلتقطان  فال  توّقف  بال  تدور 

وحيٌد  رجٌل  ن�سكن  اّلذي   
ّ
احلي يف  اأ�سابهما.  مم  ال�سّ

على  تخاف  واحدٍة  بعنٍي  قّطة  متلك  امراأًة وحيدًة   
ّ

يحب

اأبناءهما  الّدوام فقدان جرائها كما فقد الرجل واملراأة 

حلظة فتك بهما املر�س ف�سارا عاجزين عن الّنهو�س، 

يف  ي�ستغرقان  ماء،  كاأ�س  للتقاط  اليد  رفع  وعن 

فال  توّقف  بال  تدور  خمدو�سٍة  لأ�سطوانٍة  الإن�سات 

 اّلذي ن�سكن رجٌل وحيٌد 
ّ
يلتقطان �سيئاً منها. يف احلي

على  تخاف  واحدٍة  بعنٍي  قّطة  متلك  امراأًة وحيدًة   
ّ

يحب

اأبناءهما  الّدوام فقدان جرائها كما فقد الرجل واملراأة 

حلظة فتك بهما املر�س ف�سارا عاجزين عن الّنهو�س، 

يف  ي�ستغرقان  ماء،  كاأ�س  للتقاط  اليد  رفع  وعن 

 
ّ
الإن�سات لأ�سطوانٍة خمدو�سٍة تدور بال توّقف. يف احلي

 امراأًة وحيدًة متلك قّطة 
ّ

اّلذي ن�سكن رجٌل وحيٌد يحب

بعنٍي واحدٍة تخاف على الّدوام فقدان جرائها كما فقد 

اأبناءهما حلظة فتك بهما املر�س ف�سارا  الرجل واملراأة 

كاأ�س  اليد للتقاط  رفع  الّنهو�س، وعن  عاجزين عن 

الإن�سات لأ�سطوانٍة خمدو�سة. يف  ماء، ي�ستغرقان يف 

 امراأًة وحيدًة متلك 
ّ

 اّلذي ن�سكن رجٌل وحيٌد يحب
ّ
احلي

قّطة بعنٍي واحدٍة تخاف على الّدوام فقدان جرائها كما 

املر�س  بهما  فتك  حلظة  اأبناءهما  واملراأة  الرجل  فقد 

ف�سارا عاجزين عن الّنهو�س، وعن رفع اليد للتقاط 

 
ّ

يحب وحيٌد  رجٌل  ن�سكن  اّلذي   
ّ
احلي يف  ماء.  كاأ�س 

امراأًة وحيدًة متلك قّطة بعنٍي واحدٍة تخاف على الّدوام 

حلظة  اأبناءهما  واملراأة  الرجل  فقد  كما  جرائها  فقدان 

يف  الّنهو�س.  عن  عاجزين  ف�سارا  املر�س  بهما  فتك 

 امراأًة وحيدًة متلك 
ّ

 اّلذي ن�سكن رجٌل وحيٌد يحب
ّ
احلي

قّطة بعنٍي واحدٍة تخاف على الّدوام فقدان جرائها كما 

فقد الرجل واملراأة اأبناءهما حلظة فتك بهما املر�س. يف 

 امراأًة وحيدًة متلك 
ّ

 اّلذي ن�سكن رجٌل وحيٌد يحب
ّ
احلي

قّطة بعنٍي واحدٍة تخاف على الّدوام فقدان جرائها كما 

 اّلذي ن�سكن رجٌل 
ّ
فقد الرجل واملراأة اأبناءهما. يف احلي

 امراأًة وحيدًة متلك قّطة بعنٍي واحدٍة تخاف 
ّ

وحيٌد يحب

 اّلذي ن�سكن رجٌل 
ّ
على الّدوام فقدان جرائها. يف احلي

 امراأًة وحيدًة متلك قّطة بعنٍي واحدٍة تخاف 
ّ

وحيٌد يحب

 
ّ

اّلذي ن�سكن رجٌل وحيٌد يحب  
ّ
الّدوام. يف احلي على 

اّلذي   
ّ
احلي يف  واحدة.  بعنٍي  قّطة  متلك  وحيدًة  امراأًة 

 امراأًة وحيدة.
ّ

ن�سكن رجٌل وحيٌد يحب

 اّلذي ن�سكن رجٌل وحيد. 
ّ
يف احلي

لحظة أبناءهما  والمرأة  الرجل  فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
المرض فصارا عاجزين عن بهما  فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 
كأس اللتقاط  اليد  رفع  وعن  النهــــــــــــــــــــــــــــــــوض، 
مخدوشــــــــــــــــــــة اإلنصات ألسطوانة  في  يستغرقان  ماء، 
تــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور بال توقف فال يلتقطان شيئا منها.
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من وثائق أيار 68
»عن البؤس يف الوسط الطاليب«

صدر هذا البيان العام ١966 بعنوانه الكامل »حول البؤس يف الوسط الطاليّب، منظورًا إليه يف أوجهه االقتصادّية أممّية مبدعي االوضاع
سرتاسبورغ.  جامعة  طالب  النارش  عالجه«.  واسئل  بعض  ويف  خصوصًا  والفكرّية  والنفاسنّية  والسياسّية 
األوضاع«  اخلّياطي عضو »أممّية مبدعي  التونيّس مصطفي  الياسرّي  المناضل  َمن صاغه هو  أّن  تبّي الحقًا 
العام  تأسس  سياسيي  ومفّكرين  ومثّقفي  ثورّيي  من  تنظيم  وهي   .L’internationale Situationiste
المعارصة:  الفنّية  التيارات  وبي  للستالينّية  معادية  ماركسّية  بي  اجلمع  حاول   )١972 العام  )وُحّل   ١957
الدادائّية والسوريالّية. استلهم مبدعو األوضاع، )الذين كانوا يرفضون هذه التسمية( عّدة مفاهيم من مفّكرين 
ماركسّيي جدد أمثال جيورجي لوكاش - الّشمول، االستالب، صنمّية السلعة - وهرني لوفيفر وراوول ڤاجنيم - 
نقد احلياة اليومّية - وغي ُدبور، وهو أحد مؤّسيس الّتنظيم - المجتمع المهشدّي - وغريهم. أبرز مبتكراهتم الرّد 
عىل الرأسمالّية، اليت ختلق رغبات مزّيفة، ببناء أوضاٍع هي حلظاٌت من احلياة تتحّقق خاللها الّرغبات اإلناسنّية 
االصيلة. شّددوا عىل قلب مصطلحات الرأسمالّية ضّدها، عارضوا كّل اإليديولوجّيات وجّمدوا اللعب واألعياد 

ّية والتفكري النقدّي. واحلّر
لعب »مبدعو األوضاع« دورًا هاّمًا يف انتفاضات أّيار / مايو ١968 بفرناس وخصوصًا يف حركات احتالل   
والملصقات.  الغرافييت  تعبرياته  وأبرز  والفّن،  السياسة  بي  والّدجم  بال حدود  المخّيلة  إطالق  ويف  اجلامعات 
وكان بيان »حول البؤس يف الوسط الطاليّب« الذي مّثل أحد الّنصوص التأسيسّية لكّل هذه االبتكارات. نعيد 
هنا نرش مقاطع رئيسة منه ليس فقط ألّنه ييضء المناخات السياسّية والفكرّية والثقافّية والفنّية لتلك الفرتة 
بل لما فيه من استباٍق لظواهر سوف تتضّخم يف ظّل العولمة والنيوليربالّية: التسليع والمجتمع االسهتالكّي، 
آفاق  ومن  الرأسمايّل  االقتصاد  من  والشباب  الطاّلب  موقع  االجتماعّي،  االّتصال  واإلعالن وواسئل  المهشد 

التغيري الثورّي، إلخ.

الّطالب يف املوقع الف�شامي

 
ّ
الطالبي الو�سط  اجلارية عن  والدرا�سات  التحليالت  كّل 

نظر  وجهة  ًة 
ّ
مر تتجاوز  مل  الآن.  اإىل  اجلوهري  اأهملت 

الجتماع،  علم  النف�س،  )علم  ة 
ّ
اجلامعي الخت�سا�سات 

علم القت�ساد( فبقيت اإذاً خمطوطة يف الأ�سا�س. ترتكب 

ق 
ّ
تتطر لأّنها  ة« 

ّ
منهجي »خّفة  فورييه  �سّماه  ما  جميعها 

املنظور  متجاهلًة  ة« 
ّ
الأ�سا�سي »الق�سايا  اإىل  بانتظام 

حتجب  الوقائع  ة 
ّ
�سنمي اإّن  احلديث.  للمجتمع   

ّ
ال�سمويل

كّل  نقول  ال�سمول.  تن�سينا  والتفا�سيل  اجلوهرّية  املقولة 

�سيء عن هذا املجتمع عدا ما هو عليه فعاًل: �سلعة وم�سهد.

ة احلديثة يفر�س 
ّ
ة يف ظّل الراأ�سمالي

ّ
ح ال�سنمي

ُ
اإّن مت�رس  

على كلٍّ مّنا ا�ستكانة معّممة. والطالب لي�س مبناأى عن هذا 

 �سوف يتوّله 
ّ
 موؤّقت يح�رّسه لدور نهائي

ٌ
القانون. له دور

 .
ّ
 وحمافظ يف ت�سغيل النظام ال�سوقي

ّ
مبا هو عن�رس اإيجابي

ة تدريب...
ّ
اإْن هي اإّل عملي

ومكانة  حا�رسة  مكانٍة  بني  موّزع  كائن  الطالب   

ة، كلتاهما مر�سومة بطريقة وا�سحة، وهو �سوف 
ّ
م�ستقبلي

له   ي�سمح 
ّ
الف�سامي اإّن وعيه  ة. 

ّ
اآلي يجتاز احلدود بطريقة 

باأن ينعزل يف »جمتمع تدريب«، واأن يجهل م�ستقبله واأن 

 
ّ
حممي حا�رس  اإّياه  مينحه  الذي  ال�سويّف  بالحّتاد  ي�سعد 
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احلقيقة  انقالب  ماآل  ك�سف  من  اأ�سهل  فال  التاريخ.  من 

الّنظر  ي�سعب   
ّ
الطالبي الواقع  القت�سادّية:  اأي  ة، 

ّ
الر�سمي

اليه وجهاً لوجه. يف »جمتمع البحبوحة«، ينتمي الو�سع 

من   %٨٠ يعود  املدقع.  الفقر  جمال  اإىل  للطالب   
ّ
الفعلي

العامل، فيما  اإىل �رسائَح يزيد دخلها عن دخل  الّطالب 

الأجري  ٩٠% منهم ينخف�س دخلهم دون م�ستوى دخل 

املجتمع  بوؤ�س  دون  ما  يبقى  الّطالب  بوؤ�س  اإّن  العادّي. 

ويف  اجلديدة.  للربوليتاريا  اجلديد  البوؤ�س  اأي  امل�سهدّي، 

امل�سبقات  من  ال�ّسباب  من  متزايد   
ٌ
ق�سم فيه  ر 

ّ
يتحر زمٍن 

يف  �رسيعًا  لينخرط  ة 
ّ
العائلي ال�سلطة  ومن  ة 

ّ
الأخالقي

عالقات ال�ستغالل املفتوحة، يحافظ الطالب على نف�سه، 

طائ�سة  م�ستدامة«  ٍة 
ّ
»اأقلي و�سع  يف  امل�ستويات،  كّل  يف 

بع�س  املتاأّخرة  ة 
ّ
ال�سبابي اأزمُته  تتعار�س  وحني  طيعة. 

ُ
وم

تعامله  اأن  تذّمر،  بال  يرت�سي،  فاإّنه  عائلته،  مع  ال�سيء 

ة مبا هو طفل.
ّ
عة التي تدير احلياة اليومي

ّ
�سات املتنو

ّ
املوؤ�س

ة احلديثة تتطّلب من الق�سم الأكرب 
ّ
اإن متطّلبات الراأ�سمالي

من الطاّلب اأن يكونوا »كوادر �سغرية«، اأي ما يوازي وظيفة 

العامل املاهر يف القرن التا�سع ع�رس. اإزاء هذا الذي ي�سهل 

من  ذاك،  اأو  احلّد  هذا  اإىل  الداهم  امل�ستقبل  لهذا  حد�سه، 

�س« عليه بوؤ�س احلا�رس املهني، يوؤِثر الطالب اللتفات 
ّ
»يعو

التعوي�س  اإّن  حتى  ة. 
ّ
وهمي مبفاخر  وتزيينه  حا�رسه  نحو 

ياأتي  فلن  به  التعّلق  ي�ستحّق  ل  اأّنه  حّد  اإىل  نف�سه حمزن 

لذا  الّتفاهة.  بالتاأكيد يف  يغو�س  �سوف  بل  الطروب،  الغُد 

.
ّ
يلجاأ الطالب اإىل حا�رٍس يعي�سه على نحٍو غري حقيقي

، على 
ّ
مبا هو عبٌد �سبور، يظّن الطالب عن نف�سه اأّنه حر  

له. مثله 
ّ
اأّن حرّيته بحجم عبودّية �سال�سل ال�سلطة التي تكب

 
ّ
مثل عائلته اجلديدة، اجلامعة، يظّن نف�سه الكائن املجتمعي

ة« يف حني اأّنه تابٌع مبا�رسة ويف اآن معًا، 
ّ
الأكرث »ا�ستقاللي

العائلة  ة: 
ّ
الجتماعي ال�سلطة  اأنظمة  من  نظامنَي  لأعتى 

والدولة. اإّنه ابنهما املهّذب واملعرِتف باجلميل. وفق املنطق 

 اخلا�سع ذاته، ي�سارك يف كّل قيم النظام واأ�ساليله 
ّ
ال�سبي

وي�ستبطنها. ما كان اأوهامًا مفرو�سة على موظفني، ي�سري 

دة يرّوجها جمهور من املوؤّهلني ليكونوا 
ّ

اإيدلولوجيا متج�س

كوادر �سغرية يف امل�ستقبل.

التعوي�س بالثقافة

الطالب  املدقع،  الفقري  القت�سادّي  و�سعه  من  ب�سبٍب 

�سعيد  لكّنه  عليه.  ح�سد 
ُ
ي ل  عي�س  بنمط  حمكوم 

علي بوؤ�سه التافه اإىل »نط حياة«: 
ُ
با�ستمرار من حاله، ي

ة.
ّ
د والبوهيمي

ّ
الت�رس

ة َيلقى 
ّ
ة الطالبي

ّ
 للحياة اليومي

ّ
اأّن البوؤ�س الفعلي اإّل   

ل:  املف�سّ اأفيونه  تعاطي  ، يف 
ّ
الغرائبي املبا�رس،  تعوي�سه 

الطالب  ي�ستعيد  الثقايّف،  امل�سهد  يف  ة. 
ّ
الثقافي ال�سلعة 

الحرتام.  كّلي  ريد 
ُ
م هو  مبا  موقعه   

ّ
طبيعي نحٍو  على 

باأّي  يدخله  اأن  دون  الإنتاج  موقع  من  قريباً  ولكونه 

»الثقافة  الطالب  يكت�سف   - عليه  م 
ّ
م حمر

َ
فاحَلر  - حال 

»اأّن  اأعِلن فيه  عَجب. يف زمن 
ُ
م �ساهٌد 

ُ
م احلديثة« مبا هو 

على   
ّ
الويف املواِظب  هو  الطالب  يبقى  مات«  قد  الفّن 

الَنِهم  وامل�ستهلك  ال�سينما،  ونوادي  امل�سارح  ارتياد 

»�سيلوفان«  اأغلفة  يف  ع  توزَّ التي  املجّلدة  الفّن  جلّثة 

البحبوحة.  اأّيام  بيوت  رّبات  على  ال�سوبرماركت  يف 

ي�سارك الطالب يف هذا بال حتّفظ، ول اأفكار م�سبقة، بل 

»بيوت  اأّن  فلو  وبينها.  بينه  الالزمة  امل�سافة  و�سع  دون 

الثقافة« ما وِجدْت لكّن الطالب اخرتعها. اإّنه يوؤّكد متام 

التوكيد �سّحة حتليالت اأ�سخف ما اأنتجْته �سو�سيولوجيا 

 
ّ
ة: ا�ستهالك املباهاة والتمييز الدعائي

ّ
الت�سويق المريكي

بني منتجاٍت متماثلة يف تفاهتها.

�س«. 
ّ
»م�سي باأّنه  اآخر  كائن  اأّي  من  اأكرث  الطالب  ي�سعد 

اأّنه بذلك ي�سارك يف امل�سهد ذاته. اإذ ين�سب  لكّنه يجهل 

اأربعني  من  اأبيد  قد  �سار 
َ
لي ال�سخيفة  الأ�سالء  كّل  لنف�سه 

ة 
ّ
ة« والرّدة ال�ستاليني

ّ
ة »ال�سرتاكي

ّ
�سنة بالّنزعة الإ�سالحي

امل�ساّدة للّثورة.

]امُلخِرج  مثل  مثله  احلديث،  املجتمع  نتاج  الطالب   

مناه�سة  ميكنه  ل  كول.  والكوكا  غودار  لوك[  جان 

املجتمع  يف  اجلذرّية  النظر  باإعادة  اإّل  اجلذرّي  ا�ستالبه 

 اأبداً يف احلقل 
ّ
ة نقدّية ل ميكن اأن تتم

ّ
ككّل. وتلك عملي

: فالطالب، بذاته، يّدعي قيمًة مزّيفة، متنعه من اأن 
ّ
الطالبي

الوعي  �سميم  بالتايل يف  فيبقى   ،
ّ
احلقيقي ا�ستالبه  يعي 

د عندما يبداأ الحتجاج �سّد 
ّ
الزائف. لكّن ال�سباب يتمر

�سامل  نقد  فوراً  يناظره  ٌد 
ّ
متر اأّنه  غري  احلديث،  املجتمع 

.
ّ
لل�سلوك الطالبي
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االحتجاج الطالبي

اأن  واقعه، يجب   / وراء حتّققه  الفكر  ي�سعى  اأن  ل يكفي 

ي�سعى الواقع نحو فكره.

للثورة  امل�ساّدة  والرّدة  ال�سبات  من  طويلة  فرتة  بعد   

من  جديدة  حقبٌة  �سنوات،  ب�سع  منذ  ترت�سم،  الدائمة، 

جمتمع  لكّن  ال�سباب.  هو  حاملها  اأّن  يبدو  الحتجاجات 

امل�سهد، يف ت�سوره عن ذاته وعن اأعدائه، هو الذي يفر�س 

ُيرِجع  وهو  والتاريخ.  العامل  لفهم  ة 
ّ
الإيديولوجي املقولت 

 الأ�سياء وينطوي 
ّ

 ي�سري
ّ
كّل ما يجري فيهما اإىل نظاٍم طبيعي

يف  النظام  هذا  جتاوز  تعلن  ة 
ّ
حقيقي حديثة  منتجات  على 

نط  �سّد  ال�سباب  د 
ّ
متر اإّن  ة. 

ّ
الوهمي اجِلّدة  من  مغلق  اإطاٍر 

الإرها�س  اإّل  الواقع  يف  لي�س  عليهم  املفرو�س  احلياة 

على  يعانون  الذين  جمموع  ي�سمل  �سوف  اأو�سع  بانقالٍب 

نحٍو متزايد من ا�ستحالة العي�س، اأي اإّنه مقّدمة حلقبة الثورة 

ة، التي 
ّ
الآتية. لكّن الإيديولوجية املهيمنة واأجهزتها اليومي

اأن  اإّل  ت�ستطيع  ل  الواقع،  لت�سويه  بة 
ّ
جمر اٍت 

ّ
باآلي ت�ستعني 

مقولة  �سبه  اإىل  ة 
ّ
احلقيقي ة 

ّ
التاريخي احلركة  هذه  تخت�رس 

اأن  ال�سباب، حيث يفرت�س  ة هي فكرة 
ّ
ة - طبيعي

ّ
اجتماعي

ْب 
َ

ين�س وهكذا  اجلوهرّي.  ال�سباب  طبع  من  جزء  د 
ّ
التمر

ينبعث  لل�سباب،  الأبدّي  د 
ّ
التمر اإىل  د 

ّ
التمر �سباب  جتديُد 

اً يف كّل جيٍل ويخبو عندما »ينخرط ال�ساّب يف الإنتاج 
ّ
حي

ة«.
ّ
اجلّدي ويف الن�ساط الهادف اإىل اأهداف حمّددة وحقيقي

َنفٍخ  مو�سوع  يزال،  ول  ال�سباب«،  د 
ّ
»متر كان  لقد   

عر�س 
ُ
ي ممكٍن  د« 

ّ
لـ»متر م�سهداً  منه  جعل   

ّ
حقيقي  

ٍّ
اإعالمي

علينا ق�سَد التاأّمل لكي ُننع من اأن نعي�سه، مبا هو املجال 

النظام  لت�سغيل  وال�رسورّي   - �سلفًا  امل�ستوَعب   - ال�ساّذ 

املجتمع  املجتمع يطمِئن  د �سّد 
ّ
التمر اإّن هذا   .

ّ
الجتماعي

اً، يف اإطار التمييز الذي 
ّ
لأّنه حمكوٌم عليه اأن يبقى جزئي

�س له »م�ساألة« ال�سباب - مثلما توجد م�ساألة املراأة، 
ّ
تتعر

 اإّل 
ّ
د اأّل ي�ستمر

ّ
اأو م�ساألة ال�سود - وحمكوم على ذاك التمر

لفرتة حمّددة من العمر. يف الواقع، اإذا كان ثّمة من م�ساألة 

لهذا  العميقة  الأزمة  املجتمع احلديث، فهي  ة« يف 
ّ
»�سبابي

املجتمع الذي ي�ست�سعرها ال�سباّب بحّدٍة اأكرب من �سواهم. 

احلديث  املجتمع  هذا  نتاج  لأّنها  حديثة،  امل�ساألة  هذه 

اأم جلهة  فيه،  امل�رسوط  الندماج غري  اأكان جلهة  بامتياز، 

رف�سه رف�سًا جذرّيًا. ما يجب اأن يفاجئ لي�س اأّن ال�سباب 

د، واإّنا اأّن »الرا�سدين« هم على هذا القدر من اخلنوع. 
ّ
يتمر

: ذلك 
ّ
اأ�سطورّياً، اإّنا هو تف�سري تاريخي هذا لي�س تف�سرياً 

كّل  وابتلع  اأنواعها  على  الهزائم  خرب  ال�سابق  اجليل  اأّن 

اأكاذيب فرتة التفّكك املعيبة للحركة الثورّية.

الر�سم لأندريه برتران 

وقد ن�رس يف الن�سخة 

النكليزية من املن�سور 

»عن البوؤ�س يف

الو�سط الطالبي«،

العام ١٩٦٦
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ّ
ال�شباب وهٌم دعائي

ة 
ّ
اإعالني اأ�سطورًة  »ال�سباب«  ي�سّكل  بذاته،  اإليه  منظوراً 

تعبري  هم  مبا  الراأ�سمايّل،  الإنتاج  بنمط  الرتباط  وثيقَة 

ة لل�سبيبة 
ّ
ته. اأمكن اإعطاء تلك الأولوّية الوهمي

ّ
عن دينامي

ة الثانية 
ّ
عيد احلرب العاملي

ُ
ب�سبب اإعادة انطالق القت�ساد ب

يف  طواعية  الأكرث  امل�ستهلكني  من  كاملة  فئٍة  وانخراط 

ال�سوق، وهو دور لل�سباب منحهم بطاقة هوّية يف املجتمع 

امل�سهدّي. لكّن التف�سري الغالب للعامل عاد ليتناق�س مع 

 )لأّنه متاأّخر عنه(، وهنا 
ّ
الواقع القت�سادّي - الجتماعي

يقاَوم  ل  زخم  توكيد  اإىل  املبادرون  هم  حتديداً  ال�سباب 

 
ّ
اليومي َجر  ال�سَّ �سّد  عفوّياً  املنتف�سون  وهم  للعي�س 

والوقت ال�سائع الذي ل يزال املجتمع القدمي ينتجه عرب 

دة من ال�ّسباب 
ّ
اأ�سكال احلداثات املختلفة. اإّن الفئة املتمر

ة 
ّ
احلالي لالأو�ساع  القاطع  اجلذرّي  ف�س 

ّ
الر عن   

ّ
تعرب

. واإّن 
ّ
اإّن رف�سها عدمي لكّنها ل متلك منظورًا لتجاوزها. 

اإّل على النطاق  هذا املنظور قيد البحث وهو لن يتبلور 

النظرّي وتنظيم  النقد  . يتعنّي عليه حتقيق جتان�س 
ّ
العاملي

ًا.
ّ
هذا التجان�س عملي

ال عودة اإىل خلف

ع يجعل من امل�ستحيل كل عودة اإىل وراء  يجب اإنتاج و�سْ

ًا يعني اأن ت�سري على َوقع خطى الواقع«. 
ّ
»اأن تكون طليعي

اإّن الّنقد اجلذرّي للعامل احلديث يجب اأن يكون مو�سوعه 

 ،
ّ
الآن ال�سمول. ويجب اأن يرتبط بال فكاك مبا�سيه احلقيقي

ره. فمن اأجل 
ّ
على ما هو عليه يف احلقيقة، وعلى اآفاق تطو

من  وبالبداهة  الراهن،  العامل  حقيقة  اإعالن  من  التمّكن 

اأجل بلورة م�رسوع النقالب ال�سامل عليه، يجب التمّكن 

بطريقٍة  النظر  اأي   ،
ّ
املخفي العامل  تاريخ  كّل  ك�سف  من 

رة من اخلرافة، نظرة جذرّية اأ�سا�ساً، اإىل تاريخ كّل 
ّ
متحر

قرن  من  اأكرث  منذ  افتتحها  التي  ة، 
ّ
الأممي الثورّية  احلركة 

بروليتارّيو بلدان الغرب، يف»هزائمها« كما »انت�ساراتها«.

بحداثته  نف�سه  يهّنئ  الذي  امل�سيطر،  املجتمع  اإّن   

اأن  ي�ستطيع  عّمن  البحث  الآن  عليه  ينبغي  امل�ستدامة، 

الذي   
ّ
احلداثي الّنفي  عن  يبحث  اأْن  اأي  احلديث،  يبادله 

اأن يدفنوا موتاهم  ابتدعه هو نف�سه: »لنرتك الآن للموتى 

احلركة  اأوهام  من   
ّ
العملي ر 

ّ
التحر اإّن  عليهم«.  يبكوا  واأن 

التي  الأ�سباح  من   
ّ
الثوري الوعي  ر 

ّ
حتر يعني  ة 

ّ
التاريخي

مهّماٍت  تواجه  ة 
ّ
اليومي احلياة  ثورة  واإّن  م�سجعه،  تق�ّس 

ارة ينبغي عليها ال�سطالع بها. املطلوب اإعادة ابتكار 
ّ
جب

الثورة، مثلها مثل احلياة التي تب�رّس بها. اإذا كان امل�رسوع 

املجتمع  اإلغاء  م�رسوع  اأي   - كان  كما  يزال  ل  الثورّي 

مل  ظّلها  يف  ينمو  التي  ال�رسوط  لأّن  فذلك   -  
ّ
الطبقي

ل جذرّياً يف اأّي مكان بعد.
ّ
تتحو

الثورة عيد

اإّن �سيطرة الب�رس الواعية على التاريخ الذي ي�سنعونه متّثل 

ذلك امل�رسوع الثورّي. التاريخ احلديث، مثله مثل التاريخ 

ة، هو احل�سيلة، غري 
ّ
املا�سي، هو نتاج املمار�سة الجتماعي

�سيطرتها  حقبة  ة. يف 
ّ
الإن�ساني الن�ساطات  لكّل  الواعية، 

اإّن  امل�سهد.  جديداً:  دينًا  ة 
ّ
الراأ�سمالي اأنتجت  ة، 

ّ
ال�سمولي

... ومثلما  امل�سهد هو حتقيق الإيديولوجيا على الأر�س. 

كان »نقد الدين« هو ال�رسط الأّول لكّل نقد، فاإّن »نقد 

امل�سهد« هو الآن ال�رسط الأّول لكّل نقد.

ي�ستخدم  واأن  ر، 
ّ
يتحر اأن  احلديث  للتاريخ  ميكن  ل   

من خالل  اإّل  ول حت�سى،  تعّد  ل  التي  منجزاته  ية 
ّ
بحر

ال�سلطة على ظروف  ال فاقدي 
ّ
العم التي ينبذها:  القوى 

مثلما  ومنتوجاتها.  ن�ساطاتهم  معنى  وعلى  حياتهم، 

كانت بروليتاريا القرن التا�سع ع�رس وريثة الفّن احلديث 

ة، فاإّنها الآن لن ت�ستطيع اأن 
ّ
ل نقٍد واٍع للحياة اليومي

ّ
واأو

يف  والفل�سفة  الفّن  حتّقق  اأن  دون  بنف�سها  نف�سها  تلغي 

ة واحدة، 
ّ
العامل، وتغيري احلياة مهم اإّن حتويل  الآن ذاته. 

اإلغاء  يرافقان  اللذان  املنف�سلني  غري  ال�سعاران  وهما 

هو  مبا  احلايل  املجتمع  وحّل  طبقة،  هي  مبا  الربوليتاريا 

ية وقد بات 
ّ
ملكوت ال�رسورة، والرتقاء اإىل ملكوت احلر

ة 
ّ
احلر البناء  واإعادة  اجلذرّي  النقد  اإّن  الإمكان.  ز 

ّ
حي يف 

امل�ستَلب  الواقع  فر�سها  التي  م 
َ
والقي ات 

ّ
ال�سلوكي لكّل 

يف  ر 
ّ
املتحر والإبداع  الأق�سى،  احلّد  برنامج  ي�سّكالن 

الوحيد  ال�ِسعر  هو  واأحداثها  احلياة  حلظات  كّل  بناء 

الذي ي�ستحّق العرتاف به، ال�ِسعر الذي يبتدعه اجلميع، 

الثورات  اإّن  الثورّي.  املهرجان  بداية  هو  الذي  ال�سعر 

التي  احلياة  لأّن  تكون،  ل  اأو  اأعياداً  تكون  الربوليتارّية 

تره�س بها �سوف تولد هي ذاتها حتت رايات الأعياد. اإّن 

ة للعيد، ذلك اأّن العي�س دون 
ّ
ة النهائي

ّ
اللعب هو العقالني

وقٍت �سائع وال�ستمتاع دون قيود، هي القواعد الوحيدة 

التي يعرتف بها العيد.

أن تكون طليعيا يعني أن تسير على وقع خطى الواقــــــــــــــع.
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أيار ١968
يف هذا الزمن، سيدي*

روجيه عاّسف

مؤلف وُمرج
مرسحّي، لبنان.

نكن  مل  الزمن  ذلك  اإّننا يف  دي، 
ّ
�سي لك،  اأقول  اأن  يجب 

دي، مل نكن نحلم، كما نحيا.
ّ
نحلم، �سي

كان لنا �سعر طويل، كّنا ندّخن �سجائر »جيتان«، كّنا   

نحكي، نحكي، لأّن الكلمات كانت ندّية، طافحة باملعنى: 

حرّية، م�ساواة، ثورة. عندما نكون ماليني نحلم يف الوقت 

ذاته، لن يعود ذلك حلماً، ي�سري اأن نحيا اليوم ما كّنا نريد 

اأن نحياه غداً، جميعنا معًا.

نكن  الزمن، مل  ذلك  دي، يف 
ّ
�سي لك،  اأقول  اأن  يجب   

دي، ل، مل نكن جمانني، كّنا نتعا�سق.
ّ
جمانني، �سي

اآخر.  �سيٍء  اأّي  قبل  الأفكار  �سيء.  كّل  نتقا�سم  كّنا   

لها  الأفكار  لالنتقاد،  �س 
ّ
تتعر �س، 

َ
متار ك، 

ّ
تتحر والأفكار 

الأر�س  تخرق  وحكايات،  تاريخ  من  وتتغّذى   
ٌ
جذور

وتنت�سب، وتربعم اأينما كان، فيكون لها اأغ�سان واأوراق 

ابنة  اإّنها  اجلامدة،  الأفكار  يف  توجد  ل  احلقيقة  وثمار. 

ح�سب  العامل  قولبة  تريد  ات 
ّ
اأقّلي برامج  ل  ال�رسورة، 

ن منهم ال�سعب، 
ّ
مثالها، اإّنها فعل ماليني الب�رس الذين يتكو

لْت اإىل واقع.
ّ
ة وقد حتو

ّ
اإّنها ال�رسورة التاريخي

يف  نتحّدث  كّنا  مثلما  اأحتّدث  اإيّن  دي، 
ّ
�سي اعذرين،   

تكون  هكذا  لكن  بلى،  فال�سفة،  جميعاً  كّنا  الّزمن،  ذلك 

ة، كّل 
ّ
الّثورات، ت�سري الفل�سفة فيها �رسورًة مطلقة، يومي

الثورة، ل كما هو احلال يف  الدماغ ت�ستغل خالل  خاليا 

ة، حيث تعطي �سوتك فال يبقى لك �سيء 
ّ
ظّل الدميقراطي

 
ّ

تغري اأن  النتخابات  اأمكن  لو  الأحوال،  كّل  يف  تقوله. 

الأمور فعاّل، لكانوا منعوها.

كانت  الّزمن،  ذلك  يف  دي، 
ّ
�سي اأخربك،  اأن  يجب   

ت�ساغب  باري�س  يف  ني 
ّ
اللبناني الطاّلب  من  جمموعة 

»املدينة  يف  النبيل«  »الربجوازّي  ة 
ّ
مل�رسحي عر�ٍس  �سّد 

ة«، كانوا ي�سيحون »ي�سقط الربجوازّيون! ي�سقط 
ّ
اجلامعي

النبالء«، فاألغي العر�س.

دي، يجب اأن تعلم اأّننا يف ذلك الّزمن مل نكن 
ّ
اأي نعم، �سي  

دي، كّنا ن�سحك / �ساخرين.
ّ
مهّذبني، مل نكن مهّذبني، �سي

امل�رسح،  على  بالثورة  قمنا  بريوت،  يف  يوٍم  ذات   

»الكتاب  رفْعنا  ة، 
ّ
الفل�سطيني ات 

ّ
الكوفي اعتمرنا  دي، 

ّ
�سي

باليمنى.  امل�سمومة  والقب�سة  الي�رسى  باليد  الأحمر« 

واأن�سدنا  ون 
ّ
الإ�رسائيلي اجلنود  جاء   

ّ
ثم احلكومة  واأ�سقْطنا 

غيفارا  لت�سي  الكلمات  نوت«،  اأن   
ّ
هم »ما  وجوههم  يف 

 يف الفجر، 
ّ
ترجمها ع�سام حمفوظ وحّلنها وليد ُغلمية. ثم

حلب.
ّ

نزلنا اإىل و�سط املدينة و�رسبنا كوبًا من ال�س

كان  الزمن،  ذلك  اإّنه يف  دي، 
ّ
�سي لك،  اأقول  اأن  يجب   

و�سط املدينة لنا.

�سوف  قرن،  بعد  �سنوات،  ع�رس  بعد  غداً،  يوم،  ذات   

اأّن الأفق يبتعد عندما  دي. نعم، اعرف 
ّ
الثورة، �سي نعلنها 

نتقّدم �سوبه. لكّن اإعالن الثورة هو و�سيلة حياة يف اأّيامنا 

فيها  ت�سمع  ة 
ّ
مر كّل  مظلمة،  فيها  ت�ساهد  ة 

ّ
مر فكّل  هذه. 

له  ه 
َ
ب
ّ
�سب اإن�سان  عذاب  على  فيها  ت�سهد  ة 

ّ
مر كّل  كذبة، 

 ،
ّ
ملدين ع�سكرّي  لطفل،  بالغ  لمراأة،  رجٌل  اآخر:  اإن�سان 

]كّلما  اآخر،  ملوؤمن  موؤمن   ،
ّ
لوثني موؤمٌن  لأ�سود،  اأبي�س 

د، 
ّ
ة: متر

ّ
لً، متعّطالً من عمل، لجئاً، �سحي

ّ
�ساهدت[ مت�سو

ب�سع  ع�ست  قد  تكون  اأّنك   
ّ
املهم  ،

ّ
هم ما  كثرياً،  اأو  قليالً 

حلظات اأو ب�سع �ساعات من فرح ذلك الّزمن.

يجب اأن اأقول لك، اإّنه يف ذلك الزمن، مل نكن َنهرم،   

دي، مل نكن نهرم، كّنا خالدين.
ّ
�سي

دي، اأّنه قد �سقط عدٌد من املوتى، موتى 
ّ
بلى، اعلم، �سي  

اأو  اأثرى،  بع�سهم  ذلك،  اعلم  بلى،  اأحياء،  وموتى  اأموات 

واأنت،  اأنا  اأفراد.  �ساأن  لي�ست  الثورة  لكّن  وزيراً،  �سار 

والأفكار  الأفكار،  ت�سنعها  الثورات  اإّنا  اأفراد،  دي، 
ّ
�سي

ر تولد كالّنبات 
َ
ر، توجد �سو

َ
و تعي�س اأكرث من الب�رس. وال�سّ

اإّن  الّذاكرات.  اإىل  وتفيء  املت�سّققة  اجلدران  تلك  على 
م�ستوحاة من اأغنية   

*
جلاك بريل.
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افات »�سوليدير« جترف كّل �سيء، اجلدران والأزهار، 
ّ
جر

لكّن ال�سور باقية.

دي، اإّننا مل نكن فقراء يف ذلك 
ّ
يجب اأن اأقول لك، �سي  

دي، مل نكن فقراء، كّنا �سعراء.
ّ
الّزمن، �سي

 
ّ
ت�سيكي طالٌب  هو  تتذّكره؟  هل  بال�س،  يان  مثالً،  خذ   

عمره 2١ �سنة، يدر�س الفل�سفة. عندما كان ربيع براغ يلفظ 

مُتَع�س  مثلما  الثورة،  متع�س  ة 
ّ
ال�سوفييتي والدباّبات  اأنفا�سه، 

ر اأن يحرتق بالّنار يف �ساحة 
ّ
قّطة املجارير يف ال�سارع، قر

املكتوبة  ر�سالته  ة. 
ّ
حي �سعلة  يرك�س،  كان  »ڤن�س�سال�س«. 

. كلماته الأخرية يف امل�ست�سفى 
ّ
دعوة اإىل الإ�رساب امل�ستمر

 اأكرث من ذلك... م�ستحيل... على الإن�سان 
ّ
»ل ميكن اأن اأ�ستمر

يعد  مل  ذلك  ولعّل  امل�ستطاع...  قدر  ينا�سل   / يقاتل  اأن 

بامل�ستطاع هنا...«. بعد ع�رسين �سنة من ذلك، العام ١٩٨٩، 

هناك من �سمع نداء بال�س، ح�سدت »ثورة املخمل« مئات 

 / ال�ستبدادّي. 
ّ
الألوف من الّنا�س واأ�سقطت النظام ال�سمويل

، انُتخب رئي�ساً للجمهورّية.
ّ
ڤاكالڤ هاڤيل، خمرج م�رسحي

مل  الزمن،  ذلك  يف  اإّنه  دي، 
ّ
�سي لك،  اأقول  اأن  يحب   

دي، كّنا 
ّ
ني، ل، �سي

ّ
ني، ول ت�سيكي

ّ
ني، ول فرن�سي

ّ
نكن لبناني

ة جمعاء.
ّ
الإن�ساني

 اأ�سقر متجّعد ا�ستعل ليلة 
ٌ
دي، ل، اأم�س، �سعر

ّ
اليوم، �سي  

ة يف ال�ساد�سة ع�رسة من عمرها �سفعْت 
ّ
عيد امليالد، �سبي

اً. عهد متيمي يف ال�سجن، لكّن خ�سالتها 
ّ
جندّيًا اإ�رسائيلي

ال�سقراء املتجّعدة مل تخمد نارها.

دي؟
ّ
هل �سوف التقيك بعد ع�رسين �سنة، �سي  

الوقت متاأّخر، يجب اأن تعود اإىل بيتك.  

ت�سبح على خري، �سيدي، غداً �سيكون يومًا جميالً.  
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جريار-پاري كالفيل

فن عام ١968خرٌي من ال يشء

مصّمم غرافيكّي 
اجتماعّي.اشرك يف 
حمرتف كلّية الفنون 
الزخرفّية يف
أّيار/مايو عام ١968 
ثّم انضّم إىل بيار برنارد 
وفرانسوا مياهي 
لتأسيس جمموعة 
»غرابوس« وهو اليوم 
عضو يف مجعّية
Ne pas plier«
يرجى عدم الطوي«.

والع�رسين  ابعة 
ّ
الر مايو عام ١٩٦٨، كنُت يف   / اأّيار  يف 

اأعمل  الدرا�سة،  من  متاماً  فرغت  قد  وُكنُت  العمر.  من 

 يف ا�ستوديو لالزياء. كانت 
ّ
 ومدير فّني

ّ
كر�سام غرافيكي

بداأت  عندما  اأتها. 
ّ
تبو التي  الأوىل  الوظائف  اإحدى  هذه 

ة 
ّ
الحتاللت، نحو منت�سف �سهر اأّيار / مايو، ق�سدُت كلي

 املل�سقات يوازي 
ُ
ة Arts Déco حيث اإنتاج

ّ
الفنون الزخرفي

الأوىل،  اجلميلة. يف  الفنون  ة 
ّ
كلي ينتج يف  ما  وتريته  يف 

 لطاّلب فرن�سا. 
ّ
 القوّي لالحّتاد الوطني

ّ
برز احل�سور النقابي

ٌل 
ّ
يف ال�سنوات ال�سابقة، وخ�سو�ساً عام ١٩٦٧، ظهر حتو

اإىل  التطبيع،  وطقو�س  املو�سيقى  كّل  الفولكلور،  على 

�سّد  اأو  فيتنام،  مع  ت�سامن  ات 
ّ
فعالي اأو  ة 

ّ
نقابي ن�ساطاٍت 

ة يف الذاكرة. كان 
ّ
حرب اجلزائر، التي كانت ل تزال حي

�ساً: مل يخرج من العَدم.
ّ
الو�سُع م�سي

مع  تعارف  قد  مّنا  البع�س  كان  الواقع،  اأر�س  على   

يف  اأو  باري�س  يف  الدرا�سة  فرتة  خالل  التقينا  اإذ  بع�ٍس 

الطاّلب  يكن  مل  وار�سو.  يف  اجلميلة  الفنون  ة 
ّ
اأكادميي

ة بل ارتادها اأي�ساً العديد 
ّ
وحدهم الذين ارتادوا الأكادميي

من الطاّلب الُقدامى الذين اأ�سبحوا حُمرَتفني. اأ�سدقائي 

اإىل  بولندا  يف  اأي�ساً  هو  در�س  الذي  برنارد،  بيار  هناك: 

ل  الذي  مياهي  وفران�سوا  توما�سف�سكي،  هرنيك  جانب 

ة.
ّ
ة الفنون الغرافيكي

ّ
اً يف كلي

ّ
يزال طالباً وم�سوؤولً نقابي

وميكن القول اإّنني كنت بالأحرى منتَج �سوٍر ي�سارك   

احلركة  يف  منه  اأكرث  املحرتف  يف  املل�سقات  اإنتاج  يف 

املناق�سات  بع�س  بالّتاأكيد  ح�رست  ذاتها.  بحّد  ة 
ّ
الطالبي

اأي�ساً يف بع�س التظاهرات.  العاّمة و�سارْكت  ات 
ّ
واجلمعي

قائداً  اأكن  مل  اأّنني  بيد  الكربى،  الأحداث  يف  �ساركُت 

نة، كنت 
ّ
اإطالقاً لأّي ن�ساط. عندما يتعلّق الأمر ب�سورة معي

اأتكّلم لأّنه ل بّد من العرتاف باأّن لنا خربًة يف هذا املجال، 

 بعد زيارتنا 
ّ
�سم الغرافيكي

ّ
واأّن لنا ممار�سًة خمتلفًة يف الر

بولندا. كذلك، كنا نتمّتع باجلراأة!

زْت تلك احلقبة باحلبور. ففي عام ١٩٦٨، ُفِتَح الباب 
ّ
متي  

ة التالعب بالكلمات 
ّ
اأمام حرّية التعبري، فربزْت قو وا�سعاً 

وخماطرها. يتحادث الّنا�س يف ال�سارع. هناك ح�سد: تاأتي، 

الآخر  معرفة  ُف�سول  ُتناِق�س.  اأن  ميكنك  وتعرت�س،  حتتّج 

كات 
ّ
التحر عن  الّنظر  ب�رسف  بِهج! 

ُ
م وهذا  �ساهى. 

ُ
ي ل 

الُكربى، والتظاهرات احلا�سدة، وامل�ساريع ال�سخمة، هناك 

ل يتمّثل يف اإثارة اخلوف يف نفو�س الطبقة الربجوازّية، 
ّ
حتو

واحتالل ال�سارع، وحتقيق الن�رس، وجت�سيد اأق�سى درجات 

اجلنون، وبّث ال�ِسعر يف ال�سيا�سة واحلياة...

انا اأمار�س �رشاع الطبقات

اإىل جانب عملي، اكت�سفُت بيئًة لي�ست بيئتي. �سبق يل اأن 

الن�سيج،  م�سانع  عامالت  خالل  من  الآخر  الوجه  راأيُت 

الواقفات بال�سّف اأمام اآلتهّن، يف اأرداأ ظروف ال�ستغالل. 

والداي  لها  خ�سع  التي  الظروف  ت�سبه  ظروفاً  كانت 

والدي. وهكذا،  ها 
َ
َخرِب التي  البطالة  عن  العامالن ف�سالً 

، مع العلم اأّنني كنت 
ّ
تفّتحت عيناي على ال�رساع الطبقي

مقبولة.  عمل  و�رسوط   
ٌ
اأجر يل  ما،  نوعاً  ٍد 

ّ
جي و�سع  يف 

قبلة  اأنَت  ال�ساّب،  الفّنان  اأنَت  العمل،  رّب  اإىل  بالن�سبة 

ج امللك. وهذا الو�سع يجعلك 
ّ
الأنظار، فكاأّنك نوعاً ما مهر

را�سياً �رسيطة اأن تكون م�سّمم الغرافيك يف اخلدمة، وقد 

اأرباب العمل،  اإىل  اختربت ذلك يف تلك احلقبة. بالن�سبة 

 
ّ
الفّني مديرهم  ي�سارك  اأن  د 

ّ
اجلي من  كان  خرية، 

ّ
لل�س ويا 

ة املعاِر�سة.
ّ
ك، مع مل�سقاته الحتجاجي

ّ
ال�ساّب يف التحر

ل الأجواء. وقد متّكنا من اأن نتناول ببهجٍة  ال�سعادة ُتَظلِّ  

ة. يف 
ّ
املوا�سيع �سعرّية و�سيا�سي اأكرث  اأمكن من  ما  غامرٍة 

ة، 
ّ
 باحلرّية اجلن�سي

َ
ِمي

ُ
وقٍت لحٍق،اأنتج العام ١٩٦٨ ما �س

لكن مع ذلك ل بّد من تلطيف هذا التعبري، نظراً للذكورّية 
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ال�رسائح  بع�س  اإىل  بالن�سبة  التي ظّلت عنيفة.  امل�سيطرة 

الذكورّية  الهيمنة  هذه  مبمار�سة  ذلك  �سمح  ة، 
ّ
الجتماعي

على نحٍو اأ�سهل بكثري، واأميُل اإىل القول، من خالل ثقافة 

العالقة  ممار�سات  من  ذلك  زاد  واإن  حتى  مزّورة.  حرّية 

ة. كانت حرّية الأج�ساد ل تزال بحاجٍة اإىل اإجناز.
ّ
اجلن�سي

ني اإىل 
ّ
 الكثري من الفّنانني واحلرفي

ّ
عموماً، َدَفع هذا اجلو  

. وقد اأتاح ذلك 
ّ
التالقي، ما �سمح بت�رسيع العمل اجلماعي

»غرابو�س«  الغرافيك  م�سّممي  جمموعة  تاأ�سي�س  بالتايل 

Grapus مع بيار برنارد وفران�سوا مياهي. لكن هذا لي�س كّل 

�سيء. ففي الوقت الذي كّنا ننجز فيه املل�سقات، كّنا نعي 

�رسورة تنظيم درا�ساتنا ومهنتنا. ُعدُت اإىل بولندا لأعاين 

اأ�ساليب الدرا�سة التي كانت خمتلفة عنها يف فرن�سا. وذهب 

حزيران  �سهر  يف  ذلك  حدث  اأخرى.  اأماكن  اإىل  اآخرون 

ب�سفته  مياهي،  فران�سوا  كان  مبا�رسًة.  بعده  اأو  يونيو،   /

يف  ع�سواً  فرن�سا«،  لطاّلب   
ّ
الوطني »الحّتاد  يف  م�سوؤولً 

جلان اإ�سالح التعليم. وقد اأف�سى ذلك اإىل تاأ�سي�س »معهد 

ت�سّكلت  ثالثة  حلقة  عن  عبارة  وهو   ١٩٦٩ عام  البيئة« 

»اأومل« يف  �سارع  العليا« يف  املعّلمني  على غرار »مدر�سة 

اأي�ساً عن مدر�سة»بوهاو�س«. يف تلك  املنبثقة هي  اأملانيا، 

اأي�ساً:  هنا  ة 
ّ
و�سيا�سي ة 

ّ
اجتماعي انق�سامات  احلقبة، ظهرت 

منا�سلني  اأ�سبحنا  متوا�سعة،  اأ�سوٍل  من  الطالب  نحن 

ني، اأرْدنا لالأو�ساع وال�سهادات اأن تدوم. اأّما الطالب 
ّ
�سيوعي

لياأبهوا:  كانوا  فما  ال�سغار،  الربجوازّيني  من  الي�سارّيون 

ف�رسبوا  ني 
ّ
للراأ�سمالي منهم  ني 

ّ
لل�سيوعي  

ً
عداء اأكرث  كانوا 

مل  واأخرياً،  عامني.  غ�سون  يف  �سيء  بكل  احلائط  عر�س 

يكونوا وحدهم طبعاً َمن ن�سفوا هذه التجربة: راأت ال�سلطة 

اأي�ساً اأّن هذه املغامرة تفوح منها رائحة املوؤامرة.

اأّيار / مايو عام ١٩٦٨،  لكن بالعودة اإىل الوراء: يف   

اإىل  اأي�ساً  النظر  من  بّد  ل  ة، 
ّ
الغرافيكي الفنون  ة 

ّ
كلي يف 

عّدة. يف  طوابق  من  مدر�سة  اإّنها  ة. 
ّ
اجلمالي اإىل  الديكور، 

بالأجزاء  نحتفظ  كّنا  ال�سرييغراف.  م�سغٌل  الرابع  الطابق 

املتبّقية من لفافات ال�سحف الكبرية وجنعل هذه اللفافات 

بيت  يف  الأ�سفل  اإىل  الرابع  الطابق  من  تتدىّل  الطويلة 

ها ونل�سقها على الفور... كان لكّل واحٍد   نق�سّ
ّ
ال�سالمل. ثم

فتدور  العاّمة،  ة 
ّ
اجلمعي اأثناء  ليعر�سه  ر�سمٍ  م�رسوع  مّنا 

املحرتف،  اإىل  نعود  عندما  ولحقاً  كثرية.  نقا�ساٌت  حوله 

كّنا نفعل ما يحلو لنا، هذا هو املبداأ. يعود القرار اإىل من 

ة مبا�رسة من دون اأن 
ّ
نجز العمل. اإّنها باخت�سار دميقراطي

ُ
ي

ة مبالغة.
ّ
تكون توجيهي

متعة الت�شارك

والذي  ة، 
ّ
١٩٦٨ال�سعبي عام  حمرتفات  يف   

ّ
املهم العن�رس 

غالباً ما ُيحَذف من روايات تلك احلقبة، هو الرتويج والن�رس. 

بادئ ذي بدء، �سحيٌح اأّن هناك فو�سى �سَور يف كّل مكان، 

اإّل اأّنها فو�سى حميدة. وهذا ما يحفز على التفكري، والتذّوق 

عام  مل�سقات  اإىل  ننظر  النظرة. عندما  و�ساعرّية  النقدّي، 

من»الر�سوم  الكثري  جند  منها،  البع�س  با�ستثناء   ،١٩٦٨

تعطي  التي  هي  بينها  جتمع  التي  العالقة  لكّن  ال�سغرية«. 

هذه الر�سوم معناها. اإّن متعة ل�سق هذه ال�سور وال�ستحواذ 

ذلك  اكت�سفنا  و�سنعها.  ابتكارها  متعة  قْدر  قوّية  عليها 

ة 
ّ
جمعي يف   

ّ
ثم »غرابو�س«،  يف  وحفظنا،  اللحظة  تلك  يف 

ة �رسوط الرتويج والن�رس. 
ّ
»يرجى عدم الطوي«، مدى اأهمي

للجميع«  اأو»احللم  الطبقات«  »�رساع  �سعار  نن�رس  عندما 

ثّمة بهجة  موؤّلفي فكرة وممّثليها.  التظاهرات، ن�سبح  اأثناء 

ة يف هذا اللقاء، يف العالقة الفاعلة ويف الت�سارك.
ّ
حقيقي

ة. درد�سات يف 
ّ
متحور عام ١٩٦٨على امل�ساركة اجلماعي  

كّل مكان. اإىل جانب التظاهرات والقمع والفولكلور طبعاً. 

الأحيان، وعنٌف  بع�س  الطاّلب يف  العنف �سّد  عن  ف�سالً 

ت�سديد يف حّدة  اأي�ساً  اأو حتى  العّمال.  �سّد  اأقّل و�سوحاً 

عبارة  العمق،  يف  اأّنه  حني  يف  حفظناه،  ما  هذا  اخلطابات. 

كما  ومتاماً  مكت�سباتها.  وعن  مذهلة  عّمالية  ن�سالٍت  عن 

ّيات 
ّ
بناء احلر العّمال يف امل�سانع املحتّلة يفّكرون يف  كان 

على  لعملنا  املمكنة  الظروف  ل 
ّ
نتخي نحن  كّنا  وامل�ساواة، 

الأ�سكال وعلى اللغة. تعّلق الأمر ببناء ال�سيا�سة وامل�رسوع 

والتعليم. ذلك كّله فيما نحن نت�سّكع بجدّية.

اأْن متار�س الثورة يعني ابتكار اجلديد. هنا كّنا يف �سياق   

الذي  الربود  هذا  ال�سابق  نعهد يف  مل  البتكارّي.  البحث 

عرفناه منذ ذلك احلني. عام ١٩٦٨، ظهرت رغبٌة يف اللعب، 

�رسوط  من  جزءاً  الف�سل  وكان  توّقف  بال  الختبار  يف 

اأو لرتكاب  للوقوع يف اخلطاأ،  يوماً  ناأبه  الّنجاح. مل نكن 

ب حّظنا. وكانت حيوّية 
ّ
حماقة ج�سيمة. كّنا ننتج، كّنا جنر

. كانت اجلودة كامنًة 
ّ
رهيبة تفي�س عن مفهوم العمل الفّني

يف  كانْته  ما  قْدر  التبادل  ات 
ّ
عملي ويف  امل�سرية،  هذه  يف 

ال�سورة بحّد ذاتها.

الفشل  وكان  توقف  بال  االختبار  في  رغبة  ظهرت   ،١٩٦٨ عام 
الخطأ. في  للوقوع  يوما  نأبه  نكن  لم  النجاح.  من شروط  جزءا 
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داخل املحرتف 

ال�سعبي يف

العام ١٩٦٨
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ة 
ّ
كلي مبنى  ال�رسطة  واإخالء  الحتالل  فرتة  نهاية   

لكن  موؤقتة،  ة 
ّ
اآلي بوقف  لعّل هذا حكم  ة، 

ّ
الزخرفي الفنون 

 
ّ
ثم البيئة«،  التفكري يف »معهد   كّل �سيء. وا�سلنا 

ّ
ا�ستمر

التخمة طوباوّيات  اأطعمنا حتى  ما  يف »غرابو�س«. وهذا 

�سيئاً  لي�ست  فالطوبى  فيتامينات.  اأّنها  لو  كما  وخيالت 

لنا  ما ي�سمح  املدى، بل هي  بعيدة  يجعلنا ن�سع م�ساريع 

 من هذه 
ً
اأجزاء ة احللم، واخليال 

ّ
باأن ننجز على الفور، بقو

امل�ساريع. وبف�سل هذه احليوّية، ولأّننا كنا منّظمني �سمن 

املال  نق�س  مقاومة  من  متّكّنا  »غرابو�س«،  جمموعات يف 

ة، ومن اأن نفعل ما يحلو 
ّ
ة ال�سللي

ّ
وال�ستغالل كما الع�سبي

ة املنا�سلة.
ّ
 من الرفقة التاّمة، والأخو

ّ
لنا يف جٍو

من املُِلّح اأن ناأخذ وقتنا

ة 
ّ
قة. فالثورة الفرن�سي

ّ
لي�س التاريخ كّماً من الأخبار املتفر

مل تنتِه. و»كومونة باري�س« مل ينتِه، العام ١٩٦٨ مل ينته 

ول الن�سالت الكربى لعام ١٩٩٥ انتهت. ل ينتهي اأّي 

ُثٌل ُعليا، وُتبنى 
ُ
نة، تربز حركة ما وم

ّ
�سيٍء اأبدًا. يف حلظٍة معي

لي�س  بعد.  تتحّقق  مل  التي  الّن�سالت  على  الحتمالت 

دائمة،  حركٍة  يف  فالأ�سياء  انتهى.  كّله  ذلك  وكاأّن  الأمر 

دة يف حَدٍث واحد. لقد رَموا لنا بثقافة 
ّ

وهي لي�ست متج�س

الفورّية، وثقافة النتيجة، لكّن امل�سرية، وَجودتها، هي يف 

 وتربيٌة. تنتقل املعرفة من خالل م�سرية، ل من 
ٌ
الواقع تعليم

خالل �سحر حدث.

عندما نفّكر يف الأمر، جند ما ي�ستدعي النَدم على هذا   

املفتِقد  امل�ستقيم  اخلّط  هذا  امل�سّطح،   
ّ
الدماغي التخطيط 

نفعل  لئاّل  طريقة  وهي  اليوم.  نعرفه  والذي  الذبذبة  اإىل 

اأّي �سيٍء اآخر �سوى اإدارة هذه املحنة. بيد اأّن عام ٦٨ مل 

يقت�رس على اإدارة املحنة واملقاومة وح�سب، متحور اأي�ساً 

ال�سعادة  حتقيق  �سبيل  يف  الّن�سال  وعلى  البتكار،  على 

واملمتعة  ال�ساعرّية  ال�سعارات  بو�سوح  نالحظ  ة. 
ّ
املرجو

وتن�سئ  الإمكانات،  من  اأفقاً  اأمامنا  تفتح  اإّنها  ة. 
ّ
وامل�سلي

الّتخييل  فيما  جّدًا،  �رسورّي  وهذا  اً. 
ّ
اجتماعي خيالً 

ة يف يومنا هذا، ل يتمّثل 
ّ
 للحركات الجتماعي

ّ
ال�سيا�سي

باأكرث من مقاومة املَِحن. مل يعد اأحٌد يجروؤ على الت�سّدي 

بت�سميد  يتعّلق  الأمر  يعد  مل  بال�سعادة.  املطالبة  لتحّدي 

كان  ما  جودة  حت�سني  اأي�ساً  ي�ستلزم  بل  وح�سب،  اجلراح 

رديئاً بالأ�سل. وابتكار ما هو جديد! 

يف ال�سنوات الأوىل لـ»غرابو�س«، بعيد عام ١٩٦٨،   

يخ�سون  النقابي  اأو   
ّ
ال�سيا�سي احلقل  يف  املنا�سلون  كان 

التعابري التي يعتقدون اأّنهم عاجزون عن ال�سيطرة عليها 

بل  التعابري عائمّة  اأن تكون  ينبغي  لأّنها عائمة! مل يكن 

ينبغي اأن يكون املعنى را�سخاً جّداً، قد راأيناه وعرفناه من 

ومماّلً. غالباً جّداً حت�سل خيانة فكرة  ماألوفاً  بالّتايل  قبل، 

جديدة ب�سبب تعابري قدمية رديئة. كانت تلك معركة كربى، 

كان ل بّد من ا�ستعادة متعة التعبري عن فكٍر �سعيد، وعدم 

 ممّل. ذلك اأّنه بحّجة 
ّ
 اإىل �سكٍل اأكادميي

ّ
حتويل فكٍر تقّدمي

اإثارة  بال  جنعلها  اأن  ينبغي  اأف�سل،  ب�سكٍل  الفكرة  اإفهام 

ر 
ّ
تتحر اأّنه، عندما  الأكيد  م�ساركتها.  ت�ستحيل  لالهتمام، 

الكلمة، عندما ن�ستعيدها، تطغى ال�سيُغ ال�سعيدة وتتجاوز 

ينكّب  عندما  املحتملة.  ال�سغرية  احلماقات  الفور  على 

اجلميع على ذلك، تت�سافر اجلهود، فيحدث غلياٌن وتغمرك 

الرغبة يف النطالق والتقّدم.

ما الذي يجعل امل�سوؤولني الذين َينعمون اليوم ببع�س   

امللل  ال�سلطة داخل الأحزاب والنقابات واملدن يزرعون 

ة؟ هل يخ�سون 
ّ
ة وت�سامني

ّ
يف ممار�ساٍت هي رغم ذلك �سخي

ما؟  حدٍّ  اإىل  جديد  �سيٌء  منه  ينتج  قد  �رساع  مواجهة 

معظم  يف  لكّنها  طبعاً،  املوارد،  نق�س  بحّجة  واجهوننا 
ُ
ي

خالل  من  نعمل  اأن  دائماً  ميكننا  واهية.  حّجٌة  الأحيان 

تدوين �سيٍء ما على ق�سا�سة ورٍق بيدنا - وهذا ما اأثبته 

لنا عام ١٩٦٨. لكننا دخلنا يف نظام للتوا�سل من اأغبى 

النظمة على الإطالق. التوا�سل يجتاح اجلماعة. ما ينبغي 

مبثابة  هو  الإعالم  ل. 
ّ
التحو يف  الرغبة  هو  نت�ساركه  اأن 

تدريب!ل يتعّلق الأمر باملعرفة وح�سب، فاإن كانت املعرفة 

ممّلة، فما من فر�سة اأبداً يف م�ساركتها.

اإ�شعاٌر بحلم

 
ّ
والثقايف القت�سادّي  الواقع  عاد   ١٩٦٨ عام  بعد 

البيئة،  مراعاة  اإىل  دعوٍة  مع  الواجهة  اإىل   
ّ
الجتماعي

قوانني  الجتماع. وقد غّطت  التحّدث كعلماء  اأردنا  اإن 

ة ب�رسعة على الكت�سافات 
ّ
ة والجتماعي

ّ
الأ�سول العائلي

اإيجاد  �سبيل  اأو�ساطنا يف  اإىل  الكثريون  ة. دخل 
ّ
الثوري

الإ�رساب  ذلك  اأّن  بيد  جميل.  زواج  عقد  اأو  عمٍل 

هما  ال 
ّ
والعم الطاّلب  بني  والت�سامن  املذهل  العام 

 
ّ
ثم البيئة،  معهد  وبف�سل  ة. 

ّ
م�ستقبلي لتحو!لت  م�سدر 

من  متكّنا  الطوي«،  عدم  يرجى  ة 
ّ
و»جمعي »غرابو�س«، 

. وجتّنبت بال 
ّ
العمل �سمن اأ�سكاٍل من الت�سامن اجلماعي

البهجة  فرتٍة  من  انتقلوا  الذين  للبع�س  حدث  ما  �سّك 

الغامرة اإىل فرتٍة من الكاآبة. اأنا مل اأندم على �سيٍء مطلقاً. 

د من عام ١٩٦٨، والأف�سل اأن 
ّ
مل اأ�ستمّد اإّل ما هو جي

يبقى يل منه.

  

حرروا التعبري

  

يا ا�ساتذة اجلامعات 

انكم ت�سيبوننا 

بال�سيخوخة املبكرة

  

ماذا لو اأحرقنا

جامعة ال�سوربون؟

  

مات الفن 

ل ت�ستهلكوا جثته

  

�ست�سعد الب�رسية

يومًا ما ي�سنق اآخر 

بريوقراطي مب�سارين 

اآخر راأ�سمايل
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ي�سرتون �سعادتك 

فا�رسقها

 

احلرية هي اجلرمية التي 

حتتوي كل اجلرائم. 

هي �سالحنا املطلق!

 

ُمدنية

نظافة

جن�سانية

اأعترب احالمي واقعاً 

لأنني اأوؤمن

بواقعية اأحالمي
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1. ال

2. من اجل تعليم 
في خدمة الشعب
 ال للجامعة الطبقية

3.  إعالم حر

4. أيها 
البرجوازيون لم 
تفهموا شيئًا

5. احلدود = قمع

6. الفن بخدمة 
الشعب

الصورة في 
اخللفية: كن قاسيا

ملصقات طبع 
حرير من »احملترف 
الشعبي« ومحترف 
»آرت ديكو«

تعود للعام  1٩6٨ 
من مجموعة
جان - بول أشار

2
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4

5

6



1. ال  تسمحوا 
باستغاللكم

2. اكملوا الصراع 
فالرأمسالية تهوي

3.  أوقفوا  البطالة

4. العمال سوف 
ينتصرون

5. في ظل 
الرأمسالية:
تغيير اإلدارة
غير مفيد

حّينا يجب 
اسقاط النظام

6. اذا رميتم  
الطالب في 
الشارع،
سيبقون هناك

7. صحف:
ال  تبتلع

٨. هل حنن 
فضالت؟

الصورة في 
اخللفية: استهلكوا  
أكثر تعيشون  أقل

2

1

3



4

5

6

7
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١. اجلمال يف ال�سارع

2. كن �سابًا وا�سمت

٣. حتت ال2١ �سنة

هذه ورقة اقرتاعكم 

٤. )ديغول(

هو الفو�سى 

٥. كل ليلة عند

الثامنة م�ساًء،

تتكّلم معكم ال�رسطة

١
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1. عندما
يدلي األهل 
باصواتهم االوالد
يدففعون الثمن

2. جبهة واحدة

3.  بانت الشرطة 
في  كلية

الفنون اجلميلة 
فبانت كلية

الفنون اجلميلة 
في الشارع

4. شباب قلق دائمًا 
على املستقبل

5. اعالن حر

6. العمال 
الفرنسيون 
والعمال املهجارون 
مّتحدون

7. الثورة ضرورية

الصورة في 
اخللفية: اختبئ 
ايها الشيئ! 
احنني وارعى

1

2

3



4

5

6

7



1.  الكالم لنا

2.  حنن األقوى 

3. جامعات
في خدمة 
الرأمساليني: 
فلتسقط

4. نعم الحتالل 
املصانع

5. انا اشارك
انت تشارك
هو يشارك
حنن نشارك
انتم تشاركون
وهم يستفيدون

6. من اجل تعليم 
في خدمة الشعب

7.  كي تبقي األجور 
متدنية الرأمسالية 
بحاجة للبطالة

٨. ايها املزارع!
تضامن مع ابنائك 
العمال والطلبة

الصورة في
اخللفية: ممنوع املنع

1

2

3

4



5

6
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١. الف ليلة وليلة

حلجارة الر�سيف

2. القوة لل�سعب

٣. �سد الجتاهات 

املمنوعة، طرقات 

تفتح الحتمالت

٤. فلندع اخلوف من 

الحمر للوحو�س ذات 

القرون

٥. انتم الفن

2

١
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1. النصر للعمال

2. يحيا احتالل 
املصانع

3. اقترعوا كل مّرة، 
وانا اهتم بالباقي

4.  الوحدة بني 
املزارعني والعمال

5. النضال مستمر

6. ايار  6٨
بداية نضال ممتد…

7. كل الصحافة
سامة اقرؤا

البيانات وامللصاقات 
وجرائد احلائط

الصورة في اخللفية: 
االعالنات تتحكم بكم

1

2

3
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ال�سور يف ال�سفحات 

2٠٦ و2٠٧ و2٠٨ 

و2٠٩ هي ملار�سيلو 

برود�سكي من �سمن 

عمله »١٩٦٨: نار 

الأفكار« وهو واحد 

من اأهم الأ�سماء يف 

ال�ساحة الأرجنتينية 

املعا�رسة. الفنان 

الت�سكيلي والنا�سط يف 

جمال حقوق الإن�سان، 

نفي من الأرجنتني 

يف العام ١٩٧٦ 

بعد انقالب اجلرنال 

فيديال وعا�س لفرتة 

يف مدينة بر�سلونة 

الإ�سبانية. يف عمله هذا 

ي�ستخدم برود�سكي 

�سورًا مده�سة من 

اللحظات الفا�سلة يف 

التاريخ عن تظاهرات 

الطالب والعمال يف 

اأواخر ال�ستينيات 

منها تظاهرات �سد 

حرب فيتنام يف برلني 

ولندن واأم�سرتدام 

و�سيكاغو وطوكيو. 

كذلك حمالت الطالب 

�سد الأنظمة الع�سكرية 

والدكتاتورية يف 

الربازيل واملك�سيك 

والأرجنتني وفرن�سا 

وال�سنغال وموزمبيق 

ولبنان والربتغال. 

يك�سف برود�سكي عن 

اللحظات احلا�سمة يف 

تاريخ العامل وكيف 

اأثرت عواقبها على 

مفهومنا للمجتمع.
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طالب ومتظاهرون 

يواجهون ال�رسطة

يف ال�ساد�س من

اأيار / مايو ١٩٦٨. 

ال�سورة جلاك ماري من 

وكالة ال�سحافة الفرن�سية
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 آلة التصوير يف الدراما السورّية:
 األبعاد اجلمالّية يف زمن متاسرع

نريوز �شاتيك

2١4 
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باحث سوري يف 
قضايا سوسيولوجّية 
المجتمع السورّي. 
حاصل عىل ماجستري 
يف علم االجتماع 
واإلنرتبولوجيا من 
معهد الدوحة 
للّدرااست العليا.

نريوز استيك

ّية: آلة التصوير يف الدراما السور
األبعاد اجلمالّية يف زمن متاسرع

مقّدمة

ة 
ّ
الغربي احلداثة  نقد  على  اأفكارها  النقدّية  النظرّية  بنت 

مبدار�سها واجّتاهاتها املختلفة، لكن مدر�سة »فرانكفورت« 

 
ّ
الجتماعي الواقع  وتو�سيف  نقد  يف  بجذرّيتها  زت 

ّ
متي

حتقيق  ة 
ّ
اإمكاني حول  اأ�سئلة  وطرحْت  لالإن�سان،  اأ 

ّ
امل�سي

ماك�س هوركامير يف  اكتفى   .
ّ
ر الجتماعي

ّ
والتحر التغيري 

بنقا�س ذلك  النقدّية«  التقليدّية والنظرّية  كتابه »النظرّية 

من  تنقلنا  التي  ة 
ّ
الكيفي عن  يك�سف  مل  لكّنه   ،

١
نظرّيًا

وهو  ر. 
ّ
املتحر  

ّ
اجلماعي الفعل  اإىل   

ّ
الإيديولوجي الّتنظري 

ما حاول الإجابة عنه مع زمالئه يف مدر�سة فرانكفورت 

من اجليل الأّول )ثيودور اأدورنو وهربرت ماركوز(، لكّنهم 

ة 
ّ
تباينوا يف الإجابة على ذلك. فقد راأى ماركوز اأن عملي

تغيري بنية املجتمع القائم واملاثل، تكون بالبحث عن بديل 

ة جديدة مل تلج بعد 
ّ
ثورّي اأو بالأحرى قوى �سو�سيولوجي

ة يف 
ّ
الهام�سي القوى  القائم، وهي  املجتمع  �سات 

ّ
موؤ�س يف 

كاملنبوذين،  واإدماجها،  ا�ستقطابها   
ّ
يتم مل  التي  املجتمع 

ال�ّسباب  ماركوز  اإليهم  واأ�ساف  العمل،  من  والعاطلني 

علمًا  ومعار�سة،  رف�ساً  تهم 
ّ
اني

ّ
ت�ستعل جو الذين  والّطلبة 

باأّن هربرت ماركوز يعتقد باأّن الربوليتاريا اأ�سبحت غري 

ال�ستغال  لكّن   .
2
املاثل الو�سع  تغيري  على  بتاتاً  قادرة 

ارتكز  فرانكفورت،  ملدر�سة   
ّ
الجتماعي للّتغيري  النظرّي 

اأ 
ّ
امل�سي  

ّ
الإن�ساين الواقع  تغيري  يف  الفّن  دور  نقا�س  على 

ة. مل ير ماركوز وزميله اأدورنو اإىل 
ّ
يف زمن احلداثة الغربي

 
ّ
اجلمايل عد 

ُ
الب طريق  عن  اإّل  الّتغيري  هذا  حتقيق  ة 

ّ
اإمكاني

ة 
ّ
عملي عن  عبارة  هي  ة 

ّ
اجلمالي لأّن   ،

ّ
والفّني  

ّ
الإ�ستطيقي

ة، 
ّ
الأداتي العقالّنية  ل�سطوة  كّليايّن  ورْف�س  احتجاٍج 

املعا�رس،  الإن�سان  ل�سياع  الوحيد  املالذ  هو  �سار  فالفّن 

ة 
ّ
وايات الأدبي

ّ
وفيه ميكن اإحقاق عامٍل اإن�سايّن مهيب، فالر

، وذلك على 
٣
مثاًل خري براديغم ينتهج للّتغيري يف املجتمع

غم من اعتقادهما باأّن الفّن اأي�سًا اأ�سبح خا�سعاً لهيمنة 
ّ
الر

.
٤
ة كذلك بدرجاٍت متفاوتة

ّ
ة الأداتي

ّ
العقلي

هذا  عن  بنجامني  والرت  يخرج  مل  ياق 
ّ

ال�س ذات  ويف   

كثرياً  اأي�ساً  نقم  والذي  فرانكفورت،  ملدر�سة  الّتوّجه 

الكبرية  وقدرتها  املعا�رسة  ة 
ّ
الراأ�سمالي الّدولة  تقدم  على 

 ينخرط 
ّ
يطرة على احل�سود، ممّا جعل العمل الفّني

ّ
يف ال�س

وتاأتي  احلاكم.  والّنظام  للّدولة  العاّمة  يا�سة 
ّ

ال�س يف خدمة 

الأمر  هذا  يحتاج  ول  الفنون،  هذه  راأ�س  على  ينما 
ّ

ال�س

من  لفائدة  �سوؤال  طرح  حينما  لأّنه  كبرية  برهنة  اإىل 

تع�رس  مل  الّنحو،  هذا  على   
ّ
ال�سينمائي الإنتاج  نط  ي�سري 

امل�سطَهدة  الّطبقات  مل�سلحة  لي�ست  باأّنها  الإجابة،  عليه 

غم من ذلك بقيت نظرُته 
ّ
. لكْن على الر

٥
وعاّمة اجلماهري

ة وتقّدمًا من وجهة زميله يف املدر�سة اأدورنو، 
ّ
اأكرث تفاوؤلي

حيث يعتقد بنجامني باأّن �سار من املمكن اإنتاج الأعمال 

الّتكنولوجيا،  ر 
ّ
تطو مع  �سخماً  جماهريّياً  اإنتاجاً  ة 

ّ
الفّني

ع�رس  الّزمن يف  مبرور   
ّ

تغري الذي  هو  الفّن  معنى  اأّن  اإّل 

. فكثريًا ما ُوجدْت ردود فعٍل 
٦
ة احلديثة

ّ
اإعادة الإنتاج الآلي

و لّلوحات املجّزاأة امل�سّظاة، لكّن 
ّ
ة على اأعمال بيكا�س

ّ
�سلبي

ًا 
ّ
تقّدمي اعُترب  �سابلن  ت�ساريل  اأفالم  الب�رسّي يف  الرتّدي 

اإنتاج الأ�سياء، مبا يف ذلك الأعمال  اإعادة  اأّن  اأي  اً. 
ّ
وثقافي

ة 
ّ
 على الإدراك، وجعلتنا نقبل زوالي

ٌ
ة، قد كان لها اأثر

ّ
الفني

.
٧
الأ�سياء وانتقالها، اأو حالَتها العابرة

اآلة  تاريخ  بني  الّتعالق  تاأويل  الّدرا�سة  هذه  حتاول   

تطرح  ولذلك  ال�سورّية.  الّدراما  يف  ة 
ّ
واجلمالي الّت�سوير 

اآلة   يف 
ّ
التكنولوجي ر 

ّ
التطو اأّثر  كيف  هو:  مركزّيًا  �سوؤاًل 

ال�سورّية؟  ة 
ّ
التلفزيوني الّدراما  ة يف 

ّ
الّت�سوير على اجلمالي

ني هما:
ّ
وت�ستّق عنه �سوؤالني فرعي

ة 
ّ
ة الأعمال التلفزيوني

ّ
 اأوًل: كيف اختلفْت نوعي

اهنة عن الأعمال القدمية؟
ّ
الر
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ال�سورّية يف  الّدراما  تنقل  اأن  ثانيًا: هل ميكن   

تها وجمالها احلقيقي؟
ّ
ة اأ�سالني

ّ
ت�سويرها للوقائع الجتماعي

واملخرجني  رين 
ّ
امل�سو من  الّدرا�سة  جمتمع  يت�سّكل   

اآلت  اإنتاج  و�رسكات  ال�سورّية  الّدراما  يف  العاملني 

رون 
ّ
امل�سو املا�سي، خ�سع  القرن  ات 

ّ
�سّتيني الّت�سوير. يف 

رين 
ّ
رين م�رسّيني اأو م�سو

ّ
ة على اأيدي م�سو

ّ
لدوراٍت تدريبي

ال�سورّية  احلكومة  اأوفدت  بعدها  ني. 
ّ
�سينمائي �سورّيني 

ات الّت�سوير يف الحّتاد ال�سوفياّتي ودول 
ّ
بعثاٍت لتعلم تقني

من  رين 
ّ
امل�سو من  دفعٍة  اأّول  وو�سلْت  ة. 

ّ
ال�رسقي اأوروبا 

ة 
ّ
ت�سيكو�سلوفاكيا يف عام ١٩٧٧، لكّن البعثات التعليمي

التلفزيون  ا�ستورد  ات. 
ّ
الثمانيني منت�سف  بعد  توّقفْت 

ة خ�سو�سًا 
ّ
ال�سورّي معّدات الّت�سوير من الّدول الأوروبي

ات، بداأ با�ستريادها من 
ّ
اأملانيا وهولندا، ويف نهاية الثمانيني

ة من �رسكتي �سوين وبانا�سونيك. اليابان وبخا�سّ

نة 
ّ
�ستعتمد الّدرا�سة يف اأ�سلوب جمع بياناتها على عي  

ٍة خمتلفٍة 
ّ
ة ال�سورّية يف فرتات زمني

ّ
من الأعمال التلفزيوني

وتقارن اجلودة فيما بينها، اإ�سافًة اإىل جمموعٍة من املقابالت 

رين وخمرجني �سورّيني. اختريت اآلة الّت�سوير يف 
ّ
مع م�سو

الّدراما ال�سورّية لأّنها تو�سلني للفّن وفهم دوره يف اإطار 

مدر�سة فرانكفورت والتي تركز اإىل حدٍّ كبري على الفّن 

وتتباين اآراء مفّكريها حول دوره يف الّتغيري الثورّي.

نختار يف هذه الّدرا�سة، للبحث عن معلوماٍت للّن�ّس،   

اأُنتجْت يف اأزمنٍة خمتلفة،  نًة من امل�سل�سالت ال�سورّية 
ّ
عي

تراعي ما هو املطلوب حتليله ونقا�سه يف الّدرا�سة. ا�ستقيُت 

ن�سختيه  يف  اق« 
ّ
الور »اأ�سعد  م�سل�سل  من  املعلومات 

الن�سختني  ة 
ّ
جمالي بني  للمقارنة   2٠١٠  -  ١٩٧٥ عام 

�سرن�سد  كذلك  وبعده.  الّت�سوير  اآلة  ات 
ّ
تقني ر 

ّ
تطو قبل 

وحديثة،  قدمية  جماهريّية  كاٍت 
ّ
حتر رت 

ّ
و �سَ م�سل�سالٍت 

كات 
ّ
للبحث عن قدرتها على التعبري وحماكاة هذه التحر

اأُنتج  الذي  القلوب«  اإىل  القلوب  »هجرة  وهي:  ة، 
ّ
ال�سعبي

ة 
ّ
ة وال�سيا�سي

ّ
ات الجتماعي

ّ
يف عام ١٩٩١، وير�سد التغري

للفاّلحني يف القرية ال�سورّية؛ »الولدة من اخلا�رسة: منرب 

يحاكي  اأن  وحاول   2٠١٣ عام  يف  اأُنتج  الذي  املوتى«، 

ال�سورّية يف 2٠١١؛ وم�سل�سل »غداً  ات النتفا�سة 
ّ
يومي

ات 
ّ
يومي ويناق�س   ،2٠١٥ عام  يف  عر�س  الذي  نلتقي« 

الالجئني ال�سورّيني يف لبنان.

ة
ّ
اأّوالً - تاأ�شيل نظرّي ملفهوَمي االأداة واجلمالي

وتروي�سها،  الطبيعة  على  ال�سيطرة  اإىل  الإن�سان  �سعى 

مّت  وا�ستغاللها،  الطبيعة  على  هيمنته  ة 
ّ
عملي  

ّ
تتم ولكي 

ات التكنولوجية العالية وتوظيفها باعتبارها 
ّ
ت�سخري التقني

ة ميكن توجيهها ملا يخدم 
ّ
د اأدواٍت وو�سائل ا�ستعمالي

ّ
جمر

يطرة، غري اأّن ت�سخري الإن�سان لهذا الأمر قد 
ّ

اأغرا�س ال�س

ترّتب عنه ظهور ظاهرة الهيمنة على الإن�سان ذاته، وهو ما 

.
٨
ة«

ّ
اأطلقت عليه النظرّية النقدّية »الأداتي

ّ
االأداة كمفهوم تقني

الو�سيلة  اعتبارها  اإىل  بنا  ينحو  الأداة  عن  احلديث  اإّن 

ة التي ت�سمح لنا باأن ن�ستخدمها بغية �سنع ماّدة ما 
ّ
التقني

ًة 
ّ
 اأو عملي

ً
يد بها البع�س اإجراء

ُ
اأو اإحقاق مهّمة ما. وقد ير

. وميكن اعتبار الأداة من الأغرا�س 
٩
لتحقيق غر�ٍس حمّدد

التي يوّجه بها الإن�سان الطبيعة ويحبكها، فقد كانت منذ 

القَدم الو�سيلة املثلى لتحقيق املنافع لالإن�سان، ومتكينه من 

ر 
ّ
ب�سط �سيطرته على الّطبيعة، اإّل اأّن هذه الأداة قد تتحو

يطرة 
ّ

لل�س و�سيٍط  اإىل  ل 
ّ
فتتحو الإن�سان،  اإىل  الّطبيعة  من 

اأداًة يف  والهيمنة على الإن�سان وي�سبح هو يف حّد ذاته 

يد التكنولوجيا.

من  �سورة  اأّنها  على  الأداة  الفينومينولوجيا  ر 
ّ
ُت�سو  

عن  الك�سف  بالأحرى  اأو  للكينونة،  املاهوّي  التك�ّسف 

، ف�ساحب الأداة هو الذي يجعل الأ�سياء تتك�ّسف، 
١٠

ّ
املرئي

فمثال الفّنان اأو �ساحب اآلة الت�سوير، باآلته يجعل الأ�سياء 

ة. يقول موري�س مريلوبونتي يف كتابه املركزّي العني 
ّ
مرئي

 ،
١١

 كما ي�سكن الإن�سان بيتاً«
ّ
والعقل: »ت�سكن العني املرئي

ونفهم من ذلك اأّن الإن�سان من خالل الأداة يعيد ت�سكيل 

عالقته مع العامل بالك�سف عنه اأو بالأحرى بالك�سف عن 

 موري�س مريولوبونتي 
ّ
الفينومينولوجي رّكز  لهذا  ته، 

ّ
ماهي

�سم كفنٍّ اقتدر بحّق على ال�سعي اإىل الك�سف عن 
ّ
على الر

العامل  يف  املوجودة  فال�سورة  تْك�سف،  باعتبارها  احلقيقة 

ًا عن ال�سورة نف�سها املر�سومة من طرف 
ّ
�سيء يختلف كّلي

املوجودة  الأ�سياء  لإظهار  دومًا  الفّنان  ي�سعى  اإذ  الفّنان. 

ولكّنها غري مرئية، لهذا جند �ساحب اآلة الّت�سوير احلاذق 

العامل  على  املعنى  ي�سفي  اأن  واحدة  ب�سورٍة  ي�ستطيع 

ياأخذ  الذي  فمثالً  احلقيقة.  اإىل  اأقرب  ويكون  والوجود 

ة برغم اأّن 
ّ
�سورًة من م�سهد حرب اأو ثورة، يجعلها مرئي

نجــــــــــــــــــــد صاحب آلة التصوير الحاذق يستطيع بصورة 
واحدة أن يضفي المعنى على العالم والوجـــــــــــــــــــــــــود.
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ر ا�ستطاع 
ّ
اأنا�ساً كرثاً كانوا على مقربة منها، لكّن امل�سو

اأن يك�سفها للعامل من خالل ال�سورة، وبالتايل فالأداة هي 

 لوجود 
ً
 للعامل ومعنى

ً
نوٌع من النبجا�س الذي يعطي معنى

الأ�سياء التي نلتقيها دوماً يف حياتنا ولكّننا يف احلقيقة ل 

ينما 
ّ

ام اأو الفّنان يف ال�س
ّ
�س

ّ
ر اأو الر

ّ
نراها حتى ياأتي امل�سو

اأو  الأداة  اأّن  وباعتقادي  مك�سوفة.  ويجعلها  اإّياها  ويرينا 

تها، ففي 
ّ
ما تنتجه، ل ميكن اأن تك�سف عن احلقيقة وماهي

اللحظة التي يقوم بها الإن�سان بالتدّخل لإنتاج ال�ّسيء، ل 

واأهوائه  واآرائه  باأفكاره  مبا�رسة  باملنتوج  ان�سباكه  من  بّد 

لي�س  منتوجاً  يخرج  ما  راته. 
ّ
وت�سو ورغباته  وم�ساحله 

ة.
ّ
 واملاّدة الأّولي

ّ
ًا، بل هو مزيٌج من العمل الإن�ساين

ّ
اأ�سالني

ة يف الفّن
ّ
اجلمالي

ح بجالء  ة وا�ستيعاباً يو�سّ
ّ
متنحنا الّثقافة كينونًة اأكرث �سمولي

الكيان  هذا  تنا، 
ّ
خ�سو�سي وكذلك  هوّيتنا  عن  يخبو  ما 

اهن، املتوا�سج مع فكر 
ّ
يتجّذر فينا يف الّتاريخ الأزيّل والر

اته. ويعترب الفّن من الّتمظهرات 
ّ
 عن �سلوكي

ّ
الفرد واملنجر

د الثقافة يف اأبهى حّلٍة لها، بحكم اأّن 
ّ

الكربى التي يج�س

الّثقافة يف  عن  ة 
ّ

املعرب ر 
َ
ال�سو اأرقى  من  �سكٌل  هو  الفّن 

 
ٌ
اأبهى متّثالتها، والّتفكري يف الفّن هو يف حقيقة الأمر تعبري

اأكرث  يتعّلق  �سار  اليوم  اهن 
ّ
الر اأّن  بحكم  ة، 

ّ
اجلمالي عن 

ة بحكم قدرتها البديعة على 
ّ
من اأّي وقت م�سى باجلمالي

اأ�سدق تعبري، هذا امل�سطلح  الواقع والتعبري عنه  ت�سوير 

الثامن  القرن  من  الثاين  الّن�سف  من   
ً
ابتداء تداوله  اأثري 

ع�رس، وهو يقابل لفظ الإ�ستطيقا والذي يكون مو�سوعه 

.
١2

املركزّي: اجلميل يف مقابل القبيح

ة الفّن يف قدرته على متثيل واقع الإن�سان 
ّ
تكمن جمالي  

ت�ساهم  التي  والتمّثالت  ر 
َ
و ال�سّ اأجمل  بنقل  قوّياً  تعبرياً 

ة فّن الر�سم 
ّ
ة للمجتمع. فجمالي

ّ
يف تكوين ال�سورة الثقافي

تهّجمه  عن  الّتعبري  على  الفّنان  قدرة  يف  تكمن  مثاًل 

يف  يختلج  عّما  تعبريه  اأو  نة 
ّ
معي ة 

ّ
اجتماعي حلالة  ونقده 

ة 
ّ
ام من احلياة الجتماعي

ّ
�س

ّ
الر تقّزز  تعبريه عن  اأو  نف�سه، 

بالّن�سبة  احلال  كان  مثلما  ويعانيها  يعي�سها  التي  ال�سعبة 

 �سابقًا مّما وّلد نوعًا 
ّ
�سم كفّن يف الحّتاد ال�سوفياتي

ّ
اإىل الر

 عن 
ّ

قابة كما عرب
ّ
من اخلوف من الفن والذي يقود اإىل الر

ذلك الباحث عرفات نعيم، وهذه بدورها توؤّدي اإىل تقييد 

 .
١٣

ّية التعبري و�سلب الفّنان حّقه يف الإبداع والتعبري
ّ
حر

لكّن الغائب عنده اأّن اخلوف من الفّن وفقدانه القدرة على 

 غري مرتبٍط بالأنظمة ال�ستبدادّية، واإّنا 
ّ
الّتغيري الجتماعي

 .
ّ
 قبل ال�سرتاكي

ّ
 ككّل والراأ�سمايل

ّ
يف بنية الّنظام العاملي

اأنيط له  التي  فَقَد وظيفته  فالفّن يف جمتمعاتنا املعا�رسة 

لعة، 
ّ

وال�س الّتجار  ملنطق  اً 
ّ
كّلي يخ�سع  واأ�سبح  بها،  القيام 

براثن  ويف  ة، 
ّ
ال�ستهالكي اللعبة  يف   

ً
اأعمى ب�سكٍل  وذاب 

التي  الّدوافع  وتبقى  ة، 
ّ
الإعالمي فقات  وال�سّ الإعالنات، 

اليوم  الفّن  �سار  كما  بحتة.  اقت�سادّية  ماّدّية  ه 
ّ
ت�سري

واأناط  و�سائل  اعتماد  مّت  لأّنه  مقيتٍة  ب�سورة  متدهورًا 

يطرة عليه واإدماجه يف 
ّ

ات مّت توظيفها للّتحّكم وال�س
ّ
واآلي

اٍت 
ّ
اإيديولوجي خلدمة  توجيهه  وكذلك  اهن، 

ّ
الر الو�سع 

ة 
ّ
الفّني لالأعمال   

ّ
الإعالمي الّن�رس  على  والعمل  �سائدًة 

طريق  عن  ة، 
ّ
وال�سينمائي ة 

ّ
وامل�رسحي ة 

ّ
واملو�سيقي ة 

ّ
والأدبي

ة ُيرجتى منها الّنفع املاّدّي فقط.
ّ
حتويلها اإىل ب�ساعٍة �سوقي

ة االأ�شيلة
ّ
البحث عن اجلمالي

عند  الهالة  اأو  العبق  مفهوم  باأّن  نعرتف  اأن  بنا  حقيق 

التمّثالت  وعي  من  �سيمّكننا  بنجامني  والرت  املفّكر 

ة ال�سورّية. 
ّ
ة يف الأعمال الدرامي

ّ
ة للجمالي

ّ
ال�سو�سيولوجي

ق اأو الهالة 
َ
لكن ما هو العبق اأو الهالة؟ حظي مفهوم العب

 مفّكري اجليل 
ّ
اأهم )اأحد  بنجامني  باهتمام وا�سٍع من لدن 

داً من 
ّ
الأّول ملدر�سة فرانكفورت(، معترباً اإّياه ن�سيجاً متفر

داً لبعيٍد، مهما كان على مقربة مّنا، 
ّ
كان، وظهوراً متفر

َ
الّزم

والعبق هو جوهر ما ميتاز به العمل الفّني الذي يغدقه بنوع 

 كان يف 
ّ
من القدا�سة واّلتبجيل، خ�سو�ساً اأّن العمل الفّني

ة 
ّ
ة يف الع�سور الكال�سيكي

ّ
خدمة الّتقاليد والّطقو�س الديني

 من عبقه 
ّ
ة، وحينما نعمد اإىل اإفراغ العمل الفّني

ّ
والو�سيطي

اأ�سالته،  ويفقد  ة، 
ّ
الفّني الّناحية  من  وي�سمحّل  يتقهقر 

.
١٤

 يتال�سى عبق العمل الفّني
ّ
فحينما نعيد الإنتاج التقني

ة فاإّنها تفتقر 
ّ
مهما اكتملت اإعادة اإنتاج الأعمال الفّني  

وجودها  اأْي  وهنا،  الآن  وجودها  يف  يتمّثل  �سيٍء  اإىل 

العمل  وهنا  الآن  اإّن  فيه.  توجد  الذي  املكان  د يف 
ّ
املتفر

هذا  لكّن  اأ�سالته،  ى 
ّ
ي�سم ما  ي�سّكالن   

ّ
الأ�سالين  

ّ
الفّني

هذا  نقل  على  اقتدرت  جديدة  لتقاليَد  �س 
ّ
يوؤ�س الأخري 

العمل كعمل واحد ومماثل اإىل يومنا هذا، وكّل ما يتعلق 

يعطــــــــــــــــــــــــــــــي  الذي  االنبجاس  نوع من  األداة هي 
معنى للعالم ومعنى لوجود األشياء التي نلتقيها دوما في حياتنا 
ولكننا في الحقيقة ال نراها حتى يأتي المصور أو الرسام أو الفنان 
مكشوفـــــــــــــــــــــــــة. ويجعلها  إياها  ويرينا  السينما  في 
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اإعادة  فقط  ولي�س  الإنتاج  اإعادة  عن  ميتنع  بالأ�سالة 

التي  اجلديدة  الّظروف  فاإّن  ذلك  ومع   .
ّ
التقني الإنتاج 

ل   
ّ
التقني الإنتاج  اإعادة  منتوج  فيها  يتمو�سع  اأن  ميكن 

 عينه، ولكن ل ريب يف اأّنها تنق�س 
ّ
تالم�س العمل الفّني

هاته  كّل  اأن جنمل  ميكننا  وبهذا  والآن.  هنا  من ح�سوره 

الهالة، فما ي�سمحّل يف  اأو  العبق  ة 
ّ
ماهي املوا�سفات يف 

ميكننا   .
ّ
الفّني العمل  عبق  هو   

ّ
التقني الإنتاج  اإعادة  عهد 

ة اإعادة الإنتاج تنزع املو�سوع املعاد اإنتاُجه 
ّ
القول اإّن تقني

للعمل   
ّ
الآيل ال�ستن�ساخ  بقي  لهذا  املوروث،  عن جمال 

ة، 
ّ
 اأْي عدد ن�سخه، وهذا عن طريق ا�ستعمال التقني

ّ
الفّني

الّنطاق  الّن�رس اجلماهريّي وا�سع  وما ترّتب عن ذلك من 

حيث  من  لأ�سالته،   
ّ
الفّني العمل  فقدان  اإىل  يوؤّدي  قد 

اإّنه عمٌل فريٌد من نوعه فيزول عنه العبق الذي كان ميّثل 

.
١٥

ة
ّ
حقيقته الفّني

ثانيًا - اآلة الّت�شوير يف الّدراما ال�شورّية

اأماكن واأ�سياء  �سم ذاته وما حوله من 
ّ
د الإن�سان بالر

ّ
ج�س

راٍت 
ّ
ت�سو بقي  الّتج�سيد  هذا  لكّن  ة. 

ّ
ميتافيزيقي ومعاين 

جعله  ما  به،  ويفّكر  يحلم  اأو  ذهنه  يف  يدور  ملا  ة 
ّ
خيالي

ده ب�سكله وحقيقته على ما 
ّ

 يج�س
ّ
يبحث عن �سيء حقيقي

ة يف عام ١٨٣٩، والتي 
ّ
هو. فاكت�سف ال�سورة الفوتوغرافي

نة، ولي�س 
ّ
بداأ ا�ستخدامها كدليٍل وبرهان على حقائق معي

. ظّلت 
١٦

ّ
لكت�ساف املعنى كما يف لوحات الفّن الت�سكيلي

مت�سارع،  زمن  يف  واحدة  حلظة  تر�سد  جامدة  ورة  ال�سّ

فاأ�ساف  ذاكرته،  مراقبة  يف  الإن�سان  �سغف  ُتر�س  فلم 

اإىل عر�ٍس  التقاط �سورٍة واحدة  اإىل دورها يف  الإن�سان 

املا�سي،  القرن  ات من 
ّ
الثالثيني مقطع فيديو يف منت�سف 

يوّثق حياة الإن�سان اإىل ما لنهاية. ظّلت ذاكرة الإن�سان 

 بر�سد 
ّ
اجلديد العامل يف التلفزيون عالقًة يف �سغفه الأويل

الّتجربة  فنقل  املعاين،  ات 
ّ
وجمالي والأحالم  اخليالت 

ة 
ّ
الدرامي الأعمال  باإنتاج  فبداأ  التلفزيون،  اإىل  ة 

ّ
ال�سينمائي

ة يف اأمريكا يف عام ١٩٤٧، ومنها انتقلْت اإىل 
ّ
التلفزيوني

احلالة  درا�سة  الورقة  هذه  يف  ونعنى  العامل.  اأنحاء  جميع 

ال�سورّية من هذا العامل.

تاريخ اآلة الّت�شوير يف �شورية

فرتة  يف   ١٩٦٠ عام  يف  ال�سورّي  التلفزيون  �س 
ّ
تاأ�س  

ة 
ّ
الوحدة بني �سورية وم�رس. ومل يبداأ اإنتاج الأعمال الدرامي

ات 
ّ
التقني وكانت  ات، 

ّ
ال�ستيني منت�سف  مع  اإّل  ة 

ّ
التلفزيوني

ة امل�ستخَدمة يف الّدراما هي تلك امل�ستخدمة يف 
ّ
التلفزيوني

ر 
ّ
العمل التلفزيوين التقليدّي. كانت الّدراما ال�سورّية ت�سو

�سمن الإ�ستديوهات فقط عن طريق ثالث اآلت ت�سوير 

موجودة يف ال�ستديو حيث يجري التمثيل، وجهاز يدعى 

بجمع  )خا�س  الّت�سوير  غرفة  يف  موجود   Vision Mixer

ت�سويٍر يف  اآلة  كّل  تخت�ّس  البع�س(.  بع�سها  مع  ال�سور 

ت�سوير جزٍء من امل�سهد )تلتقط الأوىل ال�ّسخ�س املتحّدث 

العاّم(،  امل�سهد  والّثالثة  اإليه،  ث  املتحدَّ ال�ّسخ�س  والثانية 

على  رون 
ّ
امل�سو يتناوب  املخرج،  تعليمات  على   

ً
وبناء

 ،Vision Mixer جهاز  عرب  امل�ساهد  دمج   
ّ
ويتم الّت�سوير، 

تكن  مل  الفرتة  تلك  يف  واحد.  فيديو  مقطع  وفق  لتخرج 

املونتاج،  ة 
ّ
عملي باإجراء  ت�سمح  ة 

ّ
التكنولوجي ات 

ّ
التقني

دقيقة  �ستني  ملّدة  متتاليًا  كان  احللقة  ت�سوير  فاإّن  وبالّتايل 

 اإعادة احللقة 
ّ
دون توّقف. واإذا ما حدث اأّي خطاأ، كان يتم

ها 
ّ
بكاملها منذ البداية. كانت اآلة الّت�سوير كبرية احلجم جتر

دواليب داخل الإ�ستديو، وزنها حوايل ثالثني كلغ، �رسائط 

الت�سجيل فيها على �سكل بكرات. �سنعْت هذه الآلة من 

ة واأربع عد�سات خمتلفة الأبعاد 
ّ
معدٍن مع داراٍت اإلكرتوني

ة 
ّ
 ا�سُتبدلت الأنابيب الزجاجي

ّ
ة، ثم

ّ
بداخلها اأنابيب زجاجي

ا�سة.
ّ

 بطبقٍة ح�س
ّ
برقاقات، ومن ثم

ات، 
ّ
ة مع نهاية ال�سبعيني

ّ
ات التكنولوجي

ّ
رت التقني

ّ
تطو  

ُيدعى  ت�سجيٍل  ذات �رسيط  ت�سويٍر  اآلت  ُوجدت  حيث 

كا�سيت  �سكل  على   
ّ
مغناطي�سي �رسيط  وهو  »يوماتيك« 

ة يف الت�سوير 
ّ
عر�سه اإن�ٌس واحد. وهو ما مّثل قفزًة نوعي

الّت�سوير،  اآلة  حجم  ُغر  �سَ حيث  ال�سورّية،  الّدراما  يف 

�سمح  اّلذي  الأمر  الكتف،  بالإمكان حملها على  واأ�سبح 

ة 
ّ
بعملي القيام  هو   

ّ
والأهم الإ�ستديو،  خارج  بالّت�سوير 

املونتاج، فاأ�سبح بالإمكان ت�سوير امل�ساهد واللقطات دون 

اأّي تراتبية يف امل�ساهد واحللقات.

وق ال�سورّية 
ّ

ة يف ال�س مل يكن هناك اأّي اآلة ت�سوير خا�سّ  

حتى عام ١٩٨٨، حيث كان امل�سدر الوحيد هو ال�ستئجار 

واجتاه  الباردة  احلرب  انتهاء  ومع  ال�سورّي.  التلفزيون  من 

احلكومة ال�سورّية نحو تعزيز دور القطاع اخلا�ّس باإ�سدارها 

انت�رست   ،
١٧

 ١٩٩١ عام  يف   ١٠ رقم  ال�ستثمار  قانون 

وق ال�سورية، وبل حظيْت �رسكات 
ّ

اآلت الّت�سوير يف ال�س

التلفزيون  بها  يحَظ  مل  ت�سويٍر  باآلت   
ّ

اخلا�س القطاع 

ة 
ّ
نوعي �سنني طويلة، ومعها حدثت طفرة  بعد  اإّل  ال�سورّي 

الّدراما  يف  اتها 
ّ
وتقني الّت�سوير  اآلت  اأ�سكال  ر 

ّ
تطو يف 

اآلت  مع  ات 
ّ
الثمانيني نهايات  مع  الطفرة  بداأت  ال�سورّية. 

ت�سوير الديجيتال SP، �رسيطها �سغري عر�سه ن�سف اإن�س. 

ة اجلديدة، 
ّ
ات وبداية الألفي

ّ
ات يف الت�سعيني

ّ
تكاثرت التقني
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 SP  
ّ
ثم ومن  الأنالوغ،  نظام  ال�سورّية  الّدراما  اإىل  فدخل 

اأن  اإىل   ،HD ت�سوير  اآلت   
ّ
ثم  ،٤٠٠ فالبتاكام  البتاكام، 

 )DVD وCD( و�سلْت اآلة ت�سوير ت�سجل على اأقرا�س مدجمة

وا�سمها RED. بعدها جاءْت اآلة ت�سوير تخزن على »كارت« 

حوايل  يف  »األيك�سا«  ت�سّمى  ت�سوير  اآلة  اأ�سهرها  الذاكرة 

عام 2٠١٠، وهي الأكرث ا�ستعمالً يف يومنا هذا باأنواعها 

ة عالية على م�ستوى اجلودة يف 
ّ
املختلفة، وتتمّتع مبزايا تقني

.
١٨

ة
ّ
ات التكنولوجي

ّ
الت�سوير اأو �سهولة ال�ستخدام والتقني

رين يف الّدراما ال�سورّية 
ّ
ومن الالفت اأّن اإفادات امل�سو  

ات 
ّ

ة هي اأّن املتغري
ّ
الذين اأجريْت معهم مقابالت �سخ�سي

فارقاً  ت�سّكل  ومل  طفيفة،  كانت  الت�سوير  اآلة  ة يف 
ّ
التقني

واإّنا  ال�سورّية،  الّدراما  يف  ال�سورة  ة 
ّ
جمالي يف  ًا 

ّ
حقيقي

عبد  الباحث  ي�سري  اأ�رسع.  وجعلْته  العمل،  هلت 
ّ
�س

الإعالم  يف  ات 
ّ
»اجلمالي كتابه  يف  عدوي  حممود  الله 

ة 
ّ
جمالي تكوين  يف  الّت�سوير  اآلة  دور  اإىل   »

ّ
التلفزيوين

ة، وما هي الأ�ساليب التي يجب 
ّ
الأعمال التلفزيوّنية العربي

جودة  و�سمان  ال�سورة  لتجميل  اّتباعها  ر 
ّ
امل�سو على 

. لكّن الإن�سان عندما فّكر يف اخرتاع 
١٩

ّ
املنتج الإعالمي

ولي�س  ة، 
ّ
اجلمالي نقل  هو  منها  هدفه  كان  الّت�سوير  اآلة 

ت�سنيعها �سناعة، اأو على الأقّل لي�س جتميل القبيح.

ة ال�شورّية
ّ
ة يف االأعمال الدرامي

ّ
اجلمالي

 ١٩٧٥ عام  ن�سخة  يف  اق« 
ّ
الور »اأ�سعد  م�سل�سل   

َ
ِور �سُ

احللقة  ر 
ّ
ت�سو كانت  التي  القدمية  الكبرية  الّت�سوير  باآلة 

رْت 
ّ
�سو بينما  الإ�ستديو.  �سمن  توّقف  دون  من  كاملة 

اآلت  باأحدث  ال�سورّية  احلارات  عام 2٠١٠ يف  ن�سخة 

ت�سّكل  مل  ذلك،  من  غم 
ّ
الر وعلى  وق. 

ّ
ال�س الّت�سوير يف 

يف  ال�سورة  جودة  يف  فارقًا  اجلديدة  الّت�سوير  ة 
ّ
تقني

ة العمل، بل بدا العمل القدمي اأجمَل 
ّ
امل�سل�سل اأو يف نوعي

ة يف الأداء والّتعبري وال�سورة، حتى اأّن كّل 
ّ
واأكرث �سدقي

ما  وهو  زًا. 
ّ
متمي م�ستقاّلً  م�رسحيًا  مّثلْت عمالً  فيه  حلقة 

 لالأعمال 
ّ
خ امل�ستمر

ْ
يعيدنا اإىل والرت بنجامني يف اأّن الن�س

القدمية  الّن�سخة  �سّكلت  فبينما  تها. 
ّ
ة يفقدها جمالي

ّ
الفّني

يعَلق  مل  ات، 
ّ
بعيني

ّ
ال�س يف  ال�سورّيون  عا�سها  ة 

ّ
فّني هالًة 

ة، وقّل�س 
ّ
الإنتاج اجلديد يف ذاكرة ال�سورّيني كحالة �سعبي

.
ّ
ة العمل الأ�سلي

ّ
من جمالي

ة 
ّ
ال�سعبي التجّمعات  بني  العالقة  حول  اآخر  منظور  يف   

كة والدراما ال�سورّية، قّدم م�سل�سل »هجرة القلوب 
ّ
املتحر

اإىل القلوب« ١٩٩١ عر�سًا عميقًا حلياة الفاّلحني يف اإحدى 

الغزو  قرى ريف دم�سق قبل ال�ستقالل وبعده، ر�سد فيه 

ات احلياة 
ّ
البدوّي للقرية، وجتّمعات موالية لل�سلطة، ويومي

اآلة  عرب  العمل  ر 
ّ
و �سُ ال�سلطة.  �سّد  وانتفا�سات  ة، 

ّ
الريفي

ت�سوير تعمل وفق نظام »اليوماتيك ن�سف اإن�س«. ا�ستخدم 

الّنقل  اأربع كامريات واحدة حممولة على عربة  للت�سوير 

وثالث كامريات يف داخل العربة. ويف بع�س امل�ساهد مّت 

ة 
ّ
ت�سوير لقطات يف القرية وجزء داخل الإ�ستديو لأّول مر

عوبات يف  غم من هذه ال�سّ
ّ
. وعلى الر

2٠
يف الدراما ال�سورّية

الّت�سوير فقد جنح العمل يف تقدمي جودة عالية يف ال�سورة 

ة عالية امل�ستوى.
ّ
ة درامي

ّ
ة تلفزيوني

ّ
وتقني

والذي  العام 2٠١٣،  املوتى« يف  »منرب  م�سل�سل  اأّما   

للّثورة  الأوىل  ال�رّسارة  انطالق  حلظة  يحاكي  اأن  حاول 

يف  عارمة  تظاهرات  من  تالها  وما  درعا،  يف  ال�سورّية 

. وعلى 
2١

�سورية، فقد مّت ت�سويره بوا�سطة كامريا األيك�سا

جاءت  فقد  الآلة،  لهذه  العالية  ة 
ّ
التقني املزايا  من  غم 

ّ
الر

الأعمال  من  مثيالتها  غرار  على  تقليدّية  العمل  �سورة 

م�سل�سل  من  اجلودة  يف  درجة  وباأقّل  الأخرى،  ة 
ّ
الدرامي

به  الذي مني  الف�سل  لكّن  القلوب«.  اإىل  القلوب  »هجرة 

ال�سورّية،  النتفا�سة  انطالق  ت�سوير  حلظة  هو  امل�سل�سل 

الفّنانني  اأداء  بدا  فقد  امل�سل�سل.  التظاهرات يف  وم�سهَدة 

يقرتب  ل  متثيٌل  باأّنه  للم�ساهدين  يّت�سح  بحيث  �سعيفاً 

دت لوحاٍت 
ّ

تها، والتي ج�س
ّ
من حقيقة التظاهرات وجمالي

رها العمل.
ّ
ة مل ي�سو

ّ
ة غنائي

ّ
ة �سعبي

ّ
فّني

العام  عر�س يف  الذي  نلتقي«  »غداً  م�سل�سل  ر 
ّ
�سو   

يف  وم�ساكلهم  ال�سورّيني  الالجئني  حياة  بوؤ�س   2٠١٥

اأده�س جمالُها كّل  لبنان، وقدم جودة عالية يف ال�سورة 

من تابع العمل، بل كانت ال�سيء الأكرث متييزاً يف امل�سل�سل. 

 امل�سل�سل بكامريا »�سوين f ٥٥«، وظهرت ال�سورة 
َ
ر وِّ �سُ

 جميل. لكّن ذلك مل يتعّلق بنوع وحداثة 
ّ
ب�سكل �سينمائي

رين 
ّ
اً اتُّفق عليه بني امل�سو ّ

الكامريا واإّنا كان عمالً جماعي

الديكور  األوان  �سبط  يف  الّديكور،  ومهند�س  واملخرج 

تخرج  لكي  بع�سها  مع  لتتنا�سب  واملكياج،  واملالب�س 

الت�سوير  اآلة  لنوع  يكن  ومل   ،
ّ
�سينمائي ب�سكل  ال�سورة 

 .
22

ّ
ال�سينمائي ومظهرها  ال�سورة  جودة  يف   

ٌّ
اأ�سا�سي  

ٌ
دور

ًة من كامريا »األيك�سا« 
ّ
واملفارقة اأّن هذه الكامريا اأقّل تقني

ة يف 
ّ
غم من املهني

ّ
ر بها »منرب املوتى«. وعلى الر

ّ
التي �سو

العمل، مل ي�سف امل�سل�سل بوؤ�س واقع الالجئني ال�سورّيني 

يف  م�ساهداتي  عك�سْت  فقد   ،
ّ
احلقيقي ب�سكله  لبنان  يف 

والأمَل   
َ
القهر وجوُهها  تروي  قتامة،  اأكرث  �سوراً  بريوت 

املواقف  اأو  امل�سل�سل  يف  ُزرفْت  التي  الّدموع  من  اأكرث 

عبة. ة ال�سّ
ّ
الإن�ساني
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القول  ميكننا  الّثالثة،  ة 
ّ
الفّني الأعمال  هذه  خالل  ومن   

تكمن  �سورية  يف  ة 
ّ
ال�سعبي كات 

ّ
التحر هالة  اأو  عبق  باأّن 

ة، ول �سري يف ت�سويرها 
ّ
تها باأحداثها احلقيقي

ّ
يف اأ�سالني

العني  التي ل تقوى  اإنتاج الأ�سياء  ة لإعادة 
ّ
فّني اأعمال  يف 

لنْقل   ،
2٣

بنجامني( والرت  )بح�سب  روؤيتها  على  دة 
ّ
املجر

ة 
ّ
تها من خالل اآلت الت�سوير يف الّدراما التلفزيوني

ّ
جمالي

 بخ�سوعه 
ّ

ال�سورّية، لكّن امل�سكلة يف اأّن معنى الفّن قد تغري

ة وعدم اجلّدّية يف اإنتاج ما هو جميل.
ّ
لل�رّسوط الراأ�سمالي

يف  فاحلقيقة   ،
ّ
الأ�سلي العمل  يف  ة 

ّ
اجلمالي تكمن   

الوقائع ذاتها بعبقها اخلا�س، فال ميكن لأحد مهما بلغ من 

تظاهرات  يف  هتف  �سخ�ٍس  �سعور  ينقل  اأن  ة 
ّ
الحرتافي

ر حياة الفاّلحني بتعقيداتها 
ّ
ي�سّجلها الّتاريخ، ول اأن ي�سو

اجلميلة واملريرة بعمل تلفزيويّن، اأّما مرارة حياة الالجئ فال 

ميكن �سوؤال اأحد عنها غري الالجئ. واإن ا�ستطاعت بع�س 

�سيء  نقل  الت�سوير  اآلت  خالل  من  ة 
ّ
التلفزيوني الأعمال 

ات، اإّل اأّن ا�ستن�ساخها يف اأعمال اأخرى مل 
ّ
من هذه اجلمالي

ة العمل الأّول.
ّ
يوؤّد اإىل جودة اأعلى، بل قّل�س من جمالي

 - احلقيقة   - ة 
ّ
»التقني كتابه  يف  هايدغر  مارتن  يرى   

مكنونات  لنك�ساف   
ّ
نطي  

ً
منحى هي  الأداة  اأّن  الوجود« 

بح�سب  الّت�سوير  اآلة  فاإّن  هذا  مثالنا  ويف   ،
2٤

الإن�سان

هايدغر، تك�سف من خالل الّدراما ال�سورّية معامَل الوجود 

احلقيقة  يف  اأنّها  اإّل  ال�سورّية،  ة 
ّ
الجتماعي الوقائع  يف 

فاآلة  الظاهر.  يف  هو  عّما  خمتلفة  متّثالت  لها  يكون  قد 

يف  اأخرى  اأبعادًا  عك�سْت  ال�سورّية  الّدراما  يف  الّت�سوير 

 
ّ
الراأ�سمايل وال�سباق  العاملية  الإنتاج  �رسكات  تناف�س 

املا�سي،  القرن  من  ات 
ّ
الت�سعيني ففي  والربح.  الإنتاج  يف 

اأنتجت �رسكتا �سوين وبانا�سونيك اآلة الّت�سوير ذات نظام 

اأرخ�س، فرّدت  بانا�سونيك كانت  اأ�سعار  لكّن  الديجتال، 

اأك�س  »ديجتال  نظام  باإنزال  للمناف�سة،  �سوين،  عليها 

الإنتاج  �رسكات  ت�سابقْت  حينها  اأعلى.  بجودة  اأك�س« 

. اأي اأّن ما مّثلته 
2٥

ال�سورية ل�سترياد تلك الآلت اجلديدة

الرتاكم  واإّنا  ال�سورّية،  الأحداث  ملكنونات  ك�سفًا  لي�س 

الراأ�سمايّل يف الإنتاج ل�رسكات �سناعة اآلت الّت�سوير.

خامتة

الأبعاد  بع�س  ال�سورّية  الّدراما  يف  الّت�سوير  اآلة  نقلْت 

ة ال�سورّية، لكّنها مل ترتق اإىل 
ّ
ة للوقائع الجتماعي

ّ
اجلمالي

ة فيما يتعّلق  ، وخا�سّ
ّ
درجة جت�سيد احلدث بجماله الأ�سلي

اأحدث  ا�ستعمال  يوؤّد  ومل  الوا�سعة.  ة 
ّ
ال�سعبي كات 

ّ
بالتحر

ة 
ّ
اآلت الت�سوير يف العامل يف اإعادة اإنتاج الأعمال الدرامي

 اأو حت�سني جودتها، 
ّ
القدمية اإىل القرتاب من احلدث الأ�سلي

بل �سّكل تراجعاً على م�ستوى الأداء واجلودة. واإن قّدمت 

ة، فاإّن 
ّ
ات يف العديد من الأعمال التلفزيوني

ّ
بع�س اجلمالي

 لآلت الت�سوير، 
ّ
ذلك ل يتوّقف على التقّدم التكنولوجي

واإّنا على �رسوط اأخرى يجب البحث فيها.

دخَلت الدراما ال�سورّية يف هذه الدوامة مع تو�سع دور   

الأعمال  اإنتاج  يف  ة 
ّ
اخلليجي وال�رسكات  اخلا�ّس  القطاع 

بعد  ذروته  بلغ   ،
ّ
تدريجي ب�سكل  �سورية  يف  ة 

ّ
التلفزيوني

من  كبري   
ٍّ
كم اإنتاج  اإىل  اأّدى  الذي  الأمر   ،2٠٠٠ عام 

يف  عمالً  اأربعني  حواىل  اإىل  عددها  ي�سل  امل�سل�سالت، 

ات 
ّ
ال�سنة، وذلك ب�سبب �سهولة الت�سوير وا�ستخدام التقني

ال�رسيعة يف الت�سوير واملونتاج، وذلك مع ا�سترياد اأحدث 

ة الأعمال 
ّ
اآلت الت�سوير يف العامل. وهو ما اأّثر على نوعي

ة.
ّ
ة على ح�ساب النوعي

ّ
ة ال�سورّية، اإذ طغت الكّمي

ّ
التلفزيوني

القائم   
ّ
الراأ�سمايل بنهجها  ال�سورّية،  ال�سلطة  وجدت   

ال�سورّية  الّدراما  يف  اخلا�ّس  القطاع  دور  تو�سيع  على 

اأداة من اأدوات ال�سيطرة على املجتمع ال�سوري. فقّدمتها 

للجماهري ال�سورّية باأّنها منجٌز من »منجزاتها وجناحاتها« 

ًا يف 
ّ
دارة ن�سبي بعدما احتّلت الّدراما ال�سورّية مكانة ال�سّ

باإعطائها  ال�سورّية  للّدراما  �سمحْت  كما   .
ّ
العربي العامل 

ّية، لتقّدمها على اأّنها اأجواء من 
ّ
ة من احلر

ّ
م�ساحة هام�سي

اإيهامه  ية، كمتنّف�س لل�سعب ال�سورّي، يف 
ّ
النفتاح واحلر

 جارية، بينما هي 
ّ
ة الإ�سالح ال�سيا�سي

ّ
باأّن �سريورة عملي

تتعّمق يف ا�ستبدادها من حيث اجلوهر.

اآلت  يف  ة 
ّ
التكنولوجي ات 

ّ
التقني ر 

ّ
تطو ي�سكل  مل   

ة 
ّ
ة اأعمال الدراما التلفزيوني

ّ
الت�سوير دوراً فارقًا يف جمالي

ال�سورّية، وهو ما يدفعنا اإىل العتقاد باأّن التكنولوجيا ل 

لالإن�سان.   
ّ
الثقايف امل�ستوى  حت�سني  اإىل  بال�رسورة  توؤّدي 

ال�سورّي  امل�رسح  قدرة  عن  الت�ساوؤل  الفجوة  هذه  تفتح 

ة الّدرامية، على التعبري عن حقيقة 
ّ
من بني الأ�سكال الفّني

ة ال�سورّية.
ّ
ة الوقائع الجتماعي

ّ
وماهي

وجدت السلطة السورية، بنهجها الرأسمالي القائم على توسيع 
دور القطاع الخاص في الدراما السورية أداة من أدوات السيطرة 
منجز  بأنها  السورية  للجماهير  فقدمتها  السوري.  المجتمع  على 
السورية مكانة  الدراما  احتلت  بعدما  »منجزاتها ونجاحاتها«  من 
العربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي. العالم  في  نسبيا  الصدارة 
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ماك�س هوركامير، النظرّية التقليدّية والنظرّية النقدّية، ترجمة:  ١

م�سطفى الناوي )الدارة البي�ساء، عيون املقالت، ١٩٩٠(.  

ميكن الرجوع يف ذلك اإىل كمال بومنري، جدل العقالنّية يف النظرّية النقدّية   2

ملدر�سة فرانكفورت )من�سورات الختالف، موؤ�ّس�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم، 

الدار العربّية للعلوم نا�رسون، الطبعة الأوىل )2٠١٠( �س ١٨١ - 2١٦.

ة والفهم اجلمايّل عند ثيودور اأدورنو،
ّ
حميد حمادي، التجربة الفني  ٣

بحث يف كتاب ثيودور اأدورنو من النقد اإىل الإ�ستطيقا )مقاربات فل�سفّية(   

»جمموعة موؤّلفني« )اجلزائر، من�سورات الختالف، 2٠١١( �س ١٣٣ - ١٤٠.

كمال بومنري، النظرّية النقدّية ملدر�سة فرانكفورت من ماك�ش هوركامير  ٤

ة 
ّ
اإىل اأك�سل هونيث،)اجلزائر، من�سورات دار الختالف، بريوت، الدار العربي  

للعلوم نا�رسون - الرباط، دار الأمان، 2٠١٠(، �س ٦٣ - ٨٩.

لطفي حجالوي، يف م�سكل الإبداع الفّني عند والرت بنجامني، ملجموعة موؤّلّفني،   ٥

مدر�سة فرانكفورت جدل التحّرر والتوا�سل والعرتاف 

ة، 2٠١2( �س ٩٤.
ّ
)اجلزائر، دار ابن الندمي - بريوت دار روافد الثقافي  

األن هاو، النظرّية النقدّية مدر�سة فرانكفورت، ترجمة ثائر ديب )القاهرة،  ٦

املركز القومي للرّتجمة، 2٠١٠( �س ١١٨.  

املرجع ال�سابق، �س ١2٠ - ١2١.  ٧

كمال بومنري، النظرّية النقدّية ملدر�سة فرانكفورت من ماك�ش هوركامير  ٨

اإىل اأك�سل هونيث، مرجع �سبق ذكره، �س ١٩ - 2٠.  

ة الأداة ميكن الرجوع اإىل:
ّ
للتعمق اأكرث يف بيان تاريخي  ٩

Sam Lilley, Men, Machines and History: A Short The Story of  

Tools and Machines in Relation to Social Progress, Cobbett Press, 1948.  

اإدموند هو�رسل، فكرة الفينومينولوجيا، ترجمة اأحمد ال�سادقي )الالذقية،  ١٠

دار احلوار للن�رس والتوزيع، 2٠٠٩( �س ٣٠.  

موري�س مريلوبونتي، العني والعقل، ترجمة حبيب ال�ساروين )ال�سكندرية،   ١١

من�ساأة املعارف بالإ�سكندرية( �س٩.

مارك جيمينيز، ما اجلمالّية؟، ترجمة �رسبل داغر )بريوت، املنظمة العربية   ١2

للرتجمة، 2٠٠٩( �س ٤٤٤.

عرفات النعيم، اخلوف من الفّن، اخلوف يف الفن)بلغاريا،  ١٣

ة للفنون اجلميلة،جملة �سوفيا، العدد 2٥( �س ٥.
ّ
ة الوطني

ّ
الأكادميي  

كمال بومنري، مدخل اإىل قراءة فل�سفة فلرت بنيامني )درا�سة ون�سو�س(،  ١٤

)بريوت / الريا�س، من�سورات �سفاف - اجلزائر، من�سورات الختالف - الرباط،   

دار الأمان، 2٠١٣(، �س ٣٧.

كمال بومنري، جدل العقالنية يف النظرّية النقدّية لفرانكفورت )بريوت،  ١٥

ة للعلوم بريوت - اجلزائر، من�سورات الختالف، 2٠١٠( �س ١2٦.
ّ
الدار العربي  

Fetveit, Arild. «Reality TV in the Digital Era: A Paradox in Visual Culture?»  ١٦

Media, Culture & Society 21, no. 6 (November 1999): 787 - 804.  

https://doi.org/10.1177/016344399021006005.  

منري احلم�س، القت�ساد ال�سوري يف اأربعني عامًا، درا�سة حتليلّية  ١٧

للّتطورات القت�سادّية والجتماعّية يف �سورية 1971 - 2010  

)بريوت، منتدى املعارف، 2٠١١( �س ١٧٩.  

جمعت املعلومات حول تاريخ تطّور �سكل وتقنيّات اآلت الت�سوير  ١٨

يف الدراما ال�سورّية من �سهادتي: ثائر مو�سى)خمرج تلفزيويّن   

ة اأجريت معه يف الدوحة بتاريخ 
ّ
 �سورّي( يف مقابلة �سخ�سي

ّ
و�سينمائي

 م�سوري الدراما ال�سورّية( مقابالت 
ّ
2٥ اأّيار / مايو 2٠١٦،حنا ورد )من اأهم

عرب ال�سكايب توّزعت بني تاريخ 2٨ اأيار / مايو - ١حزيران / يونيو 2٠١٦.

عبد الله حممود عدوي، اجلماليات يف الإعالم التلفزيوين )الدوحة / بريوت،   ١٩

املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات، 2٠١٦( �س ٩٦ - ٩٧،

�س ١١٧ - ١١٩.  

من �سهادة م�سور امل�سل�سل عبد القادر �رسبجي، مقابلة عرب ال�سكايبي بتاريخ   2٠

١٠حزيران / يونيو 2٠١٦.

�سامر ر�سوان )موؤّلف العمل(، معلومة ح�سل عليها الباحث يف حوار  2١

معه عرب الفي�سبوك بتاريخ ٣٠اأيار / مايو 2٠١٦.  

حممود مغراوي )مدير الت�سوير يف م�سل�سل »غدًا نلتقي«(، حمادثة  22

هاتفية م�سجلة بال�سوت عرب الوات�ساآب بتاريخ ١٤حزيران / يونيو 2٠١٦.  

اآلن هاو، النظرية النقدية مدر�سة فرانكفورت، ترجمة: ثائر ديب  2٣

)القاهرة، املركز القومي للرتجمة، 2٠١٠( �س ١١٩.  

مارتن هايدغر، التقنية - احلقيقة - الوجود، ترجمة: حممد �سبيال  2٤

وعبد الهادي مفتاح )بريوت - الدارة البي�ساء،املركز الثقايف العربي،١٩٩٥(.  

من �سهادة عبد القادر �رسبجي، م�سدر �سبق ذكره.  2٥

الهوام�ش

 اأوًل: امل�سادر الأولّية
�سامر ر�سوان، توا�سل اإلكرتوين عرب الفي�سبوك بتاريخ ٣٠ اأيار / مايو 2٠١٦

عبد القادر �رسبجي، مقابلة عرب ال�سكايب بتاريخ ١٠ حزيران / يونيو 2٠١٦

حّنا ورد، مقابالت عرب ال�سكايب توزعت بني تاريخ 2٨ اأيار / مايو - ١ حزيران / 

يونيو 2٠١٦

ثائر مو�سى، مقابلة �سخ�سّية، اأجريت معه يف الدوحة بتاريخ 2٥ اأيار / مايو 2٠١٦

حممود مغراوي، توا�سل اإلكرتوين عرب الوات�س اآب بتاريخ ١٤ حزيران / يونيو 2٠١٦

الأعمال التلفزيونّية جميعها متوافرة على موقع اليوتيوب

 ثانًيا: امل�سادر الثانوّية
بومنري. كمال، النظرية النقدية ملدر�سة فرانكفورت من ماك�ش هوركامير اإىل 

اأك�سل هونيث )اجلزائر، من�سورات دار الختالف، بريوت، الدار العربّية للعلوم 

نا�رسون - الرباط، دار الأمان، 2٠١٠(

مدخل اإىل قراءة فل�سفة فلرت بنيامني )درا�سة ون�سو�س(، )بريوت / الريا�س، 

من�سورات �سفاف - اجلزائر، من�سورات الختالف - الرباط، دار الأمان، 2٠١٣(

جيمينيز. مارك، ما اجلمالية؟، ترجمة �رسبل داغر )بريوت،

املنظمة العربية للرتجمة، 2٠٠٩(

حجالوي. لطفي، يف م�سكل الإبداع الفّني عند والرت بنجامني، ملجموعة موؤّلفني، 

ر والتوا�سل والعرتاف )اجلزائر، دار ابن الندمي - 
ّ
مدر�سة فرانكفورت جدل التحر

بريوت دار روافد الثقافّية، 2٠١2(

احلم�س. منري، القت�ساد ال�سوري يف اأربعني عامًا درا�سة حتليلّية

للتطّورات القت�سادّية والجتماعّية يف �سورية 1971 - 2٠١٠

)بريوت، منتدى املعارف، 2٠١١(

عدوي. عبد الله حممود، اجلمالّيات يف الإعالم التلفزيوين )الدوحة / بريوت،

املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات، 2٠١٦(

كمال بومنري، جدل العقالنية يف النظرية النقدّية لفرانكفورت )بريوت،

الدار العربّية للعلوم بريوت - اجلزائر، من�سورات الختالف، 2٠١٠(

مريلوبونتي. موري�س، العني والعقل، ترجمة حبيب ال�ساروين )الإ�سكندرّية،

من�ساأة املعارف بالإ�سكندرّية(

هاو. اآلن، النظرية النقدية مدر�سة فرانكفورت، ترجمة: ثائر ديب )القاهرة، املركز 

القومي للرتجمة، 2٠١٠(

هايدغر. مارتن، التقنّية - احلقيقة - الوجود، ترجمة: حممد �سبيال وعبد الهادي 

)١٩٩٥ ،
ّ
مفتاح )بريوت - الدارة البي�ساء، املركز الثقايّف العربي

هو�رسل. اإدموند، فكرة الفينومينولوجيا، ترجمة اأحمد ال�سادقي )الالذقّية، دار 

احلوار للن�رس والتوزيع، 2٠٠٩(

املجاّلت العلمّية: النعيم. عرفات، اخلوف من الفن، اخلوف يف الفن )بلغاريا، 

الأكادميّية الوطنّية للفنون اجلميلة، جمّلة �سوفيا، العدد 2٥(

Arild Fetveit, «Reality TV in the digital era: a paradox :باللغة الإنكليزّية

in visual culture», London and New Delhi, magazine media, culture, Society, Vol. 21

Sam Lilley, Men, Machines and History: A Short The Story of Tools and

Machines in Relation to Social Progress, Cobbett Press, 1948

املراجع
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حاوره فواز طرابليس

مذكرات جورج بطل 3
فرج الله حلو يف موقفه اجلريء وعزله واستهشاده

مؤّرخ وكاتب، لبنان.

ي
ّ
تقنيات العمل ال�رش

 
ّ
ّي وبجهازه ال�ستثنائي

ّ
ز احلزب بقدراته يف العمل ال�رس

ّ
متي

يف هذا املجال. لهذا ال�سبب مل ي�سّجل حدوث �سوى عدٍد 

ًة واحدًة فقط انك�سفت لنا مطبعة 
ّ
حمدوٍد من الأخطاء. مر

ون 
ّ
الأمني قام  ة. 

ّ
الأ�رسفي منازل  اأحد  يف  مو�سوعة  كانت 

على  م�سحاً  فاأجروا  خمّدرات،  بائعي  مبالحقة  يومها 

اً،  ّ
املنازل. عندما دخلوا اأحَدها وجدوا لالأ�سف رفيقًا عراقي

ات ومن زعماء 
ّ
كان نائبًا يف الربملان خالل فرتة الثالثيني

«، كما 
ّ
 انتمى اإىل »احلزب ال�سيوعي

ّ
ة« ثم

ّ
»احلركة الوطني

اً عمل يف املطبعة على غرار الكثري من  ّ
كان لجئًا �سيا�سي

لبنان.  اإىل  وجلاأوا  بالدهم  القمع يف  من  هربوا  ممّن  اأمثاله 

غالبًا  فعملْت  وقتها  ملء  اإىل  ات 
ّ
ال�سخ�سي هذه  �سعْت 

خالل النهار يف الطباعة اأو الكتابة اأو الرتجمة.

كانت هذه املطبعة الوحيدة التي اكُت�سفْت منذ تاريخ   

ّية 
ّ
�رس العام ١٩2٥. �سدرت �سحٌف  احلزب يف  تاأ�سي�س 

وُوّزعت من�سورات. �سحيح اأّنه مّت اعتقال اأ�سخا�س اأثناء 

قيامهم بتوزيع هذه املن�سورات لكن مل تذهب الأمور اأبعَد 

من ذلك. يعود الف�سل يف هذه امليزة التي اكت�سبها احلزب 

الأرمن  اأّن  ذلك  ة، 
ّ
الأرمني احلزب  منّظمة  اإىل   

ّ
ال�سيوعي

منها  ت�ستفد  مل   
ّ
اللبناين  

ّ
ال�سيوعي للحزب  تقاليد  نقلوا 

باقي الأحزاب حيث مل تتوّفر لها يف الأ�سا�س لأّن احلزب 

يف   
ّ
�سم الذي  الوحيد   

ّ
اللبناين احلزب  كان   

ّ
ال�سيوعي

ة، اإّل اأّن 
ّ
�سفوفه �سيوعينّي اأرمن. كانت هناك اأحزاٌب اأرمني

 
ّ
ني الأرمن - البال�سفة دخلوا يف احلزب ال�سيوعي

ّ
ال�سيوعي

ون 
ّ
ال�سيوعي تعّلم  بهم.  اً  خا�سّ حزباً  ُين�سئوا  ومل   

ّ
اللبناين

تقوقعوا  الذين  الأرمن  من  اأف�سل  ة 
ّ
العربي اللغة  الأرمن 

بع�سهم على بع�س.

�سة  املخ�سّ البيوت  تتمركز  اأن  على  الأرمن  حر�س   

ّي يف اأحياء ي�سكنها اأغنياء ولو كانت اأعلى 
ّ
للعمل ال�رس

�سّكان  املختلف عنه لدى  ب�سبب نط حياة هوؤلء  تكلفة، 

ة، فالأخرية تعّج باأ�سخا�ٍس يعرف بع�سهم 
ّ
الأحياء ال�سعبي

بع�سًا، يطّلون من الّنوافذ، يدّققون يف هوّية اجلار اجلديد 

وزّواره، كما اأّن �سوارعها مليئة بالأطفال.

اإحداها يف  املثال »ڤياّلت« كانت  اخرتنا على �سبيل   

ة معروفة. ُو�سعت 
ّ
منطقة حرج بريوت متّلكتها عائلٌة بريوتي

اأربع  من  موؤّلفة  �سحيفٌة  فيها  وُطبعت  كبرية  مطبعة  فيها 

�سبيل  دائم، يف  �سلم  �سبيل  ميت »يف 
ُ
�س �سفحات كبرية 

ات من 
ّ
ة«، وكان ذلك يف اأواخر الأربعيني

ّ
ة �سعبي

ّ
دميوقراطي

القرن املا�سي بعد حّل الكومنرتن وتاأ�سي�س الكومنفورم. 

احللو  الله  فرج  ق�سى  وقد  لفرتة،  حيفة  ال�سّ هذه  ُطبعت 

�سه لال�سطهاد وعزله 
ّ
جزءاً من وقته يف ترجمتها بعد تعر

من  جمموعٌة  اأي�سًا  فيها  وعملْت  القيادّي.  العمل  عن 

العامل ب�سكٍل  انعزلوا عن  الذين  ني من 
ّ
فاق ال�ستثنائي

ّ
الر

الرفاعي.  وغ�سان  �سليبا  عزيز  احل 
ّ
الر منهم  كامل  �سبه 

ّي، لي�س فقط 
ّ
وعمل الثنان لفرتٍة طويلة يف العمل ال�رس

يف الكتابة والت�سحيح بل كذلك يف الطباعة واأ�سبحا من 

(. وبداأت طباعة 
ّ
القادة يف احلزب )اأع�ساء مكتب �سيا�سي

حيفة يف هذه الفيال وانتهت فيها لأّن املوقع كان  هذه ال�سّ

بعيداً عن الب�رس ول يثري ت�ساوؤلت اأحد.

ًا 
ّ
جزئي ّي 

ّ
ال�رس العمل  يف  خللٍ  حدوث  عدم  يعود   

ة يف فتح منازل ورعاية 
ّ
اإىل العتماد على عائالت اأرمني

من  اأكرث  تنّقلُت يف  اأنا  املثال،  �سبيل  على  فيها.  املقيمني 

برعاية  الأمان  وّفرا  وزوُجها  دٌة 
ّ
�سي اأحدها  كان يف  منزل 

ة كثرية 
ّ
الأب والأّم. وقّدمْت كذلك بيوت عائالت �سيوعي

ة لّلذين جاوؤوا من قادة وكوادر اأحزاب 
ّ
خدماٍت ا�ستثنائي

�سقيقة لجئني اإىل لبنان، فجرى تعزيزهم وتكرميهم. متّتع 

خالد بكدا�س بهذه اخلدمات اإىل اأبعد حدود، فهو اأقام يف 

نائبًا. عندما  كان  دائمة حتى عندما  �سبه  ب�سورة  بريوت 
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مل يكن هناك دورة ملجل�س النواب، كان ياأتي اإىل بريوت 

لها على دم�سق. ويف�سّ

ّي، يفرت�س بال�سخ�س التخفيف 
ّ
عادًة يف العمل ال�رس  

اإذا كان لديه  ة قدر الإمكان حّتى 
ّ
من عالقاته الجتماعي

عالقاته  قطع  اأحياناً  عليه  ويتوّجب  املعارف.  من   
ٌ
كثري

ف اإليه اإذا 
ّ
ببع�س النا�س ليتوّقف هوؤلء عن زيارته اأو الّتعر

ما راأوه يف مكاٍن عاّم.

يف ذلك احلني، اقت�ست ال�رّسورة تغيري بع�س الأماكن   

ُتعقد  التي  املُفعمة باحلركة، منها، على �سبيل املثال، تلك 

القيادات  اجتماعات  اأو  مركزّية  جلنة  اجتماعات  فيها 

املفرت�س  من  يكن  ومل  واملحافظات.  ة 
ّ
الفرعي ة، 

ّ
املحلي

خلق  الذي  الأمر  اجتماع،  فيه  ُعقد  منزٍل  اإىل  العودة 

م�سكلًة على اعتبار اأّنه يجب ا�ستخدام العديد من املنازل. 

اأولد  اأعّدها  مذّكراٍت  عن  هي  عليها،  اّطلعُت  وثائق  يف 

لالأمن  العاّم  املدير  كان  حني  والدهم  عن  �سهاب  فريد 

طوال  ة 
ّ
ال�سيوعي مكافحة  عن  حينها  وامل�سوؤول  العام، 

كانت  ة 
ّ
الأمني الخرتاقات  اأّن  يل  تبنّي  عديدة،  �سنوات 

نادرة احلدوث واأّن معظم التقارير عن ن�ساط احلزب ملّفقة 

 واللجنة 
ّ
وكذلك املعلومات عن تركيب املكتب ال�سيا�سي

التي  التقارير  حتى  الأخرى.  ة 
ّ
احلزبي واملواقع  املركزّية 

تّدعي معرفًة بتنظيم احلزب واأ�ساليب عمله كان معظمها 

جون 
ّ

ملّفقاً. كان اّلذين يتخاذلون لدى توقيفهم اأو يف ال�س

 
ّ

وتتغري فوراً  ي�ستبعدون  واأ�سماء،  مبواقَع وعناوين  فيدلون 

ّية 
ّ
العناوين والأ�سماء، واّلتي كانت يف اأغلبها اأ�سماء �رس

ون حتت رقابٍة 
ّ
ال�ّسيوعي املعتقلون  �سع 

ُ
على كّل حال. ويو

ة ]من احلزب بعد اإطالق �رساحهم[. وتّتخذ التدابري 
ّ
حقيقي

ما  ولتغيري  املعتقل  يعرفها  التي  املنازل  لتبديل  الفورّية 

بلغ و�سع  مهما  الرفاق،  يعرف من عمل  ممّا  تغيريه  اأمكن 

ذلك املعتقل اأو موقعه و�سمعته.

ي 
ّ
ال�رس عملنا  يف  اخلطري  الوحيد  اخلرق  يكون  قد   

هو الذي اأّدى اإىل الق�ساء على فرج الله احللو، واملتمّثل 

قتلْته حتت  التي  للمخابرات  وت�سليمه  رفيق ر�سا  بخيانة 

ومرحلة  م�رس  مع  الوحدة  عهد  يف  دم�سق  يف  التعذيب 

ة.
ّ
ال�سعار يف معاداة ال�سيوعي

ّ
ّدور اآرتني مادايان التاأ�شي�شي

املراحل  يف  والناجح  الدقيق  عملنا  يف  الف�سل  يرجع 

ة يف ذلك الوقت لالأرمن وحتديداً 
ّ
ّية واملراحل العلني

ّ
ال�رس

الدور  �ساحب  احلزب،  �سي 
ّ
موؤ�س اأحد  مادايان،  لآرتني 

تكوينه  اأّن  اأعتقد  وقيادته.  العمل  هذا  تنظيم  يف   
ّ
الفعلي

ا�سطنبول  يف  طالبًا  البدء  يف  كان  ًا. 
ّ
اأ�سا�سي دوراً  لعب 

على  اآرتني  وكان  �سابقة،  ة 
ّ
حزبي جتربًة  امتلك  اأّنه  واأعتقد 

�سلٍة بالبال�سفة قبل اأن ياأتي اإىل لبنان حيث در�س الطّب 

ال�سورّية،  الثورة  اأثناء  واعُتقل  ة 
ّ
الي�سوعي اجلامعة  يف 

و�سقيقه  ال�ّسمايل  فوؤاد  جانب  اإىل  بالإعدام  عليه  وُحكم 

الطّب  بكلية  اآرتني  عالقة  انتهْت  هكذا  ال�ّسمايل.  ن�سيم 

�سنوات.  ثالث  فيها  وبقي  قدمو�س  قلعة  يف  جن 
ُ
�س لأّنه 

والقلعة موجودة يف جبال العلوّيني وكان فيها اإىل جانب 

ة يف �سورية، وقد تنّقلوا بني معتقالت 
ّ
زعماء الكتلة الوطني

عديدة، منها جزيرة اأرواد. اأخربين اآرتني اأّنه ترك يف قلعة 

ن�سيم  و�سقيقه  ال�ّسمايل  فوؤاد  ومن  منه  ر�سالًة  قدمو�س 

اأي�سًا  اأخربين  يعَدمون.  قد  اأّنهم  اعتبار  على  ال�ّسمايل 

 حفروا حفرًة 
ّ
اأّنهم بعد كتابة الر�سالة و�سعوها يف قّنينة ثم

اأوها يف زاوية اأحد اجلدران.
ّ
وخب

واّلتي  ّي، 
ّ
ال�رس العمل  يف  ات 

ّ
التقني هذه  ت 

ّ
ا�ستمر  

لعب  ة. 
ّ
الأهلي احلرب  حتى  لالأرمن،  فيها  الف�سل  يعود 

 
ّ
زاً يف تاريخ احلزب ال�سيوعي

ّ
ون الأرمن دوراً ممي

ّ
ال�سيوعي

وقّدموا عدداً وافراً من ال�سهداء يف مراحل عديدة. و�سبق 

اإىل ال�ّسوف  اإىل الذين توّجهوا  قت 
ّ
اأن ذكرُت عندما تطر

من  كانوا  منهم  الّثلثني  اأّن   ،١٩٥٨ العام  اأحداث  خالل 

ني الأرمن اأ�سبح 
ّ
الأرمن. هذا التاريخ املجيد عند ال�سيوعي

بكّل  ة 
ّ
اأرمني منّظمة  اً 

ّ
لدى احلزب حالي لي�س  املا�سي.  من 

قليل.  من  اأقّل  الأرمن  بني  وجوُده  معنى.  من  للكلمة  ما 

ني الأرمن. امتلك 
ّ
ة كبرية حتى ال�سيوعي

ّ
طالت هجرٌة اأرمني

ون وجهتني للهجرة: اأرمينيا والوليات املّتحدة.
ّ
ال�ّسيوعي

اأكرث من ماأمت  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  ح�رسُت يف   

ون فيها كرثاً اإن مل اأقّل 
ّ
ة كان ال�ّسيوعي

ّ
داخل اأحياء اأرمني

هاجني.  كامل   
ّ
وحي البدوي  خليل   

ّ
حي منها  الأكرثّية، 

 منذ حوايل 
ّ
اأرمني اآخر ماأمتٍ ح�رسُته لرفيٍق مهند�س  يف 

نة، تعّجبُت للعدد القليل من الّنا�س يف كني�سة خليل 
ّ

ال�س

ما  تعي�س؟  اأين  فاأجابني:  فاق 
ّ
الر اأحَد  �ساألت  البدوي. 

لبنان حيث  إلى  يأتي  أن  قبل  بالبالشفة  على صلة  آرتين  كان 
درس الطب في الجامعة اليسوعية واعتقل أثناء الثورة السورية،
إلى جانب فؤاد  باإلعدام  وحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــم عليه 
آرتين  عالقة  انتهت  هكذا  الشمالي.  نسيم  وشقيقه  الشمالي 
بكلية الطب ألنه سجن في قلعة قدموس وبقي فيها ثالث سنوات.
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ة 
ّ
ال�سيوعي العائالت  ومنها  ة 

ّ
الأرمني العائالت  من  تبّقى 

ل يبلغ عدد اأ�سابع اليد الواحدة. الهجرة وغالء الأر�س 

بني  الأحياء  هذه  اأرمن  وّزعْت  ة، 
ّ
الأ�رسفي اأطراف  يف 

اأحياء  وا�سرتى يف  بيته  باع  يهاجر  مل  ومن  املهاجرين، 

بعيدة م�ساكنها رخي�سة.

ة لل�رّسب لألف �سبٍب و�سبب 
ّ
�ست املنّظمة الأرمني

ّ
تعر  

�سبيل  على  عملُت  ًا، 
ّ
�سخ�سي قوّية.  منّظمًة  كانت  لكّنها 

ة الأوىل 
ّ
املثال لفرتٍة خالل العام ١٩٥٩ بعد احلرٍب الأهلي

ت�سكنها  التي  الأحياء  داخَل  و�سواحيها،  ة 
ّ
الأ�رسفي يف 

عملت  التي  املنّظمة  اأفراد  عدد  بلغ  ة. 
ّ
م�سيحي اأكرثّية 

ة 
ّ
امل�سيحي العائالت  من  �سخ�ٍس  اأربعمائة  من  اأكرث  معها 

اإىل عدٍد وفري  ة، وما يوازي هذا العدد من الأرمن 
ّ
العربي

ني بني الوافدين الذي اأقاموا يف حي الوادي 
ّ
من ال�سيوعي

املطّل على الكورني�س، هذا بالإ�سافة اإىل اأرمن برج حّمود 

ة عديدة 
ّ
ة. كذلك انت�رس الأرمن يف اأحياء بريوتي

ّ
والأ�رسفي

ثالثني  حوايل  الأخري  هذا  �سكن  والوتوات.  البور  منها 

نادي  هدم  ومّت  بالكاد.  اأو  اأحد  يعد  مل  اليوم   .
ّ
اأرمني األف 

الإنرتانيك الريا�سي الأرمني.

اأحد  ينت�سب  مل  عائلة  لبنان  يف  اأّن  اأعتقد  ل   

اأع�سائها اإىل احلزب. تواجد هذا الأخري يف جميع اأحياء 

الو�سطني  يف  تواجد  والبلدات.  القرى  وجميع  املجتمع 

وقرى  مدن  جميع  يف  بوفرة،  واملاروين  الأورثوذك�سي 

ة: 
ّ
جبل لبنان، واأي�سًا يف املناطق ذات الأكرثّية الكاثوليكي

زحلة، م�سغرة، راأ�س بعلبك والقاع. ويف الو�سط ال�ّسيعي 

والأقاليم  وعّكار  طرابل�س  يف  فعل  وكذلك  ة 
ّ
بقو تواجد 

اأّنه حزٌب   
ّ
اللبناين  

ّ
ال�سيوعي والبقاع. وُعرف عن احلزب 

عدد  بلغ  وقد  واملناطق،  للّطوائف   
ٌ
عابر  

ّ
وطني  

ٌّ
علماين

 ١٩٤٤ العام  مطلع  يف  الأّول  املوؤمتر  بعيد  اإليه  املنت�سبني 

ع�رسين األف �سخ�س.

الوحدة واخلالف مع عبد الّنا�رش

اآخر  اإ�سقاط  بعد  �سورية  يف  الظروُف  رت 
ّ
تطو

يف  تغيرياٌت  ح�سلت  للوحدة.  ابقة 
ّ

ال�س الديكتاتورّيات 

اجلي�س ال�سوري بعد اغتيال عدنان املالكي اأّدت اإىل و�سول 

اٍط �سيوعيني واأ�سدقاء لهم اإىل قيادة اجلي�س واملواقع 
ّ
�سب

ة الوا�سعة اإىل جانب 
ّ
الهاّمة فيه. ت�سّدت املقاومة ال�سعبي

اجلي�س على طول احلدود مع تركيا لالأحالف ال�ستعمارّية 

ة، وكان 
ّ
ة اجلّدّية على احلدود ال�سمالي

ّ
والّتهديدات الرتكي

اط مع زمالئهم 
ّ
ى هوؤلء ال�سب

ّ
ٌز بها. لب

ّ
 ممي

ٌ
ني دور

ّ
لل�سيوعي

يف حزب البعث خ�سو�ساً طموحات عبد الّنا�رس باإقامة 

وحدٍة بني م�رس و�سورية.

اط بينهم 
ّ
ٌة بثالثة من هوؤلء ال�سب

ّ
ربطتني معرفٌة �سخ�سي  

 .
ّ
عفيف البزري الذي كان قريبًا جّدًا من احلزب ال�سيوعي

بقيت على توا�سل مع البزري ولقاء عندما جاء اإىل لبنان 

ة. وثاين هوؤلء الثالثة ُيدعى 
ّ
وعمل مع املقاومة الفل�سطيني

والتقيُت  احلياة.  قيد  على  زال  ما  وهو  الكرمي  عبد  اأحمد 

ة 
ّ
الأمريكي اجلامعة  م�ست�سفى  يف  �سهرين  من  اأكرث  قبل 

وزيراً  كان  الذي  الكردي  رفعت  جنل  بعبدو،  بريوت  يف 

 ال�سوري[. 
ّ
لالّت�سالت ]يف �سورية، ممّثاًل احلزب ال�سيوعي

اأخربين عن زواجه من ابنة اأخ اأحمد عبد الكرمي وقال اإّن 

الأخري يقيم يف بلدته حوران، كما اأخربين اأّن منزله �سار 

ًا �سّد 
ّ
له اإىل مرجع ب�سبب اّتخاذه موقفاً علني

ّ
مزارًا بعد حتو

�س له.
ّ
النظام وب�سبب �سعوبة التعر

الوحدة.  بعد  مراراً  الثالثة  اط 
ّ
ال�سب هوؤلء  التقيُت   

وطالب  ل�سورية  زعماء  م�رس  اإىل  ذهبوا  كيف  اأخربوين 

اأي  مُينحوا  مل  مركزيني  وزراء  اإىل  لحقًا  ليتحّولوا  وحدة، 

الوزراُء  تبع  يعودون.  ومنه  املكتب  اإىل  يذهبون  �سلطة. 

اأّما  الّنا�رس.  لعبد  مبا�رسًة  �سلطتهم  الذين حتت  ون 
ّ
الإقليمي

 اإهمالهم ب�سكٍل كامٍل وو�سعوا يف �سبه اإقامٍة جربّية.
ّ
هم فتم

ة 
ّ
ر احلركة ال�سعبي

ّ
ورّية من تطو

ّ
خافت الربجوازّية ال�س  

ون حينها 
ّ
البعثي اأقبل  ني. 

ّ
ني والبعثي

ّ
ال�سيوعي نفوذ  وازدياد 

اأّمة  ة: 
ّ
القومي عقيدتهم  من  انطالقًا  اأي�ساً  الوحدة  على 

فكانوا  ون 
ّ
ال�سيوعي اأّما  ر�سالة خالدة.  ذات  واحدة  ة 

ّ
عربي

اأراد  لهم.  املوالني  اط 
ّ
ال�سب وذلك من خالل  �سّناعها  من 

ة اأم احتادّية؟
ّ
اجلميع الوحدة، لكن اأّي وحدة؟ اندماجي

ني اأحّلوا على وحدٍة احتادّية تاأخذ 
ّ
ما اأعرفه اأّن ال�سيوعي  

البلدين،  من   
ٍّ
كل يف  ة 

ّ
املو�سوعي الظروَف  العتبار  بعني 

ة الأحزاب ووجودها 
ّ
ة وقو

ّ
وكذلك م�ستوى احلياة ال�سيا�سي

ملوقف  دًى  �سّ هذا  ني 
ّ
ال�سيوعي موقف  �سّكل   .  

ّ
التاريخي

ة ودْعوته اإىل حتقيقها 
ّ
 من الوحدة العربي

ّ
احلزب التاريخي

 
ّ
. كان عديد احلزب ال�سيوعي

ّ
 العربي

ّ
على امل�ستوى الوطني

فّكر  اأّنه  الطبيعي  من  لذا  �سورية،  يف  كبريين  ونفوذه 

بطبيعة الوحدة بني بلٍد كبرٍي كم�رس واآخر �سغري ك�سورية، 

مع النتباه اإىل الفوارق بني البلدين.

خافـــــــــــــــــــــــــــــت البرجوازية السورية من تطور الحركة 
الشعبية وازدياد نفوذ الشيوعيين والبعثييــــــــــــــــــــــــــــن.
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ة من قبل 
ّ
 احلياة ال�سيا�سي

ُ
يف م�رس حينها، مّت احتكار  

ة الأحزاب 
ّ
ون وبقي

ّ
، فيما قبع ال�سيوعي

ّ
 فوقي

ّ
تنظيم ر�سمي

من  ال�سورّيون  ون 
ّ
ال�سيوعي خاف  لذلك  جون. 

ّ
ال�س يف 

متّ  فقد  خوفهم،  احلياُة  رت 
ّ
بر وقد  ة. 

ّ
الندماجي الوحدة 

الأحزاب وامتالأت  ة وُحّلت 
ّ
ال�سيا�سي الق�ساء على احلياة 

ني.
ّ
ال�سجون باملنا�سلني ال�سيوعي

يفعل  مل  ة. 
ّ
الندماجي الوحدة  القوْتلي  �سكري  اأعلن   

باط كما اأّنهم مل يعرت�سوا عليها. ذلك ال�سّ

�سبه  حكم  نظام  املحادثات  تناولت  الواقع،  يف   

تني، وكذلك 
ّ
احّتادي، من حكومة مركزّية وحكومتني اإقليمي

كان خالف  الواقع  اأر�س  على  ما ح�سل  لكّن  املجال�س. 

الذين  اط 
ّ
ال�سب �سّمت  التي  املركزّية  احلكومة  متاماً.  ذلك 

الوحدة[  ملفاو�سات  م�رس  ]اإىل  القوتلي  �سكري  رافقوا 

يف  جربّية  اإقامٍة  �سبه  يف  وزراوؤها  وُو�سع  ميتة  ُولدت 

تعيني  مّت  الواقع،  ويف  �سورية.  زيارة  من  وُمنعوا  القاهرة 

ة 
ّ
امل�سري عبد احلكيم عامر حاكمًا ع�سكرّياً مطلق ال�سالحي

يف �سورية.

ون بالنف�سال 
ّ
على الرغم من ذلك مل يطالب ال�ّسيوعي  

اأ�سقط  باإعادة الّنظر بالأ�سا�س يف طبيعة الوحدة. من  بل 

حزب  هو  تاآمر  ومن  ال�سورّية  الربجوازّية  هي  الوحدة 

ة فقد منعت خالد بكدا�س 
ّ
البعث. اأّما احلكومة النف�سالي

ُيعرف  اأن  ينبغي  النف�سال.  بعد  �سورية  اإىل  العودة  من 

الّتاريُخ على حقيقته.

اأمامها  كّفر  اجلماهري،  ح�سد  على  الّنا�رس  عبد  عمل   

ة 
ّ
ني يف الوقت الذي كانت فيه الرجعي

ّ
ة وال�سيوعي

ّ
ال�ّسيوعي

يعملون  )البعث خ�سو�ساً(  ون 
ّ
القومي وحلفاوؤها  ال�سورّية 

على الإطاحة بالوحدة، وقد جنحوا لالأ�سف ال�سديد.

موقف احلزب املرتبك من الوحدة

لكّنه  وا�سحًا  الوحدة  من  احلزب  موقف  برز  البداية،  يف 

�رسعان ما ارتبك عند اإعالنها بال�ّسكل الذي اأعِلنْت فيه. 

اطه على 
ّ
كان من املفرت�س اأن يكون احلزب مّتفقًا مع �سب

ة، وقد ن�سطوا 
ّ
الّتوّجه نحو اإقامة وحدٍة احّتادّيٍة ل اندماجي

يعار�س  مل  بكدا�س  خالد  اأّن  واأعتقد  الجتاه.  ذاك  يف 

الوحدة لأّنه كان �ساحب القرار عند اّتخاذه.

ليلة اإعالن الوحدة لحظُت الرتباك على وجه فرج   

الله. كنت حينها يف مطبعة جريدة »الّنور« عند منت�سف 

الليل. ذهبُت اإىل دم�سق عن طريق طرابل�س. مل اأعد اأذكر 

ملاذا ذهبُت عن طريق ال�ّسمال وما اإذا ح�سلت م�سكلٌة يف 

ذلك احلني على احلدود بني لبنان و�سورية. ما اأذكره فقط اأيّن 

ذهبُت عن طريق حم�س. حني و�سلُت اإىل احلدود �سمعُت 

 
ّ
التاريخي اليوم  »هذا  يقول  القوتلي  �سكري  الراديو  عرب 

العظيم«. اأعلن القوتلي الوحدة واأنا اأقف متامًا على احلدود. 

لروؤية  »النور«  مطبعة  واإىل  دم�سق  اإىل  مبا�رسًة  توّجهُت 

جانب  اإىل  موجوٌد  التحرير  مكتب  اأّن  ذلك  مرّوة،  كرمي 

 على 
ً
املطبعة. وكرمي كان قد توّجه قبل ب�سعة اأ�سهر، بناء

اقرتاح فرج الله، للعمل يف اجلريدة. وقد �ساأل عنه فرج 

واأخربناه  دم�سق  اإىل  زيارتنا  خالل  �سابٍق  وقٍت  يف  الله 

الدميقراطي  ال�سباب  احّتاد  مع  عمل  بعدما  اأّنه  حينها 

بالّتدري�س  يقوم  وهو  اجلامعة  يف  وت�سّجل  عاد  العاملي 

وعمل  �سورية  يف  اأ�سهر  ثالثة  كرمي  اأقام  �سم�سطار.  يف 

يف جريدة »الّنور«. ولأّن �سورية يف ذلك احلني كانت قد 

البنية  فيها  تتوافر  ومل  الّديكتاتورّية  من  حديثاً  خرجت 

ة، كان جميع العاملني يف اجلريدة، الذين يجمعون 
ّ
الّتحتي

ني.
ّ
الأحرف ويطبعون على املاكينات، من رفاقنا اللبناني

العّمال  على  اللحظات  تلك  يف  الرتباك  �سيطر   

خاللها  من  عرف 
ُ
لي ة 

ّ
الفتتاحي ا�ستالمهم  عدم  ب�سبب 

املوقف. وبينما اأنا اأنتظر كرمي ملعرفة موقفهم، و�سل فرج 

ب�سبب  �سّفها  ة 
ّ
عملي على  اأ�رسف  ة. 

ّ
الفتتاحي حاماًل  الله 

قام  من  عليها.  اأدخلت  التي  والتعديل  الّت�سطيب  كرثة 

الله وحده من قام بذلك،  اأّن فرج  ر 
ّ
اأت�سو بالّت�سطيب؟ ل 

اأقّله  ة، 
ّ
العملي بهذه  �سلعْت  بكاملها  جمموعًة  اأّن  اأعتقد 

ثالثٌة منهم: خالد ونقول وفرج الله، ذلك اأّن هوؤلء كانوا 

القادة الفعلينّي يف احلزب.

والـ  واإّنا،  الوحدة  مع  ة: 
ّ
الفتتاحي يف  الرتباك  بدا   

ومل  فوراً،  ة 
ّ
اندماجي وحدة  اأُعلنت  وا�سحة.  غري  »اإّنا« 

نف�سه  الوقت  يف  لكّنهم  منها،  حادٍّ  موقٍف  اأخذ  يريدوا 

لن  ة 
ّ
الندماجي الوحدة  اأّن  مفادها  ر�سالٍة  مترير  اأرادوا 

من   
ّ
اإن�سائي  

ٌ
كالم الرتباك. خرج  �سبب  هو  هذا  تنجح. 

ة ب�رساحة. 
ّ
دون معنى، يهرب عربه املرء من قول الق�سي

متاأّكٌد  اأنا  احلزب.  اأربك  املو�سوع  لأّن  الأمر  هذا  حدث 

ة 
ّ
اأو فدرالي ة 

ّ
احّتادّية - كونفدرالي توّقع وحدًة  اأّن احلزب 

في البداية، برز موقف الحزب من الوحدة واضحا لكنه سرعان ما 
ارتبك عند إعالنها بالشكل الذي أعلنت فيه. كان من المفترض 
إقامة  نحو  التوجه  على  ضباطه  مع  متفقا  الحزب  يكون  أن 
االتجاه. ذاك  في  نشطوا  وقد  اندماجية،  ال  اتحادية  وحدة 
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بب فوجئوا 
ّ

ة، ولهذا ال�س
ّ
- لكّنه مل يتوّقع وحدًة اندماجي

باط. على الأقّل، هكذا حّدثني  بالإعالن كما فوجئ ال�سّ

يذهبوا  مل  لأّنهم  فوجئوا  اإّنهم  يل  قال  البزري.  عفيف 

اإىل م�رس على هذا الأ�سا�س، لكّن عبد الّنا�رس و�سعهم 

اأكرم  بينهم  ومن  ني 
ّ
البعثي من  ب�سغٍط  الواقع  الأمر  حتت 

�سعنا حتت احلرا�سة 
ُ
حوراين. وممّا قاله البزري كذلك »و

اإّل برفقة  ك 
ّ
مبا�رسًة. قبعنا بني منازلنا واملكاتب ل نتحر

اأحد الأ�سخا�س«.

غم من ارتباك احلزب، مل يّتخذ موقفاً، وقد 
ّ
وعلى الر  

وجود  لعدم  خ�سو�سًا  بالأمر  بعد  فيما  ون 
ّ
ال�سيوعي �سار 

 عن رف�سه للوحدة 
ّ

ا�سطهاٍد فيه. لكّن خالد بكدا�س عرب

عن  به 
ّ
وتغي مو�سكو  اإىل  �سفره  خالل  من  ة 

ّ
الندماجي

 فيها املوافقة 
ّ
ة التي كان يفرت�س اأن تتم

ّ
اجلل�سة الربملاني

ة.
ّ
على الوحدة الندماجي

كتب  فعل  عندما  مو�سكو.  من  عودته  على  �سهدُت   

البنود الثالثة ع�رس واأطلعني عليها. يومها التقيُت بح�سني 

يريدان  اإّنهما  قال يل  دم�سق.  دكروب يف  د 
ّ
مروة وحمم

زرُته  لطاملا  داً. 
ّ
جي بكدا�س. عرفُت خالد  لزيارة  الّذهاب 

�سه للّزيارات من   الأكراد، ذاك الذي خ�سّ
ّ
يف منزله بحي

دون موعد م�سبق. والد خالد كان �سابطاً كبرياً يف اجلي�س 

الّطني،  من  م�سنوعاً  وا�سعاً  قدمياً  منزله  وكان   ،
ّ
الرتكي

زال  ما  تّت�سع لإقامة مهرجان، وهو  �ساحًة كبرية  يحوي 

حّتى اليوم على حاله. على عك�سي، مل يكن ح�سني مرّوة 

ة 
ّ
للمر روؤيته  اأرادا  م�سبقًا.  يعرفان خالد  د دكروب 

ّ
وحمم

الأوىل. ولأّن غياب خالد كان كثريًا وو�سُعه يف الغالب 

جلني اإليه.
ّ
ّياً، تكّفلُت باإي�سال الر

ّ
�رس

اأّيام  منذ  حتديدًا  مّدة،  منذ  خالد  التقيُت  قد  اأكن  مل   

كانت  للقائه،  توّجهنا  لدى   .١٩٥٨ العام  يف  الّثورة 

»اأهالً  بي، وقال  بالثورة قد و�سلته. رّحب  اأ�سداء عملي 

رفيق جورج رفعت لنا راأ�سنا«. �رسحُت له اأّنني اأتيت بال 

موعد لأّن ح�سني وحممد يريدان روؤيته. كان يعرف عنهما 

من دون اأن يكون قد راآهما �سابقاً. يف ذلك الوقت، كان 

ة« وح�سني مل يكن 
ّ
الوطني »الثقافة  اإ�سدار  يتوىّل  د 

ّ
حمم

يحتاج اإىل تعريف.

اأثناء جلو�سنا، قال خالد اإّنه يفّكر باإ�سدار بياٍن يقول   

فيه اإّنه ل بّد للوحدة من اإ�سالح. واأخربنا اأّنه كتب البنود 

من  الكثري  ورقٍة حتوي  لنا عن  قراأها  التي  الثالثة ع�رس 

اإّنني  القول  ميكنني  لذلك،  يده.  بخّط  مكتوبة  الّت�سطيب 

فرج  قبل  البنود حتى  قراأ هذه  اأّول من  ودكروب ومروة 

الله ونقول.

انحرفت  الوحدة  اأّن  اعتبار  البنود  تلك  ما حوْته   
ّ
اأهم  

جانب  اإىل  اجلذور،  من  فيها  النظر  يعاد  اأن  وينبغي 

ف 
ّ
ة والحتكارات امل�رسّية، وت�رس

ّ
حديث عن الدميقراطي

على  مل�ستعمرة  كم�ستعمرين  ال�سورّيني  مع  امل�رسّيني 

غرار ما كانت تفعل فرن�سا، لكّن خالد مل ي�ستخدم لفظة 

امل�رسّي«.  املال  راأ�س  »هجمة  عن  حتّدث  بل  »م�ستعمر« 

الوحدة  اأّن  واعترب  ة، 
ّ
للفدرالي العودة  اإىل  خالد  دعا  كما 

 اإىل �سورية، وقال 
ّ
ة �ستعيد النظام الرجعي

ّ
ب�سيغتها احلالي

 ١٩٥٤ العام  منذ  حتّققت  التي  �سورية  مكا�سب  كّل  اإّن 

امل�رسّيني.  وت�رسفات  الوحدة  فات 
ّ
ت�رس ب�سبب  مهّددة 

اط 
ّ
ت بنوُده ماآخذ كثرية على امل�رسّيني، حتديدًا ال�سب

َ
وحو

فون ك�سادة، والآمر الناهي لديهم هو 
ّ
منهم، لأّنهم يت�رس

امل�سري عبد احلكيم عامر.

بت البنود ]التي اأ�سدرها خالد بكدا�س[ بت�سديد 
ّ
ت�سب  

ني، ذلك اأّنها �سّكلت �سوتاً خميفاً يف 
ّ
احلملة على ال�سيوعي

�سورية يدعو اإىل اإعادة النظر يف اأ�سا�س الوحدة، وهو ما 

اً كما كان يريدها وميار�سها عبد 
ّ
عنى رف�س الوحدة عملي

دفع  لكن  ثمنها  دفعوا  اأّنهم  وامل�رسّيون. �سحيح  الّنا�رس 

الّنا�رس  عبَد  البنود  دفعت  وقد  كذلك.  امل�رسّيون  ثمنها 

اإىل اإلقاء خطابه ال�سهري يف الإ�سكندرية الذي هاجم فيه 

ة، الأمر الذي فتح املجال لإرهاٍب ل مثيل له يف 
ّ
ال�سيوعي

فاق الذين �سمدوا، وهم 
ّ
م�رس و�سورية �سّد رّواٍد من الر

البحر  يف  الرتك  يرمون  اأخذوا  الرتك.  ريا�س  منهم  كرٌث 

لدفعه  كي�ٍس  يف  راأ�سه  اأدخلوا  وقد  التقاطه  يعيدون   
ّ
ثم

جن ريا�س لثالث �سنوات 
ُ
اإىل العرتاف، لكّنه �سمد. �س

�سنة يف عهد حافظ  و�سبع ع�رسة  الّنا�رس  عبد  يف عهد 

الأ�سد، اأي اإّن جمموع ال�سنوات التي ق�ساها يف ال�سجن 

�س لالعتقال ب�سعة اأ�سهر اأّيام 
ّ
هو ع�رسون �سنة. كما تعر

ب�سار الأ�سد. ومن بني الذين �سمدوا اأي�سًا مراد القوتلي 

وهو ابن عائلة كبرية، جّده لأّمه هو عبد القادر اجلزائري.

منهم.  متخاذلًة  قّلًة  عدا  ما  ني 
ّ
ال�ّسيوعي معظم  �سمد   

وباعتقادي اأّن من تخاذلوا هم الذين هربوا. لالأ�سف هرب 

كّل كبار اأع�ساء اللجنة املركزّية وجاوؤوا اإىل لبنان. وهذا 

يف  يجري  كان  ما  كّل  اأعباء  يتحّمل  الله  فرج  جعل  ما 

مثلي  اأ�سا�سيًا  دورًا  يلعبون  ني 
ّ
اللبناني جعل  وما  �سورية، 

مع  عملنا  اإىل  بالإ�سافة  و�سوانا.  جمدلين  كميل  ومثل 

باإي�سالها  ونقوم  �سورية  املنا�سري يف  نوّزع  كّنا  الله  فرج 

كان  الغر�س.  لذاك  �سياراتنا  ا�ستخدمنا  ني. 
ّ
املعني اإىل 

هناك ب�سعة اأ�سخا�س نلتقي بهم يف اأماكن حمّددة ونقوم 

يف  وُتطبع  املنا�سري  ُتكتب  لتوزيعها.  املنا�سري  بت�سليمهم 
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 ننقلها اإىل �سورية للّتوزيع. يف بع�س الأحيان 
ّ
بريوت ثم

لبنان  من  يرتّددون  اأو  �سورية  مقيمون يف  ون 
ّ
لبناني توىّل 

على �سورية توزيَع تلك املنا�سري، ذلك ب�سبب �سيطرة حاٍل 

ال�سورّيني.  ني 
ّ
ال�سيوعي عب والّذعر والنهيار على 

ّ
الر من 

ون 
ّ
ال�سيوعي فوجئ  بعدما  احلالة  تلك  �سيطرت  وقد 

معظم  اأّن  خ�سو�سًا  �سّدهم  العنيفة  باحلملة  ال�سورّيون 

القيادات خرجت من �سورية. يف ذلك الوقت مل يكن اأحٌد 

من اأع�ساء يف اللجنة املركزّية من ال�سورّيني يف �سورية. 

في�سل يف  يو�سف  كان  مو�سكو.  اأو يف  بريوت  كانوا يف 

ّي.
ّ
بريوت، واأنا اهتممُت به داخل بيٍت �رس

اإلقاء القب�س على فرج الله

ئة الّذكر واأعيد 
ّ
 �سي

١
بعدما انتهْت مفاعيل »ر�سالة �سامل«

بعد  وذلك  دم�سق،  يقيم يف  الله  فرج  كان  العتبار،  اإليه 

�سقوط ديكتاتورّية ال�ّسي�سكلي وعودة احلياة اإىل الربملان 

البارزين يف قيادة احلزب. عمل  اإىل �سائر الأع�ساء  كما 

ة، وكان امل�سوؤول 
ّ
فرج الله على اإ�سدار جريدة الّنور اليومي

برغم  دم�سق  يف  مقيمًا   
ّ
وا�ستمر �سيا�ستها.  عن   

ّ
الفعلي

ترّدده على بريوت.

وملّا قامت الوحدة، ظّل فرج الله امل�سوؤول الوحيد من   

�سورية  يف  احلزب  عن  م�سوؤولً  دم�سق  يف  احلزب  قيادة 

اأو  اإّما اإىل ال�سجون  بعدما غادر معظم الكوادر ال�سورّيني 

 اأن يبقى 
ّ
اإىل املنايف وخ�سو�ساً لبنان. وكان من الّطبيعي

اأحد القادة يف �سورية، اإّما خالد اأو نقول اأو فرج الله. وقع 

اأنفي  اأن  اأريُد  الإطار  هذا  ويف  الله.  فرج  على  الختيار 

اأّن  واأرى  لأّنها غري �سحيحة  ة 
ّ
الّني املوؤامرة و�سوء  نظرّية 

لأّنه  البقاء  الله هو من طلب  ففرج  كاذب،  لها  رّوج  من 

كان امل�سوؤول واملّطلع على �سوؤون التنظيم وكّل تفا�سيل 

ة يف �سورية، ولي�س خالد هو من اقرتح ذلك 
ّ
احلياة احلزبي

للتخّل�س منه.

يف ذلك الوقت بدا خالد بكدا�س قلقاً جّداً على فرج   

الله، بَعث ر�سالة من مو�سكو تدعو اإىل �رسورة رحيل فرج 

الله عن دم�سق فوراً لوجود خطٍر جدي عليه. وهو ما اأّكده 

يل نقول ال�ساوي ويو�سف في�سل. بلغ هذا الأمر فرَج الله 

فقدم اإىل لبنان. ووفقًا ملا يرويه يو�سف في�سل ونقول، فاإّن 

هذا الأخري واآرتني انفردا بفرج الله وبحثا معه ر�سالة خالد 

و�ساأله عنها. عندها اعرتف فرج الله باأّن الو�سع قد اأ�سبح 

خطراً، لكّنه اأّكد يف الوقت نف�سه اأّنه ل ي�ستطيع عدم العودة 

الت  اإىل �سورية ب�سبب �رسورة تاأمني ا�ستمرار بع�س ال�سّ

على اأن يكون ذلك اآخر م�سواٍر له اإىل �سورية. وكان هذا 

بالفعل امل�سوار الأخري لفرج الله الذي اأودى بحياته.

كّلفُت بالتنّقل بني بريوت ودم�سق لتاأمني ال�سلة بفرج   

ومناق�سته  له  ة 
ّ
�سفهي واأخرى  مكتوبة  ر�سائل  ونقل  الله 

اقت�رست  بريوت  ويف  راأيه.  واأخذ  الق�سايا  بع�س  حول 

�سالتي وات�سالتي حول هذا املو�سوع على نقول واآرتني.

ارة 
ّ
توليُت نقل مطبوعاٍت اإىل فرج الله. نقلتها بال�سي  

الح. اأّما الر�سائل، �سواء تلك 
ّ

نف�سها التي نقْلت فيها ال�س

تلك  اأو  ونقول  اآرتني  مع  نقا�ٍس  بعد  له  اأنقلها  كنت  التي 

ة. 
ّ
التي كنت اأنقلها منه واأتناق�س معه فيها، فكانت �سفهي

 خميفًا 
ّ
الأمني الو�سع  الأحيان، عندما مل يكن  يف بع�س 

الزمن.  من  �ساعة  لنحو  نتناق�س  كّنا  لنا،  ي�سمح  واملكان 

ّية اأو يف الّطرقات.
ّ
اأكرث ما التقينا كان اإّما يف منازل �رس

ات توّجهُت اإىل دم�سق للقاء فرج الله. 
ّ
يف اإحدى املر  

ليلتقيني  والزمان  املكان  خمتلفة  مواعيد  ثالثة  اأعطاين 

اأخرى ونتحّدث معًا. توّزعت  واأت�سّلم منه  اأ�سياء  واأ�سّلمه 

املواعيد الثالثة على اأوقاٍت خمتلفة من الّنهار: موعد قبل 

ارة، 
ّ
ي

ّ
بال�س امل�ساء. توّجهُت  والّثالث يف  بعده  واآخر  الّظهر 

ل بني املوعد والآخر بانتظار اأن األقاه.
ّ
 اأن اأجتو

ّ
وكان علي

اإّل  كان بالإمكان اجللو�س لبع�س الوقت يف القهوة،   

لون يف 
ّ
اً، فرجال الأمن يتجو ّ

 كان بولي�سي
ّ
اأّن الو�سع الأمني

كّل مكان.

 من مواعيد قبل الّظهر اأو بعده. ق�سيُت 
ٍّ
مل ياأِت اإىل اأي  

 
ّ
باح بانتظار موعد امل�ساء وكان علي الوقت متنّقاًل منذ ال�سّ

العودة اإىل بريوت لأّن بقائي يف دم�سق يزيد املخاطر.

»مطعم  ُيدعى  مطعمٍ  اأمام  مررت  اأتنّقل،  اأنا  وبينما   

ال�ّسام  فندق  من  بالقرب  ويقع   
ّ
لبناين �ساحبه  الرّي�س«، 

حيث توجد �ساحة ويف و�سطها متثاٌل لفاّلح. خالل مروري 

ارتني 
ّ
ارة بالقرب من املطعم، لفت نظري اقرتاب �سي

ّ
ي

ّ
بال�س

ا�سطّفتا قرب بع�سهما البع�س على طريقة ال�ستخبارات. 

ان وبنات. راأيت 
ّ
ارتني معًا ونزل منها �سب

ّ
ُفتحت اأبواب ال�سي

بينهم رفيق ر�سا.

لما قامت الوحدة، ظل فرج الله المسؤول الوحيد من قيادة الحزب 
الحزب في سورية بعدما غادر معظم  في دمشق مسؤوال عن 
الكوادر السوريين إما إلى السجون أو إلى المنافــــــــــــــــــــي 
في  القادة  أحد  يبقى  أن  الطبيعي  من  وكان  لبنان.  وخصوصا 
سورية، إما خالد أو نقوال أو فرج الله. وقع االختيار على فرج الله.

هي الر�سالة التي   ١

اأُجرب فرج الله 

احللو على كتابتها 

مبثابة نقد ذاتي على 

موقفه املعار�س 

خلالد بكدا�س 

و�سائر قيادة احلزب 

من تاأييد احلزب 

 ال�سورّي 
ّ
ال�سيوعي

- اللبنايّن لقرار 

تق�سيم فل�سطني 

العام ١٩٤٧ وقد 

ُنّحي فرج الله 

اً من قيادة 
ّ
عملي

احلزب ملوقفه هذا.
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كنت  يوم  طويل  ولزمٍن  قرب  عن  ر�سا  رفيق  عرفُت   

من  وكان  بريوت  يف  »ال�رّسخة«  جريدة  على  اأترّدد 

امل�رسفني عليها. عا�س رفيق فرتًة يف فرن�سا بالـ »�سك�سيون 

 
ّ
كولونيال« )»�سعبة امل�ستعمرات« التابعة للحزب ال�سيوعي

يف  ة 
ّ
ال�سيوعي لالأحزاب  مندوبني   

ّ
وت�سم  

ّ
الفرن�سي

رفيق  كان  النتداب(.  الواقعة حتت  والبلدان  امل�ستعمرات 

عرْفته  مثّقفًا.  ًا 
ّ
حزبي وم�سوؤوًل  وا�سعة،  خربة  �ساحب 

ارة، عرفته من ظهره وحركته 
ّ
حلظة راأيته يرتّجل من ال�سي

بني   
ً
م�ساء الله  فرج  التقيُت  عندما  �سوته.  من  وكذلك 

اعة الّثامنة اأخربته مبا راأيت. اأجابني 
ّ

ابعة وال�س
ّ

اعة ال�س
ّ

ال�س

باأّن الأمر م�ستحيل برغم تاأكيدي على ذلك. قال اإّن الّنا�س 

ه لك.
ّ
تت�سابه، م�سيفًا: �ُسب

مل يقت�رس الأمر على رفيق ر�سا. اأثناء تنّقلي خالل   

خايل  ابنة  زوج  �سادفُت  الأقدام،  على  �سرياً  الّنهار 

جة يف دم�سق. وزوجها 
ّ
املولودة يف ال�سكندرّية واملتزو

العليا  الفرن�سية  ة 
ّ
واملفو�سي الكهرباء  �رسكة  يف  موّظٌف 

ارات 
ّ
ي

ّ
ال�س بني  نف�سه  ورمى  ارتعب  راأيته  عندما  �سابقًا. 

الّثاين.  �سيف 
ّ
الر اإىل  ي�سل  كي  ت�سدمه،  كادت  التي 

اأخربُت فرج الله اأي�ساً بذلك واأّكدت له وجود حالة من 

عب بني ال�سورّيني.
ّ
الر

فاألقى  الت�سجيع  اإىل  الله بحاجتي  رمّبا �سعر فرج  هنا   

ته، 
ّ
واأهمي ال�سورّي  ال�ّسعب  �سمود  عن  حما�رسًة   

ّ
علي

ة لأهل 
ّ
معتربًا اأّن زوج ابنة خالتي ل يعك�س احلالة الفعلي

 ،
ّ
درو�ٍس علي اإلقاء  بيننا على  ّن 

ّ
ال�س فارق  �ساعد  دم�سق. 

ذلك اأّن فرج الله كان يبلغ حينها من العمر حوايل خم�سًة 

وخم�سني عاماً بينما كنُت اأنا يف التا�سعة والع�رسين. لكّنه 

بدا يف الوقت نف�سه خائفًا من اأن اأكون قد تاأّثرت من حال 

عب التي �ساهدتها.
ّ
الر

بعدما تناق�سُت مع فرج الله وعدُت اإىل بريوت يف تلك   

حلة الأخرية اإىل دم�سق، ظهرْت مان�سيت يف »الّنداء« 
ّ
الر

ت 
ّ
ا�ستمر ال�سورّية.  العا�سمة  ر�سا يف  رفيق  اعتقال  عن 

 توّقفت. مل يتحّدث 
ّ
احلملة يف اجلريدة لثالثة اأو اأربعة ثم

اأ�سبح هناك �سّك  اأنّه  احلزب عن املو�سوع. عرفت وقتها 

يف رفيق ر�سا. يف احلقيقة اأخطاأ فرج الله لأنّه كان على 

علمٍ اأّن ر�سا يعرف ببع�س �ِسالته، اأي الأ�سخا�س الذين 

ارتبط بهم وقاموا بتاأمني خدماٍت له. ومل يعلم فرج الله اأّن 

»بوحبلة« اعُتقل. وبوحبلة رفيٌق من �سمن مهّماته تاأمني 

رفيق  اعتقال  اأّدى  ومرافقته.  الله  لفرج  ّية 
ّ
ال�رس املنازل 

ة معروفة 
ّ
ر�سا اإىل اعتقال بوحبلة، الذي مل يكن �سخ�سي

بل ُكّلف فقط بخدمة فرج الله وكان من بني الأ�سخا�س 

الذين يعملون دائماً »حتت الأر�س«.

تعاون رفيق ر�سا مع ال�رّسطة فور اعتقاله. وقد تاأّكد   

فيما بعد اأّنه قد تعاون مع ال�رسطة من قبل. حينها كان رفيق 

ر�سا يف حوايل اخلم�سني ومتزّوجًا من �ساّبة يف الع�رسين 

من عمرها. وبح�سب ما قيل، ابتّزوه بزوجته. عندها ربطُت 

بني روؤيتي له يف دم�سق مع ال�سابّات ال�سغريات، اأي اأّنه 

كان برفقة زوجته وجماعة الأمن ممّن يتعاون معهم.

عندما تعاون رفيق ر�سا مع ال�رّسطة اأخربهم اأّنهم اإذا   

و�سيلة  من  فما  الله  فرج  اإىل  الو�سول  يريدون  كانوا  ما 

كثرياً  ي�سمد  فلم  الرجل،  اعتقلوا  بوحبلة.  �سوى  لذلك 

ومل  باً 
ّ
جمر كادراً  يكن  مل  اأّنه  اإىل  نظراً  غريه  فعل  كما 

ر اأّن اأحداً �سيعتقله. تعاون بوحبلة معهم، فاأخربهم 
ّ
يت�سو

اأّن ثّمة احتمال اأن ياأتي فرج الله اإىل منزٍل يعرفه عندما 

من�سفة  الله على و�سع  فرج  مع  متفٌق  واأّنه  دم�سق،  يزور 

من لوٍن معنّي على حبل غ�سيل املنزل، ما يعني اأّن املنزل 

اآمن. بوحبلة خان، وفعاًل �سار ينتظر فرج الله يف اإحدى 

ال�ّسقق حيث مّت الإيقاع بالأخري.

  و�سل فرج الله اإىل املنزل بعدما �ساهد �سارة اجلهوزّية. 

الذي كان يف حوزته،  باملفتاح  املنزل  باب  اأن فتح  د 
ّ
مبجر

واية اأّن فرج الله 
ّ
فوجئ بالأمن داخله. كّل ما ورد يف الر

قال عبارة واحدة »اأنا فرج الله احللو، واأنا م�سوؤوٌل عن كّل 

موقف احلزب يف �سورية ول يوجد م�سوؤوٌل غريي«. كانت 

هذه الكلمات اآخر ما قاله، ُقطع بعدها احلديث مع الأمن، 

اأي�سًا  ويروى  املحاكمة.  خالل  اط 
ّ
ال�سب باعرتاف  وذلك 

�س 
ّ
تعر املفاتيح  من  كبرية  ة 

ّ
كّمي معه  عندما وجدوا  اأّنهم 

لل�رّسب حتى املوت من دون اأن يعرتف.

اأي�ساً دور بوحبلة. مل يعرف  ُك�ِسف يف هذه املحاكمة   

جل �سوى فرج الله ورفيق ر�سا. مل يكن 
ّ
اأحٌد عن هذا الر

بوحبلة عمياًل، لكّنه مل ي�سمد بعد اعتقاله من قبل الأمن 

ب وب�سيط، وهو ما 
ّ
بل تعاون معهم. يف الأ�سل بوحبلة طي

دفع فرج الله اإىل ا�ستخدامه، مثل الذين كانوا ُي�ستخَدمون 

وصـــــــــــــــــــــــــــــل فرج الله إلى المنزل بعدما شاهد شارة 
الجهوزية. بمجرد أن فتح باب المنزل بالمفتاح الذي كان في حوزته، 
فوجئ باألمن داخله. كل ما ورد في الرواية أن فرج الله قال عبارة 
واحدة »أنا فرج الله الحلو، وأنا مسؤول عن كل موقف الحزب في 
سورية وال يوجد مسؤوٌل غيري«. كانت هذه الكلمات آخر ما قاله. 



بدايات  العدد 20 - 21 | 2322018



بدايات  العدد 20 - 21 | 2332018



بدايات  العدد 20 - 21 | 2342018

اأّنهم كانوا على الأقّل  يف مثل هذه الق�سايا على اعتبار 

جل�سات  اإىل  ياأخذونه  راحوا  ال�رّسطة.  من  جمهولني 

الّتعذيب مع جملة املعتقلني الآخرين، لكّنهم على الأرجح 

اإل من قبل ال�رّسطة ال�سورّية،   ك�سفه 
ّ
مل يعّذبوه. ومل يتم

ة الّدم. ويف 
ّ
عندما فتحت فرجيني حلو دعوى ب�سفتها ولي

اط 
ّ
ة لأّنه مّت اعتقال ال�سب

ّ
املحكمة تبنّي كيف حدثت العملي

امل�سوؤولني عن مقتل فرج الله اإذ كانوا ل يزالون حينها يف 

�سورية. اأراد النظام اجلديد الذي اأتى يف ذلك الوقت، نظام 

الرتكيبة.  هذه  كّل  من  ينتهي  اأن  ال�سورّية،  الربجوازّية 

اأ�سبحت حماكمة امل�سوؤولني والّتحقيق معهم اأمراً ي�سرياً.

دور  بف�سح  قاموا  حيث  جرى  ما  اط 
ّ
ال�سب روى   

جن حينها مع ريا�س الرتك 
ّ

بوحبلة الذي خرج من ال�س

جن، 
ّ

ومراد القوتلي وجمموعات كثرية �سمدت يف ال�س

 .
ّ
ال�سيوعي احلزب  يف  قادة  معظمهم  اأ�سبح  والذين 

والقوتلي �سار وزيراً.

توىّل  الذي  الأمن  ُجمعة، رجل  �سامي  ملا رواه  ووفقًا   

باحلام�س  الله  فرج  جثمان  اأذيب  فقد  الله،  فرج  اعتقال 

بعد  الله  فرج  راأى  الذي  الوحيد  هو  وجمعة  الكربيتي. 

خم�س  اأو  اأربع  حوايل  منذ  كتابًا  اأ�سدر  وقد  اعتقاله. 

�سنوات، كتب مقّدمته م�سطفى طال�س و�سدر عن »دار 

ة اعتقال فرج الله 
ّ
طال�س«. روى جمعة يف الكتاب عملي

واإن  مقتله  عن  ة 
ّ
امل�سوؤولي من  نف�سه  تربئة  حاول  وموته، 

اإىل  واأ�سار جمعة  اعتقاله.  اأ�سهم يف  باأّنه  كان قد اعرتف 

فرج  تعذيب  مّت  غيابه  واأثناء  احة 
ّ
للر منزله  اإىل  توّجه  اأّنه 

اط ويدعى عبد 
ّ
الله وقتله. واّتهم �سامي جمعة اأحَد ال�سب

ة عن القتل.
ّ
الوّهاب اخلطيب، بامل�سوؤولي

جاء رفيق ر�سا اإىل فرج الله وهو رهن العتقال وقال   

له: لكي تنجو بحياتك افعل مثلي. حاول رفيق ر�سا اإقناع 

عناده.  من  يجنيه  الذي  ما  مت�سائاًل  بالّتعاون  الله  فرج 

اأعمارهّن.  الثالث متحّدثًا عن �سغر  ببناته  ابتزازه  حاول 

غم من حماولت ابتزاز رفيق ر�سا لفرج الله بعائلته، 
ّ
وبالر

�سمد فرج الله حتت التعذيب وغاب عن الوعي، فو�سعوه 

حتت درج، وذهبوا لتناول القهوة اأو الطعام على اأن يعودوا 

لإكمال تعذيبه، فوجدوه ميتًا. مات فوراً من الليلة الأوىل. 

مل يق�ِس �سوى �ساعاٍت بني اأيديهم. هو يف الأ�سا�س كان 

نظامًا  يّتبع  كان  كما  الأدوية،  ويتناول  قلبه  من  ي�سكو 

ناً. على �سبيل املثال، يتناول »وقية حلمة هربا 
ّ
ًا معي

ّ
غذائي

م�سوّية وكا�سة لنب و�سحن حّم�س خالل وجبة الع�ساء«.

روى �سامي جمعة يف كتابه اأي�سًا كيف اأربكهم اعتقال   

م�رس  من  الأمر  جاء  بعدما  خ�سو�ساً  وموته،  الله  فرج 

يف  قتله  بعد  دفنوه  طريقة.  باأّي  ة 
ّ
الق�سي اإخفاء  ب�رسورة 

 اأخرجوا جّثته وو�سعوه يف حو�س 
ّ
ب�ستاٍن لدى جمعة، ثم

مرحا�س اإحدى ال�سقق وذّوبوه بالأ�سيد لإخفاء اأّي اأثٍر له.

ارتباك عبد الّنا�رش وكذب هيكل

ة 
ّ
لبناني الله، قام احلزب بحملة  بو�سول خرب اعتقال فرج 

من  ة 
ّ
دولي جلنة  و�سّكلنا  عنه،  لالإفراج  ة 

ّ
ودولي ة 

ّ
وعربي

للمطالبة بذلك. يف ذلك احلني مل نكن  ات كبرية 
ّ
�سخ�سي

نرد العرتاف  اأدّق مل  بتعي�رٍس  اأو  تويّف،  اأّنه  متاأّكدين من 

الأب،  برلينغوير  ة 
ّ
الدولي اللجنة  رئي�س  كان  بذلك. 

ال�ّسيوعي  للحزب  العاّم  الأمني  برلينغوير،  اإنريكو  ]والد 
الإ�سارة  وجتدر  ًا. 

ّ
ا�سرتاكي �سيناتوراً  كان  وقد  الإيطايل[ 

هنا اإىل اأّنه توجد �سورة لربلينغوير الأب يف بريوت وهو 

ج فرج الله كبرياً يف 
ّ
يحمل طفلة فرج الله ال�سغرية. تزو

ّن، حوايل اخلم�سني عاماً على غرار باقي قادة احلزب. 
ّ

ال�س

ة نف�سها تقريبًا.
ّ
جا يف الفرتة العمري

ّ
خالد ونقول مثاًل تزو

اط 
ّ
فال�سب بالأمر،  علم  عندما  الّنا�رس  عبد  ارتبك   

ل  ة 
ّ
الق�سي هذه  لأّن  ة  الق�سّ باإنهاء  اأوامر  اإليهم  جاءت 

وفياتي. 
ّ

ة والحتاد ال�س
ّ
اأمام الّدول ال�سرتاكي لها 

ّ
ميكن حتم

كثريٌة  تدّخالٌت  يومها، ح�سلت  كبرية.  حملًة  قدنا  نحن 

له.  عالقة  اأّي  نفي  على  خاللها   
ّ
اأ�رس الّنا�رس  عبد  مع 

الّنا�رس  بعبد  اّت�سلوا  جميعهم  و�س، 
ّ
الر ون، 

ّ
ال�سيني تيتو، 

للك�سف عن م�سري فرج الله. يف ذلك الوقت كان فرج الله 

وا على الإنكار، منهم 
ّ
م�سوؤوًل كبرياً لكّنهم لالأ�سف اأ�رس

على  وفاته  حّتى  م�رساً  ظّل  اّلذي  هيكل  ح�سنني  د 
ّ
حمم

اأحد  الله احللو، وذلك يف  ُيدعى فرج  لي�س هناك من  اأّن 

ة 
ّ
كتبه التي كتبها بعد وفاة عبد الّنا�رس. التقى به كرمي مرو

لكّنه  الكتاب  يف  ورد  ما  �سي�سّحح  اإّنه  له  فقال  وعاتبه، 

يف  ون 
ّ
امل�رسي  

ّ
ا�ستمر ي�سّحح...  اأن  دون  من  طبعه  اأعاد 

ة لفرج الله احللو متامًا كما مل يكن 
ّ
كذبة عدم وجود ق�سي

هناك ريا�س الرتك لدى حافظ الأ�سد، يف وقٍت كان هذا 

ي�سعه على مدى �سبعة ع�رس عاماً يف قبٍو حتت الأر�س.

اللقاء االأخري مع فرج الله

ر اأن فرج الله كان وقتها يرتّدد على منزله كثرياً، اإذ 
ّ
ل اأت�سو

ّيًا خ�سو�سًا اأّنه ق�سى اأغلب وقته 
ّ
كان تواجده يف بريوت �رس

يف �سورية. يف اآخر م�سوار له يف بريوت، قبيل ا�ست�سهاده 

العا�سمة،  مكان يف  اإىل  اإي�ساله  مّني  طلب  ق�سرية،  بفرتة 

ًا عند مدافن راأ�س الّنبع. 
ّ
ة حالي

ّ
مكان قريب لّلي�سيه الفرن�سي

تواجد يف جريدة »الّنداء« يف ال�سيفي ومعه حقيبة �سغرية. 
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الّنبع.  راأ�س  يف  اأ�سدقاء  ملقابلة  موعداً  لديه  اأّن  اأخربين 

لكّني  �سورية،  اإىل  �سيعود  اأّنه  يخربين  مل  احلال  وبطبيعة 

�سككت باأّنه قد يفعل. وبالفعل مل اأره بعد ذلك احلني لأّنه مل 

 
ّ
يعد لزيارة اجلريدة، حتى تلّقيُت خرب اعتقاله. َمن نَقل اإيل

فيق عزيز �سليبا الذي عمل طوياًل مع فرج الله، 
ّ
اخلرب هو الر

وكان يومذاك يعمل �سكرتري حترير جلريدة »الّنداء«.

لروؤية  وذهبت  ذهني  يف  الأمور  مبراجعة  بداأُت  عندها   

اأن حّذرُت فرج الله لدى روؤيتي  اأّنني �سبق  نقول. اأخربُته 

لرفيق ر�سا مع اأ�سخا�ٍس ا�ستبهت باأّنهم من الأمن، فقال يل 

بر�سا، بو�سفه رفيق عمر وابن  اإّنه كانت توجد ثقة كبرية 

ة 
ّ
ر اأحٌد اإمكاني

ّ
ات. مل يت�سو

ّ
جيٍل واحٍد رافقنا منذ الثالثيني

خيانته مع اأّنه كان يجب اأن نلتفت اإىل م�ساألة زواجه املتاأّخر 

غم من اأّننا نحن اأي�ساً تزّوجنا متاأّخرين.
ّ
على الر

�س لزوجته يف 
ّ
ابتّز الأمُن رفيق ر�سا عرب تهديده بالتعر  

 
ّ
حال مل يتعاون معهم. لطاملا ا�ستخدم الأمن ب�سكل اأ�سا�سي

ل رفيق ر�سا عمياًل وبقي كذلك 
ّ
اأ�ساليب البتزاز هذه. حتو

حتى وفاته. وقد جلاأ مع بع�س امل�ساركني يف قتل فرج الله 

اإىل القاهرة وبقي هناك.

�سككنا  ا�ست�سهد.  الله  فرج  باأّن  اجلزم  اأحٌد  ي�ستِطع  مل   

 اليقني. وبعدما اأخذنا فرتًة كافية 
ُ
بالأمر اإىل اأن جاءنا اخلرب

يف  حا�سداً  ماأمتاً  له  اأقمنا  اخلرب،  من  بالكامل  تاأكدنا  حتى 

العادات،  متا�سيًا مع  له.  برغم عدم وجود جثماٍن  ح�رسايل 

اأقمنا املاأمت يف قريته واأقمنا فيها مهرجانًا حا�سداً خطب فيه 

نقول والعديد من الأ�سخا�س من بينهم �سفيق احلوت، الذي 

ف اإىل فرج الله يوم كان ع�سواً يف احلزب يف املنّظمة 
ّ
تعر

احلوت  �سفيق  ترك خطاب  ة. 
ّ
الأمريكي اجلامعة  ة يف 

ّ
الطالبي

اأدين يف احلزب واأُبعد عنه  كبرَي الأثر، لأّنه كما فرج الله، 

 يف 
ّ
خالل فرتة كانت الّنظرة فيها اإىل كّل رفيق فل�سطيني

حزبنا هي اأّنه عميل حمتمل.

ما اأذكره اأّن لبنان باأكمله �سارك يف جنازة فرج الله، من   

�ست �سيارته على 
ّ
بينهم ح�سب ما اأذكر رميون اإّده، الذي تعر

دة اإىل متّزق العجالت، ما ا�سطره 
ّ
طريق ح�رسايل غري املعب

الأقدام  على  �سرياً  والإكمال  كتفه  على  �سرتته  و�سع  اإىل 

الطبقة  كّل  و�سوله.  حلظة  عرقًا  ب 
ّ
يت�سب راأيته  للم�ساركة. 

املرتبطني  من  قّلة  با�ستثناء  �ساركْت  لبنان  يف  ة 
ّ
ال�سيا�سي

باملخابرات امل�رسية. جاءت هذه امل�ساركة الكبرية اأّوًل لأّن 

 كبري، وثانياً ب�سبب احتمال اأن يكون يف الأمر 
ٌ
فرج الله ا�سم

موقٌف من �سورية وعبد الّنا�رس.

ونحن عانينا من موؤّيدي عبد الّنا�رس يف لبنان حتى على 

ني 
ّ
حيفة. لطاملا اعُتدي علينا من قبل البعثي �سعيد توزيع ال�سّ

منطقة  يف  ات، 
ّ
املر اإحدى  يف  اأّنه  اأذكر  العرب.  ني 

ّ
والقومي

ال�ّسباب  كان  بينما  لبريوت،  ة 
ّ
اجلنوبي احية  بال�سّ الغبريي 

يوّزعون ال�سحيفة، مّت العتداء على اأحدهم وُيدعى �سعد 

اأردنا  ظهره.  اآخر  حّتى  رقبته  من  مبو�سى  �سمهون. �رسبوه 

معاجلته لكن مل ن�ستطع نقله اإىل امل�سفى خوفاً من اعتقاله، 

 
ّ
ارتي بينما جل�س اإىل جانبه �سخ�ٌس تكّفل ب�سم

ّ
فنقْلته ب�سي

اجلرح يف ظهره. اأخذناه اإىل الدكتور غربيال بو �سعر، وكان 

�سمهون  ة. 
ّ
�سيوعي عائلة  وابن  لنا،  ورفيقًا  احًا 

ّ
جر طبيبًا 

وهو  باجلملة،  اخل�سار  بائعي  نقابة  رئي�س  بعد  فيما  اأ�سبح 

 �سابقًا.
ّ
�سقيق لرفيق �سمهون ع�سو املكتب ال�سيا�سي

بالن�سبة يل، اأعيد العتبار احلقيقي لفرج الله با�ست�سهاده   

ًا يف �سورية 
ّ
غم من اأّنه كان قد اأ�سبح م�سوؤوًل حزبي

ّ
على الر

واأعيد اإىل قيادة احلزب، لكّنه ظّل بعيداً عن الواجهة حتى 

ا�ست�سهاده. اأعيد العتبار لهذا القائد ولتاريخه يف املهرجان 

 الأّيام. من ح�سن 
ّ
احلا�سد ويف تكرمي احلزب لذكراه على مر

لطة، يف �سورية 
ّ

حّظ احلزب اأّنه مل يحكم ومل ي�ستول على ال�س

اأو لبنان، لكان اأعدم فرج الله �سنة الـ ١٩٤٨ - ١٩٤٩ على 

غرار ما ح�سل يف اأحزاب اأخرى. من ح�سن حّظ فرج الله 

اأّنه مل ُيقتل على يد اأ�سدقاء وهو يهتف يعي�س خالد بكدا�س 

مثل اجلرنالت يف مو�سكو الذين كانوا يهتفون وهم ُيعدمون 

»يعي�س �ستالني«. مل يح�سل هذا الأمر فقط يف مو�سكو بل 

ون ال�سلطة.
ّ
يف العديد من البلدان التي ا�ستلم فيها ال�ّسيوعي

الإن�سان  با�سم  ارُتكبْت  التي  اجلرائم  هذه  اأفظع  ما   

ة وعلى 
ّ
ّية الإن�سان وحقوقه الأ�سا�سي

ّ
وكرامة الن�سان وحر

راأ�سها حّقه يف احلياة!

ُعرف عن فرج الله احللو اأّنه خلوٌق دمٌث طويل البال   

وهادئ، يتعامل مع الرفاق اأخاً و�سديقًا، يقنع ول يفحم، 

الذين  الكّتاب  من   
ٌ

وكاتب الّثقافة  من  عاٍل  قدر  على 

يوؤّلف  مل  املمتنع.  هل 
ّ

ال�س اأ�سلوب  كتاباتهم  على  ينطبق 

ات 
ّ
كتباً لكّنه األقى مئات اخلطب، وكتب مئات الفتتاحي

يف »�سوت ال�ّسعب« و�سحف احلزب، منها »الّنداء« التي 

�سدرْت قبل اأ�سهر.

أخبـــــــــــــــــرت نقوال أنني سبق أن حذرت فرج الله لدى رؤيتي 
لرفيق رضا مع أشخاص اشتبهت بأنهم من األمــــــــــــــــــــن، 
فقال لي إنه كانت توجد ثقة كبيرة برضا، بوصفـــــــــــــــــــه
رفيــــــــــــــــــــق عمر وابن جيل واحد رافقنا منذ الثالثينيات.
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أستاذة العلوم 
السياسية يف جامعة 
شيكاغو بالواليات 
المتحدة. من مؤلفاهتا 
»السيطرة الغامضة« 
)١999( و»اجلموع، 
السلطة، األداء يف 
اليمن« )2008(.

حاورته لزيا ودين

مذّكرات جارالله عمر 6/6
ما بعد يناير 86: معارك من أجل التعّددّية السياسّية

ًا 
ّ
هام منعطفًا   ٨٦ يناير   / الثاين  كانون  اأحداث  �سّكلت 

احلزب  اإىل  وبالن�سبة  واأفكارنا  حياتنا  اإىل  بالن�سبة 

اأحداث  هي  كّله.   
ّ
اليمني واملجتمع   

ّ
اليمني  

ّ
ال�سرتاكي

تاريخًا  اأحيانًا  ت�سنع  والكوارث  احلروب   
ّ
لكن ة 

ّ
تاريخي

جديداً اأي�سًا لل�ّسعوب والّنا�س. تلّقيُت بعد اأحداث يناير 

اأع�ساء  من  ر�سائل  نتلّقى  احلزب  قيادة  يف  كّنا  ر�سالة. 

هذه  �سمن  من  الأ�سدقاء.  وبع�س  �سنعاء  يف  احلزب 

د زين الّدين الذي 
ّ
الر�سائل واحدٌة من الّدكتور علي حمم

ال�سوربون  جامعة  يف  الدكتوراه  ر�سالة  يُعّد  يومها  كان 

ني 
ّ
املهتم ني 

ّ
الي�ساري واملفّكرين  املثّقفني  من  واحداً  وكان 

 فيها عن 
ّ

بهذه الّتجربة ]يف اجلنوب[. وكتب لنا ر�سالًة عرب

احتجاجه واأ�سفه ملا ح�سل. لكّنه اأردف اأّن جتربة اجلنوب 

ة يف عدن �سقطت 
ّ
ة اأو الّتجربة الي�ساري

ّ
وجتربة ال�سرتاكي

الّطرف  الّنظر عن  ب�سبب هذه الأحداث، ب�رسف  اً 
ّ
تاريخي

الّتجربة  اأّن  الر�سالة  خال�سة  احلرب.  يف  انت�رس  الذي 

و�سلْت اإىل نهايتها.

الّتجربة.  عن  للّدفاع  باحلما�سة  ماأخوذاً  يومها  كنت   

م�سوؤول  غري  احلرب  انت�رس يف  الذي  الطرف  اأّن  واأعتقد 

ا ح�سل. واأّنه يجب علينا اأن ندافع عن الّتجربة واأّنها 
ّ
عم

هي التي انت�رسْت و�ستنت�رس يف امل�ستقبل. وبذلك اأجبُت 

وُقرئْت  بر�سالٍة،  املماثلة  والر�سائل  الر�سالة  هذه  على 

داخل ال�ّسمال واجلنوب، رف�سُت فيها النتقادات ودافعت 

باأّنها  نتلّقاها  التي  النتقادات  وو�سفُت  الّتجربة،  عن 

ة �سغرية. كانت الر�سالة طويلة، 
ّ
عبارة عن اأفكاٍر برجوازي

وبلغة  احلدث  وطاأة  حتت  ومكتوبة  ة 
ّ
وعاطفي ة 

ّ
حما�سي

بو�سوح  يرى  اأن  ي�ستطيع  الذي ل  منظاره  ومن  املنت�رس 

بداأنا  الوقت  مع  النت�سار.  حلظة  بعد  �سياأتي  الذي  ما 

وال�ّسواهد   .١٩٨٦ يناير  لأحداث  العميقة  الآثار  ندرك 

ة. وكان وا�سحًا 
ّ
والرباهني والأدّلة تتجّلى يف احلياة اليومي

لنا  تظهر  مل  عف  ال�سّ نقاط   
ّ
لكن اأ�سعفْتنا.  الأحداث  اأّن 

ي�سعف.  احلزب  اأّن  نتيجة  اإىل  ن�سل  وبداأنا  ج. 
ّ
بالتدر اإّل 

وحكاية العنف اأ�سبحْت تُبعد الّنا�س من حولنا. كّنا نعتقد 

اأّن اللوم يف احلرب يقع على الّطرف املنهزم، لكن اّت�سح 

اأّننا كّلنا م�سوؤولون عن الذي حدث ومل نكن ن�ستطيع اأن 

واملجتمع.  احلزب  داخل  رحاها  دارْت  التي  احلرب  ر 
ّ
نرب

هنا، ب�رساحة، اأخذت يف الّتفكري ملاذا حدث هذا؟ �سبب 

ل من اأفكار املنت�رسين اإىل الّتفكري املختلف؟
ّ
التحو

اّت�سح يل اأّن الّتجربة اأثبتْت اأّنه مل يكن هناك طرف   

منت�رس. كان النت�سار وهمًا وقد اّت�سح اأّننا كّلنا مهزومون. 

كان الّنا�س يقولون: كّلكم م�سوؤولون عن اّلذي حدث. ومل 

ق النا�س بني املنت�رس واملهزوم. من هم الّنا�س الذين 
ّ
يفر

ون، املجتمع، املواطنون 
ّ
كانوا يقولون ذلك؟ الّنا�س العادي

ون يقولون لنا عندما نحاول اأن نك�سب الّنا�س يف 
ّ
العادي

والأدباء،  املثّقفني  وبالّذات  احلزب،  �سفوف  اإىل  ال�ّسمال 

على  لي�س  احلزب  اأّن  يرون  اأ�سبحوا  مّنا.  يهربون  كانوا 

ما يرام. حّتى املثّقفون اأن�سار الّتجربة يف اخلارج �ُسدموا 

اإّنه من غري املعقول اأن يعود الّنا�س من  مبا حدث وقالوا 

واقتتاٍل  وحمافظات  مناطق  قتال  اإىل  ة 
ّ
بال�سرتاكي احللم 

يف.
ّ

الح وبال�س
ّ

بال�س

ة برغم احلملة 
ّ
كانت الّنتائج تُظهر كّل يوم اأّنها �سلبي  

ة. ومل نكن قادرين على ت�سحيح الأمور لأّننا كّنا 
ّ
الإعالمي

اً كخطاب �سنعاء بعد 
ّ
اً انفعالي

ّ
اً عاطفي

ّ
ن�سنع خطابًا اإعالمي

ر نف�سه كما قال هيغل. 
ّ
حرب عام ١٩٩٤. والتاريخ يكر

ة، ولكن على 
ّ
ر نف�سه اأكرث من مر

ّ
والّتاريخ يف اليمن يكر

ويف  ماأ�ساوّي  الأوىل  ة 
ّ
املر يف  مارك�س:  يقول  ما  عك�س 

وهو  اّلذي ح�سل،  هذا  وم�سحكة.  ومهزلة  ملهاة  الّثانية 

عام  ويف  ًا 
ّ
ماأ�ساوي يناير ١٩٨٦   / الثاين  كانون  كان يف 

نف�سه  الّتاريخ  ر 
ّ
كر والنف�سال[  الوحدة  ]حرب   ١٩٩٤
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بحيث مل يكن قادراً على القول اإّنه ماأ�ساوّي اأو تراجيدّي، 

ة، كانون الثاين / يناير ١٩٨٦ 
ّ
 اأّنها كانت حرباً داخلي

ّ
املهم

نزاعاٌت  ة، كّلها 
ّ
مايو ١٩٩٤ كّلها حروٌب داخلي  / واأيار 

حتت  متّت  لكّنها  العنف  ا�ستخدمت  هي  لطة. 
ّ

ال�س على 

للي�سار  النت�سار  �سعاراٍت كبرية:  مقّد�سة حتت  �سعاراٍت 

مّت  ة احلزب، والنت�سار يف ١٩٩٤ 
ّ
عام ١٩٨٦ هو ق�سي

 
ٌ
اأّنه منت�رس ة الوحدة. والّطرف املنت�رس يتوّهم 

ّ
با�سم ق�سي

وهو مهزوم. لكّنه يرف�س امل�ساحلة والّت�سحيح. ول �سماَع 

ل�سوت العقل، ل �سماَع لالآخر.

ة
ّ
اأزمة �شخ�شي

بعد اأحداث يناير ١٩٨٦ ب�سّتة اأ�سهر، كلمة قالها يل علي 

فاإّن  مكابرتك  برغم  با�ستمرار:  تزورين  ظّلت  زيد  د 
ّ
حمم

. بداأت 
ّ

ًا. اأنا فّكرت باأّن العامل يتغري
ّ
الّتجربة �سقطْت تاريخي

ة وحكاية 
ّ
وفياتي

ّ
اأقراأ ما يدور يف العامل. بداأت الّتجربة ال�س

البناء«.  و»اإعادة  »الربو�سرتويكا«  واملكا�سفة  امل�سارحة 

ة 
ّ
ال�سرتاكي مبركز  ًا 

ّ
واإيديولوجي ًا 

ّ
فكري مرتبطني  كّنا  نحن 

يف  اأّن  لغوربات�سوف،  فكرة   
ّ
اأهم رو�سيا.  هو  الذي  ل 

ّ
الأو

اأو  كّله  للعامل  يفّكر  مركٌز  ة 
ّ
ثم لي�س   

ّ
ال�سرتاكي الفكر 

به غوربات�سوف   ما قام 
ّ
اأهم الفاتيكان.  ميتلك احلقيقة مثل 

اأّنه اأنهى هذه احلقبة من الّتفكري، فراأيُت اأّننا اأ�سبحنا نفّكر 

مب�ساكلنا لأنف�سنا.

يفّكرون  الآخرين  اأّن   .
ّ
بديهي هذا  اأّن  اأعتقد  كنت   

للعامل، واأّن مو�سكو هي مركز تفكري العامل الثورّي، واأّن 

هكذا  نفّكر  كّنا  راأ�سًا.  ة 
ّ
الأممي لهذه  اأّن   ،

ّ
بديهي اأمر  هذا 

هذه  كانت   
ّ
العام ياق 

ّ
ال�س يف  ولكن  نتباين.  كّنا  واأحيانًا 

الفكرة مقبولة. وعندما اأتى غوربات�سوف بداأنا نفّكر نحن 

�سيئًا خمتلفًا. ح�سلْت  كّنا  نحن  لكْن   ،
ّ
العام ياق 

ّ
ال�س يف 

فنحن  رو�سيا،  يف  مثلها  يح�سل  مل  اأحداٌث  عندنا 

عندنا  خمتلفاً،  اً 
ّ
تاريخي راً 

ّ
تطو نتلك  ة، 

ّ
خ�سو�سي نتلك 

وفيات 
ّ

متطّلبات احلياة خمتلفة. بعد غوربات�سوف بداأ ال�س

واأنتم  م�ساكلنا  لدينا  نحن  خمتلف.  ب�سكٍل  فون 
ّ
يت�رس

ن  حم�سّ اأّنه  تعتقدون  الذي  هذا  واإّن  م�ساكلكم،  لديكم 

مركز العامل الثورّي الذي هو مو�سكو مركز قيادة العامل، 

اأنتم ل  لديه م�ساكل كثرية   ،
ّ
واأّنه عامٌل مثايل  

ّ
واأّنه مثايل

ًل بحّل م�ساكلكم.
ّ
تعلمونها. قوموا اأو

 اآخر فّكرت به: 
ٌ
هذه الق�سايا جعلْتني اأفّكر كثرياً. اأمر  

 فيما بينهم؟ مَل القتال 
ّ
ملاذا يتقاتل اأبناء احلزب ال�سرتاكي

الذي ح�سل يف يناير ١٩٨٦؟ ح�سناً، ممكن القول اإّن الذي 

يناير،  قبل  الذي ح�سل  ما  لكْن  يناير خطاأ،  ح�سل يف 

اأحداث �ساملني يف ١٩٧٨ يف اجلنوب، وقتل احلمدي يف 

من  اّلل 
ّ

وال�س الإرياين  وخروج  ال�ّسمال،  يف  نف�سه  العام 

لطة �سحيح: الإمام يحيى ُقتل 
ّ

البالد. لي�س عندنا نْقٌل لل�س

يف �سنعاء، وابنُه اأحمد َقتل الآخرين وقتل حّتى اإخوَته، 

 هو الآخر ُقتل. فيما بعد مّت اإخراج البدر بانقالب. جاء 
ّ
ثم

ال�ساّلل وخرج بانقالب ٥ ت�رسين الثاين / نوفمرب ١٨٦٧ 

 جاء الإرياين رئي�س املجل�س اجلمهورّي 
ّ
وهو الّثوري، ثم

الله  عبد  ال�ّسيخ  قبل  من  عليه  بانقالب  وخرج  بانقالب 

بن ح�سني الأحمر و�سنان اأبو حلوم، واإبراهيم احلمدي كان 

 جاء اجلي�س 
ّ
متعاوناً معهم هو وجمموعة اأخرى واجلي�س. ثم

اإّن احلمدي قائٌد  يُقال  بانقالب على احلمدي. وكان  وقام 

 لكّنه ُذبح يف بيت نائبه اأحمد ح�سني الغ�سمي. 
ّ
ا�ستثنائي

اإ�سماعيل  الفّتاح  عبد  واأخرج  �ساملني  ُقتل  اجلنوب  يف 

اأخرج  ة. 
ّ
بالقو لطة. خرج علي نا�رس من ال�سلطة 

ّ
ال�س من 

ة قحطان ال�سعبي، وفي�سل عبد 
ّ
الذي قبله قبل ذلك بالقو

الّلطيف ُقتل يف �رساع على ال�سلطة.

لطة 
ّ

اإذاً هذه املعارك املتوا�سلة التي مل تتوّقف من اأجل ال�س  

هل هي فعاًل كانت من اأجل املقّد�سات كما كّنا نقول دائمًا؟ 

كّل حرب كانت تدور حتت �سعاٍر مقّد�س: الثورة، اجلمهورّية، 

ة 
ّ
الوحدة، الت�سحيح، اإىل اآخره. اأحيانًا نقول من اأجل الدميقراطي

لطة.
ّ

لطة. مل يكن هناك طريٌق لتبادل ال�س
ّ

واأحياناً من اأجل ال�س

ة �شيٌء واحد
ّ
ة والدميقراطي

ّ
اال�شرتاكي

ي�ستويل  �سخ�ٍس  كّل  اأّن  الّثانية  والفكرة  فكرة.  هذه 

 
ّ
الثقايف املوروث  ر 

ّ
يدم قبله،  الذي  ر 

ّ
يدم لطة 

ّ
ال�س على 

ر الذي قبله 
ّ
لطة يدم

ّ
. كّل من ي�ستويل على ال�س

ّ
والجتماعي

ر الذي قبله، حّتى اأحجار البناء التي 
ّ
يف حلقٍة متوالية. يدم

اّلل اأو الإرياين 
ّ

مُيكن اأن يُ�سار فيها اإىل ا�سم احلمدي اأو ال�س

 تدمريها من قبل احلّكام اجلدد. ينهبون الآثار 
ّ
اأو �ساملني يتم

الأمور  هذه  يف  اأفّكر  اأخذُتُ  القت�ساد.  معها  رون 
َّ
يُدم  

ّ
ثم

واأعي�سها واأقول ما هو احلّل لهذه الأو�ساع؟ كنُت وما زلت 

بالعدالة  املوؤمن  اأنا  اأفّكر:  اأخذت  لكْن  ة، 
ّ
بال�سرتاكي موؤمناً 

ة 
ّ
عدو تكون  اأن  مُيكن  ل  ة 

ّ
ال�سرتاكي اإّن  ة، 

ّ
وال�سرتاكي

اأّن  ة، ووجدُت 
ّ
ال�سرتاكي تاريخ  لأقراأ  ة. وعْدت 

ّ
الدميقراطي

أنا المؤمن بالعدالة واالشتراكية،عدت ألقرأ تاريـــــــــــــــــــــــخ 
االشتراكية، ووجدت أن االشتراكية كانت متحدة مع الديمقراطية.
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ح�سل  والذي  ة. 
ّ
الدميقراطي مع  مّتحدة  كانت  ة 

ّ
ال�سرتاكي

بعد ثورة البال�سفة ويف املوؤمتر الّثاين تقريبًا، اأو بعد حماولة 

يعمل  اأن  حاول  الن�ساء،  اإحدى  قبل  من  لينني  اغتيال 

لكّنه  القت�ساد،  ة يف 
ّ
اللربالي هي  والتي  »النيب«  ب�سيا�سة 

ة يف ال�سيا�سة 
ّ
مل يعد بعد ذلك قادراً على اأن ميار�س الليربالي

حّل  مثاًل  كبرياً،  كان  لينني  لطة. 
ّ

ال�س على  لل�رّساع  نتيجة 

 .
ّ
جمل�س الّدوما لأّنه مل يوافق على قانون الإ�سالح الزراعي

مل يكن لها من لزوم. اإذاً اأنا فّكرت لدى العودة اإىل العديد 

�سيٌء  ة 
ّ
والدميقراطي ة 

ّ
ال�سرتاكي اأّن  ووجدُت  املوؤّلفات  من 

اأّن  العامل كّله  الذي كان يجري يف  املو�سوع  واحد. طبعاً 

بعد  اأتْت  التي  الّثالثة  املوجة  بعد  بداأت  التي  ة 
ّ
الدميقراطي

ثورة الربتغال.

هنا  م�سكلتنا  اإّن  قلت  اأنا  ة. 
ّ
عاملي ظاهرة  ة 

ّ
الدميقراطي  

ة، واحلّل هو يف العودة اإىل 
ّ
يف اليمن يف غياب الدميقراطي

للمو�سوع.  كاٍف   
ٌ
ر

ّ
ت�سو لدّي  يكن  مل  لكن  ة، 

ّ
الدميقراطي

ر 
ّ
ة. مل يكن لدّي ت�سو

ّ
 لهذه الق�سي

ّ
 �سبابي

ٌ
ر

ّ
كان لدّي ت�سو

كيف ميكن اأن ن�سل اإليها وملن هي، من الذي يكون داخلها 

ومن الذي يكون خارجها؟ هذا الكالم كان يف نهاية العام 

١٩٨٦ وبداية العام ١٩٨٧. يف هذه املرحلة ع�سُت اأزمًة 

قناعاتي  بني  وتناق�ساً  و�رساعًا  عميقة  ة 
ّ
فكري ة 

ّ
�سخ�سي

ابقة والتي كانت من امل�سّلمات وبني الوقائع التي تظهر 
ّ

ال�س

على الأر�س. كّل يوم وبذور التفكري اجلديد تتفّتح، يعني 

ًا.
ّ
اً حقيقي

ّ
كنت اأعي�س �رساعاً فكري

 
ّ
ال�سيا�سي املكتب  اأع�ساء  بع�س  مع  باحلديث  بداأُت   

مع  تكّلمُت  ة، 
ّ
قوي معهم  ة 

ّ
ال�سخ�سي كانت عالقتي  الذين 

الأخ يحيى ال�ّسامي وكنُت اأقول له اإّننا معار�سون للّنظام 

 
ّ
ة ومعار�سون للموؤمتر ال�سعبي

ّ
ة اليمني

ّ
ة العربي

ّ
يف اجلمهوري

لكّننا  ة، 
ّ
بالّدميقراطي ونطالبه  با�سمه  يحكمون  الذي   

ّ
العام

لنا.  ة 
ّ
م�سداقي ل  اإذاً  عدن،  الواحد يف  احلزب  نظام  نقيم 

نطالب  نحن  بها.  اأناق�سهم  كنت  التي  ة 
ّ
الق�سي هي  هذه 

لنا  يكون  اأن  الذي يجب   يف �سنعاء 
ّ
الدميقراطي بالّتغيري 

الواحد  د نظام احلزب 
ّ
نوؤي نف�سه  الوقت  فيه. ويف  ن�سيٌب 

ة يف �سنعاء، 
ّ
تنا. نريد تعّددي

ّ
يف عدن. وهذا يُ�سعف �سدقي

لكّننا ل نقبلها يف عدن. نعار�س طريقة احلكم يف �سنعاء 

 
ٌ
ر

ّ
ت�سو لديه  كان  ال�سامي  يحيى  الأخ  دها يف عدن. 

ّ
ونوؤي

اأم هو.  اأنا  بداأ بطرح ذلك،  اأعرف من  املو�سوع. ول  لهذا 

نطالب  اأّننا  مبا  اأّنه  على  واّتفقنا  هذا  مع  فعاًل  راأيه  وكان 

ة يف �سنعاء فيجب اأن نطالب بها ون�سعى اإىل 
ّ
بالدميقراطي

اإقامتها يف عدن. كان هذا الّنقا�س يجري واأنا كنت اأتابع 

الكثري ممّا يُن�رس يف العامل وبالّذات كّل ما يُن�رس يف العامل 

ة. اأتابع الّندوات. وكنُت اأتابع اأي�سًا 
ّ
 حول الدميقراطي

ّ
العربي

ما يُن�رس عن »الربو�سرتويكا« يف العامل، رمّبا لي�س غروراً 

لكن هذه هي احلقيقة. والالفت اأّن زمالئي يعرتفون باأيّن 

كنُت اأتابع اأكرث منهم.

ّ
ر�شالة اإىل املكتب ال�شيا�شي

�سهر  ويف  ة. 
ّ
الق�سي داخل  العي�س  يف  يت 

ّ
»ا�ستمر

التاريخ،  من  و�سنتاأّكد   ،١٩٨٧ العام  من  مار�س   / اآذار 

علي  الأخ  ا�ستدعيت  موقفًا.  اأّتخذ  اأن  يجب  اأّنه  فّكرت 

يف  ي�ساعدين  وكان  مكتبي  مدير  كان  الذي  ال�رّساري 

اأ�سّجل  اأن  اأريد  اإيّن  له  ًا ن�سيطاً، وقلُت 
ّ
الأفكار وكان �ساب

اليمن،  ة يف 
ّ
والتعّددي ة 

ّ
الدميقراطي ة 

ّ
وجهة نظر حول ق�سي

خُت 
ّ
واأر  .»

ّ
اليمني  

ّ
ال�سرتاكي احلزب  ًل 

ّ
اأو اجلنوب  ويف 

وهي   .١٩٨٧ العام  من  اإبريل   / ني�سان  ل 
ّ
اأو يف  الر�سالة 

، واأع�ساء املكتب 
ّ
هة لعلي �سامل البي�س، الأمنِي العام

ّ
موج

 
ّ
احلركي ا�سمي  وهو  عمر،  خالد  با�سم  ووّقعتُها   

ّ
ال�سيا�سي

ة، 
ّ
اليمني ة 

ّ
العربي ة 

ّ
اجلمهوري ّي يف 

ّ
ال�رس العمل  ام 

ّ
اأي حينها 

عمر.  خالد  با�سم  �سيء  وكّل  �سائل 
ّ
الر اأوّقع  كنت  حيُث 

ة اأحتّدث 
ّ
لي

ّ
وخال�سة الر�سالة اأّنها عبارة عن وجهة نظر اأو

التنمية  التي ح�سلْت وعن �سعف  امل�ساكل  كّل  فيها عن 

كّلها  ح�سلْت  التي  وامل�ساكل  لطة. 
ّ

ال�س على  وال�رّساع 

يف  بالآخر  العرتاف  وعدم  ة 
ّ
الدميقراطي انعدام  �سببها 

ة 
ّ
التعّددي من  نظاٌم  هناك  يكون  اأن  وافرت�سُت  املجتمع. 

اليوم،  بتفكري  ة 
ّ
الرجعي الفئات  ا�ستبعاد  املفيدة،  ة 

ّ
احلزبي

تعّددية  مع  يومها  وكنُت  ذلك،  بعد  اأفكاري  ت 
ّ

غري لكّني 

القناعات اهتّزت بعد  اأّن هذه  الّتعبري. كما  اإذا جاز  ة 
ّ
ثوري

ذلك كما �ساأروي فيما بعد لأّنني عندما اأجد احلقيقة عند 

لهّزاٍت  افكاري  �س 
ّ
تتعر واأحيانًا  اأعاند،  ل  اآخر  �سخ�ٍس 

عناد.  دون  من  عنها  فاأتراجع  الآخرين،  اأفكار  من  بتاأثرٍي 

 ول اأخجل من ذلك، فاأنا 
ّ
واأذكر كّل �سخ�ٍس بتاأثريه علي

كتبُت هذه الر�سالة ب�سكٍل �رسّي و�سّلمتها اإىل علي البي�س، 

. وكانت لدّي رغبة 
ّ
وُوّزعْت على اأع�ساء املكتب ال�سيا�سي

عدم   لحظ 
ّ
العام الأمني   

ّ
لكن ًا 

ّ
ر�سمي �سالة 

ّ
الر تناَق�س  اأن 

قلــــــــــــــــــــــــــــــت إن مشكلتنا هنا في اليمن في غياب 
الديمقراطية، والحل هو في العودة إلى الديمقراطية، لكن لم يكن 
لدي تصور كاف للموضوع. كان لدي تصور ضبابي لهذه القضية.
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�سالة، وفّكر اأّن مناق�ستها ميكن اأن توؤّدي اإىل 
ّ
ل لهذه الر

ّ
تقب

د املو�سوع لديه 
ّ
 اأنا بالّذات. لذلك جم

ّ
ة علي

ّ
اإىل اآثاٍر �سلبي

لبع�س الوقت فيما �سكّت اأنا ومل اأطالب ب�سيء.

ندوة عن التعّددّية وت�رشيب

اإىل  امل�ساألة  اأخرجت  التي  رات 
ّ
الّتطو بع�س  لكْن حدثْت 

احلزب  داخل  تبقى  اأن  ة 
ّ
الق�سي لهذه  ميكن  كان  طح. 

ّ
ال�س

لً 
ّ
 اأمورًا عديدًة طراأْت وقَتها. اأو

ّ
ملّدة �سنة اأو �سنتني، لكن

اأنا اأخذت اأن�سُط واأناق�س مع بع�س الكوادر م�ساألة تطوير 

اأعقد  كنُت   .
ّ
اليمني  

ّ
ال�سرتاكي للحزب   

ّ
ال�سيا�سي الفكر 

ة، ومن �سمن ال�ّسباب 
ّ
اأ�سبوعي مع بع�س ال�ّسباب ندواٍت 

العزيز ثابت الكادر يف احلزب، وهو مثّقف من  مثالً عبد 

د 
ّ
حمم وعلي  العزيز  عبد  وعمر  هائل  ومن�سور  عدن، 

ة 
ّ
ة اأ�سبوعي

ّ
ي
ّ
ال�رّساري. كنت اأتناق�س معهم يف ندواٍت �رس

 .
ّ
اليمني  

ّ
ال�سرتاكي للحزب   

ّ
ال�سيا�سي الفكر  نْقد  تتناول 

العزيز  عبد  بيت  اأحياناً، ويف  بيتي  اأي يف 
ّ
الر نتبادل  كّنا 

وكان  اأخرى،  اأحياناً  حائل  يف  من�سور  بيت  اأو  ثابت 

ة. كان 
ّ
من�سور مدير حترير �سحيفة »١٤ اأكتوبر« احلكومي

انا مثّقفني ولديهم تطّلعاتهم. كّنا نتبادل 
ّ
هوؤلء جميعاً �سب

والذي  �سّناً  اأكربهم  ب�سفتي   
ّ
اإيل ينظرون  وكانوا  اأي 

ّ
الر

ة 
ّ
ة التجديد، لكّني كنت اأعّدهم جزءًا من العملي

ّ
يقود عملي

وي�ساعدونني يف تطوير الأفكار. كنت اأناق�س معهم اأفكار 

احلزب ب�سكل نقدّي، باحثني عن تطوير هذا الفكر.

املعلنة  واملناق�سات غري  الندوات  هذه  ظّل  حدث يف   

اأْن زار عدن ال�ّساعر العربي علي اأحمد �سعيد »اأدوني�س« 

ومّت  ك�سلي.  د 
ّ
وحمم اللبناين،  املثّقف  طرابل�سي،  از 

ّ
وفو

ترتيب ندوة يف منزل الدكتور عمر عبد العزيز. كان عنوان 

ة وق�سايا اأخرى«، 
ّ
ر العربي

ّ
الّندوة »حول اأزمة حركة الّتحر

د ك�سلي، عمر 
ّ
از طرابل�سي، حمم

ّ
و�سارك فيها اأدوني�س، فو

عبد العزيز وهو مدير معهد الفنون يف عدن، عبد الوا�سع 

قا�سم وهو رئي�س حترير جمّلة »ق�سايا الع�رس« التي كان 

الّندوة، من�سور هائل، رئي�س  تنظيم  اإ�سهام كبري يف  لها 

امل�سوؤول  �سعيد،  حممود  اأكتوبر«،   ١٤« �سحيفة  حترير 

الله  وجار  عدن،  يف  فل�سطني  دولة  �سفارة  يف   
ّ
الإعالمي

عمر. ون�رسْت مواّد الّندوة يف جمّلة »ق�سايا الع�رس« العدد 

اد�س حزيران / يونيو١٩٨٩.
ّ

ال�س

ومل  لة 
ّ
م�سج كانت  التي  الّندوة  املذكورون يف  �سارك   

يكن من املفرت�س ن�رسها يف ذلك الوقت، لكْن مّت ت�رسيب 

عن  ت�سدر  التي  ال« 
ّ
العم »�سوت  �سحيفة  اإىل  ال�رّسيط 

وا�سح  حديث  هناك  وكان  عدن.  يف  اليمن  ال 
ّ
عم احّتاد 

ة. ورد على ل�ساين نقٌد للّتجربة 
ّ
ة والّدميقراطي

ّ
عن التعّددي

، وقلُت اإذا 
ّ
 اليمني

ّ
القائمة يف اجلنوب واحلزب ال�سرتاكي

مل تكن له معار�سة فهو يعار�س نف�سه حّتى ينتهي. وقلت 

هناك  يكن  مل  اإذا  الوراء  اإىل  ت�سري  ر 
ّ
الّتطو جمريات  اإّن 

هي  وردت  التي  الفكرة  ملّخ�س  وتغيري،  جديد  تفكري 

اأن  ة ميكن 
ّ
الدميقراطي اإّن  ة. وقلت 

ّ
ال�سيا�سي ة 

ّ
التعّددي فكرة 

دة واأن تقت�رس على القوى الّثورية فقط. واأتذّكر 
ّ
تكون مقي

ة 
ّ
ة اأكانت ثوري

ّ
اأّن اأدوني�س رّد على مفّكرتي ب�ساأن التعّددي

اأي ناجتاً من اخلوف لأّن الو�سع 
ّ
ني. وكان هذا الر

ّ
اأم للثوري

ًة مفتوحة. 
ّ
يف البلد اليمن، ويف احلزب ل يحتمل دميقراطي

ة هو 
ّ
قال اأدوني�س اإّن الّنظام الذي �سين�ساأ عن هذه التعّددي

دعوتك.  يف  ني 
ّ
الإ�سالمي ت�ستبعد  لأّنك   

ّ
�رسعي غري  نظاٌم 

ال�ّسارع  من  على جزٍء  ي�سيطرون  ون 
ّ
الإ�سالمي نعم،  قلت 

ة �ستكون منقو�سة 
ّ
ومعنى هذا اأّن اأّي انتخابات واأّي تعّددي

اأي 
ّ
تها لأّن جزءًا من ال�ّسارع لي�س معها اإذ اإّن الر

ّ
يف �رسعي

 جزٌء منه ممنوٌع من التعبري عن نف�سه، عن وجهة نظره. 
ّ
العام

ون 
ّ
 ي�سيطر عليه الإ�سالمي

ّ
ولأّن جزءًا من ال�سارع العربي

واأنا  فيه.  ي�ساركوا  اأن  ويجب   
ّ
العام اأي 

ّ
الر من  جزٌء   

ْ
وهم

امل�ساركة  من  ني 
ّ
الإ�سالمي ملنع  رات 

ّ
املرب و�سعت  قد  كنت 

ة، 
ّ
الدميقراطي التي اقرتحتُها لأّنهم يرف�سون  ة 

ّ
التعّددي يف 

واإّنهم اإذا و�سلوا اإىل احلكم فلن يخرجوا منه على اعتبار 

اأّنهم يحتكرون احلقيقة. قال يل اأدوني�س: ل، هذه اأتركها 

لل�سارع واأتركها للّنا�س. ردُّ اأدوني�س هّزين. جل�ست اأفّكر 

بداية  حتى  الّتفكري  يف  وا�ستغرقت  املو�سوع  هذا  يف 

اأفكاري ووجهة  ت 
ّ

الوحدة، غري ات وحتى قيام 
ّ
الّت�سعيني

 اأن ن�سارك 
ّ
نظري و�رست اأعتقد مثل اأدوني�س، اأّن من املهم

ال�سلطة  اإىل  و�سلوا  اإذا  واأّنهم  ة 
ّ
التعّددي يف  ني 

ّ
الإ�سالمي

ة يف الأ�سوات فليحكموا، وعلى ال�ّسعب 
ّ
واأحرزوا الأغلبي

اأن يحكم عليهم بعد ذلك. �سحيح ل يزال لديهم حتّفظات 

اأو  ال�سودان  يف  موجود  هو  ما  اأّن  �سحيٌح  الآخر،  جتاه 

ل 
ّ
ة و�سهولة اأن تتحو

ّ
اأفغان�ستان يثري �سكوكاً حول اإمكاني

امل�ستقبل  اأّن  متاأّكد  لكّنني  ة، 
ّ
الإ�سالمي احلركات  بع�س 

لها 
ّ
تقب ويف  ة 

ّ
الإ�سالمي احلركات  يف  بتغيرياٍت  �سياأتي 

وضعـت المبررات لمنع اإلسالميين من المشاركــــــــــــــــــــــة
في التعددية التي اقترحتها ألنهم يرفضون الديمقراطيـــــــــة. 
قــــــــــــــــال لي أدونيس: ال، هذه أتركها للشارع وأتركها للناس.
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ني، 
ّ
لالإ�سالحي فوٍز  من  الآن  اإيران  يف  حدث  وما  لالآخر. 

اأّن من  ودان يدّلن على 
ّ

ال�س الذي ح�سل يف  والنق�سام 

ة وقبول الآخر.
ّ
غري املمكن اأن حتّل امل�ساكل اإّل بالدميقراطي

»�سوت  �سحيفة  يف  نُ�رست  الّندوة  فاإّن  قلت  كما   

ال«. وعلم املجتمع بعد ذلك بالآراء التي طرحتُها يف 
ّ
العم

الّندوة. وفجاأًة ن�رسْت �سحيفٌة ت�سدر يف قرب�س و�سحف 

اخلارج  اإىل  �سالة 
ّ
الر بت 

ّ
�رُس ة. 

ّ
التعّددي مذّكرة  بريوت  يف 

اأّي دور على  اأّنه مل يكن يل  اأوؤّكد  واأنا الآن  دون علمي. 

اأحد  من  الأ�سخا�س  اأحد  بها 
ّ
�رس ت�رسيبها.  يف  الإطالق 

 و�سلْت اإىل 
ّ
املكاتب اإىل �سنعاء ول�ست اأدري من هو. ثم

بت اإىل اخلارج على 
ّ
يد الرئي�س علي عبد الله �سالح و�رُس

عليها  وعّلقوا  �سنعاء،  يف  د 
ّ
حمم نا�رس  علي  اأن�سار  يد 

اجلفري  علي  بن  الرحمن  عبد  الأ�ستاذ  عليها  عّلق  كما 

ب حمل عنوان »تفنيد وجهة نظر جار الله عمر« 
ّ
يف كتي

ة كان قد ا�سَتبعد حّق رابطة اأبناء 
ّ
لأّن املقرتح عن التعّددي

اأخذت  وهنا  ن�ساطهم،  ممار�سة  يف  ني 
ّ
والإ�سالمي اجلنوب 

الكّتاب  وانق�سم  تتعاظم  ة 
ّ
وال�سيا�سي ة 

ّ
ال�سحافي ة 

ّ
ج ال�سّ

 
ّ
ال�سرتاكي احلزب  ومعار�س يف  د 

ّ
موؤي بني  حافيون  وال�سّ

وخارجه يف ال�ّسمال واجلنوب.

حملة وتهديدات

احلزب يف  داخل  الفعل  ردود  كانت  امل�سكلة.  بداأت  هنا 

هاجمت  ه. 
ّ
الّتوج لهذا  اأو  الفكرة  لهذه  راف�سة  معظمها 

ال�سحافة الفكرة من جملة من هاجموها، وكانت احلملة 

قة ومتكاملة. وبطبيعة احلال 
ّ

ة من�س
ّ
ة ال�سيا�سي

ّ
�سّد التعّددي

حف ت�سدر  ة، وكانت ال�سّ
ّ
ة وحزبي

ّ
ة �سحف اأهلي

ّ
مل يكن ثم

ويف  احلكومة  عن  املقابلة[  جتري  حيث  �سنعاء  ]يف  هنا 

عدن عن احلزب، ولكن كانت يف عدن �سحيفة »�سوت 

يراأ�سها  اأن تخالف، وكان  التي حاولت  الوحيدة  ال« 
ّ
العم

طبعاً  عدن.  يف  معروف   
ّ
نقابي وهو  نعمان،  قا�سم  د 

ّ
حمم

التعّددية  على  الرّد  و»الراية«  »الّثوري«  �سحيفتا  توّلت 

اأن  حتاول  كانت  اعتدالً.  اأكرث  كانت  »الّثوري«  اأّن  برغم 

ا �سحيفة »الراية«، ال�سادرة عن دائرة التوجيه 
ّ
تناق�س. اأم

الفكرة.  تهاجم  فكانت  امل�سّلحة،  ات 
ّ
القو يف   

ّ
ال�سيا�سي

وكان هذا يجري و�سط احلزب واجلي�س. والقيادة �سامتة. 

وكان  املو�سوع.  يف  يتكّلم  ل  الذي  الوحيد  الطرف  هي 

هذا املوقف يعك�س احلرية اأو الرتباك، مع اأّن املوقع الذي 

على  �سواها  من  اأكرث  مطلعة  يجعلها  القيادة  هذه  حتتّله 

عن  كثرية  معلومات  لديها  وتتوافر  البالد  يف  الأو�ساع 

ات التي اأخذْت تلوح 
ّ

ة، مبا يف ذلك املتغري
ّ
ات الدولي

ّ
املتغري

 خ�سو�ساً بعد البري�سرتويكا 
ّ
يف اأفق املع�سكر ال�سرتاكي

قواعد  مع  ت�سطدم  اأن  تخ�سى  كانت  القيادة  ة. 
ّ
وفياتي

ّ
ال�س

ات 
ّ
ئت وامتالأت مب�سّلمات وبدهي

ّ
ُعب اّلتي  احلزب وكوادره 

مئة  كان  يناير ٨٦  النت�سار يف  وكاأّن  الّنق�س  تقبل  ل 

تها بني 
ّ
عب اأن تفاخر القيادة ب�سعبي يف املئة، وكان من ال�سّ

مت لن  اأّن هذا ال�سّ القواعد داخل اجلي�س واحلزب. غري 

يدوم طوياًل.

وكاأّن  البداية  يف  �سهلة  امل�ساألة  بدت  يل  بالّن�سبة   

اأو  الآخرون  ياأخذها  نظر  وجهة  عن  تعبري  د 
ّ
جمر الأمر 

اأّن امل�ساألة اأكرث تعقيدًا  يرف�سونها. لكن اّت�سح فيما بعد 

التي  الأفكار  بداأت احلملة على  اإن  فما  ر. 
ّ
اأت�سو ممّا كنُت 

يف  تتواىل  اأو  تطرح  الكتابات  ت 
ّ
وا�ستمر طرحتُها، 

»الراية« واإىل حدٍّ ما يف »الّثوري« ويف �سحيفة »الّثورة« 

ة وتقول اإّن هوؤلء اّلذين 
ّ
يف �سنعاء وكانت تهاجم الّتعّددي

بوا البالد مل يكتفوا مبا فعلوه يف املا�سي، فها هم الآن 
ّ
خر

روا اليمن كما 
ّ
ة ويدم

ّ
ة اإىل العلني

ّ
يريدون اأن ينقلوا احلزبي

ة 
ّ
اليمني ة 

ّ
العربي ة 

ّ
اجلمهوري الّد�ستور يف  وكان  لبنان.  ر 

ّ
دم

ة 
ّ
ة ويعتربها خيانة. �سمعت رئي�س اجلمهوري

ّ
م احلزبي

ّ
يحر

خطاٍب  يف   ١٩٨٨ العام  يف  ة 
ّ
التعّددي يهاجم  اً 

ّ
�سخ�سي

. لكّن الهجوم يف عدن كان اأكرث ق�ساوة لأّن الذين 
ّ
علني

اعرت�سوا يف عدن ميكن تق�سيمهم اإىل عّدة فئات. بع�س 

حيث  من  جة 
ّ
متدر لي�ست  لأّنها  اعرت�سوا  الأ�سخا�س 

ة 
ّ
التعّددي اأّن  اعتبار  على  اعرت�سوا  واأ�سخا�س  التطبيق. 

كانت مفاجئة من دون متهيد. وبع�س اآخر مل يُبد موقفاً فلم 

د ومل يرف�س. لكّن بع�َس كوادر احلزب كانوا مقتنعني 
ّ
يوؤي

يف   
ّ
الّدميقراطي  

ّ
الوطني الّنظام  لتدمري  موؤامرة  هذه  باأّن 

ة، وقد تكون من قبيل العمالة 
ّ
اجلنوب وخيانة لال�سرتاكي

ٍة بهدف تدمري الّثورة كما الّنظام.
ّ
ل�ستخباراٍت اأجنبي

ة. 
ّ
غوط تتزايد وباتت التهديدات جّدي هنا اأخذت ال�سّ  

ئي الّنوايا. كانوا يهّددون 
ّ
طبعاً هوؤلء الّنا�س مل يكونوا �سي

لأّنهم كانوا يعتقدون اأّنهم على حّق واأّنهم يحمون الّثورة 

اّت�سالٍت  تتلّقى  اأّنها  زوجتي  اأخربْتني  الّنظام.  ويحمون 

صحيفــــــــــــــــــــــــــــــة »الراية«، الصادرة عن دائرة التوجيه 
السياسي في القوات المسلحة، كانت تهاجم الفكرة. وكان هذا 
يجري وسط الحزب والجيش. والقيادة صامتة. هي الطرف الوحيد 
الذي ال يتكلم في الموضوع. وكان هذا الموقف يعكس االرتباك.
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لكن مل  ة 
ّ
هاتفي تهديدات  اأتلّقى  كنت  اأي�ساً  واأنا  ة. 

ّ
هاتفي

ك ونحرتمك 
ّ
اأكن اأعلمها بها. كانوا يقولون يل نحن نحب

لنا، ونحن ل  به غري مفهوم  الذي قمَت  العمل   هذا 
ّ
لكن

ن�سّكك فيه لكن رمّبا هو �سوء تقدير، نتوّقع اأن ترتاجع عن 

والّطلب  الّزوجة  اإىل  الّتهديدات  وانتقلت  املو�سوع.  هذا 

اإليها اأن تقنع زوجها باأّنه اأخطاأ وعليه اأن يرتاجع. وكانوا 

نظام احلزب، وهو  تعي�سون يف ظّل  اأنتم هنا  لها:  يقولون 

احلزب  انتهى  فاإذا  احلزب،  يف   
ّ
�سيا�سي مكتب  ع�سو 

عماًل،  متلكون  ل  ال�سارع  يف  واأولدِك  اأنِت  �ست�سبحون 

وهذه  ال�ّسمال  من  دون 
ّ
م�رس واأنتم  دين، 

ّ
م�رس ت�سبحون 

مغامرة، وهو يغامر بحياتك وحياة اأولدك.

ة
ّ
حوارات يف املرجعي

وتقتنع.  الأمر  لها  واأ�رسح  بهذا  تخربين  الزوجة  كانت 

ات اّت�سل بع�س الكوادر من احلزب ومن 
ّ
ويف اإحدى املر

اجلي�س وقالوا: اإّن هناك اأنا�ساً يريدون زيارتي يف املنزل. 

قلت اأهاًل و�سهاًل. قابْلتهم يف املنزل و�رسبنا القهوة، ومنهم 

جمموعة من ال�سباب يف اجلي�س املخل�سني للحزب، وهم 

دخلوا  ال�سوفياتي.  الحّتاد  معاهد  يف  در�سوا  الذين  من 

»نحن  وقالوا  طرحتُها  التي  الأفكار  حول  مناق�ساٍت  يف 

نقول  لكن  وعميل.  خائٌن  اأّنك  عنك  يُقال  ما  ن�سّدق  ل 

تفعل. هل  اأن  تريد  ماذا  نفهم  نعد  الآن: مل  لَك ب�رساحة 

ة؟ هل اأنت غري مقتنع 
ّ
ة كغاية نهائي

ّ
تخّليَت عن ال�سرتاكي

ل  لهم  قلت  بو�سوح«.  علينا  ترّد  اأن  نريد  ة؟ 
ّ
بال�سرتاكي

الّتالحم  اأجل  من  اأعمل  اأن  اأريد  ولكّنني  عنها  اأتخّل  مل 

من  ة 
ّ
ا�سرتاكي هناك  فلي�س  ة، 

ّ
وال�سرتاكي ة 

ّ
الّدميقراطي بني 

ة. 
ّ
دميقراطي دون  من  عدالة  هناك  ولي�س  ة، 

ّ
دميقراطي دون 

ة 
ّ
واأخذت اأ�رسح لهم كيف كان الو�سع يف بداية ال�سرتاكي

نُت لهم 
ّ
ة الأوىل. وبي

ّ
ة عند نهاية احلرب العاملي

ّ
والدميقراطي

و�رسحت  ة. 
ّ
الدميقراطي ت�سودها  ة 

ّ
احلقيقي ة 

ّ
ال�سرتاكي اأّن 

اجلمع  ميكن  واأّنه  املثال،  �سبيل  على  ويد 
ّ

ال�س جتربة  لهم 

بل  يتناق�سان  ل  واأّنهما  ة، 
ّ
والدميقراطي ة 

ّ
ال�سرتاكي بني 

جرى  الذي  اخلالف  لهم  اأ�رسح  وكنت  واحد.  �سيٌء  هما 

بني كاوت�سكي ولينني وروزا لوك�سمبورغ، وما ح�سل يف 

 .
ّ
الرو�سي  

ّ
الّدميقراطي  

ّ
ال�سرتاكي للحزب  الّثاين  املوؤمتر 

ي�سّدقوها.  مل  يعرفونها.  يكونوا  مل  مبعلوماٍت  وفوجئوا 

وقلت لهم اإّنه قبل حماولة اغتيال لينني كان هناك اأحزاب، 

 
ّ
و�سي

ّ
الر  

ّ
الّدميقراطي احلزب  وحّتى  ة، 

ّ
تعّددي هناك  كانت 

كان ي�سمح بالأجنحة، كان هناك املنا�سفة والبال�سفة، كان 

هناك الي�سار واليمني والو�سط. قالوا نحن نعرف املنا�سفة 

نة. قلُت اأ�سبحوا خونة فيما 
َ
 املنا�سفة َخو

ّ
والبال�سفة، لكن

اأّن  لهم  و�رسحُت  به.  معرتفاً  جناحاً  كانوا  لكّنهم  بعد، 

ة 
ّ
ي
ّ
امل�سيبة جاءت عندما مّت منع التعددية. �رسحُت لهم اأهم

كانت  هذه  وطبعاً  ة. 
ّ
ال�سرتاكي اإىل  بالّن�سبة  ة 

ّ
الدميقراطي

ة. هنا بعد هذا ال�رّسح انق�سموا 
ّ
لي

ّ
رات اأو

ّ
عندي يومها ت�سو

امل�ساألة  اإّن  وقال  املو�سوع  ل 
ّ
تقب منهم  عدٌد  ق�سمني،  اإىل 

تاأّكدوا  يومها:  لهم  قلت  اأيّن  واأذكر  نقا�س.  اإىل  حتتاج 

غوربات�سوف  لأّن  قريباً  ة 
ّ
الّتعددي اإىل  �ست�سل  رو�سيا  اأّن 

يريد  هو  �سديد،  �رساع  هناك  وكان  يومها  موجوداً  كان 

ون 
ّ
والقومي مينعه،  واحلزب  ة 

ّ
العلني نحو  خطوًة  يخطو  اأن 

وفياتي. وكان 
ّ

ا�ستغّلوا املو�سوع لالنق�سام عن الحّتاد ال�س

ي�سل  اأن  يريد  كان  اأّنه  وا�سحاً  كان  لكن  ارتباٌك  هناك 

يف  املو�سوع  طبعاً  ة. 
ّ
الدميقراطي ة 

ّ
ال�سرتاكي اإىل  بامل�ساألة 

ك، وكّنا نتوّقع اأّن رو�سيا �ست�سل اإىل 
ّ
رو�سيا كان كّله يتحر

ة منت�رسة لأّن هناك حزباً 
ّ
ة. ولكْن تبقى ال�سرتاكي

ّ
الّتعّددي

ون يف و�سع قوّي بل اأقوى 
ّ
اً قوياً، ويكون ال�ّسيوعي

ّ
ي�ساري

ة لرمّبا كانوا يف و�سٍع 
ّ
ممّا هم عليه الآن. لو اأعلنوا الّتعّددي

 وهم الآن يف 
ّ
اأف�سل لو متّكنوا من النتقال ب�سكٍل �سلمي

ويد.
ّ

ة وزيغانوف يطالب بتحقيق جتربة ال�س
ّ
كتلة قوي

انق�سموا  املنزل  اإىل  ح�رسوا  الذين  الكوادر  اإّن  قلُت   

اأن  نريدك  لكن  د 
ّ
مو�سوٌع جي هذا  قال   

ٌ
ق�سم ق�سمني،  اإىل 

هذا  اإّن  قال  اآخر   
ٌ
وق�سم د. 

ّ
جي قلت:  معنا.  لتتحاور  تخرج 

 البالد واحلزب 
ّ
الكالم مرفو�س واإّنهم تاأّكدوا اليوم اأّنك جتر

مع  يقولوا  ومل  وان�سحبوا  منفعلني  ونه�سوا  كارثة.  اإىل 

باأ�سبوعني  بعدها  الوقت.  لبع�س  الآخرون  وبقي  المة. 
ّ

ال�س

يف  ة 
ّ
ال�سيا�سي الّدائرة  مدير  بي  اّت�سل  اأ�سابيع  ثالثة  اأو 

اية« 
ّ
»الر �سحيفة  وكانت  الّدفاع،  وزارة  يف  ات 

ّ
القو

ة. قال يل اإّن 
ّ
�سحيفة اجلي�س تقود احلملة �سّد فكرة الّتعّددي

ات امل�سّلحة ت�ستنكر هذه الّدعوة! وطلب مّني، مبا يُ�سبه 
ّ
القو

ات 
ّ
القو با�سم  اإليك  اأطلب  »اأنا  وقال:  اأتراجع،  اأن  الإنذار، 

ترتاجع  اأن  امل�سّلحة  ات 
ّ
القو يف  احلزب  وكوادر  امل�سّلحة 

احلقيقة  كارثة«. يف  اإىل  البالد   
ّ
جتر واأّل  هذه  دعوتك  عن 

هو اإن�ساٌن غري معروف عنه اأّنه عنيف. ولكن اأحياناً يخلط 

اإىل  البالد   
ّ
اأجر »اأنا  له  قلت  واملزاح.  اجلّد  بني  كثرية  اآراء 

انتقلــــــــــــــــــــــــــــــت التهديدات إلى الزوجة والطلب إليها 
أن تقنع زوجها بأنه أخطأ وعليه أن يتراجــــــــــــــــــــــــــــــع.
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ة، 
ّ
ة؟ احلرب هي عندما ل يكون هناك تعّددي

ّ
احلرب بالّتعّددي

عندما ل يكون هناك اعرتاف بالّطرف الآخر. واحلروب يف 

اأنا  ة. لكن 
ّ
ة حزبي

ّ
املا�سي وقعْت لأّنه مل يكن هناك تعّددي

ات امل�سّلحة كّلها. وحّتى لو 
ّ
اأعتقد اأّن هذا لي�س موقف القو

ات امل�سلّحة فاأنا اأتوّقع اأن تتفهم املو�سوع 
ّ
كان موقف القو

عندما يكون هناك مناق�سات اأكرث وتو�سيح اأكرث«.

وكان  ني، 
ّ
املدني من  وفد  لقاء  هناك  كان  ذلك  وبعد   

ام الأخ عبد الوا�سع �سالم وزير العدل. 
ّ
يذّكرين به قبل اأي

وكانوا حري�سني، وكان بع�سهم يهّدد با�سم اجلي�س، واأّن 

ني 
ّ
يهم »اأنا  اأجيب  اأنا  وكنت  م�ستنفرة.  امل�سّلحة  ات 

ّ
القو

بالّتهديدات  امل�سحون   
ّ
اجلو هذا  اإثر  لً«. 

ّ
اأو احلزب  موقف 

احلملة  تتوّقف  اأن  البع�س  اقرتح  والإنذارات،  وبالّتوّتر 

احلزب  من  ف�سله  وعدم  عمر  الله  جار  على  ة 
ّ
ال�سحافي

وجتريدي  احلزب  من  ف�سلي  اإىل  دعوة  هناك  كانت  لأّنه 

مقرتحات  هناك  كانت  رمّبا  حماكمتي.   
ّ
ثم ة 

ّ
امل�سوؤولي من 

لديهم  لي�س  هوؤلء  كّل  طبعاً  منها.  متاأّكدًا  ل�ست  اأخرى 

 مّني على الإطالق. وطلبوا اأي�ساً اأْن اأعلن 
ٌّ
موقٌف �سخ�سي

موؤمتٍر  يف  ة 
ّ
ال�سيا�سي ة 

ّ
التعّددي اإىل  دعوتي  عن  التخّلي 

فيما  البالد،  اإىل خارج  بع�سهم طردي  واقرتح  �سحايّف. 

اعتذاري  عن  اإعالين  ن 
ّ
ت�سم و�سطاً  حاّلً  اآخرون  اقرتح 

ة 
ّ
ال�سيا�سي ة 

ّ
التعّددي اإىل  الّدعوة  عن  والّتخّلي  للحزب 

.
ّ
مقابل توّقف احلملة علي

ام، وكان حمافظ 
ّ
واأخربين الأخ �سعد �سامل فرج قبل اأي  

وعن  ة 
ّ
الدميقراطي عن  احلديث  اأّن  حينها،  ح�رسموت 

ة واإبعاد جار الله عمر من قيادة احلزب لأنّه يريد 
ّ
التعّددي

كّنا  نحن  ال�ّسمال:  ب يف 
ّ
خر كما  اجلنوب  ب يف 

ّ
يخر اأن 

نقول هذا الكالم واأنتم مل ت�سّدقونا واإّن هذا العمل الذي 

يقوم به جار الله هو �سّد م�سلحة اليمن �سمالً وجنوباً.

لن اأتراجع

 ا�ستّدت ال�سغوط من كّل مكان. وطرح هذا اقرتاح 
ّ
املهم

مل   
ّ
ال�سيا�سي املكتب  اأع�ساء  طبعاً،  الفكرة.  عن  الرتاجع 

يكن منهم من فاه ببنت �سفة، مبن فيهم الأمني العاّم علي 

�سامل البي�س. قلت: اأنا والله لو و�سعوا ال�ّسم�س يف مييني 

والقمر يف �سمايل على اأن اأترك هذه الدعوة ملا تركتها. رمّبا 

من ي�سمع هذا يقول هناك مبالغة، لكّنني كنت قد و�سلت 

ة ولدّي ا�ستعداد لأّي �سيء على اأّل 
ّ
اإىل هذه احلالة الع�سبي

اأتراجع عن هذا الأمر، لأّن ل م�ساحة للمناورة اأو احللول 

عندنا  الإخوان  طبعاً  احلديث.  ن�ّس  كان  وهذا  الو�سط. 

اأّن  حّتى  الأحاديث  بهذه  علم  لديهم  يكن  احلزب مل  يف 

بع�سهم ُده�س لبالغته.

لنظام  املعار�سة  حف  ال�سّ حّتى  اأنّه  يومها  الغريب   

ابطة وجبهة 
ّ
والر نا�رس  لعلي  دة 

ّ
املوؤي اخلارج،  اجلنوب يف 

لي�ست  الفكرة  اأّن  اعتبار  على  تهاجمني  كانت  الّتحرير، 

دليل  هذا  اإّن  يقولون  كانوا  لكّنهم  وا�سحة،  وغري  كاملة 

على انق�ساٍم داخل احلزب يف عدن، اإذاً فجار الله عمر هو 

�سبب النق�سام.

ت الأحوال على هذا املنوال لب�سعة اأ�سهر اإىل 
ّ
ا�ستمر  

ة. 
ّ
ة وخا�ّسًة يف الّدول ال�سرتاكي

ّ
اأن لحت الّتغريات الدولي

ة 
ّ
بداأت اأحداث بولندا وراحت الأمور تت�سارع والّدميقراطي

العامل.  يف  فاأكرث  اأكرث  تنت�رس  اأخذت  الثالثة  موجتها  يف 

لكّن م�سكلتي اأّن دعوتي مل يكن هناك من يدافع عنها يف 

لأنّني  اخلارج  ت�سدر يف  كانت  التي  ال�سحف  اأو  اخلارج 

متخّلف  بلد  واليمن  معروف.  غري  مغموراً  اإن�ساناً  كنت 

 
ٌ
 بالن�سبة اإىل العامل. مل يكن هناك انت�سار

ّ
�سغري غري مهم

املثّقفني  من  العديد  وكان  ة 
ّ
اخلارجي ال�سحف  يف  للفكرة 

يف ال�ّسمال واجلنوب امل�ستقّلني غري متوّقعني اأن تاأتي هذه 

اأظهرين  قد  الإعالم  اأّن  خ�سو�ساً  الله  جار  من  الفكرة 

هو  كاإن�ساٍن حمارب  عدن  يناير ١٩٨٦ يف  اأحداث  بعد 

الذي قاد العنف �سّد علي نا�رس وجماعته. وكان هذا على 

خالف احلقيقة. مل يكن هنا يف �سنعاء تعاطف معي حّتى 

من املثّقفني من خارج احلزب. ومل يكن هذا الكالم منت�رسًا 

ة اأو يف العامل العربي.
ّ
يف �سحف عاملي

مع  للحديث  اأخرج  اأخذُت  الوقت  مع  لكن   

من  العديد  اأّن  امل�سادفات  من  واحدة  وكانت  الّنا�س. 

عقدوا  اخلارج  يف  فراء 
ّ
ال�س ني 

ّ
اليمني ني 

ّ
الّدبلوما�سي

موؤمتراً لهم يف عدن، وكان هناك يومها ال�سفري عبد الله 

تلك  يعرفون  الذين  ني 
ّ
الّدبلوما�سي من  وغريه  الأ�سطل 

عن  حما�رسة  األقي  كي  دَعوين  املوؤمتر  اأثناء  ات. 
ّ

املتغري

 يف الّداخل واخلارج. 
ّ
 اليمني

ّ
�سيا�سة احلزب ال�سرتاكي

اأطرح  لكي  وثمينة  كبرية  فر�سًة  يل  بالّن�سبة  وكانت 

جديدة  بلغٍة  ني 
ّ
الدبلوما�سي مع  وتكلمت  نظري.  وجهة 

كان العديد من المثقفين في الشمال والجنوب المستقلين غير 
متوقعين أن تأتي هذه الفكرة من جار الله خصوصا أن اإلعالم 
قد أظهرني بعد أحداث يناير ١٩٨٦ في عدن كإنسان محارب هو 
الذي قاد العنف ضد علي ناصر وجماعتـــــــــــــــــــــــــــــــــه.



بدايات  العدد 20 - 21 | 2452018



بدايات  العدد 20 - 21 | 2462018

بني  كلمتي  ربطُت يف   .
ّ
احلزبي قامو�سنا  ماألوفة يف  غري 

اإىل  ودعوت  البلد.  م�سالح  وخدمة  ة 
ّ
الدميقراطي ة 

ّ
ي
ّ
اأهم

 .
ّ

 جديد يف عامٍل متغري
ّ
ة جديدة ونهج دبلوما�سي

ّ
دبلوما�سي

اأّن  احلقيقة  اإليهم.  بالّن�سبة  وجديدًا  مثريًا  الكالم  وكان 

ني اأثارهم املو�سوع و�ساركوا يف املناق�سات 
ّ
الّدبلوما�سي

ة. و�ساألتهم كيف �سيكون بلدنا 
ّ
ة والّدميقراطي

ّ
عن الّتعّددي

�ستكون  هل  الآخرين؟  نظر  يف  متعّددًا  اً 
ّ
دميقراطي بلدًا 

له مكانة كبرية لدى البلدان التي تتواجدون فيها؟ فرّد 

 خرج اأغلبهم اإىل جمال�س خمتلفة 
ّ
الكثري منهم بنعم. ثم

ة، 
ّ
الداخلي اط وكوادر ووزراء 

ّ
مع �سب اللقاء  ها 

ّ
اأهم كان 

ودار الّنقا�س نف�سه، وبداأ احل�سار يتحلحل وبداأ الكثري 

ة التي 
ّ
ات العاملي

ّ
من الّنا�س يتفّهمون، خا�ّسًة مع املتغري

كانت جتري وب�سكل مت�سارع.

امل�ساعد   
ّ
العام الأمني  رات جديدة. 

ّ
تطو هنا ح�سلت   

 علي �سامل البي�س قاما 
ّ
د، والأمني العام

ّ
�سامل �سالح حمم

البي�س  علي  ة. 
ّ
ال�رسقي اأوروبا  لبلدان  متعّددة  بزيارات 

 والتقى زعماءها 
ّ
زار بلغاريا واأملانيا والحّتاد ال�سوفياتي

ينهار.   
ّ
العامل ال�سرتاكي اأّن  ا�ستنتاٍج مفاده  اإىل  وو�سل 

الأحوال.  اأح�سن  يف   
ّ

يتغري هو  اأو  يتحول  مو�سكو  ويف 

 
ّ
علي مور�سْت  ة 

ّ
علني واأ�سبحت  الفكرة  خرجت  بعدما 

�سغوط كثرية من داخل احلزب وبع�س كوادر احلزب يف 

اجلي�س كي اأتخّلي عن الفكرة. »واإذا مل يتخّل جار الله 

اً«. 
ّ
ا بدر منه ميكن اأن نّتخذ �سّده اإجراء حزبي

ّ
ويعتذر عم

الع�سري  املخا�س  وذلك  تلك،  اجلدال  فرتة  خالل  لكن 

ات عديدة.
ّ

ح�سلْت متغري

البدان  يف  ب�رسعة  تتدهور  الأحوال  كانت  لً، 
ّ
اأو  

تزداد  ة 
ّ
والّدميقراطي النفتاح  اإىل  والّدعوات  ة 

ّ
ال�سرتاكي

وعلى  الدميقراطية.  باجتاد  ك 
ّ
تتحر البلدان  تلك  و�سعوب 

 متّكنت اأنا وبع�س الإخوة الذين اقتنعوا 
ّ
ال�سعيد اليمني

ح�سور  خالل  من  الأفكار  بع�س  تو�سيح  من  بالفكرة 

وموؤمتر  عدن،  يف  ني 
ّ
الّدبلوما�سي موؤمتر  املوؤمترات:  بع�س 

اجلي�س.  اط 
ّ
�سب بع�س  مع  واجتماعات  ال�رسطة  اط 

ّ
�سب

الوفود  مع  املناق�سات  وكذلك  الأفكار  هذه  وو�ّسحت 

الرتاجع  مّني  وتطلب  البيت  اإىل  اإلينا  تاأتي  كانت  التي 

عن الفكرة. وكنت اأتناق�س معهم، وقد اقتنع البع�س اأّن 

ة بل هي توؤ�ّسلها 
ّ
ة ل تتعار�س مع ال�سرتاكي

ّ
الّدميقراطي

ة.
ّ
ة واأكرث م�رسوعي

ّ
وجتلعها اأكرث �سعبي

ة
ّ
العّلة يف املركزّية الدميقراطي

علي  العاّم  الأمني  وحتديداً   
ّ
ال�سرتاكي احلزب  قادة  هنا 

د 
ّ
�سالح حمم �سامل  امل�ساعد  العاّم  والأمني  البي�س  �سامل 

البلدان  بع�س  زاروا   
ّ
ال�سيا�سي املكتب  اأع�ساء  وبع�س 

اأّن  ووجدوا  الأمر  حقيقة  على  واّطلعوا  ة 
ّ
ال�سرتاكي

ا 
ّ
اإم  

ّ
ال�سرتاكي املع�سكر  واأّن  ب�رسعة   

ّ
تتغري الأو�ساع 

اأح�سن  يف  وبحالته  بو�سعه  بلد  كل  ين�سغل  ا 
ّ
واإم ينهار 

وكان  ينا�سبها.  كما  ف 
ّ
تت�رس البلدان  وبع�س  الأحوال، 

ة 
ّ
الأمني العاّم قد عاد من زيارٍة لبلغاريا واأملانيا الدميقراطي

وبع�س البلدان الأخرى منها الحتاد ال�سوفياتي. بداأوا مبا 

لديهم من معلومات يت�ساءلون اأو يفّكرون عن احلل وكاأّن 

غبة والقناعة 
ّ
لديهم رغبة يف تاأييد الفكرة. لكن كانت الر

التي  ال�سابقة  ة 
ّ
الإيديولوجي القناعات  بتلك  ت�سطدمان 

لدى  غبة 
ّ
الر كانت  لذلك  وامل�سّلمات.  ة 

ّ
احلدي على  تقوم 

ج. بالّن�سبة يل، 
ّ
قيادة احلزب يف التعامل مع الفكرة بالتدر

كنُت اأرغب يف اأن تاأخذ الفكرة جمراها نحو الّنقا�س ومن 

اأدرك  الّزمن كان يجري ب�رسعة وكنُت  الّتطبيق، لأّن   
ّ
ثم

 بالّتجربة يف اجلنوب واأّن املبادرة �سوف 
ّ
اأّن الّتاأخري ي�رس

من  اخلروج  على  اجلنوب  يف  والّتجربة  احلزب  ت�ساعد 

ة املتتابعة.
ّ
ة والقت�سادي

ّ
الأزمات ال�سيا�سي

نظرهم  بتغيري وجهة  احلزب  كوادر  بع�س  اأخذ  هنا   

كان  وهذا  حمايد.  موقٍف  واّتخاذ  الفكرة  وتاأييد 

على  املوؤّثر  اجلديد  اأّن  غري  اً. 
ّ
اإيجابي �سيئاً  يل  بالّن�سبة 

ة 
ّ
حافي  هو ظهور بع�س الكتابات ال�سّ

ّ
عيد الّداخلي ال�سّ

تدعو  ال« 
ّ
العم ة يف �سحيفة »�سوت 

ّ
والعلني ال�رّسيحة 

وتدافع  م�سمونها  وت�رسح  ة 
ّ
التعّددي فكرة  تاأييد  اإىل 

مقالة  ل 
ّ
اأو وكانت  الّدعوة.  �ساحب  عمر  الله  جار  عن 

ال« تدافع عن الفكرة 
ّ
ظهرت يف �سحيفة »�سوت العم

ل 
َ
قب من  املبادرة  هذه  وكانت  مثّقفٍة،  ٍة 

ّ
ميني فتاٍة  بتوقيع 

خارج  من  م�ستقّلة  وهي   
ّ
اإيجابي موقٌف  لها  كان  امراأة 

املحامني  اأحد  قبل  من  اأخرى  مقالٌة  ذلك  تلْت  احلزب. 

التي  الأ�سوات  ة. وتراجعت 
ّ
احلزبي ة 

ّ
التعّددي يدافع عن 

اأنا من  اأو خارجه.  ترف�س الفكرة، �سواء داخل احلزب 

اً يف �رسح فكرتي ولكْن على قدٍر 
ّ
جانبي كنُت م�ستمر

ر«. اأتذّكر 
ّ
كبرٍي من احلذر واحل�سافة »الّتزان غري املتهو

ة، 
ّ
هنا اأنّه حتى يف املذّكرة التي دعوُت فيها اإىل التعّددي

لتُها مبقرتٍح من الأ�ستاذ علي 
ّ
راجعُت بع�س الأفكار واأج

دة الأوىل اأّن 
ّ
د ال�رساري. كنُت قد طرحُت يف امل�سو

ّ
حمم

ة التي طرحها لينني هي �سبب 
ّ
ة الدميقراطي

ّ
مقولة املركزي

ة 
ّ
كّل امل�سكالت وكّل الإخفاقات يف البلدان ال�سرتاكي

اأو  ة لأّن هذه الفكرة، 
ّ
ة وال�ّسيوعي

ّ
والأحزاب ال�سرتاكي

ة واإلغائها 
ّ
املقولة، كانت تعني اللتفاف على الدميقراطي
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واإىل  ة 
ّ
ال�سفافي انعدام  اإىل  اأّدت  وهي  ة، 

ّ
املركزي واإبقاء 

ة واإلغاء العمل 
ّ
ة واإىل خلق اأحزاٍب اإداري

ّ
ال�سيطرة الإداري

 يف 
ّ
�سي داخل الأحزاب وا�ستبدالها بالأمني العام

ّ
املوؤ�س

 
ّ
ال�سيا�سي املكتب  يلغي  بدوره  والذي  املطاف  نهاية 

واللجنة  ة 
ّ
املركزي اللجنة  يُلغي  ال�سيا�سي  واملكتب 

 
ّ
العام الأمني  يبقى  النهاية  ويف  املجتمع  تلغي  ة 

ّ
املركزي

والذي ي�سدر القرارات اإلخ. طلب مّني علي ال�رساري 

على  ينطوي  لأنّه  ملاذا؟  املذّكرة.  من  الّن�ّس  هذا  اإلغاء 

غم من اأّن الفكرة براأيه �سحيحة ولكن 
ّ
خطٍر كبري بالر

فعل  بردود  ل 
َ
و�ستقاب احلزب  داخل  مرفو�سة  �ستكون 

ولينني  لينني.  يحتّلها  التي  املكانة  اإىل  بالّنظر  عنيفٍة 

مكانته ت�سفي عليها نوعاً من القدا�سة لدى الأحزاب 

ة يف العامل. اقرتح تاأجيل الفكرة 
ّ
ة وال�سيوعي

ّ
ال�سرتاكي

اإىل ما بعد. كما كنُت اأنا حري�ساً يف �رسحي وتو�سيحي 

�سعيفة،  واملعار�سة  قوّي  احلزب  اإّن  ني 
ّ
للحزبي اأقول  اأن 

واأّن ل خطر على احلزب وعلى احلكم، لذلك ل ينبغي 

ة. و�ساعدين يف هذا 
ّ
ة ومن التعّددي

ّ
اخلوف من الدميقراطي

عن  تتحّدث  مل  نف�سها  ة 
ّ
التعّددي مذّكرة  اأّن  املو�سوع 

دة.
ّ
ة مطلقة بال حدود، اإنّها مقي

ّ
تعّددي

الفكرة  ان�سياب  الذي �ساعد على  الّثاين  العامل  ا 
ّ
اأم  

ة مع 
ّ
�س ملكروه فهو اأّن عالقتي ال�سخ�سي

ّ
من دون اأن تتعر

دة. ومل تكن لدّي 
ّ
اأع�ساء احلزب وقيادته كانت عالقة جي

ردود فعل جتاه الّنا�س الذين انتقدوين. كنُت اأتفّهم وجهة 

م�رسوعة  نظر  ووجهة  اً 
ّ
�سيا�سي موقفاً  واأعتربها  نظرهم 

جتاه فكرة هي جديدة علينا جميعاً. واأعرتف هنا باأّن معظم 

ة كانوا يف 
ّ
 واللجنة املركزي

ّ
زمالئي يف املكتب ال�سيا�سي

حّتى  عّني،  يدافعون  ة 
ّ
العلني وغري  اخلا�ّسة  جمال�سهم 

يدافعون عّني ك�سخ�س  الفكرة كانوا  الذين كانوا �سّد 

ئة، واإّن نواياي ح�سنة. 
ّ
ويقولون اإنّه لي�ست لدّي نوايا �سي

الع،   اإىل منطقة ال�سّ
ّ
ات ذهب الأمني العام

ّ
ويف اإحدى املر

ة يف الكفاح �سّد الإنكليز ولديها 
ّ
وهي من املناطق املهم

ني، وعقد 
ّ
ني والع�سكري

ّ
املدني الكوادر والقادة  الكثري من 

اإّن  لهم  وقال  اجلي�س،  اط 
ّ
و�سب احلزب  اأع�ساء  مع   

ٌ
لقاء

الفكرة التي طرحها جار الله عمر هي وجهة نظر قابلة 

للّنقا�س ومن حّقه اأن يطرح وجهة نظره.

ات يف تفكري 
ّ

ويف بداية عام ١٩٨٩ ت�سارَعت الّتغري  

 اجتماعاٍت 
ّ
اأع�ساء احلزب وقيادته. وعقد املكتب ال�سيا�سي

الإ�سالح  فكرة  تطرح  وبداأت  املو�سوع.  حول  عّدة 

البحث.  ب�ساط  على  ال�ّسامل   
ّ
والجتماعي القت�سادّي 

يطرحون �رسورة   
ّ
ال�سيا�سي املكتب  اأع�ساء  بع�س  وكان 

 
ّ
املحّلي املال  راأ�س  على  والنفتاح  القت�سادّي  الإ�سالح 

ويف مقّدمتهم حيدر اأبو بكر العّطا�س وف�سل حم�سن عبد 

الله والدكتور يا�سني �سعيد نعمان واآخرون.

ة الوحدة
ّ
الّنفط يعيد طرح ق�شي

عن  تنّقب  التي  ال�رسكات  بع�س  اأبلغت  العام  ذاك  بداية 

من  ة 
ّ
جتاري ات 

ّ
ي
ّ
كم اكت�ساف  عن  ح�رسموت  يف  الّنفط 

الّنفط القابلة لال�ستثمار خالل اأ�سهر. كان الّتنقيب قد بداأ 

قبل فرتة. وكان من �سمن احلقول املكت�سفة حقل وادي 

جّنة يف �سبوة وهو على مقربة من احلدود بني ال�سطرين.

بني  وتنازع  توّتر  ح�سل  الكت�ساف  هذا  وب�سبب   

 
ّ
النفطي احلقل  م�ستقبل  حول  وعدن  �سنعاء  حكومَتي 

ات امل�سّلحة على 
ّ
ته. وبلغ التوّتر درجَة ح�سد القو

ّ
وملكي

احلدود بني ال�ّسمال واجلنوب. وكان هذا يف العام ١٩٨٨، 

حكومة  مع  بالّتفاهم  قراراً   
ّ
ال�سيا�سي املكتب  اّتخذ  وقد 

 ب�ساأن 
ّ
اإىل حّل �سلمي اأجل الو�سول  �سنعاء والعمل من 

امل�سرتك  ال�ستغالل  اإىل  الأمر  اأّدى  ولو  املذكور،  احلقل 

يعني  وهذا  اجلنوب،  اأرا�سي  يف  وجوده  برغم  للحقل 

اأنّه  برغم  كبري  حدٍّ  اإىل  مرناً  اجلنوب  موقف  يكون  اأن 

يف  وظهوره  الّنفط  اأّدى  وهنا  اجلنوب.  دولة  اأرا�سي  يف 

ة 
ّ
ات الداخلي

ّ
اجلنوب وم�سكلة الّنزاع مع ال�ّسمال واملتغري

جدول  على  الوحدة  ة 
ّ
ق�سي طرح  اإعادة  اإىل  ة، 

ّ
واخلارجي

نفط  هناك  دام  ما  وعدن  �سنعاء  يف  احلكومتني  اأعمال 

ة اإّل بتوحيد 
ّ
ة اأو حرب. ول رفاهي

ّ
ف�سوف يوؤّدي اإىل رفاهي

اليمن. وقد اأر�سل ف�سل حم�سن عبد الله اإىل �سنعاء كما 

اأر�سل يف اأحيان اأخرى �سالح اأبو بكر بن ح�سينون، وزير 

ه من 
ّ
بالتوج  مندوبون 

ّ
الله. وا�ستمر النفط حينها، رحمه 

حول  للتفاو�س  ة 
ّ
مّكوكي رحالٍت  يف  �سنعاء  اإىل  عدن 

ومن  ة 
ّ
ني ح�سن  عن  تعبرياً  تنازلً  اجلنوب  وقّدم  الّنفط. 

وا�ستغاللها  املنطقة  لقت�سام  با�ستعداده  الم، 
ّ
ال�س اأجل 

الّنفط  م�سكلة  حّل  على  الّتفاق  ومّت  م�سرتكة.  ب�سورة 

وبعد  تنّقب.  ال�رسكات  وبداأت  الدولتني.  بني  بامل�ساركة 

اإىل  ال�سطرين  بني  املفاو�سات  انتقلت  الّتوتر،  انخفا�س 

أعمال  جدول  على  الوحدة  قضية  طرح  إعادة  إلى  النفط  أدى 
الحكومتيــــــــــــــــــــن في صنعاء وعدن فما دام هناك نفط 
فسوف يؤدي إلى رفاهية أو حرب. وال رفاهية إال بتوحيد اليمن.
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ال�ّسمال  بني   
ٌ
انفراج وح�سل  العالقة  حت�سني  يف  البحث 

واجلنوب متهيداً لبحث مو�سوع الوحدة من جديد بح�سب 

ات ال�سابقة.
ّ
التفاقي

على  ة 
ّ
الداخلي وزراء  خالل  من  احلكومتان  واّتفقت   

ماح لالأ�سخا�س 
ّ
اإلغاء احلواجز بني ال�ّسمال واجلنوب وال�س

البطاقة  طريق  عن  ال�ّسطرين  بني  ة 
ّ
ي
ّ
بحر بالّتنّقل 

هذا  اأتاح  وقد  لع. 
ّ
ال�س نقل  ة 

ّ
ي
ّ
بحر وكذلك  ة، 

ّ
ال�سخ�سي

والّطالع  املتبادلة  الّزيارات  فر�سة  للمواطنني  الّتفاق 

امل�سالح.  تبادل  الواقع، كما  الأو�ساع كما هي يف  على 

واأّدى هذا اإىل اّتخاذ قرارات جديدة متاماً. اّتخذ املكتب 

ل 
ّ
الأو اأهمها قراران، ق�سى  قراراٍت   يف عدن 

ّ
ال�سيا�سي

نحو  ال�ّسمال  جتاه  للحرب   
ّ
ال�سيا�سي اخلطاب  بتغيري 

الّدعوة اإىل النفتاح على بع�سهما البع�س وقبول احللول 

 ،
ّ
�سلمي اأ�سا�ٍس  على  ة 

ّ
اليمني الوحدة  واإقامة  ط، 

َ
الو�س

ومراعاة امل�سالح بني الطرفني. وجتّلى تطبيق هذا القرار 

علي   
ّ
العام الأمني  يلقيها  كان  الّتي  اخلطابات  من خالل 

القيادة  واإىل   
ّ
اليمني ال�سعب  اإىل  هة 

ّ
املوج البي�س  �سامل 

يف ال�ّسمال.

ة 
ّ
حزبي جلان  ت�سكيل  على  فن�ّس  الّثاين  القرار  ا 

ّ
اأم  

وعلماَء  اقت�ساد  وخرباء  ني 
ّ
�سيا�سي ت 

ّ
�سم ة 

ّ
وحكومي

وتقدمي  عاّم  ب�سكٍل  الأو�ساع  درا�سة  تها 
ّ
مهم وغريهم، 

ة 
ّ
 وحول كيفي

ّ
تو�سيات حول اإ�سالٍح اقت�سادّي و�سيا�سي

بالّتعاون مع حكومة �سنعاء وعن  ة 
ّ
اليمني الوحدة  حتقيق 

طريق الإقرار امل�سرتك بامل�سالح املتباَدلة. وقد اأتاح هذا 

ة 
ّ
ة واخلارجي

ّ
ات الداخلي

ّ
ة التغري

ّ
ر اجلديد على خلفي

ّ
التطو

ة. كّنا 
ّ
ة ل ميكن اأن تتحّقق بالقو

ّ
الإقرار باأّن الوحدة اليمني

اً وعلى قاعدة 
ّ
نعتقد يف املا�سي باأنّها حتماً �ستتحّقق �سلمي

كة وقبول كّل طرٍف لالآخر.
َ
العرتاف بامل�سالح امل�سرت

�سعيد  يا�سني  د.  برئا�سة  ة 
ّ
حكومي جلنة  هناك  كانت   

�سامل  امل�ساعد  العاّم  الأمني  برئا�سة  ة 
ّ
حزبي وجلنة  نعمان 

د، وجلان اأخرى من اخلرباء واأ�ساتذة اجلامعات 
ّ
�سالح حمم

املكتب  اأع�ساء  معظم  وكان  ني. 
ّ
القت�سادي واخلرباء 

ة 
ّ
 اأع�ساء يف الّلجنة. وكنُت اأنا يف اللجنة احلزبي

ّ
ال�سيا�سي

ة، وكان علي البي�س يُ�رسف 
ّ
والوزراُء يف اللجنة احلكومي

 
ّ
على كّل اللجان بو�سفه الأمني العام للحزب ال�سرتاكي

خل�ست  الّدرا�سة  من  �سهراً  ع�رس  اأربعة  وبعد   .
ّ
اليمني

ب، 
ّ
كتي يف  نة 

ّ
مدو الّتو�سيات  من  جمموعة  اإىل  اللجان 

 جمموعًة من التو�سيات التي 
ّ
اآمل اأن نح�سل عليه، �سم

 للّنظام مبا 
ّ
ت �رسورة الإ�سالح القت�سادّي وال�سيا�سي

ّ
اأقر

ت 
ّ
ة ال�سحافة. كما اأقر

ّ
ي
ّ
ة وحر

ّ
ة ال�سيا�سي

ّ
يف ذلك التعّددي

ة على مراحل تبداأ 
ّ
التقّدم مب�رسوٍع لتحقيق الوحدة اليمني

ة الكاملة. 
ّ
ة وتت�ساعد اإىل الوحدة الندماجي

ّ
بالكونفدرالي

طبعاً هذه الّتو�سيات من اللجنة اأخذْت وقتاً طوياًل حّتى 

ة ومّت اإقرارها.
ّ
ُقّدمت اإىل اللجنة املركزي

ة اأم الوحدة اأّواًل؟
ّ
التعّددّية ال�شيا�شي

لعمل  العاّم  الإطار  على  موافقتي  وبرغم  اأنا،  جانبي  من 

اأو  اجلنوب  دولة  اأّن  يومها  راأيي  كان  واإقرارها،  اللجان 

اأن  من  بّد  ل  اجلنوب  يف  الّدولة  يف   
ّ
ال�سرتاكي احلزب 

ة 
ّ
التعّددي واإعالن   

ّ
ال�سيا�سي نظامه  تغيري  اإىل  ي�سارع 

النفتاح  وحتقيق  الوحدة  دولة  اإقامة  قبل  ة 
ّ
ال�سيا�سي

ة 
ّ
والجتماعي ة 

ّ
ال�سيا�سي القوى  على   

ّ
واخلارجي  

ّ
الداخلي

اإىل حتقيق  يذهب  اأن  قبل  واخلارج  الّداخل  املختلفة يف 

ن لنف�سه دخول الوحدة وهو قوّي.
ّ
الوحدة لأنّه بهذا يوؤم

وعندما انتهت اللجان وقّدمت تو�سياتها بخ�سو�س   

مع  العالقة  ومو�سوع  والقت�سادّي   
ّ
ال�سيا�سي الإ�سالح 

جّداً.  كثرية  اآراء  ظهرت  الوحدة،  ة 
ّ
وق�سي اليمن  �سمال 

الإ�سالح  ووثيقة  ة 
ّ
الفوري بالوحدة  يطالب  كان  البع�س 

ورقة  هناك  اأّن  واأذكر  لً. 
ّ
اأو ة 

ّ
الكونفدرالي تطرح  كانت 

مقّدمة من اأع�ساء يف جمل�س ال�ّسعب الأعلى يف اجلنوب 

 
ّ
وّقع عليها نحو مئة ع�سو يطالبون فيها املكتب ال�سيا�سي

ي اليمن. هذه كانت 
َ
باّتخاذ خطواٍت جاّدة لتوحيد �سطر

مبادرة من اأع�ساء يف جمل�س ال�ّسعب الأعلى يف عدن.

الّنظام  اأن تكون لتغيري  ة يجب 
ّ
اأّن الأولوي كان راأيي   

ة 
ّ
�سلمي بثورة  احلزب  قيام  خالل  من  عدن  يف   

ّ
ال�سيا�سي

ة على 
ّ
على الّنف�س. وتبداأ امل�ساألة باإدخال تغيريات د�ستوري

 واقت�سادّي وا�سٍع 
ّ
الّنظام يف عدن والقيام بانفتاٍح �سيا�سي

ابقة 
ّ
ال�س الّداخل واخلارج وت�سفية م�سكلة اخلالفات  يف 

ابقة، اإعادة 
ّ
داخل احلزب ويف املجتمع واآثار اخلالفات ال�س

ال�سابقة  روا من ال�رّساعات 
ّ
الذين ت�رس للّنا�س  العتبار 

ابق يف اجلنوب. اأعني هنا اأّن احلزب يف 
ّ
ومن الّنظام ال�س

املقبلة،  ات 
ّ
للمهم ا�ستعداداً  نف�سه  تاأهيل  يعيد  اجلنوب 

تر�سيم  �سمنها  ومن  املا�سي  م�ساكل  ت�سفية  وكذلك 

احلدود مع �سلطنة عمان حيث كانوا قد قطعوا بها �سوطاً 

كبرياً. وكان عبد الوا�سع �سالم، الذي �سغل من�سب وزير 

ني اإىل 
ّ
العدل يف دولة الوحدة لحقًا، قد تو�ّسل مع العماني

اإ�رساف  كانت حتت  التي  اللجنة  من خالل  �سامٍل  اّتفاق 

يجروؤوا  مل  لكن  للحزب،  العاّم  والأمني  ة 
ّ
اخلارجي وزير 

يف  الإخوان  ل�سعور  مراعاًة  الّتفاق  عن  الإعالن  على 

ال�ّسمال حّتى ل يغ�سبوا، لكوننا �سعباً واحداً.
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رؤوف مسعد

أنا ابن القّس الربوتستانيّت
القادم من الصعيد اجلّواين

ًا 
ّ
تقليدي العدد  كبرية  ة 

ّ
م�رسي اأ�رسة  يف  طفل  يولد  اأن 

بعد  بنت  ُولدت   
ّ
ثم وبنتاً  اأولد  ثالثة  اأ�سبحنا  )بولدتي 

 
ّ
بروت�ستانتي  

ٌّ
ق�س الأ�رسة  ورّب  �سنوات(  ب�سبع  مولدي 

بع�س  لقب  يبدو من  كما  ة، 
ّ
اأرثوذك�سي اأ�رسة  من   ،

ّ
اإجنيلي

اين 
ّ
اجلو عيد  ال�سّ اأعماق  من  قادم  »القم�س«،  اأجداده 

ة 
ّ
ة الأمريكي

ّ
 ويدر�س يف الكلي

ّ
ل من فاّلح اإىل ق�س

ّ
ليتحو

يف اأ�سيوط باملّجان لتوؤّهله لي�سبح رجل دين.

لنا نحن  ه مل يف�سح  ٌد، لأ�سباٍب تخ�سّ
ّ
اأٌب متمر اإذن،   

، فلي�س ببعيد اأن 
ّ
اأولَده واأ�رسَته عن انتمائه الأرثوذك�سي

منه  د 
ّ
التمر اكت�سب  قد  اأنا  هو  الذي   

ُ
الأ�سغر ابنه  يكون 

ة والإحلاد 
ّ
ل اإىل ال�سيوعي

ّ
فخطا اأبعَد بكثرٍي من الأب وحتو

ع�رسة  ال�ساد�سة  حوايل  اأي  املراهقة  �سنوات  يف  وهو 

وال�سابعة ع�رسَة من عمره.

د
ّ
�شنوات الفقر والتمر

 ولكن رغبًة يف تقومي 
ّ
 طبقي

ّ
ٍف ثقايف

َ
دي من تر

ّ
مل ياأِت متر

واقع جمتمع كبري هو املجتمع امل�رسّي وجمتمٌع اأ�سغر هو 

 امل�رسّي، خ�سو�سًا حينما اأ�سقط املر�س 
ّ
املجتمع امل�سيحي

جنيهات.  اأربعة  قدره  معا�ساً  الكني�سة  له  وقررْت  والدي 

وهو  عام ١٩٥٤  مرّتبه حوايل خم�سة ع�رس جنيهًا  كان 

عام مر�سه الذي اأقعده الفرا�س اإىل حني وفاته عام ١٩٦٠.

من  تاأثريًا  كاأ�رسة  حياتنا  يف  الفقر  تاأثري  كان  هكذا   

و�سائط  بدون  مبا�رسة  اأي  يقال،  كما  الأوىل،  الّدرجة 

د اأو اإىل الإجرام. 
ّ
 ياأخذ بالواحد اإىل التمر

ٌ
ة، بل فقر

ّ
جانبي

»�سحب«  اأو  وعد�س  فول  من  رة 
ّ
املتكر الوجبات  فقر  هو 

اأي  النوتة«.  »على  و�ساٍي  �سّكر  من  الب�سيطة  البقالة 

والقهر  الت�سديد  ووقت  ال�سهر  بداية  حتى  بالن�سيئة 

الدرا�سة  نهاية  يتطّلبه مراهق يف  ما  واحلرمان من بع�س 

البنات  مع  الختالط  حيث  اجلامعة  وبدايات  ة 
ّ
الثانوي

وحماولة التظاهر بالأناقة وبع�س »الفّكة« اأُ�َسْخِلُل بها يف 

ة 
ّ
ة واحدة على بوفيه الكلي

ّ
جيبي واأ�ستطيع اأن اأجل�س مر

ي بوا�سطة 
ّ
اأقنعها بحب اأن  واأ�رسب ال�ساي مع بنٍت اأحاول 

اأو  اأ�سعاري الب�سيطة لها. كنت دوماً يف احتياج لقمي�سٍ 

اأن اأجد  ر حايل«، 
ّ
اأن »اأدب  

ّ
حذاٍء جديٍد وبالتايل كان علي

اأرعبها  التي  والدتي  وبني  بيني  دخله  اأتقا�سم  ما  عماًل 

ة ب�سيطة لأ�رسٍة كبريٍة ملحاحة اإ�سافة اإىل 
ّ
ا�ستالمها مليزاني

�رساء الأدوية للوالد طريح الفرا�س.

- من  لكن  اخلا�ّسة  الفقر يف حياتي  واجهُت  هكذا   

قبلت  لكّني  اجلرمية.  اإىل  اأنحرف  مل  اأيّن   - ح�سن حّظي 

بني  امل�سوؤوم فكنت  امل�سري  اأنقذْتني من  التي  ة 
ّ
املارك�سي

ة لينتموا - بفخر - اإىل 
ّ
اأفراٍد يقطعون انتماءاتهم الديني

ٍة تريد تغيري العامل اإىل الأح�سن خ�سو�سًا 
ّ
ة اإحلادي

ّ
علماني

يف  درا�ستي  �سنوات  ملدى  ًا 
ّ
يومي الفقر  ت 

ْ
خرب قد  اأنّني 

ة 
ّ
ي�س يف كنائ�س م�رسي

ّ
القاهرة بعدما تنّقل الوالد الق�س

ال�سعيد  »نواي« يف  تدعى  بلدة  اإىل  الأق�رس  من  فقرية 

اأبي  عائلة  اإّن  يقال  ال�سعيدّية حيث  »ملوي«  من  قريبة 

ة ول �رسف 
ّ
نقي مياه  بها  لي�ست  قرية  وهي  فيها.  مقيمة 

الدلتا  بلدة يف  اإىل  الوالد  انتقل   
ّ
ثم  ول كهرباء. 

ّ
�سحي

اإّن  بالقرب من طنطا ود�سوق ا�سمها »�سرباخيت« يقال 

ع�سكر نابليون اأقام بها فرتًة من الوقت، لذا جتد بني اأهلها 

رهم اأ�سقر وعيونهم زرقاء وب�رستهم 
ْ
البع�س من الذين �سع

ة اأهل م�رس. وقد 
ّ
فاحتة اللون ولي�ست �سمراء مثل غالبي

راأيت هذه البالد بعد انتقال العائلة اإىل القاهرة بعد مر�س 

ة الطّب يف 
ّ
الوالد حيث كان اأخي الأكرب قد التحق بكلي

الق�رس العيني وا�ستاأجر �سّقة �سغرية مع زميل له مبنطقة 

نا وق�سي�سنا من  ة من غرفتني وجئنا نحن بق�سّ
ّ
العبا�سي

ر زميله ترك 
ّ
�سرباخيت لنع�سكر كّلنا يف غرفته حتى قر

ال�سّقة كّلها لنا وع�سنا بها �سنوات. هي �سّقة �سغرية من 
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 ل عالقة 
ٍّ
 قاهري

ٍّ
غرفتني �سغريتني و�سالٍة �سغرية يف حي

الّنوتة  على  بالّن�سيئة  لنا  يبيع  الذي  البّقال  �سوى  به  لنا 

كما ذكرت!

لن اأذهب اإىل الكني�شة!

 »دير 
ّ
 هو حي

ّ
ة و�سبه ع�سوائي

ّ
 اأقّل اأهّمي

ٍّ
 انتقلنا اإىل حي

ّ
ثم

 حتلّق به 
ّ
ة، وهو حي

ّ
املالك« من الناحية الأخرى للعبا�سي

ة حول »دير املالك 
ّ
ون الذين بنوا منازلهم الع�سوائي

ّ
امل�سيحي

 
ّ
ة �سغرية ومعظم �سوارع احلي

ّ
ميخائيل«، وبه كني�سة اإجنيلي

غري مر�سوفة ما اإن تنزل عليها الأمطار حتى تتحّول اإىل 

. ويف دير 
ّ
ف ال�سّحي

ْ
ك مليئة باملاء القذر خمتلطة بال�رس

َ
بر

املالك اأعلنت جهاراً اأنّني لن اأذهب اإىل الكني�سة واأنّني ل 

اأوؤمن بالّدين، ودارت معارك بيني وبني اأخي الأكرب الذي 

وتقاطعنا حتى  البديّن،  ال�رساع  اإىل  متدّيناً و�سلْت  كان 

به  األتقي  اأْن  ورف�سُت  اأمريكا  يف  للعمل  هو  ذهب  بعدما 

اإىل م�رس لأيّن كنت احمل �سغينة له  يف بع�س زياراته 

اإذ رف�س اأن يدفع يل ما ي�ساوي مائة جنيه م�رسّي كانت 

الع�سكرّية  املحكمة  من  ال�سجن  ب�سنوات  ملحقة  غرامة 

ة التي ُح�رست فيها.
ّ
ة ال�سيوعي

ّ
التي حاكمت الق�سي

خطاٍب  يف  منه  اأّمي  طلبْتها  التي  الغرامة  دفعه  عدم   

جعلني اأعمل ثالثة اأ�سهر يف ق�سم ال�رّسطة يف منطقة باب 

يف  واأنا  الأ�رسة  اإليها  انتقلْت  التي  بالإ�سكندرّية  �رسقي 

ال�سجن لتلتحق اأختي الأ�سغر بجامعتها ح�سب جمموعها 

يف امتحان الدرا�سة الثانوّية. كان اأمامي اختيار وحيد، اإّما 

اأن اأدفع الغرامة »م�ساريف«، كما ي�سّمونها، اأي بالعمل يف 

ال�سجن  اأبقى يف  اأن  اأو  مثاًل،  مراحي�سه  وتنظيف  الق�سم 

رُت العمل بالق�سم.
ّ
ة. وطبعاً قر

ّ
لثالثة اأ�سهر اإ�سافي

ال�سحراوّي  الواحات«  »�سجن  من  خرجت  هكذا   

اإبريل   / ني�سان  �سهر  حبة يف 
ّ
الر الإ�سكندرّية  مدينة  اإىل 

من  ة 
ّ
ال�سيوعي املجموعة  وتكّونت  ال�سيف  اأ�سهر  بداية 

الّنزلء الذين خرجت معهم اآخر جمموعة تخرج من ذلك 

ة الأوىل 
ّ
جن مبنا�سبة زيارة خروت�سوف اإىل م�رس للمر

ّ
ال�س

ّد 
ّ
لالحتفال مع نا�رس بانتهاء املرحلة الأوىل من بناء ال�س

العايل باأ�سوان الذي ذهبنا اإليه بعد ذلك )�سنع الله اإبراهيم 

م�سرتك  عمل  جتربة  واآخر  اأول  يف  واأنا(  القل�س  وكمال 

ّد العايل. اّتخذنا هذا القرار 
ّ
لثالثتنا لو�سع كتاٍب عن ال�س

اأ�ّس�سنا  حيث  قا�سم  احلكيم  عبد  مع  الواحات  �سجن  يف 

ة 
ّ
ة ال�سرتاكي

ّ
دة « على الواقعي

ّ
جمموعة مّت اعتبارها »متمر

نا ت�رسيح خروت�سوف و»جهله« بالفّن حني اأعلن 
ْ
وهاجم

�سم بذيل حمار. وبالّطبع وجد 
ّ
اأّن الفّن الّتجريدّي هو كالر
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التقليدّية  ة 
ّ
املارك�سي املدر�سة  من  قبوًل  هذا  ت�رسُيحه 

امل�رسّية يف الكتابة وكان ميّثلها اآنذاك يف ال�سجن اإبراهيم 

 
ّ
 النوبي

ّ
عبد احلليم وحمّمد �سدقي، والأخري عامٌل مثّقف، ثم

»ال�سمندورة« عن  الذي كتب   
ّ
النوبي قا�سم  حمّمد خليل 

ة فتحت الطريق لكّتاب 
ّ
بالد الّنوبة، وهذه اأّول رواية نوبي

ني بعد ذلك، منهم يحيى خمتار الذي كان زميلي يف 
ّ
نوبي

 خرج براءًة بعد املحكمة الع�سكرّية 
ّ
ال�سجن ملّدة �سنتني ثم

حافة التي در�سها معي يف  يف الإ�سكندرّية، ومل ميتهن ال�سّ

اجلامعة. وهو ل يزال - اأطال الله عمره - يكتب رواياته 

ة الهاّمة واجلميلة.
ّ
النوبي

يف »�شجن الواحات«

يف �سجن الواحات بداأت »اآخذ نَف�سي« فقد متّت حماكمتي 

 احلكم واأ�سبحت �سجينًا بعدما كنُت »معتقاًل« ملّدة 
َ
و�سَدر

انتقلت  الذي  القناطر  �سجن  يف  الّتحقيق  َقيد  �سنتني 

ادة 
ّ
ال�س لأّن  الإ�سكندرّية  يف  »احل�رسة«  �سجن  اإىل  منه 

يف  روا اأن تكون املحاكمة يف ال�سّ
ّ
الق�ساَة الع�سكرّيني قر

ب  الإ�سكندراين حّتى ي�ستمتعوا بهواء الإ�سكندرّية املرطِّ

للب�رسة بينما ُن�سوى نحن يف الّزنازين!

اأبو  يو�سف  �سيف  اأبو  بها  الأّول  املّتهم  كان  ة 
ّ
الق�سي  

بعد  امل�رسّي،   
ّ
ال�سيوعي احلزب  �سكرتري  وهو  �سيف، 

نف�سها  تعترب  منق�سمة  كتلة  كّل  واأ�سبحت  النق�سام، 

املدوي  اإ�سماعيل  الّثاين  املّتهم  وكان   .
ّ
ال�سيوعي احلزب 

 كتاب »بولتزر« يف الفل�سفة 
َ
ٍة عالية ترَجم

ّ
ذا ثقافٍة فرن�سي

رت الدولة اأن تتخّل�س 
ّ
 قر

ّ
ة، وهو �سخ�س �سدامي

ّ
املارك�سي

ة 
ّ
منه بعد الإفراج عّنا فاأودعْته م�ست�سفى الأمرا�س العقلي

امل�رسّية  الّدولة  �سيف  كان  الذي  �سارتر  حاجج  لأنّه 

باعتبار اأّن وجوده يف م�رس �سيفًا على الّدولة يعطي �سّكًا 

يف  اأي�سًا  كان  الّديكتاتورّي.  النا�رسّي  امل�رسّي  للّنظام 

ة �سامي خ�سبة، ابن املرتجم املعروف دريني خ�سبة، 
ّ
الق�سي

ة، ومعنا اأي�سًا ح�سني �سعالن 
ّ
ات امللحمي

ّ
مرتجم الإغريقي

يجا ق�سم �سحافة وقد عمل كالهما يف »الأهرام« 
ّ
وهما خر

وو�سال اإىل منا�سب عالية فيها، كما عمل �سعالن رئي�سًا 

التجّمع.  حلزب  ة 
ّ
الأ�سبوعي ال�سحيفة  »الأهايل«،  لتحرير 

الم مبارك ابن الدكتور زكي 
ّ
ة اأي�سًا عبد ال�س

ّ
كان بالق�سي

ات اأخرى. كّنا �سّتة ع�رس مّتهمًا 
ّ
مبارك ال�سهري، و�سخ�سي

املّتهمني  على  احلكم  ومّت  ع�رس،  ابع 
ّ
الر املّتهم  كنت  واأنا 

 باأربع �سنوات.
ّ
الأوائل ت�سَع �سنواٍت �سجنًا وعلي

واأنا يف  العّمال«   »طليعة 
ّ
املارك�سي بالّتنظيم  التحْقت   

من  والع�رسين  الّثالثة  حتى  فيه  وبقيت  ع�رس  اد�سة 
ّ
ال�س

القناطر وبقيت  اإىل »حدتو« يف �سجن   حتّولت 
ّ
ثم العمر، 

مع »حدتو« حتى بعد حّل احلزب ونحن يف الواحات قبل 

العفو بوقت قليل.

ح�سلُت   
ّ
ثم اأبريل١٩٦٤،   / ني�سان  يف  العفو  كان   

فر اإىل بولندا 
ّ
على منحٍة من احتاد الكّتاب امل�رسّيني لل�س

يف  للعمل  وذهبت   ،١٩٧٠ عام  البولندّية  اللغة  لدرا�سة 

الذي  القل�س  كمال  فاحتني  حيث   ١٩٧٥ عام  العراق 

ة 
ّ
مر بالن�سمام  ة 

ّ
العراقي »الثورة«  كان يعمل يف �سحيفة 

ًا 
ّ
اأخرى اإىل »احلزب«، فان�سممت حتى ا�ستقْلُت منه نهائي

من  يح�رس  كان  كامل  مي�سيل  اأّن  واأذكر   .١٩٨٠ عام 

ع�سواً  كنت  التي  ة 
ّ
اخللي لرياأ�س  باري�س  من  لآخر  وقت 

فخري  عديل  والفّنان  اط 
ّ
اخلي حم�سن  ال�ساعر  مع  فيها 

كنت  اإن  ف�ساألني  ال�ستقالة  منه  وطلبت  الله(،  )رحمهما 

« فقلت له بالعك�س، 
ّ
اأعرت�س على »خّط احلزب ال�سيا�سي

اأفراداً يف احلزب اأرف�س اأن ُا�سجن معهم ول  لكّن هناك 

اأحرتمهم )لكن هذه حكاية اأخرى!(.

نطاق  خارج  م�ستقّلة  ة 
ّ
�سخ�سي واأنا  يومها  ومن   

ة.
ّ
الأطر التنظيمي

بريوت، عدن، اأدي�س اأبابا، بغداد...

 ما فيها تكوين 
ّ
ة كان اأهم

ّ
هذه جردٌة �رسيعة حلياتي التنظيمي

احل�سيني  با�سمة  مع  بريوت  يف  ب�سيطة  ة 
ّ
م�رسحي فرقة 

ة( 
ّ
الالربحي الثقايف«  »املورد  منّظمة  الآن  تراأ�س  )التي 

�سّميناها »�سبعتع�رس يناير« على ا�سم النتفا�سة يف م�رس 

وم�رسح  فرقة  موؤ�ّس�س  اف 
ّ
ع�س بروجيه  وارتبطنا  اأّيامها، 

نا كثرياً بل �ساعّدنا على اأن نقّدم 
َ
»احلكواتي« الذي دعم

ممّثاًل  اأنا  كنت  لبنان.  يف  امل�رسّية  مات 
ّ
للمخي ة 

ّ
امل�رسحي

فيها بينما ب�سمة تقوم بالإخراج مع اأنّني در�ست الإخراج 

يف وار�سو.

وكان احلزب قد اّتفق مع منغ�ستو هيال ماريام )اأو من   

اإىل م�رس  تبّث  ة 
ّ
اإذاعة حتري�سي بتاأ�سي�س  ميّثله يف عدن( 

الإذاعة  هذه  لتاأ�سي�س  الذهاب  مّني  فطلبوا  اإثيوبيا  من 

ة اأعرتف فيها بهذا العمل!( يف اإثيوبيا. كنت 
ّ
)هذه اأّول مر

امل�رسّية  زوجتي  وتزّوجت  البولندّية  زوجتي  طّلقت  قد 

التي كانت تدر�س الطّب يف بغداد. كذلك كنت قد األغيت 

نت 
ّ
ة التي ُعي

ّ
اّتفاقي مع موؤ�ّس�سة ال�سينما وامل�رسح العراقي

ٍد حني تركت وار�سو وقدمت مبا�رسًة اإىل 
ّ
فيها براتب جي

)اأعدمه  بريوت  يف  العراقي  ال�سفري  من  بتو�سية  العراق 

�سّدام  لكّن  �سنتني  حوايل  املوؤ�ّس�سة  يف  عملت  �سّدام(. 

 واأعدم بع�س اأفراده 
ّ
 العراقي

ّ
انقلب على احلزب ال�سيوعي
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، فلم اأ�ساأ موا�سلة العمل 
ّ
من الذين كانوا باجلي�س العراقي

ون اأو يف 
ّ
ني فار

ّ
يف العراق ومعظم َمن اأعرفهم من ال�سيوعي

 
ّ
بب احلقيقي

ّ
رت ال�ستقالة دون اأن اأذكر ال�س

ّ
ال�سجون، فقر

وجدت  حيث  بريوت  اإىل  وذهبُت  حياتي،  على  خوفاً 

ة ومنها 
ّ
فري« اللبناني

ّ
عماًل يف ق�سم الرّتجمة بجريدة »ال�س

عملُت بعد ذلك يف »جمّلة اللوت�س« اخلا�ّسة باحّتاد كّتاب 

ة التي كان 
ّ
اآ�سيا واأفريقيا �سكرترياً لتحرير الّطبعة العربي

 يف »بريوت امل�ساء« جمّلة منّظمة 
ّ
يراأ�سها معني ب�سي�سو، ثم

 
ّ
 التي بقيت فيها حتى خروجي الّنهائي

ّ
العمل ال�سيوعي

من لبنان حيث كان يراأ�س التحرير فّواز طرابل�سي الذي 

اأي�سًا على اخلروج الآمن من بريوت واأعطاين  �ساعدين 

»دار  تاأ�سي�س  به يف  �ساهمُت  ما  املال كان هو  مبلغًا من 

اإىل  اإميان  امل�رسّية  زوجتي  مع  �سافرُت  للّن�رس«.  �سهدي 

عدن للتمرين وامل�ساعدة على فتح اإذاعة فيها موّجهة اإىل 

ادات. ثم ذهبت اإىل اأدي�س اأبابا فلم 
ّ
�سعيد م�رس �سّد ال�س

توا�سل  اأْن  الوعد  كان  حيث  به  احلزب  وعدين  ما  اأجد 

باأدي�س  الطّب  ة 
ّ
كلي يف  الثالثة  ال�سنة  يف  درا�ستها  اإميان 

الأوىل  نة 
ّ
ال�س اإىل  اإرجاعها  على  وا 

ّ
اأ�رس لكّنهم  اأبابا، 

اأجد  فرف�سنا ذلك، كما �سّوفوا يف مو�سوع الإذاعة ومل 

عدن  اإىل  اأخرى  ة 
ّ
مر الرجوع  رُت 

ّ
فقر بنا،  منهم  ترحيبًا 

اإثيوبيا.  يف  لقيُته  مبا  هناك  امل�رسّي  امل�سوؤول  ومواجهة 

فحدثْت بيننا م�ساّدة ومنعني من دخول الإذاعة يف عدن 

 معاٍد للحزب« فطلبُت 
ّ
بحّجة اأيّن »اأذيع يف خٍط �سيا�سي

يح�سل  لّن  اأنّه  وفهُمت  يح�سل  مل  وملّا  معه!  الّتحقيق 

ت اآنفًا.
ْ
ا�ستقلُت كما ذكر

األتحق بها  اأن  عادْت زوجتي اإىل بغداد وطلبْت مّني   

ل  )وكنت  مبوقفي  �سلمان  طالل  اأبلغت  وبالفعل  جمّدداً، 

اأزال يف »ال�سفري«( وذهبت اإىل بغداد ل�ستك�ساف »اجلّو« 

ة اأخرى بالعمل 
ّ
وطلبت من عبد الأمري معّلة اللتحاق مر

على  ذلك  بعد  اأُعدم   
ّ
ثم املوؤ�ّس�سة  رئي�س  وقتها  )وكان 

يف  �سّدام  �سرية  كتب  الذي  وهو  �سّدام،  جالوزة  اأيدي 

لكّنه  باإخراجها(،  �سالح  توفيق  واأقنع  الّطويلة«  »الأّيام 

واجهني باأيّن نزلت اإىل م�رس وانتقدت �سّدام ح�سني يف 

التلفزيون امل�رسّي.

احلقيقة اأيّن خْفت وحاولت اإثبات براءتي لأيّن حقيقًة   

مل اأذهب اإىل م�رس اإّل يف منت�سف �سهر حزيران / يونيو 

باأّن  املوؤ�ّس�سة  يف  الأ�سدقاء  اأحد  واأخربين   ،١٩٨2 عام 

يف  يعمل  )كان  فعاتبُته  ذلك  اأ�ساع  من  هو  هل�سه  غالب 

ة ا�سمها »اأقالم«( فاّدعى اأنّه كان ميزح! لكّني 
ّ
جمّلة عراقي

العراق  يف  العمل  وعدم  بغداد  يف  البقاء  عدم  رت 
ّ
قر

هي  فطلبْت  بريوت،  اإىل  ورجعت  بذلك  اإميان  واأخربت 

الطالق وهكذا ح�سل.

 
ّ
َحر بها من  اأحتمي  بالّن�سبة يل كواحٍة  بريوت كانت   

. ذّكرْتني كثرياً بالإ�سكندرّية التي 
ّ
بغداد وتوّترها ال�سيا�سي

ها اأكرث من القاهرة بعجيجها و�سجيجها خ�سو�سًا اأّن 
ّ
اأحب

الإ�سكندرّية ا�ستقبلْتني مبا�رسًة بعد �سحراء »الواحات«.

اأم�شرتدام اأو اال�شتقرار

حني اأتاأّمل حياتي الآن، واأنا يف احلادية والّثمانني، اأعجب 

مدينة  يف  اأعي�س  اأنا  فها  وبي.  معي  القَدر  لت�ساريف 

اأم�سرتدام لأكرث من خم�سة وع�رسين عاماً ب�سكل منتظم 

رت البقاء 
ّ
وقد رّتبت حياتي منذ اأن ا�ستقررُت بهولندا وقر

ما 
ّ
اأ�ستطع اإجادتها ل�سي هنا رغم �سعوبات اللغة التي مل 

اأنّني قدمُت اإىل هولندا بعد �سّن اخلم�سني، بالّتايل لي�س من 

ال�سهولة اأن ي�ستقبل عقلي لغة جديدة ب�رسعة.

، ففيها اأنهيت 
ٍّ
 ونف�سي

ٍّ
 عقلي

ً
اأمّدتني هولندا با�ستقرار  

»بي�سة الّنعامة« وكتبت كّل اأعمايل، وفيها اأ�ّس�سُت اأ�رسًة 

مع زوجتي الهولندّية اآنّا ماريكا بورما واأجنبنا بنتًا �سّميناها 

و�سوف   
ّ
التعليمي امل�ست�سفى  يف  طبيبة  ّاً 

حالي تعمل  يارا 

تتزّوج قريباً �سديقها الذي تعرفه منذ �سنوات. اأنهى ابني 

 ويعمل 
ّ
ديدريك )ديدي( »ما�سرت« يف القت�ساد ال�سيا�سي

ت اأم�سرتدام 
ْ
 ملدينة اأم�سرتدام. اأحبب

ّ
الآن يف احلكم املحّلي

ْت بي لأنّها مدينة على مقا�سي فلم اأعْد اأحّب املدن 
َ
ور�سي

الكربى مثل القاهرة ولندن مثاًل ول البلدات ال�سغرية.

خا�ّس  تنوير  حلظة  بعد  النعامة«  »بي�سة  كتابة  بداأُت   

ة على لبنان ١٩٨2حني 
ّ
يف بريوت اإبّان احلرب الإ�رسائيلي

اأّن  خ�سو�ساً  ميكن  ما  باأ�رسع  م�رس  اإىل  العودة  رت 
ّ
قر

فرتة �سالحيته  انتهاء  على  اأو�سك  قد  كان  �سفري  جواز 

ومل يبَق اأمامي �سوى ع�رسة اأّيام لذلك. حانت اللحظة واأنا 

جال�س ذات م�ساء يف �رسفة ال�سّقة التي اأقيم بها يف نزلة 

 
ّ
»كاراكا�س« وقد حتّطم زجاجها بفعل الق�سف الإ�رسائيلي

بالد  اإىل  »الهجرة  معروفًا:  ني 
ّ
الفل�سطيني م�سري  بات  وقد 

بيــــــــــــــــــــــــــــــــــروت كانت بالنسبة لي كواحة أحتمي 
بها من حر بغداد وتوترها السياسي. ذكرتني كثيرا باإلسكندرية 
التي أحبها أكثر من القاهرة وضجيجها خصوصا أن اإلسكندرية
»الواحات«. صحراء  بعد  مباشرة  استقبلتنــــــــــــــــــــــــــــي 
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ويذهب  ذاته  املبنى  يقيم يف  فخري  عديل  كان  اأخرى«. 

ة 
ّ
ة اللبناني

ّ
ًا للغناء يف اخلنادق واملع�سكرات الفل�سطيني

ّ
يومي

نيني 
ّ
الفل�سطي مع  و�سريحل  باٍق  اإنّه  عديل  قال  للمقاومة. 

التي  م�رس  اإىل  وراجع  مغادر  اإيّن  له  قلت  رحلوا.  اأينما 

غبت عنها غيبة طويلة لثنتي ع�رسة �سنة متوا�سلة ومل 

القوّي« كما  »ال�سديد  بل  ة 
ّ
اإليها �سوق ول حمب يرجعني 

يقول امل�رسّيون، اأي غ�سبًا عّني.

قبل و�سويل اإىل القاهرة كان قد مّت اغتيال ال�سادات   

ُعنّي ح�سني  ثم  اأكتوبر   / الأّول  اد�س من ت�رسين 
ّ
ال�س يف 

ب�سهولة  م�رس  اإىل  رجعت  للجمهورّية.  رئي�سًا  مبارك 

حم�سن  �سّقة  يف  فرتة  اأقمت  ة. 
ّ
اأمني ا�ستجوابات  وبدون 

اأقمت  مفرو�سة  �سّقة  ا�ستاأجرت   
ّ
ثم الله(  )رحمه  اخلياط 

يف  اإقامتي  مّدة  وطوال  اإبراهيم،  الله  �سنع  مع  بعدها 

فقد  مبفردي.  فيه   
ّ
اأ�ستقر �سكٍن  عن  اأبحث  كنت  القاهرة 

 يف بغداد 
ّ
ع�ست �سنوات قبل الزواج مبفردي يف بولندا ثم

وبريوت وتعّودت على احلياة امل�ستقّلة اأدبّر �سوؤوين بنف�سي 

كنت  الق�سوى.  ال�رسورة  عند  اإّل  باإن�ساٍن  اأ�ستعني  ول 

موؤ�ّس�سة  البتعاد عن  رت 
ّ
وقر تني 

ّ
مر وطّلقت  تزّوجت  قد 

تي لها.
ّ
الزواج لعتقادي بعدم �سالحي

حني  حمّدد  غري  براتب  عمل  على  ح�سلت  اأخرياً   

ة ال�سافعي 
ّ
وافقت على اأن اأوؤ�ّس�س مع اأرملة �سهدي عطي

معي  بقي  ما  للّن�رس« وو�سعُت  �سهدي  »دار  وابنته حنان 

من النقود التي اأعطانيها فواز كن�سيبي يف امل�ساهمة فيما 

و�سعْت روك�سان اأرملة �سهدي ب�سعة اآلف اجلنيهات هي 

ن�سيبها الذي حكمْت لها به املحكمة التي اأقامت اأمامها 

دعوى بجرمية قتل �سهدي يف ال�سجن وهو »اأمانة« لدى 

الدولة  �سّد  الدعاوى  تقدمي  تواىل   
ّ
ثم جون. 

ّ
ال�س م�سلحة 

الق�ساة  وكان  جميعًا،  �سجننا  عن  تعوي�سات  وطَلُب 

يحكمون يف هذه الق�سايا ب�رسعة وقد حكموا يل بع�رسة 

اآلف جنيه!

مل يزوروين يف ال�شجن

اليونانّية  روك�سان  عائلة  متتلكها  �سّقة  يف  املكتب  اأ�ّس�سنا 

�سّقة  هي  حمّمد.  اإ�سماعيل  �سارع  يف  بالزمالك  املتم�رّسة 

ناحية  من  ال�رسقّية  املو�سيقى  معهد  على  ت�رسف  لطيفة 

« من ناحية اأخرى وكنت اأ�سكن يف 
ّ
وعلى »الّنادي الرو�سي

غرفة وجعلت الغرفة الأخرى وال�سالة هي »دار �سهدي«.

الّنعامة«  »بي�سة  يف  اأكتب  بداأت  الأّيام  تلك  يف   

ذاهب  اأنا  اأين  ول  اأكتب  ماذا  حتديداً  اأعرف  اأكن  ومل 

اأيّن  اأي  ًا 
ّ
نف�سي  

ّ
الأ�سا�سي ال�سبب  يف كتاباتي هذه. كان 

حينما جل�ست تلك الليلة يف بريوت يف �رسفتي املحّطم 

رت العودة 
ّ
رت العودة اإىل م�رس كنت قد قر

ّ
زجاجها وقر

اأي�ساً اإىل الكتابة التي تخّليت عنها حلوايل اثنَتي ع�رسة 

بغداد  والعمل يف  بولندا  درا�ستي يف  �سنوات  �سنة هي 

واٍع«  ل  وتخزين  ا�ستقراٍر  »عدم  �سنوات  اأي  ولبنان 

م�رس  يف  احلياة  بي  ت 
ّ
ا�ستقر اإن  ما  لكْن  لالأحداث. 

حتى بداأت اأكتب لأيّن كنت اأريد اأن »اأكت�سف« َمن اأنا. 

اأخذْت  لكّنها  البداية  يف  وا�سحًة  غبة 
ّ
الر هذه  تكن  مل 

تّت�سح خالل العمل يف الكتابة.

ة اأيّن 
ّ
اأذكر حني و�سلت �سّقتنا اجلديدة يف الإ�سكندري  

�ساألت اأهلي »اأين كتبي ومكتبتي؟« فقيل يل اإنّهم اأعطوها 

تاع الروبابيكيا« فحزْنت كثرياً 
ْ
اأو باعوها بثمٍن بَخ�سٍ »لب

وؤ 
ّ
لترب نتيجًة  �ساع  قد  مّني  خا�سًا  جزءاً  باأّن  واأح�س�ست 

. فحني كنت اأق�سي احلكم 
ّ
اأهلي مّني ومن موقفي ال�سيا�سي

ي اإىل 
ّ
ة ملدة ثالثة اأ�سهر اأو اأكرث مل تاأت اأم

ّ
يف الإ�سكندري

الذي  رم�سي�س  اأخي  واحدة، وكذلك  ة 
ّ
مر �سوى  املحكمة 

ال�سجن وكانت خالتاي  ب�سنتني. مل يزوراين يف  يكربين 

ة وقتها تاأتيان ب�سكٍل �سبه منتظم 
ّ
املقيمتان يف الإ�سكندري

ي وباقي 
ّ
خ�سو�سًا بعد ت�سعيب الإذن باحل�سور. كانت اأم

ي�ساأل عّني معّللني  الأ�رسة يتحّدثون عن »اختفائي« ملن 

الأمر باأيّن اأدر�س يف منحة يف اخلارج باعتبار اأّن �سجني 

 عاٍر لهم!
ُ
 م�سدر

ّ
ال�سيا�سي

واإلغاء  عّنا  النهائي  العفو  نا�رس  دولة  اأعلنت  اإن  وما   

حال 
ّ
العقوبات املرتّتبة على عقوبة ال�سجن حتى �سدْدت الر

اأريد  اأكن  مل  عمل.  وعن  الرفاق  عن  اأبحث  القاهرة  اإىل 

ة وت�سحياتي 
ّ
البقاء مع اأهلي وقد اعتربوا روؤيتي ال�سيا�سي

واأ�سدقاء  ي�سبهونني  هم  من  اإىل  فذهبت  يخفونه!  عاراً 

يل من ال�سودان، هم اأ�رسة طبيب م�رسّي �سودايّن ا�سمه 

ام الفقر الكئيب 
ّ
ًا اأي

ّ
داوود اإ�سكندر وكانوا ي�ساعدوننا مالي

ومعي  اجلديدة  م�رس  يف  بيتهم  يف  الأولد  باب  فدَقْقت 

بي  فرّحبوا  القليلة،  مقتنياتي  بها  �سغرية  )حقيبة(  �سنطة 

اّل« الذي رجع بعد غيبة �سنوات...  واعتربوين »البن ال�سّ

اإنّهم  اإذ  لآخر  وقٍت  من  الآن  حتى  بهم  األتقي  اأزال  ول 

يقيمون ويعملون يف اإنكلرتا .

ما إن استقرت بي الحياة في مصر حتى بدأت أكتب ألني كنت 
أريد أن »أكتشف« من أنا. لم تكن هذه الرغبة واضحة في البداية.



 فؤاد حداد كبري شعراء العاّمية يف مرص 256
 »أمل الماسكي« و»صوت اجلموع المفَرد«

وئام خمتار ويا�رس علوي
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وئام متار

كاتبة وباحثة مرصية.

فؤاد حداد كبري شعراء العاّمية يف مرص
»أمل الماسكي« و»صوت اجلموع المفَرد«

 الظاهر بالقاهرة يف 
ّ
هو فوؤاد �سليم اأمني حّداد، املولود بحي

2٨ ت�رسين الأّول / اأكتوبر١٩2٨، والده من بلدة »عبيه« 

الوالدان   
ّ
اهتم ة. 

ّ
بروت�ستانتي ة 

ّ
م�سيحي واأ�رسته  بلبنان، 

ة يف بريوت، 
ّ
ج من اجلامعة الأمريكي

ّ
بتعليم �سليم حّتى تخر

ة، وجاء اإىل القاهرة ليعمل 
ّ
ات املالي

ّ
�ساً يف الريا�سي متخ�سّ

ة الّتجارة بجامعة فوؤاد الأّول - جامعة القاهرة 
ّ
�ساً بكلي

ّ
مدر

ًا - ويح�سل على لقب البكوّية، وعندما اأُن�سئت نقابة 
ّ
حالي

التجارّيني يف م�رس، منحْته الع�سوّية رقم واحد.

 ١٩ يف  القاهرة  مواليد  من  فهي  ة، 
ّ
زكي والدته  اأّما   

حزيران / يونيو ١٩٠٧، جاء اأجدادها ال�رسيان الكاثوليك 

وا فيها وولد اأبواها يف القاهرة، اأبوها من 
ّ
اإىل م�رس وا�ستقر

ال�سام واأّمها من عائلة  التي جاءت من دم�سق  اأ�سود  عائلة 

بولد من حلب، ويف املعتقل حتّول »فوؤاد حّداد« اإىل الإ�سالم.

يقول فوؤاد حّداد عن نف�سه:  

 ل يغتفر احت�سامي
ّ
»اأنا م�رسّي من اأ�سٍل �سامي  

د«
َ
هينطلق من حي�ساين �سوت اجلموع املفر

تني، 
ّ
يه الفرن�سي

ّ
 مدر�سة اللي�س

ّ
تعّلم يف مدر�سة الفرير ثم  

 يف مكتبة والده، 
ّ
اّطلع مبّكراً على الرتاث ال�سعرّي العربي

عن  �ُسئل  وملّا  �ساعراً،  ي�سبح  اأن  يريد  طفولته  منذ  وكان 

ال�سبب اأجاب »لأ�ساعد الّنا�س حتى تكون حياتهم اأف�سل«.

 
ّ
 تزامناً مع ن�ساطه ال�سيا�سي

ّ
بداأ فوؤاد حّداد الن�ساط الأدبي  

باملدر�سة  تلميٌذ  وهو   ١٩٤٤ عام  الّنخاع،  حتى   
ّ
ك�سيوعي

واجلرائد  ة 
ّ
الأدبي الدورّيات  يف  ق�سائده  ين�رس  كان  حيث 

امل�سجونني  عن  »اأفرجوا  ا�سمه  كان  دواوينه  واأّول  ة، 
ّ
احلزبي

الفرتة  ني« وقد اختار هذا ال�سم اجلريء يف تلك 
ّ
ال�سيا�سي

 وا�سح، وقد �سدر هذا 
ّ
 و�سيا�سي

ٍّ
من موقٍف وطني انطالقاً 

الق�سبان«  وراء  »اأحرار  ا�سم  حتت   ١٩٥2 عام  الديوان 

 �سار ا�سماً للمقّدمة.
ّ
وب�سبب الرقابة وال�سم الأ�سلي

اإىل  الأوىل من عام ١٩٥٣  ة 
ّ
للمر فوؤاد حّداد  اعُتقل   

 ،١٩٥٤ عام  فقط  �سهرين  ملّدة  عنه  اأفرج  وقد   ١٩٥٦

وخرج من املعتقل ليكتب كما مل يكتب من قبل، و�سدر 

بكّل  بعدها حمتفياً  ال�سّد«، وكتب  ني 
ْ
الثاين »حنب ديوانه 

 من كّل اأنحاء العامل.
ّ
ر الوطني

ّ
حركات التحر

اأبريل   / ني�سان  من  الثانية  ة 
ّ
للمر حّداد  فوؤاد  اعُتقل   

ال�سنوات  هذه  وفى   ١٩٦٤ اأبريل   / ني�سان  اإىل   ١٩٥٩

تفّجرت  بل  والقهر،  التعذيب  رغم  كثرياً  كتب  اخلم�س 

اأّيام  ففي  فريداً،  تراثًا  و�سنعْت  فّذة  طاقاٌت  بداخله 

ر اأن يكتب كّل يوم ق�سيدة 
ّ
التعذيب يف معتقل الَعَزب، قر

لريفع من الروح املعنوّية لزمالئه.

على مدار حياته، تنّقل فوؤاد حّداد بني ال�سيوعّية وال�سوفّية:  

ة 
ّ
»ياللي كفرت بال�سرتاكي  

ة 
ّ
واملكنة الت�سيكو�سلوفاكي  

بالّتذكرة كما بالّتزكية   

باملت�سقلب باملعدول   

دلدول دلدول   

ة 
ّ
كان عندي طاقي  

ة
ّ
ة �سقي

ّ
طاقي  

من �سقاوتها بقْت طرطور«   

ديوان  كتب  وملكوته،  ف 
ّ
الت�سو تهاومي  وحي  من   

وديوان  مّكاوي،  د 
ّ
�سي وغّناه  حلّنه  الذي  »امل�سّحراتي« 

ة«:
ّ
»احل�رسة الزكي

»يا اأهل الأمانة والّندى وال�سوق، يا جمّمعني  

ل ما نبدي ة، اأوِّ
ّ
ال�سمل يف احل�رسة الزكي  

القول ن�سّلي على الّنبي  

د ولد عدنان
ّ
امل�سطفى �سي  

كان ياما كان الليل وكان الليل  

ي بي�سمع القراآن« اأخ�رس مندِّ  

لقد كتب فوؤاد عن كّل �سيء وعن ُكل النا�س، بنَف�ٍس   

يارس علوي

جامعي وناقد 
موسيقي.
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 ،
ّ
ال�سخ�سي هّمه  فل�سطني  كانت   ،

ّ
واأممي  

ّ
وعربي م�رسيٍّ 

�س 
ّ
اأ�س وكان »الغالبة« �ساغله الأكرب، وما بني هذا وذاك، 

ة امل�رسّية احلديث، يقول عن نف�ِسه:
ّ
ل�سعر العامي

»اأنا والد ال�ّسعرا فوؤاد حّداد  

اأيوه اأنا الوالد وياما ولد  

اأباِل�سه ربّيتهم بكّل وداد  

ه تلميذ اأويل واإعداد، ت�سايل«
ّ
بعِد�س  

ليلة  املكتب  على  تركها  التي  اأبياته  اآخر  وكانت   

وفاته، يوم الأول من ت�رسين الثاين / نوفمرب١٩٨٥، هي 

امللّخ�س الوايف ل�سريته:

»مات اللي كان حالف ميوت ول يقَطع دابر  

اأمل امل�ساكني يف الأكابر«  

1

أنا األديب وأبو األدبا
اسمي بإذن اهلل خالد

وشعري مفرود الرقبة
زي األلف

ورقم واحد
والساعة 6 في العتبة

2

يا اسمر يا روحي يا امتداد النيل
الثانية مشيت قد ألفين ميل

على قافية متقدر لها تحميل
ألفين سنة ويفضل كالمي جميل

3

أنا مصري من أصل شامي ال يغتفر احتشامي
هينطلق من حيشاني صوت الجموع المفرد

4

منين يا عم إبراهيم؟
قال لي أنا من الطير
يا ميت صباح النعيم

ويا ميت صباح الخير
ما أحلى الشقا لما أشقى

بقلب أعقل وأشقى

من العقول الشقّية
أعدل جناح الطاقية

وافتح عراوي الصدير
لسه في حياتي بقّية

تسأل عيوني اللي عاشقة
الطير مزاج واال نشأة؟

وال الغرام اللي جابني
والجو صاحي عجبني
أقول لك الحق يا ابني

كلنا من الطير

5

آه وآه ويا فرحة قلبي
كنت طير وصبحت مراكبي
يجناحيْن وحملت مراكبي

يا هنايا في ريح النيْل
وابتسام الفجر دليل

يا حياتي وسر حناني
لما افتح لك اْحضاني
كل شط يالقي التاني

والعطاشى تالقي سبيْل
والليالي تقول لك آه

آه وآه ويا فرحة قلبي 

ة في الندى عّسلت شويَّ
جاني طيفك طل عليه
ّضي قلبي وّضي عينيَّه
مبتسم في الطل كحيْل
طفل غاوي بداوي اآله
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كل شط لقيته طارح
حلم بكره وحلم امبارْح

والقلوْب كلها تتصالْح
في الغناوي والمواويْل

اللي تعلى معاها اآله
آه وآه ويا فرحة قلبي

6

بّطل تلومني على النهاية السعيدة
وال أنت مستكتر على المسكين.. بطيخة ع 

السكين!

7

مســحـراتي يا مؤمنين
مـنـقـراتي مد األنين

اهلل على رعشة الحنين
عمره ما كان األمل ضنين

يا قدس نوارة السنين
كأن عيني في ميتمي

يا قدس ما يحتمل دمي
اال أشوفك وأرتمي

وأبوس ترابك المريمي
أبويا وابني على فمي

ما اتوهش يا قدس في المطال
يا عاصرة مهجة الرجال
سقاِك من دمعته الهالل
يا قدس يا سبحة الشقا

األعمى في سجدتك رأى
والفجر من صخرتك سقى

يا قدس تتفجر الجراح
والصبر حرب وأيوب صالح

يا أخت من مكة والبطاح
قلبي انضرب للعرب وصاح

البد من فتح في الصباح
المشي طاب لي

والدق على طبلي

ناس كانوا قبلي
قالوا في األمثال:

»الرجل تدب مطـرح ما تحب«
وأنا صنعتي مســحـراتي في البلد جوال

حبيت ودبيت كما العاشق ليالي طوال
وكل شبر وحتة من بلدي

حتة من كبدي
حته من موال:

لما تقول أجمل ما في الدنيا، الميه للعطشان
يعرفوك عربي

أما للراوي ريحة البرتقان في مداخل يافا
يعرفوك عربي

لما تقول ابني اتولد الجئ
يعرفوك عربي
لما تقول يا رب
يعرفوك عربي

لما تباشر جهادك، ترمى أوتادك
في قلب دابح والدك

يعرفوك عربي

8

مفيش في األغاني كده ومش كده
يفرقنا عن بعض بالشكل ده

يا مصر اللي جايبة الشجر من زمان
وشايلة الضفاير على البرتقان

وقبل األوان اللي قبل األوان
بتحييني أنفاسك الُمسعدة

بحبك كأني طليق العنان
وزي العجوز اللي دق البيبان

وزي الكتاب اللي كان يا ما كان
وزي الرصيف اللي في السيدة

أنا اللي زرعت البيوت والعيدان
ما يمنعش عقلي شوية جنان
هيرجع السمك رنين الحنان

قتيل المحبة يلبي الندا
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9

المطرقة ناحت على السندان
اتشكلت كتل الحديد.. قضبان

الرأسمالي.. بيملك اآللة
الرأسمالي.. بيسجن اإلنسان

الرأسمالي بيملك اآللة
أغالل.. على استغالل

على بطالة
يجعل حياتك يا فقير عالة

ويموتك.. ويبيع لك األكفان

الرأسمالي بيملك اآللة
الرأسمالي.. بيقتل اإلنسان

10

يا ليل من الحب صاحي
من الشقا نعسان

على كل طوبة ندى
وشذى وأمل إنسان

من الظالم فيه الضي
ومن العطش فيه الري

من ألف حي وحي
من ألف عام

وأنا عايش في الزمان الجاي

11

الدمـوع فيها الَصَرع والغّل
راضي مش راضي الدموع بتذّل

تشبه الشكوى لغير اهلل

12

 �سعيد
الشيخ

مقطع من موال 

كان يا ما كان شيخ سعيد أسمر عيونه وساع
في قعدته مرحبا والخطوة جّد وساع
تعطف عليه الجنينة كل ساعة وساع

وتدور عليه الموالد
تدور عليه الموالد شيخ سعيد يا سعيد

مين غيرك اللي ح يجبر خاطر المكسور
من سبحتك يجري حمص يمال جرن صعيد

رقابينا يا هل ترى تشهد شهادة زور
يا شيخ سعيد الشجر بينّدي لما تزور
وتاللي في المندرة تفتح لفوق وبعيد

تعزف على الجندره تبسط هدوم العيد
قال يا ولد يا اللي ماشي هناك على الحيطة

 والسقف زي السحالي ُطل وإسعى لي

ح اعلمك صنعة الموال وطباته
إوعى توسوس توشوش خد نفس عالي

ودحرج النور على السلم وطباته
بعيد ولفوق

قلنا القوافي كتيرة قالوا طب هاتوا
طلع لهم شيخ سعيد في أولى طبعاته

والجمهورية بتطلع ويا طلعاته
شاور بكمه وجاب لك شارع الصاغة

وبعتره في ميدان المادنة والساعة
قال كل مين يسمعوني يفهموني كمان

عاشق بالدي بعبلها وبهبلها كمان
في العين وِفى الحلم واللي ف بالها أحلى كمان

قلنا القوافي كتيرة وربنا يرزق
باعلمك زهوة الموال وشباته

سبح بعرفه وضرب في الجو لباته
نادى حصان أبو زيد ع الشمس لباته

باتوا العرب ِف الترب ع الذل لم باته
بعت لهم كهربائي الجن لمباته

قلنا القوافي كتير وربنا يرزق
باعلمك صنعة المنقار مع الفسدق
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علشان تقول عني يا فؤاد كالم يصدق
مش برضه اسمك فؤاد يا حته من كبدي

ق تقول لهم شيخ سعيد والقافية شيخ دسُّ
كان بوسطجي مسحراتي في الندى األبدي

ما كانش يقبل مماينة وكان جريء بلدي
حتى األمير في الطالينه كان جريء بلدي

أفضل أموت م العطش إال إن جا ريق بلدي
قمر الصحاري بطش بمحرم الموال

عقلك بشمس إتلطش طمني كيف الحال
سمعني تحت الرحال برهوم في الحارة

نوح البنات العذارى يا أبو زيد هالل
ندا العتابا وردة يابا بالشامي

»نحنا فرغ صبرنا
لما اتمال خيرنا

ماشيين على قبرنا
روحنا في مناخيرنا

إطفي النجف من عماد الدين وبرشامي
ح اسمعك يا فؤاد موال من األصلي

إذا خيال القمر في الماء َتَرقص لي
يا ليل يا ليل غيهبي يا ليل غبي يا ليل

اإلنجليزي هابي و أنا شيخ سعيد يا ليل
وباعرف إن الظالم اسمه ظالم يا ليل

واسمه الكتوم والقتام واسقي المدام يا ليل
أنا باعرف إن الظالم اسمه نواهّن

وبعدهن شهورا ال نراهّن
على الجميالت من بعد الهوى هّنا

13

الجحيم يساوي قسوة بني آدم
الجنه فرط الحنان

النور في كل آوان

14

مقطع من ق�سيدة ا�ست�سهاد جمال عبد النا�رس

يا حضن مصري يا طلعة فجر يا رّيس
مع السالمة يا والد يا أحّن شهيد

آدي الرقابي ودي األعالم بتتنّكس
فين طّلتك في الدقايق تسبق المواعيد

واالبتسامة اللي أحلي من السالم باإليد
يا معانا في كل فرحة ومعركة وجديد

أؤمر لي بحقوقي وهدوم الوالد في العيد
والمجانّية ومرايل بيضا واألناشيد
والصبر ما يغلبهش الذّل والتنهيد

فّرقت ورقك وقلت الكّل يكتب لي
من البحيرة من الشرقّية من قبلي
أنا خفت لو أم تنده وتالقيني بعيد

ياما السفر والبريد ياما األمل بدري
ياما الغالبة تريد منشّية البكري

وياما قلبك خفق من رحمته وضناه
كل اآلهات شعب واحد يا حبيب اهلل

يا صادق العقل واكتاف الفواعلّية
صدر الشهامة اللي أكبر منها حنّية

نّسيتنا أّيام ما كانت راسنا محنّية
آدي المدارس ودي الشوارع ودي العمال

والفالحين األحّبة أّمتك ياجمال
داوم علي الحق ياكبير العرب داوم

عشر ليالي بضحاها وانت مش نايم
خّلينا نعلي بحناجر تطلبك ودموع

يا قوة الشعب يا قلب الوطن مسموع
يا رؤية الذاكرة يا واحد الجماهير

صوتك نبع من نبات نادي وشرف وضمير
من ملحمة ومن دموع زي النهاردة كتير

خليني أسأل دموعي قبل ما اكتبها
وليل ماكانش انتهي وأّيام نعّتبها

واسمك يدور في المنارة خالد اإلحساس
مين اللي أكبر؟ مقامك في قلوب الناس

واال مقامهم في قلبك؟
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15

كان ياما كان بكره
يا حلم ما بتخلصش منه وداني
كل اللي قبلي مد حبلي وناداني
وقالوا لي مالك يا حبيبنا يا سيد

تطرح دموعك كل يوم وتعّيد
أنا قلت يا أهل الزمان اللي فات

تضحك معاكم كلكم وتزّود
وتبكي منكم كلكم ألحاني

قالوا لي ما تظلمش منا الصفات
احلم معانا بالتبات والنبات

ونادي بالخضري وبالحلواني
وخد حكاية وهات حكاية وكّمل

العود بيضرب والقانون بينّمل
كان ياما كان ود وفرح وتهاني

كانت سنين تتلف زي الضفيرة
كنت الجنايني ومصر فوق الحصيرة

كانت أميرة في العسل واألغاني

16

عمرك سافرت الفجر
عمرك بكيت

عمرك شقيت من غنوه تسمعها
عمرك لقيت نفسك ومديت لها

خطوة صبا
عمرك شكرت أخوك وسقف البيت

وعيون تودك والنظر واللقمة
عمرك خجلت ألن أطيب منك

انت اللي قادر تنفعه
عمرك سألت سؤال

عمرك كتبت لمنكسر مكتوب
ايدك بترعش لما بيمّلي

عمرك بدأت عمل وكنت شباب
عمرك سهرت عليه

عمرك جمعت الصبر والحرقة
عمرك خليت تحت الشجر والنور

عمرك طلبت من الريحان دنيا
عمرك مشيت بين الحبايب مغّمض

في كل خطوه تقول بالدي جميلة

17

أنا صاحي الفجر وخايف
ال النسمة تكون قلقتها

أنا باسأل عنها لقيتها
الحلوة بتسأل عني

أنا زي الحنة في إيدها

18

وقعدنا لبعض نحكي
وقسمنا االرغفة

ضحكك يالقي ضحكي
وُقلِّتك شفا

والليلة مصّيفة
والبدر على الغيطان

يا حالوة يا حنان

األولة لقيتني، عطشان وانت السبيل
من قلٍّتك سقيتني، وأنا مانساش الجميل

عطشان وانت السبيل
تايه وانت األمان
يا حالوة يا حنان

يا شابكني.. بعود ريحان
واهلل ونسمة حبيبي
وحشتني من زمان

19

الفنانين قالوا لنفسهم ما دام مانقدرش نخلِّد
يبقى نَخلِّل

وهات يا تالتين حلقة في تالتين حلقة
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لّما الكالم زهق من نفسه وقال:
من كتر المط.. أنا اتشرمطت*

ُدّقي يا مزيكة

ت�ستخدم يف العامية امل�رسية القدمية مبعنى التمّزق،   *
ويقال �رسموطة على خرقة القما�س القدمية التي 

ت�ستخدم يف التنظيف.

20

الشابة دي قبل ما أطرشق
 عشقتها زي ما يعشق 

 واحد موظف فبراير

21

فوؤاد حّداد يكتب عن �سالح چاهني:

وال كل مين
فى الظلمة شّقر

طبل ونّقر
يعرف يسّحر

يا مسلمين
وال كل مين

عاش في الحديقة
وقال فيه حريقة

على الحقيقة
أصبح أمين
وال كل مين

َحّط الالوندي
ع القلقشندي

ينفع أفندي
في الفالحين

وال كل مين
كّسر سنونه

وعمل لي نونو
يصدق جنونه

ويرجع جنين
وال كل مين

له كلمة صابحة
في ربع صفحة

وآراؤه صالحة
صالح جاهين

22

على عكازين
على عكازين

الدنيا ماشية على عكازين
عكاز تسول
عكاز تحول
حالة تجول

على عكازين
وناس بتحيي ومالهاش نية

وناس بتقتل بإنسانية
وناس فقيرة
وناس غنية

وناس بتكسب من غير إيدين
على عكازين

23

يا العروسة اللي بتغسل
خلجاتها في خليجي

من شفايفك تمر معّسل 
دوقي قلبي خس مليجي

آه يا هز النخل جيب لي
طرح بحري وطرح قبلي

والفقيرة تحتكم لي
في المراية اللي تزغلل

يا العروسة 

اللي بايتة ع الحصيرة
لف خلخالها الجزيرة
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علقتني من الضفيرة 
الغزالة أم الغزيل

يا العروسة 

شفت عودها لما جاني
عودها لما طل تاني

كنت ماشي وراح تناني
قال ماكانش الخالي شغل

يا العروسة 

الحكاية لسه فيها
يا محاسن يا فكيهة

كل ضحكه بتضحكيها
قلبي من جوه يهـلل

يا العروسة 

شفت كوعك لما شّمر 
قلت فل وقلت مرمر
العجين التاني خّمر
والدراع لسه مخّدل

يا العروسة 

آه وياما وآه وياما
قلبي بيقوم القيامة

لما تمشي بالسالمة
ولما كل الشمس تنزل

يا العروسة 

24

تحت السما الواحدة األغاني الواحدة
واخد عليها واال هي اللي واخدة

علي ومصاحباني من ألف عام
موالها قال السقف من ريش نعام

ضحكتها صاحية ردت المصروع
ُقّلتها للعطشان وأما الجوع

شباكها جالب الهوى والطعام
والليل حنين ع اللي قال يا ليل

سّبحت زي الطير

اهلل هداني الوليف
قلب المدينة ريف

يزرع غيطان الخير

يا ذاكرة الشعب المصري
أنا دايمًا مخلص وجميل

أنا واضح زّي األحالم
مش شرط يقيموا التماثيل

أنا طينك يا مصر ومائك
وباكّلم نفسي بأسمائك

25

لّما يبقى القلب صادق وابن ثورة
وجراح القلب زي الشمس حمرا ..

كل نور الدنيا يتجمع في نظرة
راح تعيشوا وراح تغنوا يا عيالي

راح تالقوا خير ميقدرهوش خيالي
والليالي والليالي والليالي والليالي
والليالي الخضرا من بين الليالي

26

أول كالمي سالم
وتزققيني الكالم

أيام في حضنك أنام
القلب األبيض هنا

يا مصر.. يا أمنا

وأطلع في نور األدان
إذا دعا الوالدان

المدرسة.. والميدان
اإلنسانية هنا

يا مصر.. يا أمنا
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27

مـــا أشجعي وأخوفي 
أنا خّل ظــّل وفي

في الخير وفي
وف الشّر برضك وفي

28

وال نتخّلق، وال نتخّلق، وال نحزن غير لو نتفّرق
اسمك اسمي و انا بتشّرق

بني ادم جرحي و دوايا

29

ليه ما قبلتش أعبد األوثاْن
ليه ما اكتفتش بأضعف اإليماْن

ما رضيتش أعيش من غير عيوْن ووداْن
ما رضيتش اعيش من غير فؤاد ولساْن

ليه قلت طرد الطاغي في اإلمكاْن
ليه قلت هان الطاغي قبل ما هاْن

30

يا حتة من روحي اللي بتردها
يا حتة من قلبي بتتقطع

يا حتة من خدي في شفايفها
من شفتي في خدها

يا حتة من ضحكي اللي مش قدها
يا حتة من عقلي اللي مش ليه
مش قادرة تتعود على التمثيل

وتستفيد من دمي لما يسيل
يا حتة من غلبي مع الكذاب
 وحتة من غلبي مع الصادق
يا حتة من سلم رقبتي القمر

بيغني زي المونة في القصعة

يا ليل على كتاف الفواعلية
ضي النهار ما لحقش يضرب كالكس

ضيعني في الحادث ورجعني
يا حتة طعم لساني وعينيه

وقميصي في المرجيحة لما يدوخ
إذا هاجمني الديب هقف ملبوخ

يا حتة من بكره هتنجدني
أنفاس والد نايمين بتوجدني

وتولدني
يا حتة من أحضاني زي األم

يا حتة بتوصلني زي السويس
يا ريس الغليون يا األجريجي
أنا ريس الغليون واألجريجي

م الصبح واقف في ميدان القلعة
الترميات بتعدي بي البحر

إن نّورت واال طفت شبابيكي
كل الحيطان بتبوس في قلبي مرابعه

بغيب على مهلي كأني نسيت
وبافتكر طريقتها لما تبوس

تقعد تهنني عشان ما ننامش
كأنها خافت علّي الكابوس
كأنها أخفت علّي الكابوس

خليك هنا ومفيش غيالن عميا
ومفيش حرايق في ُأَوض تانية

يا جنينة تسكر في زمن محبوس
يا ليل ما جربش السفر بالقطر

بصرخ كأني قطر مش فايت
بصرخ كأن الدنيا مش سامعة

والشمس مش طالعة
واألرض مش زارعة

ال المزروع وال المقلوع
وال حد كان شايف من القلعة

األيام اللي رايحة بتيجي
األيام اللي جاية تروح

وكأني مش فاقس من البيضة
وال عمري خالص من تلجيجي

مجنون عطشجي واال تحويلجي
فتح األشارة الخضرا للممنوع

كل الدموع متاخدة من تهريجي
متاخدة من تهريجي كل الدموع
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يا حتة من قلبي بتتقطع
يا حتة من قلبي أنا المقطوع

31

الشجن كل النبات متربي
وكل حكمة في ذمة المتنبي

هو اللي قال لك تخبي وهو ما خباش
اتلقى كل السهام شاطر ما خيبهاش

كل السهام أفقي ورأسي
مقدمة لموال عكسي

سألت نفسك عن نفسي
المظلومين أكتر من الُمتظلمين

واال أقل

32

األوله قام يقسم وال نام على الناي
والتانية افتح يا سمسم تنفتح عيناي

بتحضروا لنا الغدا على الشمس واال الشاي
األوله يا فالسفة

بتحبه وتقوله له أسفة
هواك سفيه وال أسفه منه إال هواي

الحب مش أنا وأنت وااّل أنت وأنا
كفاية لو غيري غيرك أو سواك سواي

يقول لك اللي سقاهم لما ضهره انحنى
هما اللي كانوا سواهم

وشق واحد تواهم
ما آخرته بالتفاهم أوله باي باي

ما تفهمي يا فهمية
يا مستوية وفجة

الفهلوة المستقيمة
بتغلب المعوّجة من األلف للياي

األولة قبل ما أكدب

التانية راح تستعجب
التالتة تابتة بتقلب ماخابرش إزاي

طليت من العصفورية لحد قايت باي

وأنا بابا غنوج باغني لماما غنوج
يا للي حبيبك ما جاش اعمل كأنه جا

كل الدموع بالبصل والضحك بالنوجة
عين الولد طالعة نازلة وُبقه رايح جاي.

33

مرة نغازي ومرة نغازل،
وباحّبك يا جميل ويا طّيب،

ذو جيرة وذو فضل قرّيب،
وبيحصل يا قمر وتغّيب،

وكأنك بتقول مش حاصل،
مرة نغازي ومرة نغازل،

غنوة لك تشبه غنوة لي،
والقافية جت علي منوالي،

وباحّب أّما تسمع موالي،
بيوالي الدنيا وبيواصل،
مرة نغازي ومرة نغازل،

مانخليش ف الدنيا عواذل

 34

ليه كل ما نقول آه
الناس تقول اهلل

أنا الُمغني
ضلوعي زي الشجر

بتفرش الضله
وبتبني سقف البيت

لما الحيطان تعلى
وروح يا ليل بالسالمة
وهات يا ليل ابتسامة

من الجميل الغايب
هو الحبيب في الحبايب

هو اللي يعرف يا ليل
ليه كل ما نقول آه

الناس تقول اهلل
أعمل ضلوعي شجر

علشان ترد اللي غاب
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وترد قلبه شباب
أعملها سقف وباب

واعملها مركب
وأفضل ألف البحار

واغني فجر ومغرب
واغني ليل ونهار

لحد ما تستعجب
ليه كل ما نقول آه

الناس تقول اهلل
كان فيه شجر موعود

يصبح كمنجة وعود
تسمع في حسه الودود

ضي النسيم ع الغصن بيتمرجح
ويالغي ظل الشجر

وسقف بيت في القمر
وجيران تطل وتفرح

وباب يفتح
لكل غايب يعود

ليه كل ما نقول آه
الناس تقول اهلل

.....

35

فين الشعر المباشر؟
حاضر يا روحي حاضر

بلسم هانم يا قاعدة
على البيانو حاضر

ما ابقاش األمين على دار المحفوظات
طالع من البحر اللي فات
نازل من البحر اللي جاي

خيال بيلعب من صاحبه حركة وثبات
لو عبد: كل المصايب

حتلف من تحت راسي
علشان ما تجيبش

-الناس دي عاوزة تعيش -
لو حر مش سايب

ما ابقاش أنا الدايب ابن الداير ابن الدايخ
ابن كليم المشايخ

ابن خلقت ألوفا
ابن الفتات اللي باقي على بواقي المصاطب

إن ما عملت لكيش البحر طحينة
عاوزة اللي فات واال اللي جاي

يا عقد سبحة
يا صباح الحي

يا طبطاب العجين
يا كلك على بعضك بيحلم

بانتصار المستضعفين
الغزل في قلبي عنقود أخف مني واتقل منك سوا

على مزاج شعرك مزاج الهوا
تنطوريه يتنطور
تضفريه يتضفر

حّبـاً 
في سواد عيونك بيشبك بنسه ويفرفر

كالمك واال بقك عاجبني
نَفسك واال ريحته

أنا وانت شيخ واحد
ورور وورورة

سموات من غير إيدين
دخلت في إسورة

حابوسك بالعند
وابوسك بالخضوع

تعظيم سالم
يحيا الدلع

في عرض رجليكي ملك مقطوع
عرق في عز الصيف

جسمه في بلطيك
عريان في عز الشتا

يصرخ يغطيك

أمة وراور بتغني تقل الجبل
عرض الصفحة

بصوت جزاة الناس
أوتوبيس بيشغي

سرير بعمدان لوحده في الخال منصوب
طشت الغسيل والوالدة

الليل طويل
والفجر زي اسمه فاجر
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بيلّيل ويغني حاضر
براح الدنيا قفص مسرحي

علشان خاطر

36

يا سامعين: أبناء بلد واحدة
تحت السما الواحدة وياما جرى

مرت سنين ع الدنيا متقدرة
الغرب سماها العصور الوسيطة

ونظر وقال كان الزمن مظلم
أما الحقيقة البسيطة
بتقول في دار الشرق

مهما جرى ومهما يجرا
من أول تاريخ الهجرة

كان عندي فجر أنشق
نوره في عين الجبارين مؤلم

حتى اذا ما ألتقوا بالفارس المسلم
عرفوا الحقيقة وعظموا فارس

صلب القوام والدرع تحت العمامة
حتى اذا ما نزل من السرج ونصب خيمة

سهل الدموع إال ابتسام الراضي
مايل بجسمه الستماع األراضي

وعلى العيدان الطرية
ايديه ندية كيف أيدين الفارس الغارس

هذا الذى رد الثغور البهية
وبنى باسماء األئمة المدارس

وحضر مع الخصم لمقام القاضي
وأعاد إلى األم الصليبية ابنها

أما عن المنكر نهى
وأما في ليلة شجن بالشام

حلف يمين أفضل له
يفقد والده ومؤنسته وال يهدم

هذا صالح الدين فتى مقدم

حامل لواء الفتية واألجناد
فوق الخيول المسرجات الجياد

وهي ليلة من ليالي ربيع
أو هي ليلة من ليالي جماد

القاهرة أولى رايات الجميع
عند المقطم كبرت للجهاد

يا رب تشفي الصدور
يا رب توفي األمهات الندور

يا رب تمنع عن والدنا الويل
زاحفين على السواحل سالسل نور

والبحر من دمياط يحيي السيل
واترتبت ع الخطوة رجلين الشهور

والصبر أملك من عنان الخيل
حتما على قدام وحتما ندور

والحصن في عكا عظيم الليل
يلقى اآلذان بيشق فوق السور

الحق يا والد العرب منصور
في كل أرض اتكلمت عربي.

األرض بتتكلم عربي وقول اهلل
إن الفجر لمن صاله

ما تطولش معاك اآله
األرض بتتكلم عربى

األرض بتتكلم عربي ومن حطين
بترد على قدس فلسطين
أصلك ميه وأصلك طين 

األرض بتتكلم عربي

األرض بتتكلم عربي سبل وكروم
تجرى اللقمة على المحروم

ما تثبتش حصون الروم
األرض بتتكلم عربي

األرض بتتكلم عربي يا خيال
بيعد سيفك أم عيال

ظهرك ياما من األجيال
األرض بتتكلم عربي

األرض بتتكلم عربي حتى البور
بنت الساقية والطنبور

حتى في بطون األرض قبور

األرض بتتكلم عربي بوجد وشوق
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الفرع اللي يهم لفوق
ألجل الجدر يشم الضوء

األرض بتتكلم عربي جدورها جدود
مد اتوسع زي العود
أنت الباكر والمولود

األرض بتتكلم عربي.

37

أهدي قصايدي جهاد وجهاد أقدمها
لكل مين عاش قصايدي قبل ما أنظمها

قصايدي فورة غضب ما قدرت أكتمها
غّناها قلبي وجرح القلب قّسمها

في مصر سوق الذمم العمر موسمها
في مصر رب الشرف والنخوة مجرمها

أفواهنا لو نطقت بالحق كممها
أنوفنا ريحة النتن والكبت شممها

عيوننا سهد استلمها وجهد سلمها
رجلينا تحمل جسومنا واال توهمها

إيدينا لنتاج إيدينا، منع تقدمها
إن أوشكت بالكلبش األعمى يصدمها

أرواحنا مالهاش تمن في الوحل يختمها
أجسامنا قربان لرب الحرب يولمها

شدت شعورها الصبايا البؤس يتمها
عرى حيطان السجون جبار وعتمها

بردت نجوم السما متلّفعة بغيمها
رأيت بالدي يصبوا الشر في جحيمها

حفرة مساخر جبال آسيا ما تردمها

نزعت من صدري ريشة ورحت أرسمها
قصايدي صرخة معذب طال عذابه ما طال

إال شتات من نوازع قلبه ترجمها
يا معذب الجماهير يا ظالم اظلمها
ومن حياة الكفاف الضيقة احرمها

جموع تجدد شبابك وأنت تعدمها
يا معذب الجماهير يا باغي كّومها

في السجن بالجملة عمال فالحين طلبة
مجاهدين مجهدين على الُبرش نيمها
وسطوتك شهوتك في الخلق حكمها
راكن على جيوش غريبة بكرة نهزمها

اللي ما حيلتوش مداس حيدوس على رقبتك
واللي بنى صروحك هو اللي يهدمها

قصايدي بنت الجهاد هّتافه هّتافه
اليأس موت باألمل دايما أتممها

38

في كل حي ولد عترة وصبية حنان
وكلنا جيرة وعشرة وأهل وخالن

أميرة عاقلة في الحجلة والعقل يطير
كانت صغيرة بضفيرة، وكان هو صغير

ساعة ما تضحك مع اخوها.. تالقيه بيغير
ولما ترفع قلتهم تالقيه عطشان

زمانه ماشي بخطوة يضم
زمانها كبرت وبقت أم

زمان جواب جايلها بيجري على العنوان

الفجر بيالقي المغرب وبييجي ويروح
والليل يطل على الشارع شباك مفتوح

هنا الرصيف وهنا السلم وهناك يا سطوح
متعلقة كمام النونو في ديل الفستان

زمان ضناهم في المدرسة كنز األوطان

نحضن والدنا وال نخلي حنية وذوق
نكبر معاهم ونغني لقدام ولفوق

يا دي العيون اللي بتقرا في كتاب الشوق
الدنيا خضرة ومش فاضل علي بكرة زمان

أصل الحكاية حكايتنا نبني االنسان
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جامعي وناقد 
موسيقي.

يارس علوي

مقامات السماء:
العبقري اجلديد الشيخ حممود الشحات

ل�سديقي  لوعد  ووفاء  ة 
ّ
هدي الّن�ّس  هذا  اأنام،  اأن  قبل 

ة 
ّ
الفوري بالكتابة  الربماوي  عبده  العتيد  ال�سميع  العزيز 

من  ل 
ّ
اأو الربماوي  كان  الذي  املبهر،  ال�سوت  هذا  عن 

من  املا�سي.  يناير   / الثاين  كانون  يف  له  نظري  لَفَت 

اأقّل  على  كاملجذوب،  انقطاع  بال  اأ�سمعه  واأنا  وقتها، 

تقدير �سمعت له اأربع وع�رسين �ساعة تالوة )بواقع �ست 

ط(...
ّ
اً يف املتو�س

ّ
�ساعات يومي

اأمام  اأّننا  مطمئّن  وب�سمريٍ  اأمامكم  ر 
ّ
اأقر عليه،   

ً
وبناء  

قارٍئ فذٍّ ل اأظّن اأّنني اأعرف قارئاً مب�ستواه على قيد احلياة 

 - امل�ساواة  قدم  يقف على  ومَتّكنه يجعالنه  الآن، �سوته 

رغم عمره الذي هو بالّتاأكيد اأقّل من ثالثني - مع عمالقة 

ن بالقارئ واملبتهل الأعظم 
َ
القراءة، وحتى ميكن اأن يقار

 عمالقة الّنَغم يف القرن الع�رسين يف نظري( 
ّ
)واأحد اأهم

د عمران، الذي �ساأعود له يف حديث 
ّ
ال�سيخ العظيم حمم

ة يبتهل  اآخر، خ�سو�ساً اأّن عندي ت�سجيالً جلل�سة خا�سّ

د عبد الوّهاب 
ّ
دنا حمم

ّ
فيها ال�سيخ عمران بح�سور �سي

طرباً  ي�رسخ  والكّل  املجيد  عبد  وفوؤاد  �سّحاب  و�سليم 

 ينهيها باأذان ال�ّسيخ علي حممود )من مقام 
ّ
كاملجانني، ثم

الرا�ست(... عموماً هذا حديث اآخر.

 الآن، اأيّن كّلي بهجٌة و�سعادة واأنا اأقّدم لكم هذا 
ّ
املهم  

القارئ العبقرّي يف ت�سجيلني لآيتني فقط )١١ - ١2( 

من �سورة التحرمي.

�ساوند  موقع  على  اإيجادها  )وميكن  الأوىل  القراءة   

ب 
ْ
اتي )واإن كان بها عر

ّ
كالود( هي قراءٌة تبداأ من مقام البي

اإىل   
ّ
الأ�سلي املقام  عن  تخرج  ق�سرية  ارجتالت  اأي   -

مقاماٍت جماورة اأو بعيدة، ح�سب خيال املوؤّدي وقدراته، 

 تعود له يف ثواٍن ق�سرية( من مقامات ال�سيكا والعجم 
ّ
ثم

ه   مذهل ول اأجد له و�سفاً اآخر يفيه حقَّ
ٌ
والرا�ست. �سيء

مّدُته  الت�سجيل  اأّن  العتبار  يف  اأخْذنا  اإذا  )خ�سو�ساً 

 خ�سب، 
ّ
ثالث دقائق فقط(. �سوت مبهر، خيال مو�سيقي

ونَف�س طويٌل، واإجادٌة مطلقة لقواعد التجويد واأحكامه.

وجه اآخر للروعة يف هذا الت�سجيل َيظهر يف التجاوب   

�سّميعة  اأّنهم  بالفعل  يبدو  الذين  امل�ستمعني،  من  املده�س 

را�سخون. يّت�سح ذلك متاماً من اأّنهم ي�سيحون »الله« كّل 

ة التي يقف 
ّ
ة من نَف�س املقام وعلى نَف�س الّنوتة املو�سيقي

ّ
مر

 املقام اأو 
ّ

ون القفلة وراءه عندما يغري
ّ

عليها ال�سيخ، ويغري

الدنيا(...  اأح�سن كور�س يف  التي يقف عليها )ول  الّنوتة 

حالة جتاوب وتوّحد مع القارئ ل اأعرف لها مثياًل.

قراءة القراآن، كما تعرفون، هي البيت التقليدّي الذي   

ة يف القرن الع�رسين )من هنا 
ّ
نبتت منه املو�سيقى العربي

دروي�س  د 
ّ
�سي من  بدءا  امل�سايخ،  من  امللّحنني  عتاة  كان 

د مّكاوي وال�سيخ اإمام، ومن 
ّ
ا اأحمد وو�سولً ل�سي

ّ
وزكري

من  كلثوم  واأم  الوّهاب  عبد  القرن  مغّني   
ّ
اأهم كان  هنا 

 املُقرئني يجيدون املقامات 
ّ
اء القراآن املُجيدين(. واأهم

ّ
قر

ة كّل مقرئ 
ّ
قو بدّقٍة مناطَق  مطلقة، بل ويعرفون  اإجادةً 

اأبو  ال�سيخ  ت�سمية  هنا  من  منها،  يجيد  التي  واملقامات 

با« وال�سيخ علي حممود  العينني �سعي�سع مثالً »مبلك ال�سَّ

»ملك الكرد« وهكذا.

القراءة،  لأحكام  متاماً  جُميد  قارٍئ  اأمام  هنا  نحن   

من  املذهل  متّكنه  عرب  وا�سٍح  ب�سكٍل  املعنى  وينقل 

املفيد  من  )ولعّل  �سوته  اإىل جمال  بالإ�سافة  املقامات، 

ة، 
ّ
 الرتاث بعام

َ
ة وكتب

ّ
رية النبوي

ّ
اأّن كتب ال�س هنا تذكر 

تروي اأّن معيار اختيار بالل بن رباح لأداء الأذان كان اأّنه 

»اأندى ال�سحابة �سوتاً« اأي اأجملَهم �سوتاً، املعيار كان 

 يف اختيار املوؤّذن، واإّنا 
ّ
اً بحتًا، مل ي�ستِح منه الّنبي

ّ
جمالي

وظهور   
ّ
الوّهابي النغالق  �سيطرة  مع  املعيار  هذا  اندثر 

اأن  مثالً  يكفي  الأ�سوات،  باأنكر  ة 
ّ

املعرب غري  القراءات 

منطقة  م�ساجد  اأغلب  يف  لالأذان  مّنا  الواحد  ي�ستمع 
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املهند�سني يف القاهرة مثالً ليعرف اجلرمية التي ارُتكبْت 

يف حّق فّن الّتالوة والأذان(.

له  وجدُت  العظيم،  القارئ  هذا  قدرات  ولإظهار   

التحرمي،  �سورة  من  نْف�سها   ١2 لالآية   
َ
اآخر ت�سجيالً 

للّتالوَتني  ال�ستماع  والعجم...  با  ال�سَّ مقاَمي  من  يوؤّديه 

املقامات  اأجواء  بني  الفروق  بو�سوح  ظهر 
ُ
ي نف�سها  لالآية 

الثانية  الّتالوة  يف  با  ال�سَّ ملقام  احلزين  والطابع  املختلفة، 

َيظهر بو�سوح �سديد. ب�رساحٍة ل اأعرف طريقًة للّتعريف 

ة )من حيث كوُنها هنا طرقًا لالأداء 
ّ
ة املقامات املو�سيقي

ّ
مباهي

 معنّي توؤّدى منه الّتالوة بغر�س نقل 
ّ
باختيار �سّلم مو�سيقي

نة، وطعمٍ خا�سٍّ لكّل مقام( اأف�سل من 
ّ
ٍة معي

ّ
حالٍة وجداني

للّتعرف  ببع�س  ومقارنتها  الت�سجيالت  لهذه  ال�ستماع 

)التالوة  املقام  تغيري  يخلقها  التي  املختلفة  الأجواء  على 

الثانية موجودة على موقع يوتيوب(.

وينجذب  وطة  بال�سَّ مثلي  منكم  �ساب 
ُ
�سي ملن  اأخريًا،   

ورة 
ّ

ال�س لتالوة  ي�ستمع  اأن  ويريد  املبهر،  ال�سوت  بهذا 

فهي  الأّول(  الت�سجيل  منها  اقتطع  التي  )الّتالوة  كاملًة 

موجودة على موقع يوتيوب.

ودينكم  بذّمتكم  واأجيبوين  وت�سلطنوا،  ا�سمعوا،   

وعينيكم وعافيتكم يا رفاق، اأّيهما اأكرث تاأثريًا يف الوجدان 

الأذان  اأم  خيمة، 
ّ
الر التالوات  هذه  للخ�سوع،  ومدعاة 

 الذي �سيطر على الأحياء الربجوازّية يف القاهرة؟
ّ
اخلليجي

لدنيا  اجلديد  العمالق  هذا  بقدوم  اأب�رسوا  عمومًا،   

التالوة، وباآفاٍق جديدٍة �سيفتحها )فهو مازال يف بداياته، 

ائعة، و�سوته املذهل، 
ّ
ات من عمره( بتالوته الر

ّ
يف الع�رسيني

 اخل�سب )يف هذا 
ّ
 الرائع وخياله املو�سيقي

ّ
ومتّكنه املقامي

ٍة عن ال�سيخ الذي نال �سهرة يف 
ّ
يزيد مثالً مب�سافاٍت �سوئي

�سوتاً  امتلك  والذي  ال�سيخ حمّمد جربيل،  ات، 
ّ
الت�سعيني

التمّكن  اأو  للخيال اخل�سب  متامًا  فاقدًا  لكّنه كان  جميالً، 

، فلم يرتك ب�سمًة تبقى عرب الزمن(...
ّ
املقامي

نحن هنا اأمام عمالٍق جديد للقراءة، وبحكم عمره مل   

يقّدم اأجمل ما لديه بعُد. اأب�رسوا! اأو، بعبارٍة اأخرى ل اأمل 

من تكرارها، تفاءلوا بال�سعب جتدوه...

نحــــــــــــــــــــــــــــــن هنا أمام عمالق جديد للقراءة، وبحكم 
عمـــــــــــــــــــــــــــــره لم يقدم أجمل ما لديه بعد. أبشروا! 
تجدوه... بالشعب  تفاءلوا  تكرارها،  من  أمل  ال  أخرى  بعبارة  أو، 



بدايات  العدد 20 - 21 | 2742018

فيصل دّراج

الشيخ إمام والثقافة الشعبّية*

ناقد وكاتب وباحث، 
فلسطي. من مؤلفاته 
»ذاكرة المغلوبي«، 
»دالالت العالقة 
الروائية«، »الرواية 
وتأويل التارخي«، 
»نظرية الرواية 
والرواية العربّية«، 
»احلداثة المتقهقرة«.

ة ج�شمًا قلقًا عابراً لالأزمنة
ّ
الثقافة ال�شعبي

ة، حفظْتها 
ّ
قد يحّن اإن�سان، جاوز اخلم�سني، اإىل اأغنية ريفي

ة احل�ساد 
ّ
اأمة عن اأّمها حني كانت تالزمها، طفلًة، يف عملي

موّظفاً،  يجعل  الذي  ما  وال�سوؤال:  القرية.  هوام�س  على 

قدمية  اأغنية  ي�ستذكر  متقّدمة،  ة 
ّ
ثقافي �سة 

ّ
موؤ�س يف  يعمل 

يقول  الراحلة؟  اأّمه  اأطياف  �رسود،  حلظة  يف  يتذّكر،  وهو 

يعي�سون  البعيدين  اأ�سالفنا  اإّن  املبا�رس:  البديهي  اجلواب 

ة بعد رحيلهم. اأّما اجلواب 
ّ
فينا، اأو اأّنهم تركوا فينا اأ�سياء حي

ة 
ّ
الّنظرّي الذي ياأتي به مثّقفون حمرتفون فيقول: اإّنها قو

ة، التي ت�سكن يف الوعي والالوعي، والتي 
ّ
الّثقافة ال�سعبي

الذي   ،»
ّ
اجلمعي »الوعي  تغادر  اأن  دون  العقل  على   

ّ
متر

يتقا�سمه الأحياء والأموات.

وا�سحًا  يكون  اأن  دون  �سحيحًا  اجلواب  يكون  وقد   

ُيدعى  ما  اأو  ة، 
ّ
ال�سعبي الثقافة  اأّن  ذلك  الإطالق،  على 

بذلك، متعّددة الّطبقات، فيها مكاٌن للّطقو�س والأ�ساطري 

ني 
ّ
واحلكايات اخلارقة والق�س�س الغريبة ولالأبطال ال�سعبي

التي  املُوحية،  ة 
ّ
احلكائي املاّدة  تلك  وفيها  هم، 

َ
و�سري

العظام  ال�سهداء  ماآثر  وعلى  وليلة  ليلة  األف  على  حتيل 

م، مهما تعّددت اأ�سكالها، تظّل نقي�سًا 
َ
والقّدي�سني وعلى قي

 والف�ساد. واإذا كانت هناك �سعوبة تاأتي من تعّددية 
ّ
لل�رس

ة، 
ّ
الق�سايا وامل�ستويات التي تنطوي عليها الثقافة ال�سعبي

ة 
ّ
لت الجتماعي

ّ
فاإّن هناك �سعوبًة اأخرى تاأتي من التحو

ة، 
ّ
ال�سعبي الثقافة  عامل  وتقر�س  تهّم�س  التي  ة 

ّ
الثقافي  -

ة الو�سوح يف 
ّ
اإىل ثقافٍة مراِوغة وا�سحة وجزئي لها 

ّ
وحتو

اأ�سار  كما  خمتلفة،  باأ�سكاٍل  وتوظيفها  تاأويلها  ميكن  اآن، 

ة.
ّ
ال�ساعر الراحل توفيق زّياد، ذات مر

حال  �سعوبة،  اأقّل  اأخرى  ثقافاٍت  عن  احلديث  يبدو   

على  اجلماهريّية،  الثقافة  اأو  ال�سلطة  ثقافة  عن  احلديث 

تنتجها  التي  تلك  هي  ال�سلطة  فثقافة  املثال.  �سبيل 

ة وتلّقن م�ستقبلها 
ّ
ة والإعالمي

ّ
وتوّزعها اأجهزتها التعليمي

فهي  اجلماهريّية،  الثقافة  اأّما  العامل،  اإىل  حمّدداً  منظوراً 

هو  ال�سوق  وتعترب  والّتجارة،  الثقافة  بني  ت�ساوي  التي 

الثقافتني،  هاتني  خالف  على   .
ّ
الأ�سا�سي النقدّي  املرجع 

تتعّهدهما  ة 
ّ
اأ�سا�سي ة 

ّ
اجتماعي قوى  اإىل  ُترّدان  اللتني 

ذاته  يحمي  موروثاً،  ة 
ّ
ال�سعبي الثقافة  تبدو  وت�ستثمرهما، 

لأّنه   ،
ّ
الذاتي ال�ستقالل  اإىل  يفتقر  موروثًا  بل  بذاته، 

له 
ّ
حتو قد  متعّددة،  نظر  وجهات  من  لال�ستثمار  قابٌل 

بع�سها حكايات  منه  ي�ستّق  اأو  »فولوكلور جتارّي«،  اإىل 

د والثورة.
ّ
ة تدعو اإىل التمر

ّ
ملحمي

ة تبدو ج�سمًا قلقاً عابراً لالأزمنة، 
ّ
ومع اأّن الّثقافة ال�سعبي  

دنيوّية  حاجات  عن  اإجاباٌت  الأوىل  اأ�سولها  يف  فهي 

وطقو�س  به،  ة   خا�سّ
ٌ

للح�ساد طقو�س يكون  كاأْن  ة، 
ّ
عملي

والزراعة  والأموات  وامليالد  بالّزواج  ة  خا�سّ اأخرى 

ة تعك�س احلياة 
ّ
وف�سول العام الأربعة، اأي اأّنها ثقافة حياتي

اأّنها ثقافة  اأو  عها واألوانها وتعار�ساتها واإيقاعها، 
ّ
يف تنو

موز، ل بلغة 
ّ
امللمو�س، التي ت�رسح العامل بالإ�سارات والر

الذي  هو  احلياة  بدورة  ارتباطها  ولعّل  دة. 
ّ
املجر املفاهيم 

على  معتمدًا  �سياغتها،  يف  وا�سعًا  دوراً  ل 
ّ
املتخي يعطي 

يقبل  اجلمع،  ب�سيغة  واقٍع  مع  ومتعاماًل  والرموز،  ر 
َ
ال�سو

ل والأن�سنة.
ّ
باحلوار والتحو

ا�ستعان غ�سان  »العا�سق«  تكتمل  التي مل  روايته  يف   

جعل  حني  اأوىل  ة 
ّ
مر تني: 

ّ
مر ة 

ّ
ال�سعبي بالّثقافة  كنفاين 

تعبرياً  باأذى،  الثائر ي�سري على اجلمر ول ي�ساب  الفاّلح 

ة ثانيًة 
ّ
 وبيئته، ومر

ّ
ّية بني الفاّلح الفل�سطيني

ّ
عن عالقٍة �رس

ن الطبيعة كّلها، فجعل بني احل�سان وفار�سه لغًة 
َ

حني اأَْن�س

الفاّلح  مع  تتواطاأ  وال�سهول  الأ�سجار  وجعل  م�سرتكة 

املقاتل وحتجبه عن عيون اأعدائه، تاأكيدًا للوحدة الع�سوّية 

بني الإن�سان والأر�س. يف احلالني كان هناك جماٌل للغريب 

مت ال�ستناد اإىل   
*

هذه الدرا�سة يف 

حما�رسة األقيت 

بدارة الفنون بعّمان 

يف العام 2٠١2.
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ة 
ّ
واخلارق وال�سحرّي، وكّل ما يحيل على الثقافة ال�سعبي

اأو حتيل اإليه، الذي يعرث على جت�سيداته يف الأدب والفّن.

والفنون  الآداب  بني  الوثيقة  العالقة  تاأتي  اأين  من   

ة، التي هي 
ّ
ة، اأو ملاذا تاأخذ الثقافة ال�سعبي

ّ
والثقافة ال�سعبي

يتجاوز  والفنون  الآداب  يف  مكاناً  معاً،  وغائبة  حا�رسٌة 

الإجابة يف احلرّية  املعي�سة؟ تقوم  زها يف احلياة 
ّ
كثريًا حي

املوّزعة على الطرفني.

ة
ّ
ال�شيخ اإمام ذاكرة وطني

اإليها، والفّن ي�سوغ  الفّن ممار�سٌة للحرّية، ودعوة  يقال: 

الواقع كما يجب اأن يكون، والفّن واحللم طريٌق اإىل تخليق 

ال�سعبية  بالثقافة  عالقتها  يف  احلرية  اأّما  جديد.  واقٍع 

ة، 
ّ
ال�سعبي فالثقافة  الأقّل:  على  وجوه  اأربعة  يف  فتتجلى 

، ثقافٌة ل موؤّلف لها، ب�سيغة املفرد، 
ّ
يف تواترها التاريخي

لٍة طويلة لتفاعل بني الإن�سان والبيئة، وتدع  فهي حم�سّ

الب�رس  حاجات  من  انطالقًا  والإ�سافة،  للحذف  جمالً 

التحويل  ة 
ّ
اإمكاني حتت�سن  مرنة  ثقافٌة  وهي  ة، 

ّ
الفعلي

والتبديل، وفقًا لأحوال ال�سياق، كاأْن تاأخذ الفالحة يف 

 امل�رسّي �سوراً ل متناهية، اأو اأن حتتمل 
ّ
الفّن الت�سكيلي

، والعن�رس 
ّ
عة يف الر�سم الفل�سطيني

ّ
القد�س اأ�سكالً متنو

الثالث ماثل يف امل�ساواة.

املوجزة  النظرّية  املقّدمة  هذه  بني  العالقة  ما   

والناق�سة، ومغنٍّ م�رسيٍّ رحل قبل حوايل ع�رسين عامًا 

ات 
ّ
جمالي من  تاأتي  اإمام؟  ال�سيخ  هو   )١٩٩٥ -  ١٩١٨(

ع 
ّ
بالتنو القائلة  احلياة  بروح  الل�سيقة  ة 

ّ
ال�سعبي الثقافة 

وامل�ساواة، ومن �سهوة اإ�سالح العامل، التي لزمْت فّنانني 

التي  الأوىل«،  »الرباءة  عن  دائمًا  يبحثون  ني 
ّ
رومان�سي

ة،   بعاّمة، والقهر ال�سلطوّي بخا�سّ
ّ
ميحوها الظلم الجتماعي

باأق�ساٍط خمتلفة.

ة 
ّ
�سبابي ًة 

ّ
اإمام ظاهرًة غنائي ال�سيخ  الذي جعل من  ما   

اته؟ وملاذا عال ا�سمه 
ّ
ات القرن املا�سي و�سبعيني

ّ
يف �سّتيني

الختفاء  اإىل حدود  وتراجع   
ٍّ
�سيا�سي  -  

ٍّ
�سياٍق وطني يف 

يف �سياٍق اآخر؟ وملاذا يختفي ال�سم حتى نظّن اأّنه رَحل، 

 يعود فجاأًة يف حلظات 
ّ
اً، مع الزمن الذي جاء به، ثم

ّ
نهائي

مرتبطًا  ح�سوره  كان  لو  كما  ة، 
ّ
ال�سعبي ة 

ّ
الوطني اليقظة 

ة؟
ّ
بطبيعة جمهوره اأكرث من ارتباطه باأغنيته ال�سيا�سي

التي  ة، 
ّ
العربي ة 

ّ
الوطني بالّذاكرة  الأ�سئلة  اإجابات  تلوذ   

ت�ستيقظ يف حلظات املقاومة والهزائم، قبل اأن تتوّجه اإىل 

الكثري من  �سواء حملت  ميّثله،  وما  اإمام  ال�سيخ  ة 
ّ
�سخ�سي

م�ستوى  فعلى  منه.  القليل  اأم   
ّ
ال�سعبي  

ّ
الثقايف املوروث 

ُولد  الذي  الأعمى،  امل�رسّي  ذلك  يف  كان  ال�سخ�س، 

القراآن  تالوة  يْح�سن  قدمي  ب�سيٍخ  يذّكر  ما   ،١٩١٨ عام 

الكرمي يف حلظة، ويقدر على النتقال اإىل اأغاين الأفراح 

عوده  يحمل  وهو  فيه،  اإّن  بل  تالية.  حلظة  يف  والأتراح، 

غريٍب  مبغنٍّ  يذّكر  ما  القامة،   
َ
منحني متباطئاً  وي�سري 

يحجب عينيه الهامدتني بنظرة �سوداء، جاء من بيئٍة فقرية، 

ويح�سل على رزقه عن طريق الغناء.

ه، ذلك اأّن الفقر 
ُ
لكّن اإمام مل ياأِت به اإىل »الغناء« فقر  

كان  الذي  �سوُته،  ي�سهره  ومل  ال�سوت،  يطلق  ل  وحده 

�سياٌق  الغناَء  به  اأتى  بل  واخل�سونة،  احلالوة  من  مزيجًا 

 مهزوم والتحري�س على مقاومة الهزمية و�سانعيها. 
ّ
وطني

ز بالنه�سة 
ّ
 متي

ٍّ
، يف �سياق نا�رسي

ّ
ولعّل موقفه ممّا هو وطني

 
ّ

ٍة، تعرب
ّ
والوعود والهزائم، هو الذي قاده اإىل اأغنية �سيا�سي

ة، 
ّ
ٍة �سعبي

ّ
دة، واأخذ بيده اإىل اأغنيٍة �سيا�سي

ّ
عن روحه املتمر

اأّية  اأّن  ذلك  وعقولهم،  ال�سباب  م�ساعر  اإىل  ت�ستجيب 

ترتبط  اأن  قبل  من جمهورها،  تولد  ة 
ّ
فّني  - ثقافة  ظاهرة 

ب�سخ�ٍس معنّيٍ، �سواء كان اأعمى اأم مب�رساً.

 ،
ّ
 - �سيا�سي

ّ
اأغنيته من مناخ ثقايف اإمام  ال�سيخ  ا�ستّق   

عوٍد  ومن  ة، 
ّ
حتري�سي كلماٍت  يف  جنم،  فوؤاد  اأحمد  ترجمه 

تعّلمه  الإيقاع،  ب�سبط  وح�ٍس  عليه،  العزف  ال�سيخ  اأتقن 

اأعاد  يدعى: حمّمد علي.  ثالث  املمار�سة ومن �رسيٍك  من 

اأخرى،  اأغنية  منها  واأنتج  العنا�رس  هذه   
َ
�سهر ال�سياق 

ة 
ّ
تختلف عن الغناء امل�سيطر واملباح، تدعى: الأغنية ال�سعبي

التي لها كالم خمتلف، وجمهور خمتلف، ولها  ة 
ّ
الوطني  -

وظيفٌة ل يعرتف بها القائمون على �سوؤون الغناء والتطريب. 

فبالإ�سافة اإىل كلمات اأحمد جنم، ا�ستعان ال�سيخ باأ�سعار 

العابدين  وزين  زّياد  وتوفيق  د حجاب 
ّ
و�سي �رسور  جنيب 

فوؤاد وغريهم من »ال�سعراء« الذين يَدعون اأحزان الع�ّساق 

وتنهيداتهم جانبًا، ويتحّدثون عن اخلبز والكرامة والعدالة، 

 يف معركٍة مل يذهب اإليها، وعّما 
ّ
وعّما يهزم الإن�سان العربي

ميكن اأن ين�رسه لو كانت لديه قيادة ر�سيدة.

ما الذي جعل من الشيخ إمام ظاهرة غنائية شبابية في ستينيات 
القرن الماضي وسبعينياته؟ ولماذا عال اسمه في سياق وطني 
 سياسي وتراجع إلى حدود االختفاء في سياق آخر؟ ولماذا 
يختفي االسم حتى نظن أنه رحل، نهائيا، مع الزمن الذي جاء به، 

ثم يعود فجأة في لحظات اليقظة الوطنية الشعبية.
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اعتماداً على �سكل معنّي من الغناء، اأقرب اإىل املن�سور   

ينتظره،  كان  بجمهورٍ  اإمام  ال�سيخ  التقى   ،
ّ
ال�سيا�سي

يوّحد  اأن  اأراد   ،
ّ
�سيا�سي  -  

ٍّ
ثقايف �سياٍق  على  واعتماداً 

كان   
ٍّ
�سعبي بفّنان  اجلمهور  التقى  ّية، 

ّ
واحلر ة 

ّ
الوطني بني 

لالإر�سال  جديدًا   
ً
معنى التبادل  هذا  اأعطى  اإليه.  يحتاج 

اإىل  ي�ستمع  اجلمهور  اإذ   ،
ّ
الفّني باملعنى  وال�ستقبال، 

فّنانه ويحاوره، واإذ الفّنان ُين�ست اإىل جمهوره وي�ستّق 

ينجزه  الأغنية عماًل م�سرتكًا  لو كانت  الكالم، كما  منه 

ي�سرتك  التي  احلالة،  هذه  اأنتجْت  معاً.  وجمهوره  الفّنان 

من  عاً 
ّ
مو�س كور�ساً  واملثّقفون،  وال�سباب  التالمذة  فيها 

نوع خا�ّس، ل يقف وراء املغّني يف الإذاعة اأو احلفالت 

د 
ّ
العاّمة، بل يتوّزع على البيوت وحلقات ال�سباب املتمر

وال�سوارع واملظاهرات اأكان ذلك يف القاهرة وبريوت، اأم 

ني يحلمون بتحرير بالدهم.
ّ
بني �سباٍب فل�سطيني

�سة، كان 
ّ
ة، اأو امل�سي

ّ
كّل �سيٍء يف هذه الأغنية ال�سيا�سي  

ب�سيطاً ووا�سع الأحالم، فاآلة العزف ب�سيطة، والكلمات ل 

حتتاج اإىل �سعراء كبار و»ال�سالة« مرنة متق�ّسفة، ل حتتاج 

اإىل خمت�ّس يف التكييف اأو الإ�ساءة. وراء كّل ذلك كانت 

 
ّ
ال�ستيني املغّني  ال�سيخ  حيث  الأرواح،  ة 

ّ
جمالي تتمّدد 

وجمهوره  وفل�سطني،  للّنيل  يغّني  وهو  �ساّبًا  ي�سبح 

ة والأيدي امل�سّفقة، ول اأحد بني 
ّ
 من القلوب احلار

ٌ
مزيج

ة« اأو 
ّ
د ل ي�ستظهر فرحًا: »م�رس ميّة يا بهي

ّ
ال�سباب املتمر

 مني واإحنا مني«، اأو »اأنا الأديب الأدباتي«.
ّ
»هم

اأجنز ال�سيخ يف فّنه ما ميكن اأن ُيدعى بالأغنية الأخرى،   

بعيدًا   ،
ّ
ب�سكٍل جماعي وتغّني  وتعّلم  �س 

ّ
تنقد وحتر التي 

وينتظر  بعيدًا  يقف  الذي  التقليدّي  املطرب  اأغنية  عن 

الت�سفيق، ويلوذ مبتعدًا حني ُينهي »عمله«. واأجنز الذين 

ينت�سبون اإليه ما ميكن اأن ُيدعى باجلمهور الآخر، الذي ل 

يكرتث ب�سكل املغّني، ول يحلم ب�سورة معه، بل يحمله 

حقوٌق  للب�رس  اإذ  الأغنية،  وراء  ما  اإىل  الأغنية  اإيقاع 

رها العقل والإرادة ل ثقافة 
ّ
مت�ساوية، واإذ فل�سطني يحر

الأغنية  وحدة  يف  اأّن  الأمر  وواقع  والأدعية.  التطريب 

موؤّلف  باأغنية ل  ي�سعر  ما  ة واجلمهور، 
ّ
ال�سيا�سي ة 

ّ
ال�سعبي

، ول 
ّ
لها، بل يوؤّلفها الذين يغّنونها بعقٍل بارٍد وقلٍب حار

اندفاع اجلمهور   عن 
ٌ
 �سادر

ّ
ملّحن لها، فلْحنها احلقيقي

ل  وقائع.  اإىل  الكلمات  حتويل  يف  ورغبته  وحما�سته 

جزءاً  م�سى،  زمٍن  يف  »اإمام«،  اأغاين  ت�سبح  اأن  غرابة 

والقلب  العقل  تخاطب  ال�سباب«،  »�سهرات  من  حميمًا 

احللم،  اإىل  الأقرب  املعنوّية  احلالة  تلك  واجل�سد، وتخلق 

املوجع، وتوقظ   
ّ
اليومي الإن�سان من ح�سبانه  ر 

ّ
التي حتر

اً اأقرب اإىل »املدينة الفا�سلة«.
ّ
فيه حلمًا جماعي

ة والتجارة التي تغت�شب �شكل الفّن
ّ
االأغنية ال�شيا�شي

اإّل  اإن�ساناً  الإن�سان  ي�سبح  »ل  الفل�سفة:  يف  يقال 

ويقال  وغريه،  العادل  بني  الفرق  مبعرفة  اأي  بال�سيا�سة«، 

يحيا  وحده  باخلبز  »لي�س  الفل�سفة:  من  مقربة  على 

الإن�سان«، يف اإ�سارٍة اإىل ما ت�ستهيه الروح. رمّبا كان يف 

الف�ساء الذي كانت ت�سعله »اأغاين اإمام« قراٌن �سعيد بني 

 - معنوّي اإىل 
ّ
 َين�سد العدل، ونزوع روحي

ٍّ
وعٍي �سيا�سي

ك�رس القيود وتعطيل الأقفا�س والطريان اإىل »عامٍل اآخر« 

نظيف، وا�سع الأرجاء ومتق�ّسف الأثاث.

اإّل  الأخري،  التعريف  يف  الفا�سلة،  املدينة  لي�ست   

ة - 
ّ
اأغنيٍة �سعبي ّية والكرامة، الذي يرتاءى يف 

ّ
عامل احلر

كانت  فاإذا   .»
ّ
ال�ستهالكي »الطرب  اً 

ّ
كّلي تغاير  ة 

ّ
جماعي

ة تعبرياً عن خربة مرتاكمٍة، تْعرف وحتلم 
ّ
الأغنية ال�سعبي

الفّن  فاإّن  م، 
َ
القي اإىل  م�سدودًة  وتظّل  تعرف،  ممّا  باأكرث 

الذي  الّذوق  ويوّطد  وال�رساء،  بالبيع  يبداأ  اجلماهريّي، 

ي�ساعد على البيع وال�رساء، وقد متتّد �سطوته، اأحياناً، اإىل 

 
ّ
احلقيقي الفّن  على  وترمي  ال�سليم،  الذوق  تعّطل  درجٍة 

لها  جتارة،  اإّنه  والغرتاب.  العزلة  من  خمتلفٍة  باأ�سكاٍل 

يع، 
َّ
الفّن، تقوم غالباً على الإعالن وال�سورة والر �سكل 

وب�سور  بالإعالن  حتتفي  ما  بقْدر  الفّن  مبعايري  تعباأ  ول 

ن عنه.
َ
املعلـ

الفّن  اأو  الفّن،  موقع  يغت�سب  الذي  الإعالن،  ولعّل   

املخت�رس اإىل اإعالٍن مبهر الألوان، الذي �سعد يف العقود 

ياً، هو الذي جعل ال�سيخ اإمام جزءاً  ّ
الأخرية �سعوداً مدو

ة 
ّ
املن�سي  ١٩٦٧ حزيران  بهزمية  ارتبط  بعيد،  ما�ٍس  من 

مع  املغّني  هذا  �سورة  تاأفل  اأن  غرابة  ول  عليها.  ّد 
ّ
والر

ال�سليم   
ّ
ال�سعبي  

ّ
احل�س اآخرها  لي�س  اآفلة،  كثرية  اأمور 

ي، اإّل يف 
ّ
، واأّل تظهر، ب�سكل مو�سم

ّ
والتحّزب ال�سيا�سي

ق يبحث عن الت�سيي�س 
ّ
ز �سي

ّ
ة، اأو يف حي

ّ
منا�سبات وطني

اأو مييل اإليه.

كل شيء في هذه األغنية السياسية، أو المسيســــــــــــــــــة، 
كان بسيطا وواسع األحالم، فآلة العزف بسيــــــــــــــــــــــطة، 
مرنة متقشفة، ال  والكلمات ال تحتاج إلى شعراء كبار و»الصالة« 
تحتــــــــــــــــــــــــــــــاج إلى مختص في التكييف أو اإلضاءة.
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ة 
ّ
ال�سعبي الثقافة  يف  كما  اإمام،  اأغنية  يف  كان  فقد   

بالبهجة واحلياة، ل   يحتفي 
ّ
�سعبي  »

ّ
ُبعٌد »كرنفايل بعاّمة، 

يتاأّتى عن الأغنية بقدر ما ياأتي عن تفاعل اجلمهور معها. 

، الذي يحتفي 
ّ
 - الوطني

ّ
وكان فيها اأي�سًا �سورٌة لل�سعبي

فالأّنهم  بالأبطال  احتفى  فاإن  »الأبطال«،  بـ  ل  بالبطولة 

الأفراد  تتجاوز  التي  املقاتلة  ة 
ّ
ال�سعبي الإرادة  دون 

ّ
يج�س

اأكرث، يف  ل  املثال  �سبيل  على  ذلك،  يرتاءى  احلرية.  اإىل 

اأن�سودة »اأنا رحت القلعة وزرت يا�سني«، حيث يا�سني فرد 

ته ممّا يطمح اإليه وقيمته من ذاته 
ّ
من اأغفال الب�رَس، اإن�ساني

ل من الألقاب التي اأ�سبغت ال�سلطة عليه، وكذلك اأن�سودة 

»احلمام« التي توكل حفظ »ال�سالم« اإىل قروّي ب�سيٍط جاء 

 
ّ
 - الوطني

ّ
من قرية م�رسّية مهجورة. وما يقال عن ال�سعبي

اأغاٍن  ال�سيخ يف  اه 
ّ
لب الذي   ،

ّ
القومي  -  

ّ
الوطني عن  يقال 

م »تّل الزعرت«، الذي 
ّ
كثرية عن فل�سطني لي�ست اآخرها خمي

ة، بل اأعدم وُحرم من 
ّ
هو »يا�سني« اآخر، مل ي�سجن هذه املر

»نعمة القرب« اأي�سًا.

د 
ّ
�سي ي�سبق   

ّ
�سعبي  

ٍّ
ثقايف موروٍث  على  مّتكئاً   

حجاب  د 
ّ
ب�سي ينتهي  ول   

ّ
التون�سي ببريم   

ّ
ومير دروي�س 

وتعّلم  تنقد  التي  الأخرى،  الأغنية  اإمام:  ال�سيخ  اأعطى 

وتقاوم، واأعطاه الذين اأقبلوا عليه: اجلمهور الآخر. غري 

اأّن الآخر، اأي اجلديد، على �سعيد الأغنية واجلمهور معًا، 

ًا 
ّ
مل يكن قوّي الأركان، ومل يكن باإمكانه اأن يكون قوي

التي  واملعايري  العادات  واأغنية  العادات  ثقافة  اإطار  يف 

ة حني  ترى يف اجلديد، دائمًا، تطاوًل يجب قمعه، خا�سّ

جمال  يف  ميّثلها  وما  ة 
ّ
ال�سيا�سي ال�سلطة  التطاول   

ّ
مي�س

»الغناء والطرب«.

»الأغنية  واجهت  التي  الأوىل  ال�سعوبة  اأتت   

من  بغريه،  اأو  اإمام  بال�سيخ  ارتبطت  �سواء  ة« 
ّ
ال�سيا�سي

»الثقافة  م�سطلح:  تالزم  التي  ة 
ّ
امل�ستمر ال�سعوبة 

ة«. فهذا امل�سطلح يف ن�سفه الأّول ل يثري �سعوبًة 
ّ
ال�سعبي

يف  منهجًا  كانت  اإن  ان 
ّ
�سي الثقافة  هي  فالثقافة  تذكر، 

كما  والكتابة،  القراءة  �سوؤون  اإىل  اخُت�رست  اأو  احلياة 

 
ّ
فال�سعبي كثرية،  م�ساكل  يطرح  ل  الثاين  ن�سفه  اأّنه يف 

اأّن  غري   ...  ،
ّ
الأكادميي وغري  واخلام  والأدنى  الب�سيط  هو 

يه، ذلك اأّن الثقافة 
َ
ال�سعوبة تاأتي من امل�سطلح يف عن�رس

على  مق�سورة  ة، 
ّ
اجتماعي تبًة 

ْ
مر الثقافة  تعترب  امل�سيطرة 

ة 
ّ
النخبة وما ي�سبه النخبة، وترى تاليًا يف الثقافة ال�سعبي

اإّنها  الثقافة:  ُت�سبغ عليه �سفة  اأن  اً ل يجوز 
ّ
�سوقي نتاجًا 

ثقافة العوام اأو ثقافة الدهماء، اأو ما ينق�س الثقافة ب�سكل 

عاّم. ل يكون الفّنان، واحلالة هذه، اإّل فرداً من النخبة، اإن 

 
َّ

يف�رس الذي  »العبقرّي«  ذلك  اأي  النخبة،  نخبة  يكن  مل 

ه غريه.
ّ

بذاته ل يف�رس

ة ل 
ّ
ر الذي ل يعرتف بالثقافة ال�سعبي

ّ
يف هذا الت�سو  

تكون اأغنية اإمام اإّل فولكلوراً �ساذجاً اأو ماّدة متّتع العوام. 

بعيدة  اأو  كانت  فنًا  بذاتها،  الأغنية  لي�س  هو  واملرفو�س 

�س 
ّ
الذي ينق�س وينقد ويحر للعامل،  عنه، بل منظورها 

ر التقليدّي، القائم 
ّ
ويح�ّس على املقاومة. يخت�رس الت�سو

ز »الفئات ال�سفلى« 
ّ
ة، اإىل حي

ّ
على الرتاتب، الثقافة ال�سعبي

لٌة خلربٍة ومعاناٍة قدميتني، واأّنها  الفقرية، نا�سيًا اأّنها حم�سّ

على  وحتيل  احلياة  على  منفتحة  الطبقات  متعّددة  ثقافة 

 حمدود 
ّ
ال�سعبي اإّنها  حاجات الإن�سان املادّية واملعنوّية. 

اجلماهريّي  مقابل  يف  اأحد،  يحر�سه  ل  الذي  ال�سلطة 

مقابل  يف  العفوّية  الّنا�س  ثقافة  اأّنها  اأو  ال�سلطة،  وا�سع 

ثقافة ال�سلطة.

اإمام  ال�سيخ  اأغنية  عناوين  اإىل  النظر  يك�سف   

الغناء  خارج  و�سعْتها  التي  الأ�سباب  عن  وموا�سيعها 

ة، 
ّ
الأمي باء حمو  األف  النوم،  طال  ا�سح  »ا�سح  التقليدّي: 

احلزب  بوتيكات،  الأنفو�سي،  نبات  بلدي،  اأهل  يعي�س 

فت يا نيك�سون، 
ّ
اجلديد، قا�سي املظامل، يا م�رس قومي، �رس

ة، 
ّ
فل�سطيني يا  �سليمان خاطر،  منه، غيفارا مات،  هو �سي 

هذه  قادت  ال�سباح،...«.  طلع  دي�ستان،  جي�سكار  فالريي 

عبد  زمن  يف  ات 
ّ
مر عّدة  ال�سجن  اإىل  ال�سيخ  العناوين 

النا�رس وزمن ال�سادات اأي�سًا.

الفروق  عن  نقدّياً  بيانًا  اإمام  ال�سيخ  اأغنية  تتعنّي   

ًا ي�ستنه�س ال�سعب، 
ّ
ًا حتري�سي

ّ
ة، ومن�سوراً �سيا�سي

ّ
الجتماعي

واملقاومني،  املقاومة،  م 
ّ
بقي وتذكرياً  ة، 

ّ
التبعي ثقافة  ويقاوم 

بني  الأبعاد  هذه  جتمع   .
ّ
والأممي  

ّ
القومي بالكفاح  والتزاماً 

الرتبية والّنقد ال�ساخر، اإذ ال�سخرية الناقدة يف ذاتها موقف 

 تت�ساءل 
ّ
من العامل، وهناك املتعة ال�سادرة عن غناٍء جماعي

فيه امل�سافة بني املغّني واجلمهور... وهي اإ�سافًة اإىل هذا كّله 

الب�سيطة  ة 
ّ
العامي  والكلمة 

ّ
ال�سفهي تربية ممتعة تعتمد على 

التي جتد لذاتها مرادفًا يف اأرجاء احلياة.

تتعين أغنية الشيخ إمام بيانا نقديا عن الفــــــــــــــــــــــــروق 
االجتماعيـــــــــــــــــــــــة، ومنشورا سياسيا تحريضيا يستنهض 
الشعــــــــــــــــــــــــــــب، ويقاوم ثقافة التبعية، وتذكيرا بقيم 
المقاومـــــــــــــــــــــــــة، والمقاومين، والتزاما بالكفاح القومي.



حاولنا جهدنا العثور على ا�شحاب حقوق الن�رس والت�شوير املن�شورة.

الرجاء ممن اأغفل اإ�شمه الت�شال بنا.

.Jeem ،اإن اخلط امل�شتخدم يف ال�شبابيك من ت�شميم جويل حداد

توزيع المجلة
وكالة التوزيع الردنية، عمان االردن 

ال�رسكة التون�شية للتوزيع، تون�س    تون�س 

دار اليام للطباعة والتوزيع والن�رس  فل�شطني 

مكتبة من�شورات املتو�شط، بغداد العراق 

ال�رسكة املتحدة للتوزيع، الكويت الكويت 
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مكتبة ال�ّشاقي، لندن  اإنكلرتا 

�رسكة النا�رسون لتوزيع ال�شحف واملطبوعات  لبنان 
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الحقوق
مل�صقات طبع حرير, ١٩6٨, �ص 6  -

تف�صيل من جدارية لدييغو ريفيريا عن مارك�ص و�صهداء  -

هامياركت, �ص ١7  

اقتحام البا�صتيل, ١4 متوز / يوليو ١7٨٩, �ص 2٩  -

�صارع �صان مور يف باري�ص يف 25 حزيران / يونيو ١٨4٨ يف ما عرف   -

بانتفا�صة ايام حزيران , �ص 33

متاري�ص يف براغ خالل الأحداث الثورية يف العام ١٨4٨, �ص 37  -

بيرت واتكينز, الكومونة )باري�ص, ١٨7١(, �ص 4١  -

جاريد بواريه, من موقع Radical Splurge, �ص 47  -

�صحون ملونة, زي ع�صكري,  الهند اثناء ال�صتعمار الربيطاين, �ص 5١ - 52  -

من لوحة زيتية جلان باتي�صت وي�صمان متثل القائد اجلزائري الأمري عبد   -

القادر بعنوان »�صداقتي واحرتامي لكل من يحدثكم عني« تعود للعام 

١٨6١, ويكيبيديا كومونز, �ص 57 

لوحة جلان اأدولف بو�صي بعنوان »القوات الفرن�صية ت�صل اإىل بريوت«,   -

ر�صمت على الأرجح قبل العام ١٨75, �ص 60 - 6١

عاملة يف معمل وولريت�ص لالأ�صلحة يف العام ١٩١7, ديفيد هولت,  -

فليكر, �ص 67  

اأطفال عمال يف معمل ن�صيج يف ت�صرييفيل يف كارولينا ال�صمالية. ال�صورة   -

للوي�ص ويكرز هاين, �ص 7١

م�صنع فورد لل�صيارات يف مي�صيغان يف العام ١٩١3, �ص 74 - 75  -

تظاهرة فل�صطني جزء من �صورية القد�ص ١٩١٨, �ص ٩٩  -

لجئون اأمام مركز ملفو�صية الالجئني يف مدينة طرابل�ص يف لبنان, حممد   -

عزاقري, البنك الدويل, �ص ١١١

لجئي �صوري يف لبنان عن, plus8gmt | Flickr, �ص ١١7  -

اآلء التنري, �ص ١24- ١27  -

اتيل عدنان يف ال�صتوديو اخلا�ص بها يف باري�ص, �صمويل كري�صنباوم,  -

�ص ١36- ١37  

املنارة, ١٩34, �ص ١40 - ١4١  -

لبنان يف الثالثينات من القرن املا�صي, �ص ١45  -

حكواتي يتلو ق�ص�صًا, TIMEA, ١٩١١, �ص ١64 - ١65  -

من كليلة ودمنة, �ص ١6٩  -

ال�صور جلو �صناب يف كتاب »املخيلة يف ال�صلطة« للفينو والرت ال�صادر عام   -

١٩6٨, �ص ١٩0 - ١٩١

ال�صورة جليل كارون, من موؤ�ص�صة جيل كارون, �ص 2١١  -

الأر�صيف الوطني, �ص 2١2  -

لقطة من م�صل�صل »غداً نلتقي«, �ص 2١٨ - 2١٨  -

فرج الله احللو عام ١٩32, �ص 227  -

لوحة زيتية بعنوان »بري�صرتويكا« لريك بولتوف, �ص 245  -

مقاتلون من احلزب ال�صرتاكي, �ص 23٨ - 23٩  -

عبد النا�رص يف �صد ا�صوان, �ص 250 - 25١  -

القادمون من القاهرة حل�صور جنازة عبد النا�رص, �ص 267  -


