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»بدايات« يف العام اخلامس

نفتتح هذا العدد مبقابلة م�ستفي�سة اأجرتها ندى مّتى مع ِجلبري 

واملتالقية  املتفاوتة  امل�سارات  ويحّلل  فيها  ي�ستعر�س  اأ�سقر 

�سفحات  نفتح  و�سوف  اخلام�س.  عامها  يف  العربية  للثورات 

والرّدات  امل�سارات  تلك  وتقييم  النقا�س  ملوا�سلة  الآتي  العدد 

املختلفة التي تعر�ست وتتعّر�س لها. ونرجو اعتبار هذا الإعالن 

مبثابة دعوة مفتوحة ملن يهّمه الأمر اإىل الكتابة يف هذا املو�سوع.

يف »من باب اأَوىل« توّجه اأروى عبده عثمان ر�سالة موؤثرة اإىل   

اأرامل احلرب اليمنية، فيما يقارن فارع امل�سلمي بني اتفاق الطائف 

النزاعات  اإطاران حلّل  اليمنية مبا هما  اللبناين واملبادرة اخلليجية 

الأهلّية وحدثان فا�سالن يف حياة ال�سعبني اليمني واللبناين.

يف هذا العدد حتتّل الأقالم الن�سائية »الثورات ب�سبابها« يف   

ن�سو�س متنوعة ل تخلو من الزخم واحلّدة والتمّرد.

ودرا�سات  مقالت  �سل�سلة  اأي�سًا  العدد  هذا  يف  ونفتتح   

يعك�س  اِل�رشب«.  خارج  »اإ�سالميون  بعنوان  اأ�سلية  ون�سو�س 

معاك�سني  وفقهاء  ومفكرين  مبوؤلفني  بالتعريف  اهتماَمنا  العنوان 

للتيارات ال�سائدة، اإىل كونهم مل يحظوا مبا يكفي من اهتمام يف 

النقا�سات وال�سجالت اجلارية حاليًا حول الدين وعالقته بالدولة 

واملجتمع. نن�رش يف هذا العدد مقالة للقا�سة وال�سحافية ال�سودانية 

وموؤ�ّس�س  ال�سوداين  املفّكر  عن  اإ�سماعيل  اإدري�س  جناة  ال�سابة 

احلزب اجلمهوري الإ�سالمي حممود حممد طه )١٩٠٩- ١٩٨٥( 

الذي ق�سى اإعدامًا بتهمة الرّدة يف عهد جعفر النمريي لأفكاره 

والقَيمّية.  والجتماعية  ال�سيا�سية  واحلياة  الإ�سالم  يف  اجلريئة 

الكثرية  طه  موؤلفات  اأبرز  اأحد  من  خمتارات  ذلك  بعد  نن�رش 

»الر�سالة الثانية من الإ�سالم«. و�سوف نوا�سل يف الأعداد التالية 

تقدمي درا�سات وخمتارات عن حياة وموؤلفات مفكرين اآخرين ممن 

اختاروا اأن يكونوا »خارج ال�رشب«، بينهم عامل الجتماع واملفّكر 

علي �رشيعتي والإمام املنا�سل حممود الطالقاين الإيرانيان، وعدد 

اآخر من تلك الفئة من املغايرين اجلريئني.

املدينة«  يف  »احلّق  اأجل  من  ن�سالها  »بدايات«  ت�ستاأنف   

مدينة  عن  بكدا�س  ونادين  �سق�سوق  لعبري  م�سرتكة  بدرا�سة 

بريوت يف ذاكرة امل�ستاأجرين القدامى وهم املعّر�سون للت�رشيد 

غندور  مروان  ويقّدم  اجلديد.  الإيجارات  قانون  مبقت�سى 

لفائزين يف م�سابقة معمارية لتخّيل م�سري اآَخر لدالية الرو�سة 

العقاري  املال  راأ�س  عليها  اأطبق  وقد  احلايل  م�سريها  غري 

من  واجلميلة  احليوّية  الف�سحة  تلك  من  املدينة  �سكان  وحَرم 

�ساطئهم وحياتهم امل�سرتكة.

يكتب جون برجر يف »يا عني« عن �ساريل ت�سابلن، »املهّرج«   

العبقرّي الذي يجيد فن ال�سقوط ليوؤّكد لالإن�سان اأّنه ي�ستطيع اأن 

ينه�س اإن�سانًا جديدًا من كّل �سقطة. ول ين�سى برجر، على عادته، 

اأن ي�ستطرد نحو اأحداث معا�رشة كالبطالة والغرقى من �سحايا 

الهجرة الأفريقية والعربية اإىل اأوروبا. جنازف يف هذا العدد اأي�سًا 

ني  بن�رش ن�ّس بالعاّمية اللبنانية هو حما�رشة للمخرج اأحمد ُغ�سَ

يتحدث فيها عن فيلمه الأخري »املرحلة الرابعة« الذي عر�س يف 

بينايل ال�سارقة يف مار�س ــ يونيو من العام املا�سي.

واأعمال  بحياة  العدد  هذا  يف  تعّرف  اأن  »بدايات«  ي�رّش   

كبري فناين املك�سيك واأمريكا الالتينية دييغو ريفريا )١٨٨٦-

١٩٥٧( الذي ا�ستهر بجدارّياته امللحمّية ومبحاولته املبتكرة 

املزاوجَة بني اإحياء الثقافة الأهلية لل�سعب املك�سيكي، العائدة 

اإىل ح�سارات ما قبل ال�ستعمار الإ�سباين، وبني متجيد احلداثة 

الغربّية مبا حملته من اإمكانات العدالة والتقّدم. وكان ريفريا، 

منا�سلني  كاهلو،  فريدا  والن�سوية  الفنانة  زوجته  مثل  مثُله 

ريفريا  عن  والإن�سان.  ال�سعب  بق�سايا  ملتزمني  ي�ساريني 

وموقعه يف الفّن املك�سيكي، تكتب الباحثُة والناقدة املك�سيكية 

اإيرمغالد اأملهاينز، تليها خمتارات من الر�سوم واجلداريات.

الفنانة  تبا�رش  العدد.  هذا  يف  غنّية  الذاكرة  منتجات   

كان  �سورّي  اأٍب  بق�سة  �سريتها  كتابة  عدنان  اإتيل  وال�ساعرة 
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وتروي  العثمانّية،  احلربّية  الكلّية  يف  اأتاتورك  لكمال  زمياًل 

م�ساريع  خلفية  على  يونانية،  اأٍمّ  كنف  يف  والن�ساأة  طفولتها 

اأّما  التق�سيم واحلروب التي متّخ�ست عن ن�سوء تركيا احلديثة. 

الدم�سقية  بطفولته  درعا  اأطفاُل  فيذّكره  الرّي�س  جنيب  ريا�س 

وبحياته ال�سحافية وهو يت�ساءل، يف ن�س بعنوان »غ�سيل كِلى 

اإىل كْليَتيه املتعبتني.  �سوري« عن كيفّية ت�رّشب تراب �سورية 

عداد  يف  ال�رشيعة  وخيبته  جتربته  خفاجي  ع�سام  ويروي 

العام  للعراق  الأمريكي  الغزو  واكبوا  عراقيني  جمموعة خرباء 

�سقوط  بعد  بلدهم  بناء  اإعادة  امل�ساهمة يف  اأمل  على   ،٢٠٠٣

ديكتاتورية �سّدام ح�سني.

راحَلني  واأعمال  حياة  الغياب«  »ح�سور  يف  ن�ستح�رش   

الكاثوليكية  الكني�سة  ابن  املن�رشم.  العام  اأواخر  غادرانا 

وح�سني   )١٩٢٤-٢٠١٥( حّداد  غريغوار  املطران  امل�رشقّية 

للّثورة  التاريخّيني  القادة  اأحد   )١٩٢٦-٢٠١٥( اأحمد  اآيت 

اجلزائرية. يف واحد من اأعمق الن�سو�س مطلع احلرب الأهلّية 

اللبنانية )١٩٧٥-١٩٩٠( يحّذر املطران حّداد من دور تنامي 

امل�سّلحة.  الأهلّية  النزاعات  تفجري  يف  الجتماعية  الفوارق 

مع  قرن  ربع  منذ  »زوايا«  جملة  اأجرتها  مقابلة  ن�رش  ونعيد 

ح�سني اأيت اأحمد يتناول فيها العالقة بني الوطنّية والدميقراطّية 

وحقوق الإن�سان ويقّدم روايته للم�ساألة الأمازيغية وحلّلها يف 

اأحمد  اآيت  ح�سني  اأغم�س  اجلزائرية.  الوطنية  الوحدة  اإطار 

اأمانيه: اعتماد الأمازيغّية  اأغلى  اأن ي�ساهد حتقيق  عينيه دون 

لغة ر�سمّية يف اجلزائر. ولكن �ساءت مفارقة قا�سية اأن يبادر 

الرئي�س اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة اإىل اإقرار هذا املطلب 

الأ�سا�سي بالن�سبة اإىل ق�سم كبري من مواطني اجلزائر، تكرميًا 

ن�سهد  ونحن  حّقًا،  ملعرّب  واإّنه  الوفاة.  بعد  الكبري  للراحل 

عدد  يف  واملطلبية  الجتماعية  كات 
ّ
التحر تفّجر  اإىل  العودة 

النتفا�سات  �سهدت  التي  تلك  فيها  مبا  العربية،  الأقطار  من 

 
ّ
الوطني القائد  الكبريان،  الراحالن  هذان  يلتقي  اأن  الثورية، 

الكاثوليكي  والراهب  اجلزائري،  وال�سرتاكي  والدميقراطي 

اللبناين، العلماين واملجّدد لهوتيًا، على التاأكيد على مركزية 

احلقوق القت�سادّية والجتماعّية والعدالة الجتماعّية.

فيه  يتتّبع  بن�ّس  نظر«  »فيها  زاوية  دّراج  في�سل  ي�سغل   

ي�سّميه  ما  اإىل  ال�ستقالل  عهود  من  العربية  الأنظمة  م�سرية 

وتواري  احلداثة  اإ�سكالّيات  دّراج  ويثري  اخلراب«.  »دولة 

يتاأّمل يف  وهو  ال�ستبداد  بطبائع  التطّبع  تراكم  مع  ال�سيا�سة 

.
ّ
ع�رش الولدات و�سط زخم احلراك الثورّي العربي

للباحث  قّيمًا  موؤّلفًا  جربان  جمال  يراجع  »كتاب«  يف   

الغناء  عن  لمبري،  جان  اليمنّية،  ال�سوؤون  يف  الفرن�سي 

اأ�سئلة  جمموعة  ن�رش  نعيد  والقلم«  »نون  ويف  ال�سنعاين. 

اأدوني�س من مقابلة  ــ  اأحمد �سعيد  ال�ساعر علي  اإىل  موّجهة 

التي  »الكرمل«  ملجلة  بباري�س  طرابل�سي  فواز  معه  اأجراها 

املقابلة  الراحل حممود دروي�س. مل جتد  كان يراأ�س حتريرها 

عليها  اأجوبته  �سحب  ال�ساعر  ر 
ّ
قر اإذ  الن�رش،  اإىل  طريقها 

معتذرًا عن عدم ن�رشها. وملّا كانت الن�سخة الوحيدة لالأجوبة 

نعيد  اأدوني�س،  تزال، يف حوزة  التي كانت، ول  الن�سخة  هي 

هنا ن�رش الأ�سئلة لكونها ما زالت ت�ستحّق التاأمل فيها ب�سدد 

عمومًا.  والرتاث  والثقافة  وال�سعر  ومواقفه،  و�سعره  ال�ساعر 

ون�رش اأ�سئلة هذه املقابلة هو يف الآن ذاته دعوة لأدوني�س لكي 

يفرج عن الأجوبة اأو لالإجابة عن الأ�سئلة من جديد.

يف »ثقافة النا�س للنا�س« درا�سة مبتكرة لنجال جري�ساتي   

خوري عّما يحذف، عند الن�رش، من العّديات ال�سعبية اللبنانية 

على اعتبارها من املمنوعات. وبعد الأخوين الرحباين وزين 

العابدين فوؤاد، نوا�سل التعريف بال�سعر العربي بالعامية بن�رش 

خمتارات من ال�ساعر اللبناين طالل حيدر.

»بدايات«





ماذا حّل   8
بالربيع 
 العريّب؟

مقابلة مع 

جلبري �أ�سقر  

- ندى متى
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ماذا حّل بالربيع العريّب؟

طالبة دكتوراه
يف علم االجتماع،
يف جامعة نيويورك.

ندى مت

باحث وأكادميي لبناين 
يف معهد الدرااست 
الرشقية واالفريقية 
جبامعة لندن،
من مؤلفاته
»الشعب يريد.
حبث جذري يف 
االنتفاضة العربية«، 
.2013

ّيًة يف العالم العريّب. احتّل ماليني الناس الشوارع جلبري االشقر يف 17 كانون األول/ديسمرب، أطلقت رشارُة تونس موجًة ثور
اليمن،  البحرين،  ليبيا،  مرص،  تونس،  شوارع  ومألت  االجتماعّية.  والعدالة  والدميقراطّية  بالكرامة  يطالبون 
وسورية حتّركات مجاهريّية عىل نطاٍق غري مسبوٍق يف التارخي احلديث، وبّدلت الدينامّيات االجتماعّية والسياسّية 
عىل امتداد المنطقة بكاملها. وقد أصبحت سياسُة األمل ممكنًة، لكن، بعد مرور مخس سنواٍت عىل الثورات، 
الثورة المضاّدة المتشّكلة من األنظمة الاسبقة وقوى التطّرف اإلسالمّي قد استعادت المبادرة  إّن قوى  ها 
ّيٍة أسوأ من تلك اليت كانت قامئة  السياسّية، وهي اليوم تتصارع بعنٍف عىل السلطة، فرتزح مرص حتت ديكتاتور

قبل الثورة، بينما جند حروبًا أهلّية قد اندلعت يف سورية وليبيا واليمن. مئات اآلالف ُقتلوا، ونزح الماليني.
كيف ميكن تقييم هذا الوضع؟ ما هي أبرز مالحمه وإمكانّياته؟  

أبرز حمّليل  أحد  األشقر،  األسئلة لدى جلبري  إجابات عىل هذه  لـمجلة »جاكوبني«، حبثت ندى مّت عن   
المنطقة العربّية يف العالم.

جلبري األشقر هو بروفسور يف معهد الدرااست الرشقّية واألفريقّية يف جامعة لندن. وسوف يصدر كتابه   
اجلديد، انتكاسة االنتفاضة العربية. أعراٌض َمَرضّية، يف الربيع.

ة، اأ�رشَت ومنذ البداية اإىل 
ّ
  ملّا انطلقت النتفا�سة العربي

تتخّللها  الن�سال،  الأمد من  اأنها �ستكون �سريورة طويلة 

فرتات النجاح والنكو�س. ما هو تقييمك العام اليوم، بعد 

خم�س �سنواٍت من الثورة؟

القراءة  باأّن  التذكري  من  بّد  ل  النقا�س،  اأطر  لتو�سيح   

 ،
ّ
الغربي الإعالم  يف  خ�سو�سًا  البداية،  يف  �سادت  التي 

النتقالت  من  مرحلًة  تدخل  ة 
ّ
العربي املنطقة  باأّن  اأفادت 

كّل  يف  اأ�سهرًا  اأو  اأ�سابيع  ت�ستغرق  قد  ة، 
ّ
الدميقراطي نحو 

 جديٍد من 
ٍّ
ًا، تب�رّش بع�رٍش اإقليمي

ّ
ًة ن�سبي

ّ
 �سلمي

ّ
بلٍد وت�ستمر

ة.
ّ
ة النتخابي

ّ
الدميقراطي

تبعًا لهذه القراءة، تكون تون�س قد اأجنزت فعليًا انتقالها   

مع �سقوط بن علي، وم�رش مع �سقوط مبارك. كان هناك 

اقتناٌع باأّن النمط ذاته �سينت�رش يف معظم دول املنطقة على 

اأوروبا  �سهدته  ملا  م�سابٍه  ب�سكلٍ  الدومينو،  لعبة  طريقة 

هذه  تلّخ�ست  وقد   .١٩٨٩-١٩٩١ فرتة  يف  ة 
ّ
ال�رشقي

« الذي حّقق انت�سارًا �رشيعًا.
ّ
الروؤية بو�سم »الربيع العربي

ر يفيد باأن »الربيع« اأتى 
ّ
وهي روؤيٌة ا�ستندت اإىل ت�سو  

مّت�سٌل  جيٌل جديٌد   حمله 
ّ
و�سيا�سي ثقايّف  ٍل 

ّ
حتو نتيجة 

والتوا�سل  املعلومات  ات 
ّ
تقني بف�سل  ة 

ّ
العاملي بالثقافة 

اأ�سا�سًا،  ر، كانت النتفا�سات 
ّ
الت�سو لهذا  تبعًا  اجلديدة. 

ة 
ّ
ال�سيا�سي اأجل احلرّية  اإن مل يكن ح�رشّيًا، �رشاعًا من 

ة.
ّ
والدميقراطي

بالطبع، لي�ست هذه الروؤية خارجة متامًا عن ال�سياق.   

فالأبعاد املذكورة هي حكمًا �سمٌة بارزٌة يف الثورة. ولكن، 

اأّن  النقطة املحورّية التي �سّددت عليها منذ البداية هي 

ٌة 
ّ
 اجتماعي

ٌ
اجلذور العميقة لالنتفا�سات يف املنطقة جذور

ًة. ما جرى كان انفجارًا 
ّ
واقت�سادّيٌة، قبل اأن تكون �سيا�سي

ًا 
ّ
ًا يف املقام الأول، حتى ولو اّتخذ طابعًا �سيا�سي

ّ
اجتماعي

 وا�سع النطاق.
ٍّ
كحال اأّي انفجاٍر اجتماعي

 يوؤّكدها كونه 
ّ
ة للحراك الإقليمي

ّ
ة الجتماعي

ّ
فاخللفي  

ال�رشاعات  يف  الرتاكمات  اأبرز  �سهدا  بلدين  من  بداأ 

ال�سنوات  خالل  ة، 
ّ
الطبقي ال�رشاعات  اأي  ة، 

ّ
الجتماعي
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ال�سابقة له: تون�س وم�رش. ومل تكن �سعارات الثورة بحّد 

واحلرّية  ة 
ّ
الدميقراطي على  تقت�رش  فلم  ة، 

ّ
�سيا�سي ذاتها 

ة.
ّ
فح�سب، واإّنا �سملت بو�سوٍح املطالب الجتماعي

املنطقة  يف  الثورة  قراءة  ميكن  الزاوية،  هذه  من   

الثورة  يف  ة 
ّ
كال�سيكي كحالٍة  ة 

ّ
مارك�سي ة 

ّ
حتليلي باأدواٍت 

التنمية  اآفاق  يف  مزمٍن  ان�سداٍد  من  ناجتًة  ة 
ّ
الجتماعي

 
ّ
نو مبعّدلت  عقوٍد،  لثالثة  ة 

ّ
بالعربي الناطقة  املنطقة  ز 

ّ
مي

مرتفعة  بطالٍة  معّدلت  اإىل  اأف�ست  بامتياز  منخف�سة 

ما بني ال�سباب.
ّ
بامتياز، ل�سي

هذه  من  الأمور  لقراءة  خا�ّس  ا�ستعداٍد  على  كنُت   

»م�ساكل  عن  ًا 
ّ
جامعي �سّفًا  �س 

ّ
اأدر كنت  لأّنني  الزاوية 

مدى  اأفريقيا« على  و�سمال  الأو�سط  ال�رشق  التنمية يف 

�سنواٍت عديدة قبل الثورة. كان من الوا�سح بالن�سبة اإيّل 

اأّن ان�سداد التنمية يف املنطقة �سيوؤّدي عاجاًل اأم اآجاًل اإىل 

 كبري.
ٍّ
انفجاٍر اجتماعي

 ١٧ يف  تون�س  يف  بداأ  ما  باكرًا  فُت  و�سّ ولذلك   

عموم  يف  انت�رش  ثم   ،٢٠١٠ الأول/دي�سمرب  كانون 

املنطقة، كبداية �سريورة ثورّية طويلة الأمد. بذلك، كنت 

خالل  تكتمل  ل  للثورة  ٍة 
ّ
تاريخي �سريوراٍت  اإىل  اأحيل 

د�ّسنت  وقد  �سنوات وعقود.  واإنا خالل  واأ�سهر،  اأ�سابيع 

ال�ستقرار  انعدام  من  الأمد  طويلة  مرحلًة  النتفا�سات 

فوراٍت  وهبوٍط،  �سعوٍد  بفرتات  حتمًا   
ّ
�ستمر  

ّ
الإقليمي

على  اأي�سًا  تنطوي  للثورة،  م�ساّدة  وانتكا�ساٍت  ثورّية 

الكثري من العنف.

من  اأطلب  كنت  لأّنني  مت�سائمًا  بدوُت  البداية،  يف   

التي   
ّ
اجلماعي البتهاج  حالة  من  يهداأوا  اأن  النا�س 

 ما زالت يف بداياتها، واأّن 
َ
متّلكتهم، م�سّددًا على اأن الأمور

ما هو على املحّك بالغ التعقيد وال�سعوبة، �سي�ستلزم وقتًا 

ًا. كما اأيّن �سّددت منذ اللحظات 
ّ
طوياًل، ولن يبقى �سلمي

وامل�رشّي جلهة   
ّ
التون�سي ال�سيناريوهني  اأّن  على  الأوىل 

ًا للحاكَمني ل ميكن تكرارهما يف 
ّ
 ن�سبي

ّ
الإ�سقاط ال�سلمي

ات: قلُت ذلك قبل 
ّ
بلداٍن مثل ليبيا و�سورية، اأو يف امللكي

اأن تندلع الثورة يف اأيٍّ من البلَدين الأخريين.

اأن ال�سريورة  اأوؤّكد  اأبدو متفائاًل عندما  اأما الآن، فقد   

الثورّية بعيدٌة عن انتهائها واأدعو النا�س اإىل نف�س الوجوم 

ًا وفاجعًا يف 
ّ
املطبق عليهم. �سحيٌح اأن الو�سع يبدو كارثي

عّدة بلدان: على راأ�سها، طبعًا، �سورية حيث جتري راهنًا 

ماأ�ساٌة هائلة، ولكن اأي�سًا يف اليمن وليبيا وم�رش. اإّل اأّن 

ذلك، رغم كّل �سيء، لي�س النهاية. لن يحّل ال�ستقرار يف 

 
ّ
اجتماعي تغيرٍي  بحدوث  اإّل  الطويل  املدى  على  املنطقة 

 جذرّي.
ّ
و�سيا�سي

 بالتاأكيد. ول ينبع 
ٍّ
باأمٍر حتمي لي�س حدوُث تغيرٍي كهذا   

من  الأزمة  دينامّيات  اإدراك  من  واإنا  التفاوؤل،  من  موقفي 

زال م�رشوعًا.  ما  الأمل  اأّن  والإ�رشار على   ،
ّ
تاريخي منظوٍر 

واحلال اأّن التنبوؤ الوحيد الذي ميكن للمرء اأن يجزم به اإّنا هو 

اأّن املنطقة �ستبقى حمكومًة باملزيد من الكوارث كتلك التي 

راأيناها تنك�ّسف خالل ال�سنتني الأخريتني ب�سكٍل خا�س، طاملا 

 مع 
ّ
 و�سيا�سي

ّ
مل تتبلور �رشوٌط �سيا�سّية ذاتّية لتغيرٍي اجتماعي

بروز قوى �سيا�سّية منّظمة ترفع راية التغيري التقّدمي.

ة 
ّ
  هل لك اأن ت�سف الأ�سباب القت�سادّية والجتماعي

يف  الن�سداد  ذلك  هو  ما  النتفا�سات؟  خلف  تقف  التي 

اآفاق التنمية الذي قاد اإىل الثورة؟

 لقد حّللُت ذلك تف�سياًل يف الف�سلني الأّولني من كتابي 

النمّو  معّدلت  اإىل  نظرِت  فلو  لأوجز،  يريد«.  »ال�سعب 

ة باملقارنة مع كافة 
ّ
القت�سادّي يف املنطقة الناطقة بالعربي

تدّنيها  يفوتك  لن  واآ�سيا،  اأفريقيا  من  الأخرى  املناطق 

الإجمايّل،   
ّ
املحلي الناجت  نّو  معّدلت  كانت  وقد  الكبري. 

ة جدًا.
ّ
 الإجمايّل للفرد، متدني

ّ
خ�سو�سًا نّو الناجت املحلي

قد �سارت عاجزًة  كانت  القت�سادات  اأن  ذلك  يعني   

الذي  الأمر  ال�سّكايّن،  النمو  تنا�سب  وظائف  خلق  عن 

ال�سباب  بطالَتي  خ�سو�سًا  هائلة،  بطالٍة  بن�سب  ب 
ّ
يت�سب

اأعلى  ة 
ّ
بالعربي الناطقة  املنطقة  �سّجلت  وقد  والن�ساء. 

معّدلت البطالة يف العامل خالل العقود الأخرية.

تبعاٍت  املزمن  القت�سادّي  الن�سداد  هذا  اأنتج  وقد   

ة متفّجرة: ل تتجّلى فقط يف البطالة ال�سا�سعة، 
ّ
اجتماعي

ة والتفاوتات 
ّ
واإّنا اأي�سًا يف جملة من الق�سايا الجتماعي

ة ال�سخمة. فاإّن التجاور ما بني مظاهر 
ّ
ة والإقليمي

ّ
املحلي

الرثاء الفاح�س والفقر املدقع قد خلق اإحباطاٍت �سخمة. 

يف  ة 
ّ
النفطي الطفرة  منذ  كثريًا  امل�سكلة  هذه  وتفاقمت 

 يف 
ّ
ال�سوؤال احلقيقي فاإن  اأرّدد دائمًا،  ات. وكما 

ّ
ال�سبعيني

العام ٢٠١١ مل يكن عن �سبب حدوث النفجار بقدر ما 

كان عن �سبب تاأّخره يف احلدوث، نظرًا لتفاقم الرتاكمات 

القابلة لالنفجار.

إنّ التــــــــــــــــــــــــجاور ما بين مظاهر الثراء الفاحش والفقر 
المدقــــــــــــــــــــــــــــع قد خلق إحباطاٍت ضخمة. وتفاقمت 
هذه المشكلة كثيرًا منذ الطفرة النفطية في السبعينيــــــــــات.
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يف  فيكمن  القت�سادّي  الن�سداد  هذا  �سبب  اأّما   

الدول  اأّن  واحلال   .
ّ
العربي ال�سياق  ة يف 

ّ
النيوليربالي اآثار 

باعتناق  بداأت  العامل،  بلدان  معظم  مثل  مثلها  ة، 
ّ
العربي

اإىل  ذلك  وقاد  ات. 
ّ
ال�سبعيني يف  النيوليربايّل  النموذج 

 لنفقات الدولة يف القت�ساد. فبح�سب 
ّ
تقلي�ٍس تدريجي

تعوي�س   
ّ
يتم اأن  ينبغي  كان  ة، 

ّ
النيوليربالي العقيدة 

ل قطاٍع خا�ّس ُمنحت 
َ
انح�سار ا�ستثمارات الدولة من ِقب

له حوافز عّدة.

اخلا�ّس  القطاع  يقوده  نّو  من  النموذج  هذا  جنح  وقد   

يف بع�س البلدان ذات �رشوٍط مالئمة، كما كانت احلال يف 

الت�سيلي اأو تركيا اأو الهند، ولو بكلفٍة اجتماعّية عالية. اإّل 

ـ ب�سبب طبيعة الدولة. اأّنه ما كان لينجح يف املنطقة العربّيةـ 

بني  ما  ة جتمع 
ّ
العربي الدول  العظمى من  الغالبية  فاإّن   

ة، اأي دول ُت�سّكل فيها الريوع )من 
ّ
�ِسَمتني: هي دوٌل ريعي

ة( جزءًا كبريًا 
ّ
الإ�سرتاتيجي الوظائف  اأو  ة 

ّ
الطبيعي املوارد 

ٍم يرتاوح  لَّ
ُ
من مدخول الدولة، وهي دوٌل تتمو�سع على �س

ة 
ّ
واخلا�سي ة«، 

ّ
مرياثي و»النيو  ة« 

ّ
املرياثي »الدولة  بني  ما 

ب�سكل  »مرياثية«  دوٍل  لّب  وجوُد  هي  الأبرز  ة 
ّ
العربي

على  حاكمة،  جماعٌة  عمليًا  »متتلكها«  دول  اأي  كامل، 

عك�س »الدولة احلديثة« حيث ل يتعّدى اأع�ساء الطاقم 

احلاكم �سفة املوّظفني لدى الدولة. هذه ال�سمات جمعاء 

 
ّ
ال�سيا�سي التحديد  »هيمنة  �سّميته  ملا  قادت  التي  هي 

لتوّجهات الن�ساط القت�سادّي«.

ة 
ّ
الإقليمي ة 

ّ
ال�سيا�سي الأو�ساع  ذلك  اإىل  اأ�سفِت  اإذا   

يكن  مل  اأّنه  تفهمني  حاّد،  ا�ستقرار  وانعدام  نزاع  من 

ممكنًا باأّي �سكل من الأ�سكال اأن ي�سبح القطاع اخلا�س 

ون اأن 
ّ
كًا ملعجزاٍت اقت�سادّية مثلما اأراد النيوليربالي

ّ
حمر

على  قائمًا  حمدودًا،  اخلا�ّس  ال�ستثمار  فبقي  يوؤمنوا، 

ومل  ال�رشيع.  الربح  نحو  هًا  وموجَّ معظمه  يف  امل�ساربة 

القطاع  ا�ستثمارات  اأفول  عن  اخلا�س  القطاع  �س 
ّ
يعو

نحٍو  على  النيوليربايّل  النموذج  فف�سل  وركودها،  العام 

ة.
ّ
بائ�س يف املنطقة العربي

ي�سري ذلك كّله اإىل حقيقة اأن الثورة اأتت نتيجة اأزمٍة   

ًة اأو دورّيًة، واأنها لي�ست �سريورة 
ّ
بنيوّيٍة، ولي�ست عر�سي

من  طويلًة  مرحلًة  ج 
ّ
لتتو تاأتي  ة، 

ّ
الدميقراطي اإىل  انتقال 

التنمية، كما حدث يف بع�س البلدان »النا�سئة«، واإنا هي 

ة فهي اأّن بلدان 
ّ
نتيجة ان�سداٍد مزمن. اأما اخلال�سة املنطقي

ة 
ّ
املنطقة حتتاج اإىل تغيرٍي جذرّي يطاول بنيتها الجتماعي

ة من اأجل تذليل الن�سداد.
ّ
ــ ال�سيا�سي

واأما اإزالة راأ�س جبل اجلليد، كاإزالة بن علي اأو مبارك   

تنهي ال�سطرابات.  اأن  بو�سعها  فلم يكن  وحا�سيتيهما، 

من هنا اأتى تركيزي منذ البداية على الأمد طويل، وعلى 

التي  »الثورة«  عن  ز 
ّ
يتمي كمفهوٍم  الثورّية«  »ال�سريورة 

ظّن الكثريون اأنها انتهت مع �سقوط امل�ستبّد.

 كيف متّت ترجمة ال�سعوبات القت�سادّية والتحّديات 

التغيري،  تن�سد  النطاق  وا�سعة  حركاٍت  يف  التنموّية 

كالبطالة  ال�سعوبات،  م�ستوى  هو  هل  كالنتفا�سات؟ 

اإّن  تقول  لذلك  امل�ساّدة  احلّجة  الفرق؟  الذي �سنع  مثاًل، 

ال�سعوبات القت�سادّية والتحّديات التنموّية موجودٌة يف 

 وبلداٍن اأخرى منذ فرتاٍت طويلة، ومع ذلك 
ّ
العامل العربي

مل تُقد اإىل ثورات.

هنا  ف  نو�سّ لأننا  حّقًا  م�سادة  حّجة  هذه  لي�ست   

ان�سدادًا تفاقمت حاله على مدى ثالثة عقود. هذا يوؤّدي 

يكن  مل  البطالة.  كتلة  ازدياد  اأحدها  ة، 
ّ
تراكمي اآثاٍر  اإىل 

ًا خالل هذه الفرتة، بل ازداد حتى 
ّ
معّدل البطالة م�ستقر

وعند  ال�سنوات.  من  عدٍد  بعد  جدًا  مرتفعًا  م�ستوًى  بلغ 

لالن�سداد   
ّ
الرتاكمي  

ّ
الجتماعي الأثر  مييل  نة، 

ّ
معي نقطٍة 

املقفلة  الأنظمة  يف  انفجاٍر  اإحداث  اإىل  القت�سادّي 

باإحكام. هذا من ناحية.

العوامل  من  عدٌد  اأي�سًا  هناك  الأخرى،  الناحية  من   

ُت 
ْ
ا�ستعر وقد  النفجار.  حتديد  يف  تدّخلت  ة 

ّ
ال�سيا�سي

»التحديد  مفهوم  األتو�سري  لوي�س   
ّ
املارك�سي املفّكر  من 

ة. فالنفجار 
ّ
قًا على الأحداث التاريخي

ّ
الت�سافرّي« مطب

عددًا  اأن  مبعنى  مت�سافرة  حتديدات  من  ناجتًا  كان  لدينا 

ة تدّخلت فيه لتن�ساف اإىل العوامل 
ّ
من العوامل ال�سيا�سي

ة والقت�سادّية البنيوّية.
ّ
الجتماعي

اأثر  اأحد هذه العوامل، على �سبيل املثال، يتمّثل يف   

ة يف املنطقة جلهة زعزعة ال�ستقرار، 
ّ
احلروب الإمربيالي

عة التقت 
ّ
وبالأخ�س احتالل العراق. هذه العوامل املتنو

لتنتج انفجارًا ثوريًا عظيمًا.

لم يكن ممكنًا بأيّ شكل من األشكال أن يصبح القطاع الخاص 
محرّكًا لمعجزاٍت اقتصادية مثلما أراد النيوليبراليون أن يؤمنوا، 

فبقي االستثمار الخاصّ محدودًا، قائمًا على المضاربة في 
معظمه وموجهًا نحو الربح السريع. ولم يعوّض القطاع الخاص 

عن أفول استثمارات القطاع العام وركودها، ففشل النموذج 
النيوليبراليّ على نحٍو بائس في المنطقة العربية.
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العوامل  ذاته:  الثقل  منها  لكلٍّ  لي�س  ولكن،   

اأّن  اإّل  ًة، 
ّ
اأهمي الأكرث  هي  والقت�سادّية  ة 

ّ
الجتماعي

ت�سافر العوامل كافة اأتى متفّجرًا على نحٍو خا�ّس.

هذه  تنظيم  يف  دورًا  اأّدت  ة 
ّ
اجتماعي جماعاٍت  اأّي   

نة 
ّ
معي ٍة 

ّ
طبقي ٍة 

ّ
خلفي من  املنّظمون  اأتى  هل  الثورات؟ 

ة؟
ّ
وملاذا؟ هل ُوِجدت اختالفاٌت بني البلدان العربي

 ُوِجدت اختالفاٌت، بالطبع، ولكن توجد اأي�سًا بع�س 

ال�سمات امل�سرتكة يف هذا ال�سدد. َدِعني اأبداأ بالأخرية. 

جمموعٍة  قبل  من  ُتقاد  بو�سفها  احلركَة  الإعالُم  ر 
ّ
�سو

والذين  الإنرتنت،  ا�ستخدام  يف  البارعني  ال�سباب  من 

التوا�سل  و�سائل  عرب  بينهم  ما  يف  �سبكاٍت  �سّكلوا 

ا�سم  النتفا�سات  على  اأُطلق  اأنه  حتى  ة، 
ّ
الجتماعي

»ثورات الفي�س بوك«.

جانٌب  لكّنه  متامًا،  باخلاطئ  هذا  لي�س  اأي�سًا،  هنا   

واحٌد فقط من احلقيقة. فقد كان هناك فعاًل بني منّظمي 

�سبكات  عرب  ببع�سهم  مّت�سلون  ان 
ّ
�سب النتفا�سات 

تنظيم  اأّدوا دورًا حمورّيًا يف  . وقد 
ّ
التوا�سل الجتماعي

اخلليج،  اإىل  املحيط  من  املمتّدة  وامل�سريات  التظاهرات 

ومن املغرب اإىل �سورية.

ولكن، كانت هناك اأي�سًا قوى اأخرى اأعارها الإعالم   

اهتمامًا اأقّل بكثري. وهي تظهر بال�رشورة اإذا �ساألِت: ملاذا 

كانت  وملاذا  تون�س  اأّوًل يف  ن�رشًا  النتفا�سات  حّققت 

اإذا  الطريق؟  البلدان  الثاين، ملاذا �سّق هذان  البلد  م�رش 

اأن  يفوتِك  اأن  ميكن  ل  بجدّية،  امل�ساألة  هذه  ا�ستق�سيِت 

ة 
ّ
تالحظي �سمًة م�سرتكًة بني البلدين املذكورين هي اأهمي

احلركة العّمالية فيهما.

حركًة  املنطقة  يف  وحدها  تون�س  لدى  اأن  واحلال   

ال�ستقالل  من  درجٍة  على  حتوز  قوّيًة  منّظمًة  ًة 
ّ
الي

ّ
عم

يف  منخرطة  ع�سوية  وجود  يتيح  مبا  احلكومة،  عن 

والقيادات  القواعد  م�ستوى  على   
ّ
الطبقي ال�رشاع 

الو�سطى واملحّلية.

من  فريدة  منّظمة  لل�سغل   
ّ
التون�سي العاّم  الحتاد   

 
ّ
تون�س الجتماعي تاريخ  اأّدت دورًا حمورّيًا يف  نوعها، 

الو�سطى  قياداتها  بني  دائمًا  هناك  وكان   .
ّ
وال�سيا�سي

الكثري من الي�سارّيني. وقد لعب الحتاد العام دور املنّظم 

ر. فلوله، 
ّ
 لالنتفا�سة يف تون�س منذ بداأت تتطو

ّ
احلقيقي

تلك  مبثل  اأحرزته  الذي  الن�رش  لتحّقق  احلركة  ملا كانت 

املّدة الق�سرية التي قّلت عن ال�سهر الواحد.

 لل�سغل يف تنظيم 
ّ
وقد خا�س الحتاد العام التون�سي  

املعّلمني،  نقابة  مثل  فروعه،  بع�س  من  ب�سغط  احلركة 

ة دورًا 
ّ
ة دفٍع كبرية. واأّدت فروع الحتاد املحلي

ّ
ها بقو واأمدَّ

حمورّيًا يف املناطق التي �سهدت بدء انت�سار النتفا�سة، 

فدفعت تاليًا بقيادة الحتاد العام لتلحق باملعركة.

الٍة، 
ّ
جو عاّمٍة  اإ�رشاباٍت  بتنظيم  العام  الحتاد  بداأ   

ّ
ثم  

هرب  الذي  اليوم  اأّن  واحلال  الأخرى.  تلو  منطقٍة  يف 

الثاين/يناير  كانون   ١٤ يوم  تون�س،  من  علي  بن  فيه 

العام  الذي و�سل فيه الإ�رشاب  اليوم  ٢٠١١، كان هو 

املنّظم  الواقع،  يف  اإذًا،  هو  العام  فالحتاد  العا�سمة.  اإىل 

 لالنتفا�سة يف تون�س.
ّ
احلقيقي

العام  لالحتاد  مرادٌف  م�رش  يف  يوجد  ل  ولالأ�سف،   

 لل�سغل: فحركة العّمال املنّظمة هي حتت �سيطرة 
ّ
التون�سي

احلكومة، با�ستثناء بع�س النقابات امل�ستقّلة التي كانت ل 

تزال حديثة العهد وحمدودة العدد ملّا قامت النتفا�سة. 

ة.
ّ
عو�سًا عنها، قاد احلركة ائتالٌف من القوى ال�سيا�سي

 بالتاأكيد، ولكن من 
ٌ
وكان لنا�سطي »في�س بوك« دور  

ال�سخف حقًا اختزال الثورة امل�رشّية ب�سخ�س وائل غنيم 

 الذي 
ّ
ــ رئي�س ق�سم الت�سويق يف فرع »غوغل« الإقليمي

مقيمًا  بوك« �سهرية ومل يكن حتى  »في�س  اأن�ساأ �سفحة 

 
ّ
الأهم ة 

ّ
كال�سخ�سي ــ وت�سويره   

ّ
دبي واإنا يف  يف م�رش، 

يف الثورة، مثلما فعل الإعالم لفرتٍة.

مل تدُع اإىل تظاهراٍت حا�سدة يف ٢٥ كانون الثاين/  

دعا  واإنا  �سواها،  دون  ٌة 
ّ
افرتا�سي �سبكٌة   ٢٠١١ يناير 

و�ساركت  ة. 
ّ
حقيقي ة 

ّ
�سيا�سي ة 

ّ
قو  ١٧ من  ائتالف  اإليها 

ٌة نا�سطٌة على الأر�س. 
ّ
ٌة حقيقي

ّ
يف احل�سد �سبكاٌت �سيا�سي

ة 
ّ
 م�سرييٌّ يف جتهيز الأر�سي

ٌ
هذا وكان حلركة العّمال دور

للثورة، وتلك نقطٌة حا�سمة. فقد اأتى النفجار يف م�رش 

تتويجًا خلم�س �سنواٍت �سهدت موجًة عارمًة من الن�سال 

ة يف تاريخ البلد.
ّ
العّمايّل، هي الأكرث اأهمي

بلغت تلك املوجة ذروتها يف ٢٠٠٧ ــ ٢٠٠٨ لكّنها   

حافظت على م�ستوى مرتفع حتى ٢٠١١. وخالل الثورة 

نف�سها، يف مطلع �سباط/فرباير، دخلت الطبقة العاملة يف 

دائرة ال�رشاع: مئات األوف العّمال اأعلنوا الإ�رشاب ما اأن 

دعت احلكومة اإىل ا�ستئناف العمل. وكان لهذه املوجة من 

 فّعاٌل يف تعجيل �سقوط مبارك.
ٌ
الإ�رشابات دور

ة التي اأّدت دورًا حمورّيًا يف 
ّ
تلك هي القوى احلقيقي  

 
ٌ
دور للعّمال  كان  اأي�سًا،  البحرين  ويف  وتون�س.  م�رش 

حمورّي مّت اإغفاله متامًا. يف البحرين، كما يف تون�س، حركٌة 

ًة تاأثريّية من 
ّ
عّماليٌة منّظمُة وم�ستقّلة، ولو كانت اأقّل قو

الأهّمية خالل  بالغ  اأّدت دورًا  لكنها  ة، 
ّ
التون�سي نظريتها 

املرحلة الأوىل من الثورة يف تنظيم الإ�رشاب العام.



بدايات  �لعدد 13 | �ستاء 122016

وقد مت قمع حركة العّمال البحرينيّني بق�سوة، لي�س فقط   

 للعّمال. وحتى يف 
ّ
ًا بل اأي�سًا عرب الت�رشيح اجلماعي �سيا�سيّ

اليمن، �سبقت النتفا�سة موجٌة من الإ�رشابات العّماليّة.

يف املقابل، وب�سبب احلكومات الديكتاتورّية للغاية،   

ليبيا جماعاٌت  اأو  �سورية  مثل  بلدان  توجد يف  تكن  مل 

ة. وقد 
ّ
اجتماعي اأو حتى  ًة كانت 

ّ
�سيا�سي م�ستقّلة،  منّظمة 

املنفى  يف  يعي�سون  ني 
ّ
ال�سيا�سي املعار�سني  معظم  كان 

بعدما عانوا القمع الرهيب يف الوطن ــ كما جرى عدٌد 

اأما  املعار�سني حتى يف اخلارج.  من الغتيالت طاولت 

من بقي يف �سورية من معار�سي النظام فكانوا حتت رقابٍة 

�سديدة، ل ي�سعهم اخلو�س يف اأّي حركٍة وا�سعة النطاق.

حا�سمًا  دورًا  الإنرتنت  �سبكات  اأّدت  ال�سبب،  لهذا   

التي  بلداٍن كهذه. يف �سورية، خالل املرحلة الأوىل  يف 

النتفا�سة  تنظيم  على  اأ�رشفت  اأ�سهٍر،  ب�سعة  ا�ستمرت 

 
ّ
اأ�سا�سي ات«( م�سّكلة على نحو 

ّ
جلان تن�سيق )»التن�سيقي

من ال�سباب بوا�سطة �سبكات الإنرتنت.

ة يف 
ّ
ة وال�سيا�سي

ّ
هكذا، فبح�سب الظروف الجتماعي  

خمتلفة  ة 
ّ
و�سيا�سي ة 

ّ
اجتماعي عوامل  ا�سرتكت  بلد،  كّل 

يف تنظيم الثورة.

لنعد   
ّ
ثم وتون�س،  م�رش  على  كثب  عن  نظرًة  فلنلِق   

تف�سري  يرف�س  اأن  للمرء  ميكن  �سورية.  اإىل  بعدهما 

النخب  �سفوف  يف  لن�سقاقات  كنتيجٍة  النتفا�سة 

�سهدت  قد  م�رش  لكّن  ة، 
ّ
العربي البلدان  يف  احلاكمة 

ة النا�سئة من 
ّ
توّترات مت�ساعدة ما بني النخب النيوليربالي

جهة، وما ُي�سار اإليه عادًة بحر�س مبارك القدمي والنخب 

م هذه التوّترات؟ 
ّ
الع�سكرّية من اجلهة الأخرى. فكيف تقي

اأنها  ترى  وهل  النتفا�سات،  يف  اأّثرت  اأنها  تظن  هل 

 نتيجة تنامي الدور 
ّ
ت�سري اإىل منحى عاّم يف العامل العربي

 الذي يلعبه الراأ�سمال اخلا�س؟
ّ
ال�سيا�سي

من  الكثري  فيها  ّخ  و�سُ ت�سخيمها،  مّت  ال�سمات  هذه   

ة 
ّ
التفكري بالأماين القائم على عقيدٍة يف العلوم ال�سيا�سي

يف  احلا�سم  العامل  هي  الو�سطى  الطبقة  باأن  تفيد 

البداية  �سمعنا يف  ما  كثريًا  ولذلك،   .
ّ
الدميقراطي التغيري 

بالغرب.  املتاأثرة  الو�سطى  الطبقة  تقودها  الثورات  اأّن 

ة 
ّ
ة العظمى من الربجوازّية النيوليربالي

ّ
واحلقيقة اأن الغالبي

ات النتفا�سة.
ّ
كانت �سديدة اخلوف من دينامي

مثل  بلداٍن  يف  اأع�سائها  ببع�س  الأمر  انتهى  واإذا   

ل من احلاكم، فذلك لأّن احلاكم  تون�س اأو م�رش اإىل التن�سّ

اأ�سحى عبئًا. اإّل اأّنهم فعلوا ذلك اأ�سا�سًا من اأجل احلفاظ 

ة 
ّ
الراأ�سمالي الطبقة  اأع�ساء  بع�س  قام  واإذا  الدولة.  على 
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�سبيل  على  م�رش  يف  �سوير�س  كنجيب  ة، 
ّ
النيوليربالي

باملعنى  ني 
ّ
كليربالي بانتهازّيٍة  اأنف�سهم  بتقدمي  املثال، 

، فاإّن الكتلة العظمى من النخبة القت�سادّية مل 
ّ
ال�سيا�سي

تدعم الثورة.

ل اجلي�س وجزٌء وا�سٌع  يف كلٍّ من تون�س وم�رش، تو�سّ  

التخّل�س من  باأن عليهم  اإىل القتناع  الدولة  من جهاز 

الرئي�س لكي يحولوا دون ا�ستمرار الثورة وجتّذرها. وقد 

ن�سي النا�س اأن ١١ �سباط/فرباير ٢٠١١ يف م�رش كان 

انقالبًا ع�سكرّيًا بقدر ما كان ٣٠ متّوز/يوليو ٢٠١٣. وقد 

ة 
ّ
ات امل�سّلحة، يف املر

ّ
نّفذ النقالبني املجل�س الأعلى للقو

الأوىل بقيادة حممد طنطاوي ويف الثانية بقيادة الرئي�س 

احلايّل عبد الفّتاح ال�سي�سي. وقد �سادر النقالبان احلراك 

 العارم.
ّ
ال�سعبي

 يتحّجج بع�س النا�س بوجود قلٍق بني النخب الع�سكرّية 

يف م�رش وبني ابن مبارك، جمال، الذي اأحاطت به اآنذاك 

ٍة متزايدٍة. هل ترى لذلك اأّي اأثٍر 
ّ
نخٌب اقت�سادّية ذات قو

يف النتفا�سة؟

 كانت هناك بالتاأكيد توّترات يف م�رش بني اجلي�س من 

جهة وجمال مبارك وحميطه من اجلهة الأخرى. كانوا يف 

موؤ�س�سٌة  اأي�سًا  هو  فاجلي�س يف م�رش  يتناف�سون،  الواقع 

 كتلة م�سالح 
ّ
اقت�سادّيٌة: اإنه، يف الواقع وبفرٍق �سا�سع، اأهم

اقت�سادّية يف البلد.

الن�ساط  اأ�سكال  كاّفة  يف   
ٌ
دور امل�سّلحة  ات 

ّ
للقو  

وهي  الع�سكرّية.  بال�سوؤون  �سلة  ذات  غري  القت�سادّي 

بع�س  تناف�س  كبرية،  قاب�سة  �رشكة  كاأنها  ف 
ّ
تت�رش

لنف�سها  تطالب  بينما  ــ  ل�سواهم  العقود  ومتنح  املقاولني 

بحّق الأولوّية يف كافة عقود الدولة.

ات امل�سّلحة وجمال 
ّ
وقد ا�ستفحلت التوّترات بني القو  

ته توريث ال�سلطة لبنه. 
ّ
 ح�سني مبارك عن ني

ّ
مبارك ملّا عرب

بطبيعة  متامًا،  التوريث  عار�ست  قد  امل�سّلحة  ات 
ّ
فالقو

تقليدًا  يعاك�س  �سوف  كان  التوريث  اأّن  ما 
ّ
�سي ل  احلال، 

ل الع�سكريني. 
َ
قدميًا يف حكم اجلمهورّية امل�رشّية من ِقب

فبعد نا�رش، حكم ال�سادات ومبارك الآتيان بدورهما من 

املوؤ�س�سة الع�سكرّية.

�سميم  يف  تكن  مل  جميعها  التوّترات  هذه  اأن  اإّل   

ًة 
ّ
لقد �سّكلت خلفي الأ�سكال.  باأّي �سكٍل من  النتفا�سة 

الثورة فقد  اأّما  الهرم،  اأعلى  التي ح�سلت يف  ات 
ّ

للتغري

داخل  َتنتج قطعًا عن �رشاع  املجتمع ومل  قعر  اأتت من 

النخبة.

لعبًا  العّمالية  احلركة  حّلت  الأخرية،  الآونة  يف   

ويجوز  تون�س.  م�ستقبل  حول  املفاو�سات  يف  ًا 
ّ
اأ�سا�سي

ة يف العام ٢٠١٢ 
ّ
العتقاد اأّن ت�ساعد الن�سالت العّمالي

ًا انقالب العام ٢٠١٣. مل تكن غاية 
ّ
 جزئي

ّ
يف م�رش يف�رش

واإنا  فح�سب،  امل�سلمني  الإخوان  ي�سحق  اأن  ال�سي�سي 

وال�سطرابات  امل�ستمر  التجّذر  ينهي  لأن  اأي�سًا  �سعى 

العام  ذروتها يف مطلع  بلغت  التي  املتزايدة  الجتماعية 

اآنذاك(. كيف وملاذا  )الرئي�س  ٢٠١٣ �سد حممد مر�سي 

اأّدى العّمال يف م�رش وتون�س اأدوارًا خمتلفة؟

ل  اأّنه  املوؤ�سف  من  اآنفًا،  ذكرُت  وكما  بدء،  ذي  بادئ   

لل�سغل،   
ّ
التون�سي العام  لالحتاد  م�رشّي  مرادٌف  يوجد 

ة 
ّ
العّمالي احلركة  على  كامٍل  بنحو  �سيطرت  الدولة  لأّن 

ومع  العام ٢٠١١.  وحتى  النا�رش  عبد  عهد جمال  منذ 

خالل  م�ستقّلة  ة 
ّ
عّمالي حركٍة  بوادر  ظهور  �سهدنا  اأّننا 

ال�سنوات القليلة التي �سبقت الثورة يف م�رش، اإّل اأّنها مل 

ة.
ّ
حتّقق �سيئًا يتيح مقارنتها ولو عن بعد باحلركة التون�سي

يف  رئي�سيًا  دورًا  اأّدت  العاملة  الطبقة  اأّن  �سحيٌح   

بينما  منّظمٌة  عاملٌة  طبقٌة  اأحدهما،  يف  لكنها،  البلدين، 

كانت يف البلد الثاين، ول تزال، طبقًة عاملًة غري منّظمة 

معظمها  اإ�رشاباٍت  عن  عبارة  هناك  لديِك  ما  مبجملها: 

 .
ّ
حملي م�ستوى  على  تنظيمها  يتم  القانون  عن  خارجة 

وكان الأبرز ٢٤ األفًا من عامالت وعّمال الغزل والن�سيج 

ال�رشاع  طليعة  �سّكلوا  م�رش،  يف  الكربى  املحّلة  يف 

يومنا هذا. يف كّل  الثورة وحتى  قبل   يف م�رش 
ّ
الطبقي

حلظٍة حمورّية، وقفوا يف اخلط الأّول.

وم�ستقّلة  منّظمة  ة 
ّ
عّمالي حركة  لغياب  يبقى  ولكن،   

ًا على �سعيد م�رش مبجملها تبعاٌت �سخمة، فوجود 
ّ
طبقي

 
ّ
الرئي�سي العامل  هو  لل�سغل   

ّ
التون�سي العام  الحتاد 

 خمتلفًا يف تون�س 
ً
الذي اأتاح لالأحداث اأن ت�سلك منحى

تون�س  الع�سكرّي:  احلكم  تقاليد  غياب  اإىل  اإ�سافة  ــ 

، لكنها مل تكن 
ّ
ة حتت �سلطة بن علي

ّ
كانت دولة بولي�سي

ديكتاتورّيًة ع�سكرّية.

 
ّ
الن�سبي اخلروج  ــ  املت�سافرين  العاملني  هذين  اإّن   

ة املنّظمة ــ 
ّ
ة احلركة العمالي

ّ
للجي�س عن ال�سيا�سة واأهمي

هذا  على  دوٍر  اأداء  على  ة 
ّ
العّمالي احلركة  قدرة  ان 

ّ
يف�رش

ة.
ّ
القدر من املركزّية يف الأحداث التون�سي

ًة ثورّيًة. �سار الي�سار 
ّ
مع ذلك، لي�ست هي حركًة عّمالي  

ة العظمى لي�ست 
ّ
مهيمنًا داخلها منذ ٢٠١١، لكّن الغالبي

 
ّ
الأ�سا�سي القت�سادّي  الن�سال  الحتاد  يقود  ة. 

ّ
راديكالي

ة لل�سلطة.
ّ
لكنه ل يطمح اإىل تغيري الطبيعة الطبقي

اإيجاد ت�سويٍة  لهذا ال�سبب، ي�سعى الحتاد العام اإىل   
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الو�سيط  دور  اأّدى  وقد  الدولة،  ومع  العمل  اأرباب  مع 

َتي الثورة امل�ساّدة يف البلد ــ النظام 
ّ
 ما بني قو

ّ
التوفيقي

الن�سال �سّدهما  ــ بدًل من  ة 
ّ
ال�سابق واحلركة الإ�سالمي

 اجلذرّي. وياأتي منح الحتاد 
ّ
من اأجل التغيري الجتماعي

العمل  اأرباب  نقابة  مع  بالت�سارك  لل�سالم  نوبل  جائزة 

ليكون موؤ�رّشًا ذا دللٍة يف هذا ال�سدد.

ة 
ّ
الغربي ة 

ّ
ال�ست�رشاقي النظر  وجهة  ومن  ذلك،  مع   

باأّنه   
ّ
التون�سي  »

ّ
الدميقراطي »ال�ستثناء   

َّ
ُيف�رش ال�سائدة، 

النظرة  هذه  اأ�سحاب  َب 
َ

لن�س اخلجل،  ولول  »ثقايّف«. 

« لنب علي نف�سه!
ّ
الف�سل يف »ال�ستثناء الدميقراطي

اإنا  والوحيد   
ّ
احلقيقي  

ّ
التون�سي ال�ستثناء  اأن  بيد   

ة 
ّ
العّمالي احلركة  هذه  لل�سغل،   

ّ
التون�سي العام  الحتاد  هو 

املنّظمة، القوّية وامل�ستقّلة. ويوؤّكد ذلك اأن العامل الأكرث 

ة لي�س »الطبقة الو�سطى« مثلما 
ّ
ح�سمًا من اأجل الدميقراطي

ة.
ّ
ة الربجوازّية، واإنا احلركة العّمالي

ّ
ترى العلوم ال�سيا�سي

واملعيار الأ�سّد دّقة يف الدميقراطّية ال�سيا�سّية اإنا هو، يف   

الواقع، احرتام حقوق العّمال ووجود حركة عّمالّية م�ستقّلة. 

ميكنِك اأن جتدي العديد من البلدان التي تزدهر فيها »الطبقة 

الو�سطى« حتت نظاٍم ديكتاتورّي، لكّنِك لن جتدي اأبدًا حركًة 

عّمالّيًة م�ستقّلة بذاتها يف ظّل �رشوٍط ديكتاتورّية.

ة، 
ّ
 الثورة امل�ساّدة انت�رشت تقريبًا يف كافة البالد العربي

مل  ني 
ّ
التون�سي اأن  ومع  القول.  اأمكن  اإذا  تون�س  با�ستثناء 

ة اللتني يتوقون 
ّ
ة والعدالة الجتماعي

ّ
يحّققوا بعد الدميقراطي

ة حتّدي مراكز القوى.
ّ
اإليهما، تبقى على الأقل اإمكاني

 اأخ�سى اأّن تون�س لي�ست ا�ستثناًء يف مّد الثورة امل�ساّدة 

يف املنطقة. وهي تعي�س مرحلًة من الثورة امل�ساّدة، ولو 

عودًة  ت�سهد  تون�س  �سواها.  من  بكثري  اعتداًل  اأكرث 

ة لرجال النظام القدمي.
ّ
جماعي

 احلايل هو ذاته ــ عدا عن 
ّ
ينتمي الرئي�س التون�سي  

زميبابوي  موغابي يف  بعد  �سّنًا  العامل  روؤ�ساء  اأكرب  كونه 

احلكم  اإىل  و�سل  كونه  مع  وبتناق�ٍس  اإنكلرتا،  وملكة 

القدمي.  النظام  اإىل  ــ  ٍة« 
ّ
�سبابي »ثورٍة  نتيجة  فر�سيًا 

بعيد  حدٍّ  اإىل  هو،  تون�س  يف  اجلديد  ال�سائد  واحلزب 

منّقحٌة من  ن�سخٌة  ــ  بعيد  اإىل حدٍّ  واإنا  لي�س ح�رشًا  ــ 

احلزب احلاكم يف النظام ال�سابق.

كّله  ذلك  فاإّن  م�رش،  يف  احلال  عك�س  على  ولكن،   

ة. الفارق احلا�سم هنا 
ّ
يجري بطريقٍة اأكرث �سال�سًة و�سلمي

الن�سخة  هذه  بني  ائتالٌف  اليوم  يحكمها  تون�س  اأّن  هو 

املعادل  النه�سة«،  و»حزب  القدمي  النظام  من  املجّددة 

 جلماعة »الإخوان امل�سلمني« امل�رشّية مع اأّنه ل 
ّ
التون�سي

تها.
ّ
ميتلك قو

الثورة  جناحا  فيه  يلتقي  خمتلف،  �سيناريو  اإّنه   

بعينه  وهو  يتحاربا،  اأن  من  بدًل  ائتالٍف  �سمن  امل�ساّدة 

اأن  ة 
ّ
الأمريكي املّتحدة  الوليات  تتمّنى  الذي  ال�سيناريو 

الأنظمة  بني  ائتالٍف  بكاملها:  املنطقة  لي�سمل  ميتّد  تراه 

متّثلها  املعتدلة  باملعار�سات  ي�سّمى  وما  املرمّمة  ال�سابقة 

.
ّ
فروع »الإخوان امل�سلمني« على امل�ستوى الإقليمي

الكثريين  موقف  يرتبك  ملاذا  �سورية.  اإىل  فلننتقل   

�سديد  ال�سورّي  النظام  �سورية؟  جتاه   
ّ
العاملي الي�سار  يف 

ال�سورّية  الثورة  حتَظ  مل  ذلك،  ومع  ة، 
ّ
والطائفي ة 

ّ
القمعي

بالدعم الذي فاز به الآخرون.

 اأظّنهم ي�ستندون يف ذلك اإىل اأفكاٍر خاطئٍة اأتت كرّد فعٍل 

تاريخ  يعرفون  الذين ل  اأولئك  ة. 
ّ
الأمريكي احلكومة  �سّد 

ومع  اإيران  مع  ال�سورّي  النظام  اأّن حتالف  يظّنون  املنطقة 

ة 
ّ
 عن كونه معاديًا لل�سهيوني

ٌ
»حزب الله« يف لبنان ناجم

ة. وترّوج اأي�سًا اأجهزة دعاية النظام ال�سورّي 
ّ
والإمربيالي

لهذه ال�سورة ذاتها. يف اأواخر كانون الثاين/يناير ٢٠١١، 

»وول  لـ�سحيفة  الأ�سد  ب�ّسار  اأعطاها  �سهرية  مقابلٍة  يف 

�سرتيت جورنال« قبل اندلع الثورة يف �سورية، �رشح اأّن 

ة ــ مثلما �ساء اأن يعتقد 
ّ
ٌن �سد الرياح الإقليمي بلده حم�سّ

ال�سعب«.  بقناعات  ال�سلة  »وثيق  نظامه  لأّن  ــ  حينها 

واأ�ساف اأّن »ال�سعب ل يعي�س فقط بامل�سالح، واإنا اأي�سًا 

ب�سّدة«.  ة 
ّ
الإيديولوجي املناطق  بالقناعات، خ�سو�سًا يف 

 
ّ
»الإيديولوجي ال�سورّي  لل�سعب  اإقناعه  اأّن  بذلك  عنى 

ة، قد حّقق 
ّ
ة ومعاٍد لالإمربيالي

ّ
ب�سّدة« باأنه معاٍد لل�سهيوني

.
ّ
لنظامه الر�سا ال�سعبي

ات امل�سّلحة امل�رشّية ح�سني 
ّ
من هنا، ملّا اأطاحت القو  

حتت  اخلرب  ال�سورّي   
ّ
الر�سمي التلفزيون  بّث  مبارك، 

عنوان: »�سقوط نظام كامب دايفيد«. اأرادوا اأن ي�سّدقوا، 

اأتت  الثورة امل�رشّية  باأّن  النا�س،  ُيقنعوا  اأن  بالأحرى  اأو 

ة ال�سالم مع اإ�رشائيل املوّقعة �سنة ١٩٧٨، 
ّ
نتيجًة لتفاقي

 
ّ
بينما بقي النظام ال�سورّي الذي يّدعي الت�سّلب القومي

االتحاد العام التونسيّ للشغل ليس حركـــــــــــــــــــــــــــــــة
عماليـًة ثوريـًة. صـار اليسـار مهيمنًا داخلها لكنّ الغالبية العظمى
ليست راديكالية. يقود االتحاد النضال االقتصـــــــــــــــــــــاديّ
لكنه ال يطمح إلى تغيير الطبيعة الطبقية للسلطــــــــــــــــــــة.
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اإ�سقاٍط  حم�س  ذلك  كان  ة. 
ّ
ال�سعبي الثورة  جتاه  نًا  حم�سّ

برهنت  مثلما  احلال،  بطبيعة  الواقع  على  للرغبات 

الأحداث بعد اأ�سابيع قليلة.

اأما اقتناع اأّي �سخ�ٍس من الي�سار مبثل ذلك الدعاء   

يوّقع  مل  ال�سورّي  النظام  اأن  واحلقيقة  موؤ�سٌف.   
ٌ
اأمر فهو 

من  الرغبة  يف  لنق�ٍس  ل  اإ�رشائيل،  مع  �سالٍم  ة 
ّ
اتفاقي

 .
ّ
الإ�رشائيلي الرغبة لدى اجلانب  لنق�ٍس يف  واإنا  جانبه 

واحلال اأن جولٍت عّدة من املفاو�سات متّت يف الواقع بني 

الدولتني. قبل �سنة ٢٠١١، اأّدى اأردوغان، وكان رئي�س 

الو�سيط بني �سديقه احلميم  اآنذاك، دور   
ّ
الرتكي الوزراء 

يف ذلك احلني ب�ّسار الأ�سد واإ�رشائيل.

ة �سالٍم بني �سورية 
ّ
واجلغرافيا هي ما �سّعب اإجناز اتفاقي  

�سحراء  اإ�رشائيل  اأعادت  م�رش.  مع  باملقارنة  واإ�رشائيل 

ذاته،  بحّد  قائم  ع�سكرّي  لأنها حاجٌز  اإىل م�رش  �سيناء 

ت على اأن تبقى منطقًة منزوعة  ة ن�سّ
ّ
ما اأن التفاقي

ّ
ل �سي

امل�رشّي  اجلي�س  اإليه  يحتاج  الذي  فالوقت  ال�سالح. 

واحلدود  ال�سوي�س  قناة  بني  الفا�سلة  ال�سحراء  لعبور 

 
ّ
الإ�رشائيلي  

ّ
احلربي للطريان  يتيح  وقٌت  ة، 

ّ
الإ�رشائيلي

تدمريه مرارًا وتكرارًا.

ة 
ّ
يف املقابل، فاإن ه�سبة اجلولن هي نقطة اإ�سرتاتيجي  

ال�سابقة  اإ�رشائيل  مناطق  على  مبا�رش  ب�سكٍل  ت�رشف 

اإ�رشائيل  �سّمت  ال�سبب،  لهذا   .١٩٦٧ �سنة  لحتالل 

اجلولن ر�سميًا اإىل اأرا�سيها يف العام ١٩٨١. فبالإ�سافة 

من  الوحيد  اجلزء  هو  اجلولن  ة، 
ّ
ال�رشقي القد�س  اإىل 

قامت  التي   ١٩٦٧ العام  يف  املحتّلة  ة 
ّ
العربي الأرا�سي 

ًا اإليها.
ّ
ة ب�سّمه ر�سمي

ّ
الدولة الإ�رشائيلي

ب�سوٍء   ١٩٧٦ �سنة  لبنان  اإىل  الأ�سد  نظام  دخل   

 بهدف �سحق منظمة التحرير 
ّ
 واأمريكي

ّ
اأخ�رش اإ�رشائيلي

ة )م. ت. ف.( والي�سار اللبنايّن، واإنقاذ اأق�سى 
ّ
الفل�سطيني

الجتياح  وبعد  و�سيكة.  هزميٍة  من  اللبنايّن  اليمني 

 للبنان يف العام ١٩٨٢، اأكمل نظام الأ�سد ما 
ّ
الإ�رشائيلي

ني من الن�سف 
ّ
بداأته اإ�رشائيل بطردها املقاتلني الفل�سطيني

 من البالد و�سوًل اإىل بريوت ومنها.
ّ
اجلنوبي

ففي ال�سنة التالية، وعرب وكالئه، طرد النظام ال�سورّي   

لبنان. كما  �سمال  نف�سه من  م. ت. ف. وعرفات  مقاتلي 

ة 
ّ
ني يف حركة اأمل ال�سيعي

ّ
دعمت دم�سق حلفاءها اللبناني

يف  ة 
ّ
الفل�سطيني مات 

ّ
املخي �سد  حربهم  يف  ة، 

ّ
الطائفي

الأ�سد  حافظ  التحق   ،١٩٩٠ العام  ويف  ات. 
ّ
الثمانيني

ة 
ّ
بالتحالف الدويّل حتت قيادة الوليات املّتحدة الأمريكي

اإىل  �سورّيني  بجنوٍد  دافعًا  العراق،  على  العتداء  يف 

املعركة. ين�سى النا�س اأو يتجاهلون ذلك كّله.

ة يف 
ّ
ل يوجد اأّي �سيٍء على الإطالق معاٍد لالإمربيالي  

نظام الأ�سد. اإنه نظاٌم �سبيٌه باملافيا، انتهازّي حتى النخاع، 

يخدم م�ساحله فقط. ويف الوقت عينه، هو واحٌد من اأ�سّد 

ٍة مفرطة.
ّ
اأنظمة املنطقة ا�ستبدادًا، ميار�س القمع بوح�سي

وا�سعة  قمع  ا�ستهدفت حملة  ات، 
ّ
الثمانيني يف مطلع   

العمل  حزب  من  ع�سو  الألف  يقارب  ما   
َ
مي

ُ
ر الي�سار: 

وقد  رهيب.  لتعذيٍب  �سوا 
ّ
وتعر ال�سجن،  يف   

ّ
ال�سيوعي

بقي مئاٌت منهم يف ال�سجن لفرتاٍت ترتاوح ما بني ع�رش 

باأّي  يومًا  طوا 
ّ
يتور مل  اأنهم  مع  �سنة،  وع�رشين  �سنوات 

 ول نّظروا للعنف.
ّ
عمٍل عنفي

الـ ١٥  ال�سنوات  ال�سورّي خالل  النظام  وقد م�سى   

ة ذات نتائج وا�سحة 
ّ
املا�سية يف اإر�ساء تغيرياٍت نيوليربالي

من  الف�ساد  �سديدة  طبقة  ر 
ّ
تطو �سورية  �سهدت  للعيان. 

من  احلاكمة  الع�سرية  لت 
ّ
حتو اإذ  املحا�سيب،  راأ�سمالية 

اإىل  ة 
ّ
وال�سيا�سي الع�سكرّية  ال�سلطتني  على  ال�سيطرة 

خال  ابن  فاأ�سبح  القت�سادّية.  ال�سلطة  مفاتيح  امتالك 

ب�ّسار الأ�سد اأغنى رجٍل يف �سورية ومن بعيد، كما غدا 

الكثريون من اأقربائه �سديدي الرثاء.

، �سهدت 
ّ
ويف الناحية الأخرى من الطيف الجتماعي  

لل�سناعات،  وت�سفيًة  البطالة،  يف  حادًا  ارتفاعًا  �سورية 

ة 
ّ
وتفقريًا للريف. وقد اأّدى ذلك كله اإىل توّترات اجتماعي

امل�ستوى،  هذا  على   .٢٠١١ العام  يف  انفجرت  هائلة، 

�سارت �سورية على النمط ذاته الذي �سارت عليه باقي 

دول املنطقة.

 كيف يختلف اأولئك الذين خرجوا �سد ب�ّسار الأ�سد 

نظرائهم  عن  ب�سيء،  اختلفوا  اإذا   ،٢٠١١ العام  يف 

ني وامل�رشّيني؟
ّ
التون�سي

 لتربير دعمهم نظام الأ�سد، حتّجج بع�سهم باأّن الثورة 

ة اأخرى، اأتت 
ّ
ال�سورّية، على نقي�س �سواها يف بلدان عربي

متامًا.  خاطئ  اأي�سًا  وهذا،  ة. 
ّ
اإ�سالمي ة 

ّ
رجعي قوى  بقيادة 

ة 
ّ
اأوًل، يف كلٍّ من تون�س وم�رش، متّكنت القوى الأ�سولي

ة من اأن ت�ستفيد اأكرب ا�ستفادٍة من الثورة. وقد 
ّ
الإ�سالمي

فاز »الإخوان امل�سلمون« يف م�رش و»النه�سة« يف تون�س 

بالنتخابات الأوىل التي �سهدها البلدان.

اأّن الثورة ال�سورّية وقعت حتت  اإذًا، اإذا كانت احلّجة   

ة، وجب على كّل من قال بها اأن 
ّ
�سيطرة القوى الإ�سالمي

حفاظًا  وم�رش  تون�س  من  كّل  يف  ال�سابق  النظام  يدعم 

على متا�سك الراأي.

يف  الي�سار  من   
ٌ
جزء حاليًا  يدعم  الواقع،  يف   
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يف  مماثلة.  حجٍج  حتت  ال�سابق  النظام  وم�رش  تون�س 

م�رش، دعمت معظم قوى الي�سار النقالب الذي قاده 

لحقًا  القوى  هذه  بع�س  ندمت  ولو  حتى  ال�سي�سي، 

على موقفها. 

قد  ة 
ّ
�سعبي ثوراٍت  اأن  فهي  ة 

ّ
الأ�سا�سي احلقيقة  اأّما   

ة 
ّ
وقعت على امتداد املنطقة. واإذا متّكنت القوى الأ�سولي

ة من اأن ت�سبح مهيمنة بني القوى املنّظمة يف 
ّ
الإ�سالمي

يعود  اإّنا  ذلك  يف  فال�سبب  ا�ستثناء،  بال  الثورات  هذه 

للي�سار   
ّ
ال�سيا�سي و/اأو   

ّ
العملي ال�سعف  اإىل  بالتاأكيد 

عقوٍد  نتيجة  الأول  املقام  ويف  اأي�سًا  ولكنه  جهة،  من 

من حكم الأنظمة ال�ستبدادّية، من جهة اأخرى. يجب 

اأحٌد ذلك. مل يكن النظام ال�سورّي درعًا يف  األ يغفل 

بن  اأو  مبارك  كان  ول  ة، 
ّ
الإ�سالمي ة 

ّ
الأ�سولي مواجهة 

علي، ول هما الأ�سد وال�سي�سي اليوم.

لأبيه  خَلفًا  الرئا�سة  اإىل  الأ�سد  ب�ّسار  و�سل  اأن  منذ   

ال�سلفيني يف  انت�سار  �سّجع  احلاكمة،  ال�ساللت  على نط 

�سورية. كل من كان على معرفة بالو�سع ال�سورّي ا�ستطاع 

مالحظة انت�سار النقاب يف ال�سوارع ال�سورّية. فقد �سّجع 

�سي�سمن  بذلك  اأنه  منه  ظّنًا  الأمر،  على  ال�ساب  الأ�سد 

ة 
ّ
 لنظامه، واأن هذه الإيديولوجيا الرجعي

ّ
ال�سالم الجتماعي

ة �سُتبقي ال�سعب بعيدًا عن التدّخل يف 
ّ
ة الإ�سالمي

ّ
ال�سلفي

ال�سيا�سة. يف نهاية املطاف، انفجر ذلك يف وجهه.

وقد  باأ�رشها.  املنطقة  م�ستوى  على  مماثلٌة  واحلكاية   

ة �سد 
ّ
ة الإ�سالمي

ّ
دعمت الوليات املتّحدة ذاتها الأ�سولي

عادت  حتى  ات، 
ّ
اخلم�سيني منذ  والي�سار  ة 

ّ
العربي ة 

ّ
القومي

ال�سادات  واأطلق  وجهها.  يف  وانفجرت  ة 
ّ
الأ�سولي هذه 

الإخوان امل�سلمني من ال�سجون و�سمح لهم باأن يتنّظموا 

نظام  لهم 
ّ
تقب  

ّ
ثم بالنا�رشّية.  الهزمية  ُيلحق  اأن  اأجل  من 

ال�سديدة.  الرقابة  حتت  ولو  جماهريّي،  كحزٍب  مبارك 

ة، 
ّ
الإ�سالمي ة 

ّ
الأ�سولي القوى  للي�سار مب�ساعدة  وب�سحقها 

ة �رشوط �سعود 
ّ
اأنتجت الوليات املّتحدة والأنظمة املحلي

معار�سٍة من �سمن هذه القوى.

النظام  ال�سورّية، فعل  اإىل ذلك، ملّا بداأت النتفا�سة   

ة، غري 
ّ
ة والعلماني

ّ
كلَّ ما يف و�سعه ملنع طاقاتها الدميقراطي

ة، من الزدهار. �سّكل ذلك بالفعل اخلطر الأكرب 
ّ
الطائفي

ٍة ق�سوى، 
ّ
من وجهة نظر النظام، ف�سحق احلركة بوح�سي

وزّج بع�رشات الآلف يف ال�سجون، معظمهم من ال�سبان 

الذين كانوا منّظمي النتفا�سة وراأ�س حربتها.

يف الوقت ذاته، ومثلما وّثقت مقالٌت وكتٌب عديدة،   

اأطلق النظام �رشاح اجلهادّيني الذين اعتقلهم يف �سجونه 

�رشاح  اإطالق  اأتى  وقد  العراق.  يف  ا�ستخدمهم  بعدما 

عليها  اأقدم  بامتياز  ة 
ّ
مكيافيلي كخدعٍة  اجلهادّيني  اأولئك 

النظام لكي تتحّقق النبوءة التي اأطلقها منذ اليوم الأول 

ما  فعل  النظام  اأن  واحلال  جهادّية.  موؤامرٌة  باأنها  للثورة 

ة 
ّ
ة الإ�سالمي

ّ
بو�سعه خللق ال�رشوط املالئمة لنمو الأ�سولي

 طابع الثورة.
ّ

يف �سورية كي يتغري

يف الوقت ذاته، اعتمد دفاع النظام اأكرث فاأكرث على   

وهم  والعراق،  لبنان  من  الآتني  ني 
ّ
الإقليمي اإيران  وكالء 

القوى  ة 
ّ
غالبي عن  ًة 

ّ
اإ�سالمي ًة 

ّ
اأ�سولي يقّلون  ل  بالتاأكيد 

يّدعون  الذين  اإن  لالأ�سد.  املعادية  ة 
ّ
الإ�سالمي ال�سورّية 

احلقيقة  هذه  متامًا  يغفلون  »علمايّن«  ال�سورّي  النظام  اأن 

تهم. 
ّ
ة التي تدح�س فر�سي

ّ
اجللي

�سنة  مطلع  �سورية  يف  القاعدة  تنظيم  برز  وقد  هذا   

مب�ساهمة كبرية من  الن�رشة،  ت�سمية جبهة  ٢٠١٢ حتت 

العراق  دولة  ي�سّمى  كان  الذي   ،
ّ
العراقي القاعدة  فرع 

ة، والذي يلعب فيه دورًا حا�سمًا اأع�ساٌء �سابقون 
ّ
الإ�سالمي

البعث  اللدود حلزب  ال�سقيق   ،
ّ
العراقي البعث  يف حزب 

احلاكم يف �سورية.

العراقي  التنظيم  اإىل  الن�رشة  جبهة   
ّ
�سم روا 

ّ
قر وملّا   

وال�سام،  العراق  يف  ة 
ّ
الإ�سالمي الدولة  ت�سمية  حتت 

ق�سم  بان�سقاق  ون 
ّ
العراقي ب 

ّ
ت�سب داع�س،  با�سم  املعروفة 

وا حتت ا�سم جبهة الن�رشة، 
ّ
من ال�سورّيني الذين ا�ستمر

ٍر 
ّ
وكفرع لتنظيم القاعدة الدويّل. وقد اأتى ذلك كله كتطو

ة بالن�سبة اإىل الأ�سد وجماعته. واحلال اأّن 
ّ
�سديد الإيجابي

تنظيم داع�س قد ا�ستبك مع معار�سي نظامهم اأكرث بكثري 

اتهم.
ّ
مما ا�ستبك مع قو

لنظام  ل«  املف�سّ »العدو  هو  داع�س  اإن  احلقيقة،  يف   

الأ�سد، اإذ اإنه منّفر للغرب اإىل حّد جعله احلّجة الأقوى 

ة بتغيري موقفها منه. 
ّ
لدى النظام يف مطالبته القوى الغربي

احلثيث،  ال�سورّي  النظام  �سعي  بو�سوح  تري  اأن  ميكنِك 

بحجة  بدعمه  الغرب  اإغراء  اأجل  من  رو�سيا،  مب�ساعدة 

القتال �سد داع�س.

منذ أن وصل األسد إلى الرئاسة خَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفًا
ألبيه على نمط السالالت الحاكمة، شجـــــــــــــــــــــــــــــــــع
انتشـار السلفيين فـي سوريـة. كل من كان على معرفة بالوضع

السـوريّ استطاع مالحظة انتشـار النقاب في الشوارع السوريـة. 
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ال�سلطة  نخب  اأع�ساء  من  متزايٌد  عدٌد  اليوم  وثّمة   

دونالد  مثل  بينهم،  ًة 
ّ
رجعي الأكرث  خ�سو�سًا  ــ  ني 

ّ
الغربي

ترامب الأمريكي ومارين لو بان الفرن�سية ــ باتوا يدعون 

اإىل ذلك بالتحديد: يطالبون بتحالٍف مع الأ�سد وبوتني.

 اإذا نظرنا اإىل �سورية اليوم، يتحّجج بع�س النّقاد باأّن 

قوى  هي  ال�سورّية  الأر�س  على  املوجودة  القوى  كّل 

املقاتلني  معظم  األي�س  هذا �سحيٌح؟  امل�ساّدة. هل  الثورة 

�سورّيني يحاربون الديكتاتورّية؟

الو�سع  تعقيدات  من  واحدًا  لكن  فعاًل.  كذلك،  هم   

ة 
ّ
الكال�سيكي ة 

ّ
الثنائي ينطوي على  اأنه ل  املنطقة هو  يف 

بني الثورة والثورة امل�ساّدة. بدل ذلك لديِك مثّلث قوى. 

القوى  من  كتلة  قوامه  ثورّي  قطٌب  يوجد  جهة،  من 

وال�سباب  العّمال  اآمال  د 
ّ

جت�س ة 
ّ
وال�سيا�سي ة 

ّ
الجتماعي

والن�ساء الذين انتف�سوا �سد النظام القدمي، طاحمني اإىل 

 خمتلف.
ٍّ
جمتمٍع تقدمي

ولي�س  ين 
َ
مع�سكر فتجدين  الأخرى،  اجلهة  يف  اأّما   

مع�سكر  اأوًل،  هناك  امل�ساّدة.  للثورة  واحدًا  مع�سكرًا 

 ،
ّ
ثم التقليدّية.  امل�ساّدة  الثورة  اأي  القدمي،  النظام 

ة 
ّ
رجعي قوى  توجد  ذكرتها،  التي  ة 

ّ
التاريخي ولالأ�سباب 

ثقاًل  لت�سّكل  الأنظمة  اأ�سا�سًا  رعتها   ،
ّ
ديني طابٍع  ذات 

الأنظمة.  هذه  �سّد  وانقلبت  نت  لكنها  للي�سار،  موازنًا 

اأّن  مبعنى  امل�ساّدة،  الثورة  اإىل  املع�سكران  وينتمي 

ة وبراجمهما ت�سطدم ب�سكٍل مبا�رٍش 
ّ
م�ساحلهما الأ�سا�سي

التغيري  اأجل  ينا�سل من  الذي  الثورّي  القطب  اآمال  مع 

.
ّ
 والقت�سادّي والدميقراطي

ّ
الجتماعي

فعند و�سولهما اإىل ال�سلطة بدءًا من العام ٢٠١١، ج�ّسد   

الإخوان امل�سلمون يف م�رش وحزب النه�سة يف تون�س نوعًا 

على  بقدرتهم  وا�سنطن  فاقتنعت  امل�ساّدة،  الثورة  من  اآخر 

وا 
ّ
العمل بفاعلّية اأكرب من النظامني ال�سابقني، اإذ اإنهم ا�ستمر

يف �سيا�سات النظام القدمي الجتماعّية والقت�سادّية.

اأ�سلمة  فهو  لإجنازه  �سعوا  الذي  الوحيد  التغيري  اأّما   

�سات 
ّ
املوؤ�س اأ�سلمة  املزيد من  بالأحرى  اأو  ــ  �سات 

ّ
املوؤ�س

يف م�رش، حيث بلغت الأ�سلمة مرتبًة عالية خالل عهدي 

وبني  بينهم  التوّترات  حّدة  فارتفعت  ومبارك.  ال�سادات 

النظام القدمي ملّا حاولوا اأن يفر�سوا �سلطتهم على اأجهزة 

الدولة. هذه هي خلفية انقالب �سنة ٢٠١٣ يف م�رش.

للثورة  مع�سكرين  املنطقة  امتداد  على  اإذا  جتدين   

الأخري  هذا  �سعف  اإن  واحدًا.  ثوريّاً  وقطبًا  امل�ساّدة 

ر اإىل 
ّ
 هو ما اأتاح للو�سع اأن يتطو

ّ
 و/اأو ال�سيا�سي

ّ
العملي

تهمي�س  مّت  بينما  امل�ساّدة،  الثورة  ي 
َ
بني مع�سكر ت�سادٍم 

القطب الثورّي.

كانت  املجال.  هذا  يف  الق�سوى  احلالة  هي  �سورية   

 ،٢٠١١ �سنة  النتفا�سة  يف  كبرية  ة 
ّ
تقّدمي طاقٌة  هناك 

توازي اإن مل تفق حالها يف بلدان اأخرى، نتيجة انت�سار 

ــ  ال�سورّي  ال�سعب  لدى  والي�سارّية  ة 
ّ
التقّدمي الأفكار 

انت�سارها  من  اأقّل  ولكن  م�رش،  يف  انت�سارها  من  اأكرث 

منّظمًا.  �سكاًل  تتخذ  مل  الطاقة  هذه  اأّن  اإّل  تون�س.  يف 

ة تربع يف تنظيم 
ّ
واحلال اأن �سبكات الإنرتنت الفرتا�سي

�سبكة  عن  بدياًل  لي�ست  لكّنها  وامل�سريات،  التظاهرات 

ة.
ّ
ة فعلي

ّ
تنظيمي

الثورة  ملعقل  الن�ساط  بالغ  التدّخل  ذلك  اإىل  اأ�سف   

ة، التي 
ّ
امل�ساّدة يف املنطقة متمثاًل مب�سايخ اخلليج النفطي

يف   
ّ
الإ�سالمي الأ�سويّل  العن�رش  ي 

ّ
لتقو جهدها  �سعت 

فالثورة  عداه.  ما  كّل  ح�ساب  على  ال�سورّية  املعار�سة 

ة ت�سّكل خطرًا كبريًا عليهم، كحالها 
ّ
ة احلقيقي

ّ
الدميقراطي

مع الأ�سد. بهذا املعنى، التقوا مع نظام الأ�سد يف الدفع 

يف  الأول  ال�سّف  اإىل   
ّ
الإ�سالمي الأ�سويّل  بالعن�رش 

 العلمايّن.
ّ
املعار�سة على ح�ساب العن�رش الدميقراطي

حاٌل  ُيقال،  واحلق  هي،  �سورية  يف  ذلك  كل  نتيجة   

يهيمن عليها �سداٌم ما بني قّوتني م�ساّدتني للثورة: النظام 

م�سّلحة  معار�سة  اأخرى  جهة  ومن  جهة،  من  وحلفاوؤه 

تتناق�س  ة 
ّ
�سيا�سي توّجهات  فيها  امل�سيطرة  القوى  تعتنق 

مّت  كما  لالنتفا�سة  الأوىل  ة 
ّ
التقّدمي التطّلعات  مع  جذرّيًا 

قوى  اأي�سًا  هناك  اأن  �سحيٌح   .٢٠١١ �سنة  عنها  التعبري 

ة.
ّ
ٍة، ولو اأنها بالكاد تقّدمي

ّ
معار�سة م�سّلحة تبدو اأقّل رجعي

باجلماعات  امللتحقني  معظم  اأن  هو  ذلك  من   
ّ
الأهم  

لأ�سباٍب  بها  يلتحقوا  مل  امل�سّلحة  ة 
ّ
الإ�سالمي ة 

ّ
الأ�سولي

ٍة 
ّ
عقائدّية، واإنا لكونها م�سدر رواتٍب يف ظروٍف معي�سي

�رشيعة التدهور ب�سبب احلرب. هذا �سبٌب حمورّي حتى 

يف نو داع�س، وقد اأتاح للتنظيم اأن يجّند اآلف املقاتلني.

مع كل ما �سبق ذكره، فاإّن الطاقة التي تفّجرت �سنة   

ًا. الكثريون 
ّ
٢٠١١ مل يتم �سحقها واإنا مت تهمي�سها �سيا�سي

في اللحظة الراهنة، ال توجد أية آفاٍق لَمخرٍج تقدّميّ. كلّ َمن 
يظنّ غير ذلك هو حالٌم. وفي غياب آفاٍق شبيهة، أفضل ما 

يمكن أن يحصل هو وقف التدهور المستمر المرافق للحرب. 
ولكي تنتهي الحرب، يجب على األسد أن يرحل .
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ة غادروا البلد اإىل املنفى لأنهم، 
ّ
ممّن مّثلوا هذه الإمكاني

له، 
َ
من جهة، معار�سون جذرّيون للنظام ومهّددون من قب

ة 
ّ
ومن اجلهة الأخرى، يجدون يف انت�سار القوى الرجعي

خطرًا معادًل للنظام عليهم.

اإّن معظم الباقني على قيد احلياة ومل ينتِه بهم الأمر يف   

ال�سجون، قد غادروا البالد. هوؤلء الآلف من النا�سطني 

ة لنتفا�سة 
ّ
ة التقّدمي

ّ
ة الدميقراطي

ّ
دون الإمكاني

ّ
الذين يج�س

٢٠١١ ويقبعون اليوم يف املنفى هم �سبٌب للحفاظ على 

اأمل بامل�ستقبل.

اأن  للمرء  ميكن  ما  جّل  الراهنة،  اللحظة  يف  ولكن،   

ات، 
ّ
ة الرهيبة ل�سدام الهمجي

ّ
يتمّناه هو اإنهاء هذه الدينامي

كما �سّميته يف اأعقاب ١١ اأيلول ٢٠٠١، حيث ت�سطدم 

ة داع�س، علمًا اأّن الأخرية هي 
ّ
ة نظام الأ�سد بهمجي

ّ
همجي

الحتالل  مّثلها  التي  ة 
ّ
الرئي�سي ة 

ّ
الهمجي نتيجة  اأ�سا�سًا 

ة، ومعها 
ّ
 للعراق. يجب اأن تتوّقف احلرب الأهلي

ّ
الأمريكي

�سمن  النظام،  اأيدي  على  �سعبها  وذبح  �سورية  دمار 

اأو   
ّ
اأن يعودوا من املنفى اخلارجي �رشوٍط تتيح لالجئني 

. هذا هو الآن املطلب الأكرث اإحلاحًا.
ّ
النزوح الداخلي

 .
ّ
يف اللحظة الراهنة، ل توجد اأّية اآفاٍق ملَخرٍج تقّدمي  

كّل َمن يظّن غري ذلك هو حامٌل. ويف غياب اآفاٍق �سبيهة، 

امل�ستمر  التدهور  وقف  هو  يح�سل  اأن  ميكن  ما  اأف�سل 

املرافق للحرب. ولكي تنتهي احلرب، يجب على الأ�سد 

واإنهاء  فعلية  ت�سوية  باأّي  اخلروج  ل�ستحالة  يرحل،  اأن 

ال�رشاع ما دام يف موقعه.

اإن رو�سيا واإيران بدعمهما له ت�سّدان اإمكانيّة الت�سوية.   

منذ عام ٢٠١٢ واإدارة اأوباما ترّدد التايل: »ل نطالب بتغيري 

النظام يف �سورية ولكننا نعتقد باأنه يجب على الأ�سد اأن 

يرتك موقعه لت�سبح الت�سوية ممكنة بني النظام واملعار�سة«.

«. ففي اليمن، 
ّ
اأوباما اإىل ما �سّماه »احلّل اليمني دعا   

اإىل  ال�سلطة  وت�سليم  موقعه  ترك  على  الرئي�س  وافق 

ت�سّكلت  ذلك،  عن  عو�سًا  النظام.  تغيري  يتم  ومل  نائبه، 

منها  ا�سُتثنيت  والنظام،  املعار�سة  بني  ة 
ّ
توافقي حكومة 

ع�سرية الرئي�س. مل تدم طوياًل كما بتنا نعرف، ومع ذلك، 

فاإن اأوباما منذ العام ٢٠١٢ وحتى يومنا هذا يرى فيها 

نوذجًا يجب اأن تقتدي به �سورية.

يف املقابل، فاإن اإيران ورو�سيا تخ�سيان من اأن يخّل   

رحيل ع�سرية الأ�سد باآلية النظام كلها التي تزعزعت اإىل 

�سورية  خ�سارتهما  اإىل  يوؤول  قد  الذي  الأمر  بعيد،  حّد 

كحليٍف حمورّي لهما يف املنطقة. ولذلك، تعيق الدولتان 

ة. 
ّ
اأّي تقّدٍم نحو ت�سويٍة تفاو�سي

اإن ت�سويًة كهذه �ستكون، بال اأدنى �سّك، بعيدًة كّل البعد   

عن احلّل املثايّل. ولكن، طاملا ا�ستمرت احلرب، فلن يكون 

هناك اأّي اإحياٍء للطاقة الدميقراطيّة التقّدميّة التي اأظهرتها 

النتفا�سة ال�سورّية يف العام ٢٠١١. اإن تلك الطاقة ل تزال 

موجودًة: فاإذا توّقفت احلرب وعادت الق�سايا الجتماعيّة 

ين 
َ
والقت�سادّية اإىل الواجهة، �سريى ال�سعب اأن املع�سكر

كليهما ل ميلكان حلوًل مل�ساكل البالد.

 يقول البع�س اإنه، لو ترك الأ�سد ال�سلطة، ف�ست�ستويل 

الإطاحة  اإن  تقول  اأنَت  وداع�س.  الن�رشة  جبهة  عليها 

.
ّ
ع الن�سال من اأجل التحرر ال�سيا�سي

ّ
بالأ�سد �ست�رش

 الذي يتيح جلبهة الن�رشة 
ّ
 �سحيح. ال�سبب الرئي�سي

اإن  بالوجود.  الأ�سد  نظام  ا�ستمرار  هو  النمو  ولداع�س 

ة نظام الأ�سد يف قمع النتفا�سة هي التي خلقت 
ّ
همجي

را 
ّ
يتطو باأن  وداع�س  القاعدة  لتنظيمي  �سمحت  ًة 

ّ
اأر�سي

يف �سورية.

تلك  مبثل  تلتحق  مل تكن هناك جماهري جاهزة لأن   

راأوا  اأنهم  بالنا�س  الأمر  انتهى  وقد  املجنونة.  اجلماعات 

اإرتكبها  التي  الفظائع  على  منا�سبًا  رّدًا  اجلماعتني  يف 

على  داع�س  لعبت  �سادت.  التي  الفو�سى  وعلى  النظام 

ًا بينما كانت توؤّمن 
ّ
ًا ديني

ّ
ذلك الوتر، وفر�ست نظامًا �سمولي

ولهذا  دولة.  بخدمات  �سبيهة  ة 
ّ
اجتماعي للنا�س خدمات 

ة.
ّ
ال�سبب، اأطلقت على نف�سها ا�سم »الدولة« الإ�سالمي

داع�س  من  للتخّل�س  الوحيدة  املمكنة  الطريقة  اإن   

اإىل  بالنا�س  تدفع  التي  الأ�سباب  باإزالة  هي  والقاعدة 

الوليات  حاولت  عندما  اجلماعات.  هذه  مبثل  اللتحاق 

الع�سكرّية  بالو�سائل  القاعدة  تنظيم  �سحق  املّتحدة 

العراق،  يف  الفالوجة  ومذبحة  معركة  خالل  ح�رشًا 

ف�سلت على نحو بائ�س. ومل تتمّكن من تهمي�س القاعدة 

القبائل  اإىل  وا�ستندت  تها 
ّ
اإ�سرتاتيجي بّدلت  بعدما  اإل 

ة داعمًة اإياها باملال وال�سالح.
ّ
ة ال�سني

ّ
العربي

ا�ستعادة  من  لداع�س  لة 
ّ
املتحو القاعدة  متّكنت  واإذا   

�سيف  خالل  العراق  من  وا�سعٍة  اأجزاٍء  على  ال�سيطرة 

املدعومة  ة 
ّ
الطائفي  

ّ
املالكي نوري  فالأن حكومة   ،٢٠١٤

ال�سّني   
ّ
العربي احلقد  ظروف  اأعادت خلق  قد  اإيران  من 

حتت  ينمو  اأن  القاعدة  لتنظيم  اأ�سا�سًا  اأتاحت  التي 

معظم  خ�سي  وللمفارقة،  لذلك،   .
ّ
الأمريكي الحتالل 

 �سنة 
ّ
العراق من الن�سحاب الأمريكي ال�سّنة يف  العرب 

٢٠١١. فباإحدى �سخريات التاريخ، انتهى بهم الأمر اإىل 

حكومة  اإزاء  لهم  حمايًة  ة 
ّ
الأمريكي ات 

ّ
القو يف  راأوا  اأن 

ة.
ّ
ة ال�سيعي

ّ
 الطائفي

ّ
املالكي
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املوّلدة  الظروف  اإزالة  من  بّد  ل  اأي�سًا،  �سورية  ويف   

الن�رشة  ة 
ّ
جاذبي اإنهاء  اأجل  من  ال�سّني   

ّ
الطائفي للحقد 

الأول  ال�رشط  اأما  ني. 
ّ
الأ�سولي من  و�سواهما  وداع�س، 

لتحقيق ذلك فهو اإبعاد ع�سرية الأ�سد عن ال�سلطة، كونها 

مكروهًة من ق�سٍم عظيٍم من املجتمع ال�سورّي.

كيف  املّتحدة.  والوليات  اجليو�سيا�سة  اإىل  فلننتقل   

 على الثورات؟
ّ
ت�سف الرّد الأمريكي

 هذا اأي�سًا مو�سوٌع يقاربه ي�سارّيون كرث بجموٍد فكرّي. 

فيف�سل الكثريون يف اإدراك اأن جتربة العراق كانت كارثًة 

الإمربيايّل  التاريخ  كارثٍة يف   
ّ
اأهم بالفعل  اإنها  حمورّية. 

كارثٌة  اإنها  ة، 
ّ
الإ�سرتاتيجي النظر  وجهة  فمن   .

ّ
الأمريكي

اأ�سواأ من كارثة فييتنام.

بعد  اأوباما،  اإدارة  اأن  هو  فهمه  عن  بع�سهم  يعجز  ما   

كان  وقد  الأنظمة.  تغيري  يف  تخو�س  عادت  ما  بو�س، 

�سعار باراك اأوباما اإزاء النتفا�سة العربيّة �سنة ٢٠١١ هو 

اأراد  »النتقال املنّظم لل�سلطة«، ومل يكن »تغيري النظام«. 

احلفاظ على الأنظمة عرب تغيرياٍت حمدودٍة يف اأعلى الهرم 

 يف النظام.
ّ
تتيح انتقاًل �سل�سًا من دون ا�سطراٍب اأ�سا�سي

الذي  فالتّدخل  ليبيا.  على  حتى  الأمر  وينطبق   

قادته الوليات املّتحدة يف ليبيا كان حماولًة ل�ستيعاب 

ة وتوجيهها نحو �سيغة انتقالية يجري 
ّ
النتفا�سة الليبي

التفاو�س عليها مع ابن القذايف، النجل املَر�سي عنه يف 

الغرب. وقد �سعوا اإىل ذلك حتى الدقيقة الأخرية، غري 

اأن املحاولة باءت بالف�سل الذريع اإذ اأّدت النتفا�سة يف 

طرابل�س اإىل انهيار النظام.

من  ة 
ّ
اإ�سافي كارثٍة  اإىل  ليبيا  لت 

ّ
حتو ال�سبب،  لهذا   

حّجًة  و�سارت  ة 
ّ
الأمريكي ة 

ّ
الإمربيالي النظر  وجهة 

ًة �سّد اأي �سيا�سة »تغيري للنظام« تت�سّمن تفكيكًا 
ّ
اإ�سافي

ولهذا  العراق.  يف  �سابقًا  ح�سل  كما  للدولة،  جذرّيًا 

ال�سبب اأي�سًا، مل ي�سدر عن الوليات املّتحدة ت�رشيٌح 

قالوا  النظام يف �سورية.  اإ�سقاط  تريد  باأنها  واحد يفيد 

اأن يرتك �سدة احلكم  الأ�سد  ب�ّسار  ينبغي على  اإنه  فقط 

لكي يتيح انتقاًل تفاو�سيًا لل�سلطة. بكالم اآخر، يريدون 

من الرجل اأن يرحل ويبقى النظام يف مطرحه. 

ة �سنة 
ّ
لقد تلّقت الوليات املّتحدة النتفا�سة العربي  

منذ  ة 
ّ
الإقليمي هيمنتها  اأحوال  اأ�سواأ  يف  وهي   ٢٠١١

١٩٩٠. يف �سنة ٢٠١١ ذاتها، جلت من العراق من دون 

ة املحورّية لالجتياح.
ّ
حتقيق اأيٍّ من الأهداف الإمربيالي

�سوء  بف�سل  اأي�سًا  ليبيا  يف  التدّخل  ح�سل   

عن  ورو�سيا  ال�سني  امتنعت  فقد  رو�سيا.  من  اأخ�رش 

عند  املّتحدة  الأمم  لدى  الأمن  جمل�س  يف  الت�سويت 

الدولتني  بو�سع  كان  ليبيا.  يف  التدّخل  قرار  مناق�سة 

وعلى  ولكن،  التدّخل.  �سد  الفيتو  حّق  ا�ستخدام 

عك�س احلال مع القذايف، تنظر رو�سيا اإىل نظام الأ�سد 

خالل  ل 
ّ
حتو قد  القذايف  كان  اإذ   ،

ّ
اأ�سا�سي كحليٍف 

لوا�سنطن  عزيزًا  �سديقًا  لي�سبح  الأخرية  �سنواته 

ولندن وباري�س واإيطاليا برلو�سكوين.

وملّا اأتى دور �سورية، مل تفّكر وا�سنطن جّديًا بتدّخٍل   

يف  حلظة  جاءت  وقد  الإطالق.  على  مبا�رٍش،  ع�سكريٍّ 

العام ٢٠١٣، ارتبك اأوباما ب�سبب »اخلط الأحمر« الذي 

وتنّف�س  ة، 
ّ
الكيميائي الأ�سلحة  مو�سوع  اأثري  ملّا  حّدده 

الأ�سد.  مع  ت�سويًة  عليه  رو�سيا  عر�ست  ملّا  ال�سعداء 

وعمومًا، فاإن الو�سع اأ�سّد تعقيدًا بكثري من منطق »عدّو 

الي�سار  معظم  اإليه  ي�ستند  الذي  �سديقي«  هو  عدّوي 

ة.
ّ
ة« بالطريقة النفعالي

ّ
»املعادي لالإمربيالي

 اإذا كانت رو�سيا والوليات املّتحدة متفقَتني على بقاء 

النظام ال�سورّي فما هو �سلب اخلالف بينهما اإذًا؟

فحتى  بالطبع.  الأ�سد،  م�ساألة  حول  اخلالف  يتمحور   

ك رو�سيا به لأنها جتد يف ع�سرية الأ�سد 
ّ

ال�ساعة، تتم�س

ال�سمانة الوحيدة لب�سط �سيطرتها على �سورية. رو�سيا 

ًة عن الوليات املّتحدة، وهي حتى اأ�سّد 
ّ
ل تقّل اإمربيالي

كونها  رغم  ال�سي�سان  يف  فعلته  ما  اإىل  بالنظر  ًة 
ّ
وح�سي

لوليٍة  مرادفة  )اأي   
ّ
الرو�سي الفدرايّل  الحتاد  من  جزءًا 

من الوليات املّتحدة(.

اأكرث   
ّ
الرو�سي النظام  فاإن   ،

ّ
الجتماعي وباملقيا�س   

اإذ ثّمة �رشيبة   ،
ّ
ًة من النظام الأمريكي

ّ
ًة ومييني

ّ
نيوليربالي

املئة  ن�سبتها ١٣ يف  الفردّي  الدخل  ثابتة على  واحدة 

ي�سل  الت�ساعدّية  لل�رشيبة  �سقٍف  مقابل  رو�سيا،  يف 

من  ة، 
ّ
الأمريكي ة 

ّ
الفدرالي لل�رشيبة  املئة  يف   ٤٠ اإىل 

ة اأخرى. اأما �رشيبة 
ّ
ة حملي

ّ
دون ح�سبان �رشائب اإ�سافي

مقابل ٣٥  املئة،  فن�سبتها ٢٠ يف  ة 
ّ
الرو�سي ال�رشكات 

في ســــــــــــــــــــــــــــــورية ال بدّ من إزالة الظروف المولدة 
للحقـــــــــــــــــــــــــــد الطائفيّ السني من أجل إنهاء جاذبية 
النصــــــــــــــــــــــــــــــــرة وداعش. أما الشرط األول لتحقيق 
ذلك فهو إبعاد عشيرة األسد عن السلطة، كــــــــــــــــــــــونها 
مكروهًة من قسٍم عظيٍم من المجتمع الســـــــــــــــــــــــوريّ.
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دون  من  اأي�سًا  ة، 
ّ
الأمريكي ة 

ّ
الفدرالي لل�رشيبة  املئة  يف 

ل  »اجلمهورّيني«  واأ�رش�س  ة، 
ّ
املحلي ال�رشائب  ح�سبان 

يحلم بتحقيق ذلك يف الوليات املّتحدة.

ا�ستدعاء  عرب  ة 
ّ
الديني الورقة  اأي�سًا  بوتني  يلعب   

يف  تدّخله  لتبارك  ة 
ّ
الرو�سي ة 

ّ
الأرثوذك�سي الكني�سة 

بع�س  رات 
ّ
ت�سو اإّن  املقّد�سة.  باحلرب  وت�سفه  �سورية، 

ويوؤمنون  اآخر   
ٍّ
زمني ُبْعٍد  يف  يحيون  الذين  الي�سارّيني 

لالحتاد  موا�سلٌة  الأ�سكال،  من  ب�سكٍل  هي،  رو�سيا  باأن 

لينني،  بوتني هو وريث فالدميري  واأن فالدميري   
ّ
ال�سوفياتي

اإنا هي م�سحكة متامًا.

ة يف �سورية؟
ّ
 ولكن، ما هي م�سالح رو�سيا الإمربيالي

وبحرّية،  ية 
ّ
جو قاعدتان  فيه  لرو�سيا  بلٌد  �سورية   

فتتفاعل معه متامًا كما كانت وا�سنطن لتتفاعل بخ�سو�س 

هو حليف  الأ�سد  ونظام  �سبيهة.  قواعد  فيه  لها  بلٍد  اأّي 

 الأقرب يف املنطقة.
ّ
مو�سكو الإ�سرتاتيجي

الديكتاتورّيني:  كّل  ليبلغ  لبوتني  فر�سٌة  اأي�سًا  تلك   

 يف الدفاع عنكم �سد ثورات 
ّ
اأن تعتمدوا علي »ميكنكم 

وا�سنطن  العتماد على  ميكنكم  ممّا  بكثري  اأكرث  �سعوبكم 

وتخّلي  لالأ�سد  دعمي  بني  ما  ُتقابلوا  اأن  يكفيكم  لذلك. 

الوليات املّتحدة عن مبارك«. لهذا ال�سبب، �سار بوتني 

�سديقًا حميمًا لل�سي�سي، ديكتاتور م�رش اجلديد.

؟
ّ
 اإذًا، يريد بوتني اأن ينّمي دوره الإمربيايّل يف العامل العربي

 اأفعال مو�سكو تتبع املنطق ذاته الذي ت�سلكه وا�سنطن. 

كما  متامًا  ٍة 
ّ
اإ�سرتاتيجي كقيمٍة  �سورية  اإىل  رو�سيا  فتنظر 

كانت الوليات املّتحدة تنظر اإىل فييتنام يف املا�سي، اأو 

اإىل اأّي نظاٍم كانت وا�سنطن م�ستعّدًة لدعمه عرب التدّخل 

الع�سكرّي املبا�رش.

اأوباما اإىل التدّخل  ولكن اليوم، مييل بوتني اأكرث من   

ة حتت 
ّ
ة الأمريكي

ّ
الع�سكرّي املبا�رش، اإذ ل تزال الإمربيالي

ة«، وقد اأعاد اإحياَءها الف�سُل 
ّ
تاأثري اإرث »العقدة الفييتنامي

 يف العراق، رغم اأن بو�س الأب وبو�س البن ظّنا 
ّ
الكارثي

كالهما اأنهما تخّل�سا من ذاك الإرث.

�رشامة  اأ�سّد  موقفًا  مّتخذًا  ذلك  من  بوتني  ي�ستفيد   

الكامل  الدعم  تقدمي  عرب  �سورية،  حول  وا�سنطن  من 

لنظام الأ�سد، بينما ل تدعم الوليات املّتحدة املعار�سة 

ال�سورّية باأّي طريقٍة مماثلة. اإّن دعم وا�سنطن للمعار�سة 

املقابل،  يف  جدّية.  م�ساألة  منه  اأكرث  للنكات  ماّدة  يبدو 

مو�سكو وطهران متّدان النظام ال�سورّي بدعٍم �سامل على 

للمقاتلني  الكثيف  النخراط  فيها  مبا  امل�ستويات،  كافة 

الوكالء عن اإيران.

 اعتنت اململكة ال�سعودّية و�سواها من م�سايخ اخلليج 

بتدمري النتفا�سات. ما كان انقالب ال�سي�سي لينجح يف 

�سيتمّكن  هل  له.  الكامل  ال�سعودّي  الدعم  لول  م�رش 

ال�سعودّيون من ال�ستمرار يف اأداء هذا الدور ملّدٍة طويلة؟ 

براأيك، ما هي اآفاق التغيري يف بلدان اخلليج؟

اململكة  كانت  لطاملا  بالفعل.  ٌة، 
ّ
رئي�سي م�سكلٌة  تلك   

ذا  وهو  املنطقة.  يف  ة 
ّ
الرئي�سي ة 

ّ
الرجعي قلعة  ال�سعودّية 

الدور الذي اأّدته منذ ن�ساأتها، لأنها داأبت على اأن تكون 

داع�س  اعتربِت  اإذا  الأر�س.  على  ًة 
ّ
رجعي الأكرث  الدولة 

هذا  يف  ال�سعودّية  تناف�س  اإنها  تقويل  اأن  ميكنِك  دولًة، 

ال�سدد. وتت�ساركان يف الكثري من ال�سمات ويف تاريٍخ 

القرن  مطلع  يف  اإن�ساوؤها  مت  اإحداهما  اأّن  غري  مت�سابٍه، 

الع�رشين والثانية اأتت بعدها بقرٍن وباأدواٍت خمتلفة جدًا.

يف  ة 
ّ
للرجعي  

ّ
رئي�سي معقٌل  هي  ال�سعودّية  اململكة   

املنطقة، لكّن قدرتها على اأداء دوٍر ع�سكريٍّ مبا�رٍش تتبّدى 

اأكرث يف حميطها اخلا�س، يف اخلليج. اأّدت دورًا حمورّيًا 

النتفا�سة يف  قمع  على  ة 
ّ
البحريني ة 

ّ
امللكي م�ساعدة  يف 

اإىل  ال�سعودّية  اململكة  تتدّخل  اليمن،  يف  البحرين. 

ة 
ّ
ة التي اأنتجتها الت�سوية اليمني

ّ
جانب احلكومة الئتالفي

الرئي�س  الثاين/نوفمرب ٢٠١١، يف مواجهة  يف ت�رشين 

مع  ًا 
ّ
حالي املتحالف  ال�سالح  الله  عبد  علي  املخلوع 

ين 
َ
ني. هذا يف الأ�سا�س �رشاٌع اآخر ما بني مع�سَكر

ّ
احلوثي

م�ساّدين للثورة، مثلما ناق�سنا اأعاله.

اأتى  معظمه   
ٌ
دور ال�سعودّي  للنظام  كان  �سورية،  يف   

حّظنا  فل�سوء  املبا�رش.  التدّخل  ولي�س  التمويل،  عرب 

ميتلك  اأنه  ات�سح  بلٍد  على  ال�سعودّيون  ا�ستوىل  العظيم، 

ذلك  منحهم  وقد  العامل.  يف  للنفط   
ّ
احتياطي اأكرب 

 العقود مل�ساعدة 
ّ
اإمكانات مادّية هائلة �سّخروها على مر

يف  الغارقة  تهم 
ّ
اإيديولوجي ون�رش   

ّ
الأمريكي دهم 

ّ
�سي

ة.
ّ
ة والأ�سولي

ّ
الرجعي

يف  ة 
ّ
الأ�سولي ة 

ّ
قو فهم  ميكنِك  ل  الزوايا،  �سّتى  من   

 املعا�رش اإذا جتاهلِت العامل احلا�سم يف 
ّ
العامل الإ�سالمي

إنّ تصوّرات بعض اليساريين الذين يحيون في ُبعٍد زمنيٍّ آخر
ويؤمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون بأن روسيا هي، بشكٍل من 
األشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكال، مواصلٌة لالتحاد السوفياتيّ
وأن فالديمير بوتين هو وريث فالديمير لينين، إنما هي مضحكة.
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ها الذي ت�سّكله اململكة ال�سعودّية. يف املدى الطويل، 
ّ
نو

لكي  هذا  ة 
ّ
الرجعي فائق  العرثة  حجر  يرحل  اأن  بّد  ل 

ة.
ّ
ة بلوَغ نتيجٍة تقدمي

ّ
ت�ستطيع ال�سريورة الثورّية الإقليمي

ة مدعومان 
ّ
ي الثورة امل�ساّدة يف املنطقة العربي

َ
اإن قطب  

ل قوى متناف�سة: الوليات املّتحدة ورو�سيا، م�سايخ 
َ
من ِقب

اخلليج واإيران. ول تن�سي اأّن نظام اإيران هو اأي�سًا نظاٌم 

، ولو من نوٍع خمتلف. وتواجه ال�سريورة 
ّ
اأ�سويّل اإ�سالمي

ة كّل هذه القوى.
ّ
الثورّية العربي

 منه 
ٌ

 ميئو�س
ٌ
 نظرًا حلجم ثرواتها، يبدو اأن التغيري اأمر

ة ال�سعودّية. براأيك، ما هي اآفاق التغيري 
ّ
يف اململكة العربي

يف هذا البلد؟

 �سحيح اأن لديهم الكثري من املال، ولكن يوجد اأي�سًا 

املفارقُة  ال�سعودّية مع ذلك. وُتوّلد  اململكة   كثري يف 
ٌ
فقر

التي تكمن يف اأن مملكًة على هذا القدر من الرثاء ت�سهد 

هذا القدر من الفقر، غ�سبًا عميقًا �سد العائلة املالكة بني 

ني، ف�ساًل عن املهاجرين.
ّ
ال�سّكان الأ�سلي

هي  الآن  حتى  فجاجًة  املعار�سة  ات 
ّ
جتلي اأكرث  اإّن   

 فائق 
ّ
 يف مذهبه الإ�سالمي

ّ
التي تزايد على النظام امللكي

ة. تلك كانت احلال يف 
ّ
ة، واملعروف با�سم الوّهابي

ّ
الأ�سولي

انتفا�سة مّكة �سنة ١٩٧٩، ثم يف وقٍت اأقرب مع تنظيم 

القاعدة. يعرف اجلميع اأن ١٥ من اأ�سل ١٩ م�ساركًا يف 

ة. وقد 
ّ
هجمات ١١ اأيلول/�سبتمرب كانوا �سعودّيي اجلن�سي

 عددًا كبريًا من الأع�ساء 
ّ
�سّمت القاعدة ول تزال ت�سم

ة ال�سعودّية.
ّ
حَملة اجلن�سي

معار�سة كهذه هي الوحيدة التي متّكنت من اأن تنمو   

يف اململكة ال�سعودّية حتديدًا كونها متّكنت من اأن تعمل 

ال�سعوبات  تت�ساعف  بينما  النظام،  اإيديولوجيا  ظل  يف 

ة هناك، تلك الن�سوّية اأو 
ّ
التي تعيق نو املعار�سة التقّدمي

ة مثاًل.
ّ
املعار�سة ال�سيعي

ة يف اململكة، �سوف تنفجر 
ّ
مع ذلك، ثّمة طاقة تقّدمي  

عاجاًل اأو اآجاًل. و�ستنفجر بالطريقة ذاتها التي �سهدتها 

الدول الأخرى يف املنطقة. وقد كان نظام ال�ساه يف اإيران 

نًا �سد النهيار. ة، ظّنه الكثريون حم�سّ
ّ
�سديد القمعي

لكن، ملّا انطلقت املوجة الثورّية يف اإيران يف اأواخر   

نظام  اإ�سقاط  من  متّكنت  �رشعٍة  باأّي  راأينا  ات، 
ّ
ال�سبعيني

لن  ال�سعودّي  والنظام  اأبدّيٌة،  اأنظمٌة  توجد  فال  ال�ساه. 

الرهيب،  القمع  على  يقوم  وهو  بالتاأكيد  اأبدّيًا  يكون 

والتفاوت الجتماعي الهائل، واملعاملة املقّززة للن�ساء. 

العامل  يف  الراديكايّل  بالي�سار  معرفتك  من  انطالقًا   

الثورات  اآفاق  اإىل  بالنظر  متفائٌل  اأنَت  هل   ،
ّ
العربي

ة مرتبٌط 
ّ
ة؟ هل ي�سّح القول باأن جناح الثورة العربي

ّ
العربي

ة؟
ّ
جوهرّيًا بنجاح التعبئة العّمالي

اإّن الأمل  اأقول   تلخي�سًا ملا ناق�سناه منذ بدء حوارنا، 

ثّمة  باملتفائل.  نف�سي  اأ�سف  لن  اأنني  رغم  لدّي،  زال  ما 

ة 
ّ
 هنا. اإن الأمل هو العتقاد باأّن الإمكاني

ّ
اختالٌف نوعي

ة ل تزال متاحًة، اأّما التفاوؤل فهو العتقاد باأّن هذه 
ّ
التقّدمي

ة �سوف تتحّقق.
ّ
الإمكاني

مقدار  اأعرف  لأّنني  انت�سارها  على  اأراهن  ل  اأنا   

بناء  ينبغي  عندما  �سعوبًة  تزداد  وهي  ة، 
ّ
املهم �سعوبة 

ة تقريبًا من ال�سفر يف بالٍد كثرية. 
ّ
قيادات بديلة تقّدمي

ومل  م�ستحيلة.  لي�ست  لكنها  هائلة،  �ساّقة،  فاملهمة 

ة مبهرة كتلك التي �سهدها 
ّ
يتوّقع اأحٌد انتفا�سًة تقّدمي

العام ٢٠١١.

املنطقة  يف  الأمد  طويلة  الثورّية  ال�سريورة  اإن   

نظٍر  وجهة  من  ال�سنوات.  من  بدًل  بالعقود  �سُتقا�س 

يكون  اأن  يجب  الأوىل.  مراحلها  يف  زلنا  ما  ة، 
ّ
تاريخي

بناء  اأجل  املكّثف من  الن�ساط  ًا على 
ّ
رئي�سي ذلك حافزًا 

ٍة قادرٍة على اأن تتوىّل القيادة. اأّما البديل 
ّ
حركاٍت تقّدمي

 عام يف النظام 
ٌ
ة وانهيار

ّ
فهو مزيٌد من الهبوط يف الهمجي

الإقليمي اإىل ذلك النوع من الفو�سى الرهيبة التي بداأت 

تنت�رش يف ب�سعة بلدان.

عن  اأتكّلم  فحني  العاملة،  القوى  اإىل  بالن�سبة  اأّما   

ة يجب 
ّ
العّمالي احلركة  اأن  اأق�سد �سمنيًا  ٍة 

ّ
تقّدمي قياداٍت 

على  ينبغي  ال�سبب  لهذا  منها.  ًا 
ّ
اأ�سا�سي جزءًا  تكون  اأن 

البالد التي متتلك طاقاٍت اأكرب يف هذا ال�سدد، مثل تون�س 

وم�رش، اأن تفتح الطريق. وميكننا حينها اأن ن�سهد تاأثرًا 

�رشيعًا للبلدان الأخرى.

موجودًة  لي�ست  ة 
ّ
العربي املنطقة  اأّن  نن�سى  ل  ودِعنا   

، وقريبًة 
ّ
اإنها جزٌء من الو�سع العاملي اآخر.  على كوكٍب 

ي�ساٍر  ن�سوء  �ساأن  من  فاإن  وعليه،  اأوروبا.  من  جدًا 

 رديٍف له 
ّ
راديكايّل يف اأوروبا اأن يوؤّثر تاأثريًا مهّمًا يف نو

ة.
ّ
يف املنطقة العربي

إن السيرورة الثورية طويلة األمد في المنطقة سُتقاس بالعقود 
بداًل من السنوات. من وجهة نظٍر تاريخية، ما زلنا في مراحلها 

األولى. يجب أن يكون ذلك حافزًا رئيسيًا على النشاط المكثف 
من أجل بناء حركاٍت تقدّميٍة قادرٍة على أن تتولى القيادة.



أرامل احلرب  26
يف اليمن   

 »تقية«هتذي
�أروى عبده عثمان

الطائف اللبناين  30 
والمبادرة اخلليجية 

 يف اليمن
فارع �مل�سلمي
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كاتبة وحافظة 
للرتاث اليمين، 
وزيرة ثقافة اسبقة.

أروى عبده عثمان

أرامل احلرب يف اليمن
»تقية« هتذي

بعد اأن تنتهي اجلائحة احلوثية �ستخرج الأرامل، اأمهات 

احلرب، الثكاىل يبكني دمًا، يلطمن اخلدود، ينزعن �سعر 

يبتلعن  يقلعن عيونهن،  ي�سلخن جلودهن،  روؤو�سهن، 

الغبار وثقل الذكريات وامتداداتها، تع�سيها يف املكان 

الدين  عرق  ُملك  با�سرتداد  الهو�س  حلظة  يف  والزمان 

والطائفة وامل�سيدة الإلهية.

تاأنيب ال�سمري الذي ل يهمد، وفجيعة »ياليتني«.   

زادوا علينا، يف ح�رشة »لو«، يف غمرة التجيي�س با�سم 

د«، ومندبة »قهري راحوا العيال 
ّ
الله، وا�سم »حق ال�سي

فلكلور  من  الوكيل«.  ونعم  الله  و»ح�سبنا  فطي�س«، 

اأول  من  افت�سا�سه  احللم،  واقت�سا�س  والندب  احلزن 

 وت�سمعها كل اأم حتى وهي 
ّ
ح�رشجة املوت التي تخر

نذير  العني  ورّفة  القلب،  رجفة  اجلبال،  خلف  بعيدة 

�سقط  ولدك  باأن  ينبئونك  عندما  اأبلغ  �سوؤم  ول  �سوؤم. 

»�سهيدًا« حتى واإن اأجربتك اجلارات والقريبات على 

العتقاد باأنه عري�س يف اجلنة و�سط حوريات من كل 

�سكل ونوع.

تاأتي جثته.  الذي ل  اأ�سد وقعًا من �سرية ولدك  ل   

مات  الأول:  واخلرب  فقط،  اأخباره  حت�رش  منها  وبدًل 

اأن تقفل باب  والرفاق، ومل ترفع جثثهم. بعدها عليك 

زوجك   / ولدك  جثة  اأن  الكثرية:  بنهاياتها  ال�سرية 

ورفاقه م�ّسطتها الذئاب والديدان والهوام.

)اإكرام  ف�سيلة  عن  القادة  تخّلى  اخلنجر:  النهاية   

القتيل دفنه(، لكنهم م�ّسطوا اجلثث واأخذوا »القناديل« 

، وتركوا بقية اجلثث وبع�سها ينب�س بعرق 
١
منها فقط

. نعم جثث اأطفالنا الذين مل يتعّدوا الثانية 
ّ

احلياة مبا تي�رش

املفخخة  اجلثث  والتا�سعة،  والثامنة  بل  بعد،  ع�رشة 

والعمالء  والتكفرييني  الدواع�س  وبقتال  باجلهاد، 

واخلونة يف عدن وتعز وماأرب وكل مدن اليمن.

يف نهاية النهاية

ـ »ال�سادة« / »القناديل«  جثث متييز الِعرق الإلهي املقد�سـ 

م، 
ّ
/ »ِعرق الله والر�سول« ــ هي فقط التي ت�سحب وُتكر

وعطور  والزهور  الريحان  باقات  عليها  وتنرث  وُتعطر، 

»جنة النعيم« وت�ساق يف مواكب جنائزية مهيبة، وتدفن 

 / الكهف«  د 
ّ
»�سي بناها  التي  الكثرية  الكبرية  املقابر  يف 

الكثيف،  احل�سور  و�سط  ــ   �سيان  ــ  ال�سهداء«  »�سيد 

والتاأبني القدا�سي وتوابعه من زامل احلرب، والزغاريد، 

تت�سدر  ثم   ،
٢
ال�رشخة و�سعار  لله،  القرابني  وق�سائد 

اجلنازة ن�رشة الأخبار. اأما جثث ابني ورفاقه »الزنابيل« 

»جماهد«  املقد�س،  الإلهي  الِعرق  اإىل  ينتمون  ل  ممن 

الأخبار  ن�رشة  لها يف  مكان  فال  �سافلني  اأ�سفل  بدرجة 

!
٣
ول املقايل والتفاريط

اإّل  نومة،  �سابع  يف  ليُغّطوا  اجلميع  �سيهمد  الليل  يف 

�سيمْت  احلارقة،  النهدات  ت�سحقهن  اللواتي  الأرامل 

ي�سبحن  و�سحاها  ليلة  يف  ال�ساخب،  العمر  زهو  يف 

الأب والأم وال�سديق واحلار�س لالأولد وجدران البيت 

والزمن وحار�سة حكاية »ال�سهيد«. فهزمية امراأة فقرية 

هموم  احلرب،  بعد  ما  اأطفال  تدير  وحدها  العود  طرية 

تكرب ول ت�سغر، تظهر ول تختفي: امل�ساريف، املدر�سة، 

الأب،  غياب  يف  املنفلت  ال�سجيج  �سقاوة  امل�ست�سفى، 

الكبرية  ال�سغرية  الأم  عمرو« و�سريورة  زيد  و»�رشب 

وحدك«  اأنت  »كم  ليلة:  كل  و�سو�سات  وحنق  اليومية، 

يف هذا ال�سجيج! 

اآاآاآاآخ، يااااا ولدي 

املتداخلة  اخليوط  من  تنتهي  ل  �سبكة   
٤
»الَعولة« اإنها   

وامل�ستبكة، منظومة »ن�ستي« )ن�ستهي، اأي نريد(، طلبات 

�سفة تطلق على   1

ب الها�سمي 
َ

الَن�س

املقّد�س، يقابلها 

»الزنابيل« وهي 

�سفة تطلق على 

من هم دونهم 

من اأبناء القبائل 

ة، وعاّمة 
ّ
والرعي

ال�سكان. 

ال�رشخة املعروفة   2

للحوثيني: »الله 

اأكرب ، املوت 

لأمريكا ، املوت 

لإ�رشائيل، اللعنة 

على اليهود، الن�رش 

لالإ�سالم«.

املقايل جتمعات   ٣

الرجال لتناول 

القات. التفاريط 

جتمعات الن�ساء 

لتناول القات.
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واليتم  والت�رشد،  واجلوع  الفقر،  ظل  يف  اليومية  احلياة 

يف  ماء  �رشبة  ل  اأن  واأخطرها  اإلخ.  وو..  والفقدان.. 

العا�سمة واملدن، ويف ال�سدارة اأكربها، تعز.

والغد،  اليوم  متيمة  وال�سند«،  ظهرنا  »كان  اآاآاآاآاآاآاآاآاآخ، 

موت،  و�سفعة  �سفقة  يف  انخلع  الذي  القلب  حبيب 

هّل  اجلهاد  داعي  العظيم«.  ال�سعب  »اأيها  با�ستهالل: 

واخليارات الإ�سرتاتيجية اأينعت، التعبئة اجلهادية واجب 

ديني ووطني، ف�سّعدوا زامل احلرب والقتال:

. لكنه العيد 
٥
وا بداعي املوت للم�رشق واملغرب«

ّ
»حي  

يابن بدر الدين. اأّخر اجلهاد قلياًل، نون�س ب�رشاج البيت 

و�سوئه قلياًل، فاملعركة طويلة. قلياًل يا اأبا جربيل، قلياًل 

يا حفيد الأنبياء.

يرّد ظل ال�سيد: 

.
٦
اأعيادنا جبهاتنا

مع كل فاحتة �سبح وان�سدال قمر، يخفت دلع الأمهات 

عيوين،  نظر  »يا  ن�سمع:  لن  احلرب،  بعد  ما  والزوجات. 

ى 
ّ
وقو يومك،  قبل  يومي  ويجعل  عيني،  من  ك�س  ويا 

عظامك، فديتك، �سح بدنك«، اإلخ. من هدهدات احل�سن 

واأبو  والأ�رشة،  البيت  لرجل  الأم  لتعويذات  احل�سني 

»ذهب   :
٧
و»احلوية« البيت  و�رشاج  العيال،  واأخ  العيال، 

الأحبة ولن يرجعوا اأبدًا«. 

بعد  يوم  الثكاىل ذات  والأمهات  الأرامل  �ست�سحو   

اأن يربد الراأ�س ويخف من لوثة التثوير الإلهي الأقد�س، 

ُخلقنا  نبايل  ما  »بالع�رش  وحماأة  احلمى  عنه  وتذهب 

مانبايل«،  و»مانبايل  املوت«،  بداعي   
ّ
و»حي للجهاد« 

ال�سيد.  قرابني  »نحنا  عاملية«،  كربى  حربا  و»اجعلوها 

اإحنا« وزغردي يا اأم ال�سهيد، ويا زوجة ال�سهيد، وابن 

الله  من  وكرامتنا  عادة،  لنا  »القتل  وموروث:  ال�سهيد، 

.  �سيربد الراأ�س، لكن �رشعان ما �ستت�ساعد 
٨
ال�سهادة«

بعده،  وما  الَفقد  اإنفجارات  املريع،  النفجار  احلمى حد 

دهاليز  وظلمات  اجلدران،  والتحام  القاتلة،  الوحدة 

البيت، ا�سرتاق حلظة ع�سق عند اإخماد هجيج الأطفال: 

اأرملة ال�سهيد مل تبلغ بعد الثامنة ع�رشة، وما اأكرثهن!! 

اليمنية،  الأم  اأكرثهن.  وما  اأي�سًا  ال�سهيد«  و»اأم   

خم�سة  ع�رش.  خم�سة  مينها؟  يف  عمرًا  تعطيها  كم 

وع�رشين. زودها، �سبعة وع�رشين؟ ل تتعب را�سك يف 

الثامنة  �سن  يف  يتزوجن  اليمن  فبنات  احل�ساب! كيف؟ 

دون  وميْت  قبل،  واأحيانًا  ع�رشة،  اخلام�سة  يف  ويرتملن 

الب�ساعة  احلياة.  العمر وك�رش زهو  ا�ستبخا�س  الثالثني. 

الرابحة والرائجة يف »اليمن ال�سعيد«!

ة قبل اأن  اأوراقها واأزهارها الغ�سّ هزمية امراأة. تذبل   

وت�سدل  ة، 
ّ
تقي يا  الدار  باب  �سيغلق  ني�سان.  يف  تفت�س 

الطويلة  الوح�سة  ب�سقيع  وت�سطك  النوافذ.  �ستائر 

املتخ�سب،  خمدعك  باب  يطرق  فمن  امل�ستذئبة، 

احلنني،  يلملم  من  ل  تقية.  يا  موؤن�س  ل،  واملتحجر؟ 

ويجفف الدمعة ومي�سح الأنني. احلا�رش الآن فقط:

د الوح�سة القاتلة، الفالقة والالعنة لكل جهاد، ولكل 
ّ
�سي

قدا�سة، ولكل اإمامة تبتلع الأحبة. تاركة وح�سة الأ�سئلة 

الت�رشد،  اجلوع،  الفقر،  �سوى  اليمن  وما من جميب يف 

العط�س، الظالم، اجلهل، الالاأمان، ونا�سل الأ�سئلة التي 

�ستالحقك األف �سنة اآتية من �رشمدية احلزن والفجيعة: 

واأخي،  قتل زوجي،  اأي�س  ولدي؟على  ُقتل  اأي�س  »على 

وكيف،  وملن،  ولِلما،  اأي�س،  على  وهناك؟  هنا  والأحبة 

وبعده«، اإلخ.

اإن احلرب، يا م�سّعري احلروب باملفرق واجلملة، وكل   

�سوت  فوق  يعلو  �سوت  ل  الإبادة:  ومقايي�س  اأوزان 

بن  علي  قائدها  اأمة  تهزم  »لن  ومعركة  اجلهاد«،  »�سيد 

من  وغريها  والباطل جللج«،  اأبلج  و»احلق  طالب«،  اأبي 

هذيانات الدم.

ومتائم  واملن�ّسطات،  وامل�سّكنات،  املهّدئات  من  كم 

م�ستمحن«،  »املوؤمن  وم�سّكنات  والبخور،  الأ�سياد، 

ال�سهيد  و�سورة  ال�سهادة،  وتهاين  نبايل«،  »ما  وزوامل 

حكاية  و�رشد  النوم،  وغرفة  املَْفرج  تعتلي  القربان   /

»�رشاج البيت« وكان، وكان، وكان، يف زحمة املعّزيات، 

تعاويذ  من  كم  »ال�سيد«؟  فلكلور  يف  املهنئات  عفوًا 

»ترميم الفجيعة« حتتْجنه اأيتها الأرامل، وما اأكرثكن يف 

مين ٢٠١٥؟ كم وكم وكم؟

ال�سيد  وموروث  ال�سيد،  وراأ�س  ال�سيد،  كهف   

لن  العظيم،  ل�سعبي  الإ�سرتاتيجية  وخياراته  الأقد�س، 

يجيب، ل اليوم، ول الغد ول بعد األف عام، يا تقية!

اإخراجكن  بعد  وتتفجر،  املبالة  �ستاأتي  احلمى  بعد   

لالأحبة وفلذات اأكبادكن، يف حماأة »ما نبايل« يف �سبيل 

الدواع�س  من  ن�سمة  مليون   ٢٧ لقتال  اجلهاد  حمى 

والتكفرييني واخلونة والالثوار بعد الن�رش املوؤزر بالغنائم 

والزوجات،  الأمهات  اأيتها  العيال  له  ح�سدتن  الذي 

اإكرامًا ل�سيد العبث. وبعد الهرولة ليل نهار خلبز الكعك 

اخلوامت  من  الأ�سود  لليوم  امل�رشور  مبهركن  املبّطن 

ُقوت العيال   4

والرتبية والتن�سئة.

من زوامل  5

اأن�سار الله   

اجلهادية. والزامل: 

ن�سيد حربي.

»اأعيادنا   ٦

جبهاتنا«، �سعار 

رفعه احلوثيون 

للمجاهدين يف 

الأعياد الدينية ــ 

الفطر والأ�سحى، 

مبعنى :املجاهد

ل عيد له، عيده  

يف املعركة .  

احلوية: حو�س   ٧

البيت.

�سعار ال�سهداء من   ٨

اأن�سار الله.
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والقالدات واجلنيهات الذهبية. وبعد اأن كرعت مبا تبقى 

من زاد الأولد يف بطون معارك ال�سيد التي ل تنتهي، 

الأكرث  حت�سد  انت�سارات  اإىل  يحولها  هزمية  كل  ومع 

القرابني  اأكرث  وما  و�سوئه«،  البيت  »�رشاج  من  والأينع 

اإنه  ال�سيد«،  »�سهداء  ح�سور  يف  اَللبنية  الأ�سنان  من 

!
٩
ال�سيد »اإن تكلم بكلمة با مي�سيها«

بعد ذلك كله:

معكن،  وي�سفعنا  ي�سفعكن،  املبالة  عرق  انفجر 

وي�سيب الوطن مبقتل، عندما نرى جميعنا مئات الآلآف 

من الأيتام، ومثلهم الأرامل، ومثلهم الأمهات الثكاىل. 

واملدر�سة،  واملاأوى  البيت  جترف  احلرب  اآلة  ومثلهم 

اإك�سري،  فاأي  وكم!  وكم،  واحلديقة  والطريق،  وامل�سفى، 

الأعوج،  وال�سلع  املنك�رش،  الفوؤاد  �سريمّم  تقية،  يا 

وباأي  �ستحكى  واأي حكايات  م�ستقبل؟  بال  وامل�ستقبل 

اأرامل  الالمعقول؟  بعد  وما  وكنايات وخيالت  اأو�ساف 

ما  كربالئيات   !٢٠١٥ مين  كربالئيات  الأعوج!  ال�سلع 

دون الثامنة ع�رشة!

الفجيعة، وال�سمري املكلوم، يا تقية، عنوان الندم الآتي، 

وجنران،  جيزان  حترير  هذيانات  حمى  انق�ساع  بعد 

الأبي�س،  البيت  واإ�سقاط  والقد�س،  اليماين  والركن 

وتعز  عدن،  وحترير  ولعنهما(   واأمريكا  اإ�رشائيل  )موت 

وال�سالع وماأرب والبي�ساء، وتهامة، اإلخ.

احلوثية،  /حمم  احلمى  جائحة  تنتهي  عندما  نعم،   

�سيتجلى حائط مبكى، لدهور اآتية ومتواليات: »ح�سبك 

احلرب: الرجال« و»نحنا واخلراب لي�س فقط جريان، بل 

اخلراب ال�ساكن اأروحنا والغرفة وال�رشير، وما تبقى من 

ذاكرة حلم طرّي«. 

اأولد  يا  اليمن،  اأّمهات  يا  اليمن،  اأرامل  يا  �سالمتكّن، 

اليمن. ال�سرب هو الب�ساعة الرائجة يف زمن احلرب، واإن 

كان ممنوعًا من ال�رشف مهما تكاثرت اأر�سدته كمفاتيح 

للمجاهدين،  »ال�سيد«  ميلي�سيات  ت�رشفها  التي  اجلّنة 

ول مفاتيح �سوى فناجني القهوة املرة.

رحم الله �سحايا اليمن كاّفة، فال �سهيد يف حروب   

�سحايا.  كّلنا  ة. 
ّ
الأهلي احلروب  يف  �سهيد  ل  الأخوة. 

كّلنا �سحايا.

والهذيان  احلكاية  بني  وما  الودائع،  ودعتكن حافظ   

ة.
ّ
خيط ا�سمه تقي

واإل فكيف ت�سوفووووا؟  
من الزوامل   ٩

احلوثية.
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يف ت�رشين الثاين/ نوفمرب من العام ٢٠١٥ كانت قد م�ست 

اأربع �سنوات على توقيع املبادرة اخلليجية التي قّدمتها دول 

بداأت  التي  اليمنية  الأزمة  حلل  اخلليجي  التعاون  جمل�س 

تفاعالت  ي�سهد  حينها  اليمن  كان  اإذ   ،٢٠١١ العام  يف 

انتفا�سة �سبابية �سمن ما عرف بثورات الربيع العربي، حني 

خرج اآلف ال�سباب لالعت�سام يف �ساحات التغيري للمطالبة 

قيادة  توىّل  �سالح.  عبدالله  ال�سابق علي  الرئي�س  برحيل 

زمام تلك النتفا�سة حلفاء �سالح ال�سابقون من الإخوان 

امل�سلمني والزعامات القبلية والع�سكرية، مع م�ساركة اأقل 

حللفائه احلاليني من جماعة احلوثيني، اأو ما بات يعرف الآن 

بجماعة اأن�سار الله الذين خا�س �سدهم �ست حروب ما 

بني الأعوام ٢٠٠٤ و ٢٠١٠ يف حمافظة �سعدة معقلهم 

اإىل  اخلليجية  للمبادرة  نتيجة  يتحولوا  اأن  قبل  الرئي�سي، 

اأحد اأهم الأطراف الفاعلة على الأر�س يف الوقت الراهن. 

ما  يف  تبلورت  التي  الإقليمية  التدّخالت  حّولت  حينها 

�سد  ال�سباب  انتفا�سة  اخلليجية«  بـ»املبادرة  معروفًا  بات 

نظام �سالح اإىل �رشاع اأطراف �سيا�سية، فت�سدرت اأحزاب 

اللقاء امل�سرتك و�رشكاوؤها )املجل�س الوطني( متثيل الطرف 

املناه�س للنظام، يقابلهم على الطرف الآخر حزب املوؤمتر 

ال�سعبي العام احلاكم وحلفاوؤه )التحالف الوطني(. هكذا مت 

تكري�س م�سطلح الأزمة لو�سف اأحداث الربيع اليمني كما 

ن�ست املبادرة اخلليجية التي رعتها دول اخلليج )با�ستثناء 

الدول  مع  للريا�س  �رشفية(  )ولو  وا�سحة  وبزعامة  قطر( 

بنودها  يف  الدويل،  الأمن  جمل�س  يف  الع�سوية  دائمة 

التوفيقية بني طريف الأزمة.

�سكلت املبادرة اخلليجية اخرتاقًا منفردًا يف اليمن دون   

 )١٩٨٩( الطائف  اتفاق  اأن  اإل  العربي،  الربيع  دول  باقي 

من  بع�سًا  يحمل  اللبنانية  الأهلية  احلرب  اأنهى  الذي 

مالمح املبادرة باعتبارها من ناذج التدخل الإقليمي حلل 

ال�سبه  اأوجه  ومن  العربية.  الدول  يف  الداخلية  الأزمات 

فوارق  مع  امل�سرتك  ال�سعودي  الراعي  التفاقيتني  بني 

الزمن والو�سعني املحلي والإقليمي لكل حالة، واختالف 

اأهداف الريا�س ومدى تاأثريها وقدرتها على ال�سغط على 

اإقليمي ودويل  و�سط  ومترير حلولها يف  ال�رشاع،  اأطراف 

وحتى  املبادرة،  توقيع  اإىل  التفاق  توقيع  منذ  كثريًا  تغري 

اللبنانية  احلالتني  �سيت�سح لحقًا. يف  التوقيع كما  بعد  ما 

اإىل جانب  الأطراف،  لأحد  اإيران كحليف  تظهر  واليمنية 

لبنان  يف  بارزة  كانت  طائفية  ب�سبغة  ال�رشاع  ات�سام 

و�سكلت �سببًا من اأ�سباب احلرب، بينما تت�ساعد يف اليمن 

كاإحدى نتائج ال�رشاع ولي�س ك�سبب له. تناق�س هذه املادة 

املنطلقات تلك مع مالمح النتائج التي حتققت يف احلالتني 

ومدى فاعليتها يف اإنهاء اأي من الأزمتني حمل النقا�س.

امل�شمون والتداعيات

اللبنانية  اإنهاء احلرب الأهلية  اإّن اتفاق الطائف هو وثيقة 

التي بداأت عام ١٩٧٥، وقد �ساغه ووّقعه اأع�ساء الربملان 

اللبناين برعاية �سعودية وحتت مظلة جامعة الدول العربية 

التي انبثق عنها ما ُعرف بـالرتويكا العربية، لت�سهيل عملية 

تو�سل اللبنانيني اإىل اتفاق نهائي لوقف احلرب وا�ستعادة 

الطبيعي. وقد مت توقيع التفاق  الدولة لدورها  موؤ�س�سات 

يف ال�سعودية يف عام ١٩٨٩، واحتوى بنودًا �سبه د�ستورية 

لإعادة توزيع اأدوار �سلطات الدولة، وت�سوية نتائج احلرب 

الوحيد  )البند  لبنان  يف  ال�سوري  اجلي�س  و�سع  فيها  مبا 

الذي تعلق باإجراءات م�ستقبلية غري فورية وخ�سع لتقدير 

»اتفاق«  ا�ستخدام كلمة  اإّن  وال�سورية(.  اللبنانية  الدولتني 

ذو دللة نهائية للتو�سل اإىل اتفاق كامل ينتظر التطبيق، 

احتوى  وقد  الالحقة.  الفرتة  يف  عمليًا  ح�سل  ما  وهو 

وموؤ�س�ساتها  اللبنانية  بالدولة  مبا�رشة  متعلقة  م�سامني 

الطائف اللبناين
والمبادرة اخلليجية يف اليمن

باحث وناشط، اليمن.

فارع المسلمي
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وهيبتها، ومل يت�سمن بنودًا معلقة اأو غري وا�سحة تراعي 

م�سالح الأطراف املت�سارعة حينها ومتنحها ح�سورًا يطغى 

على ح�سور الدولة وال�سلطات الد�ستورية كما ح�سل يف 

املبادرة اخلليجية يف اليمن.

ت�ساحلي  مقرتح  هي  جهتها،  من  اخلليجية  املبادرة   

على  مرة  من  اأكرث  للتعديل  خ�سع  طرفني  بني  توفيقي 

الثاين/  اإىل ت�رشين  اأبريل  ني�سان/  اأ�سهر )من  مدار �سبعة 

الن�سخة  كانت  ال�رشاع.  اأطراف  لإر�ساء  نوفمرب٢٠١١( 

الأوىل من املبادرة مقدمة من الرئي�س ال�سابق علي عبدالله 

لالأزمة  الدوليني  الرعاة  قبل  من  تبّنيها  جرى  ثم  �سالح 

اخلليج  ودول  ال�سعودية  قبل  من  مبا�رش  وب�سكل  اليمنية 

�سالح  من  بطلب  ا�ستبعدت  التي  قطر  )با�ستثناء  العربي 

ملزمًا  التفاق  كان  وفيما  خ�سومه(.  مع  العلني  لتحالفها 

يف حالة الطائف، فاإن املبادرة ظلت غري ملزمة وينق�سها 

الت�سويق بني الفرقاء واإقناعهم بها.

تو�سح املوؤ�رشات العامة التي يقدمها كل من التفاق   

خلفيات  وبني  امل�سمونني،  بني  جوهرية  فروقًا  واملبادرة 

الو�سول اإىل الن�س واملراحل التي مر بها. فقد مت تعديل 

املبادرة اأكرث من مرة وبعد اإعالن كل �سيغة ولي�س قبلها، 

فقد  نف�سه،  ال�سابق  الرئي�س  قدمه  كمقرتح  بداأت  وكما 

وال�سعودية،  الإقليمية كقطر  الدول  اأدخلت عليها مل�سات 

التي  اللم�سات خ�سو�سًا  تلك  الكثري من  ثم جرى م�سح 

يكون  فيكاد  الطائف  اتفاق  اأما  الدوحة.  ب�سمات  حملت 

قد تدرج يف �سياغة امل�سمون ح�سب ما مت التفاق عليه 

اإىل ن�س، ولي�س و�سع الن�س  اأي حتويل التفاق  م�سبقًا، 

وطني  حوار  عن  جنم  التفاق  ولأن  كاملبادرة.  لالتفاق 

تقوية  على  امل�ساركني  عاك�سًا حر�س  الن�س  لبناين، جاء 

املبادرة  م�سودات  كانت  بينما  دورها،  و�سمان  الدولة 

اخلليجية تخ�سع يف كل مرة لآراء اأطراف ال�رشاع ذاتها 

دون البحث عن ن�سو�س تتجاوز هذه الأطراف اإىل الدولة 

وما يجب اأن تكون عليه.

اأكرث  لبنان  حرب  اإنهاء  يف  الإقليمية  الرغبة  كانت   

التفاق  فاحتوى  لأبنائه،  امللف  ت�سليم  باإعادة  و�سوحًا 

)الطائف( يف بابه الأول )املبادئ( بنودًا اأ�سا�سية توؤكد هوية 

الدولة وتعّزز دور املوؤ�س�سات والت�رشيعات الوطنية. وكان 

الهدف الذي �سعت اإليه الريا�س ت�سجيل ح�سور اإقليمي 

قوي اأكرث من حماولة تكري�س دور لها يف لبنان، واإيجاد 

حل لل�رشاع اللبناين. لكن يف الو�سع اليمني كانت هناك 

رغبات يف اإخراج الأطراف املت�سارعة من ورطتها اأكرث مما 

بدا رغبة يف اإخراج اليمن من اأزمته. اأرادت حتقيق توازن 

بينهم ل يعطي اأي طرف كل مطالبه ب�سكل ي�سمح بتفوقه 

منحت  هكذا  ال�ساحة.  يف  املنفرد  التاأثري  قدرة  ومنحه 

حلزبه  �سمن  ال�سلطة  من  م�رشفًا  �سكليًا  خروجًا  �سالح 

لأحزاب  كامل  كنّد  احلكومة  مقاعد  ن�سف  على  احلفاظ 

نظامه.  لإ�سقاط  الذين خرجوا  وحلفائهم  امل�سرتك  اللقاء 

اإذًا اأتى اجلزء الأول من اآلية املبادرة ليعربّ عن وجود اأزمة 

باإدراج  عليه  التفاق  يتم  فيما  الإقليمي  الدور  �س 
ّ
ويكر

التايل  البند  يف  مت  كما  اأويل.  كبند  الراعية  للدول  �سكر 

الن�سو�س  جتمد  عليا  كمرجعية  املبادرة  اإحالل  تاأكيد 

عليا  كمرجعية  املبادرة  لتكري�س  ال�سعي  اأي  الد�ستورية، 

للعمل ال�سيا�سي يف اليمن ل ميكن لليمنيني جتاوزها حتت 

اأي مرجعية اأخرى حتى لو كانت الد�ستور النافذ الذي يعّد 

التجاوزات  بداأت  اأ�ساًل. هكذا  لبنوده  اتفاق كهذا خمالفًا 

التي هّم�ست دور موؤ�س�سات الدولة.

يف املقابل ظهر اتفاق الطائف اأقرب اإىل وثيقة د�ستورية،   

عززت �سلطات الدولة اللبنانية ومبادئها الد�ستورية. بينما 

الد�ستور  على  علني  انقالب  اأول  مّثلت  اخلليجية  املبادرة 

وموؤ�س�سات الدولة لتمنح وظائف اأ�سا�سية للدولة اإىل جلان 

 )١٥( املادة  من  )ح(  الفقرة  اإّن  اإذ  ت�سكيلها،  يتم  موؤقتة 

تن�س على ت�سكيل جلنة اأمنية وموؤمتر للحوار الوطني وجلنة 

واأتت  وال�ستقرار.  الأمن  لتحقيق  الع�سكرية  ال�سوؤون 

وزارة  ح�ساب  على  امل�سّكلة  للجان  كهذه  اخت�سا�سات 

الدفاع وقيادة اجلي�س ومل تعك�س نوايا اإ�رشاك ال�سارع يف 

معاجلة ق�سايا بهذه الأهمية ول موؤ�س�سات الدولة. اللجنة 

اأي  للطرفني،  موالية  قيادات  من  ت�سكلت  مثاًل  الع�سكرية 

جزء من اأدوات ال�رشاع التي ي�سعب اأن تتحول اإىل جزء 

من احلل. ويف اجلانب الآخر، مت تاأجيل كل الق�سايا حمّل 

اخلالف للنظر فيها من قبل موؤمتر حوار وطني يتكون من 

اأخرى  ومكونات  ال�رشاع،  اأطراف  اأ�سا�سًا  ميثلون  اأع�ساء 

بن�سب اأقل. لكن الق�سايا التي �ستطرح على املوؤمتر مل ترتك 

باأ�سلوب  قوالبها  و�سعت  واإنا  كليًا،  حتديدها  لأع�سائه 

مع  كربى  مع�سالت  اإىل  حتّولت  اأخرى  اإ�سكاليات  خلق 

اجلديد.  الد�ستور  وم�سمون  الدولة  ك�سكل  احلوار  نهاية 

اإذ مل يكن �سكل الدولة ق�سية اأ�سا�سية ل�سباب ال�ساحات 

واإنا عدالة الدولة، ومل يكن الد�ستور م�سكلتهم اأي�سًا بقدر 

ما كانت امل�سكلة عدم احرتام وتطبيق ن�سو�س الد�ستور 

النافذ على الأر�س.

غمو�س وازدواجية

مل تكن الفل�سفة املفو�سة للجان م�سوؤوليات ومهام اأجهزة 
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احتوت  بل  اأي�سًا،  و�سل�سة  اإجرائية  الدولة  وموؤ�س�سات 

ال�سوؤون  جلنة  كتكليف  وا�سحة،  وغري  مزدوجة  ن�سو�سًا 

اإ�سناد  ثم  اجلي�س،  هيكلة  باإعادة  والع�سكرية  الأمنية 

املبادرة يف  املنبثق عن  الوطني  ملوؤمتر احلوار  املهمة عينها 

املبادرة اخلليجية على تنفيذ موؤمتر  اآخر. كما ن�ست  مكان 

احلوار الوطني لبحث هيكل الدولة ومناق�سة اأ�س�س احلكم 

والأداء الإداري لأجهزة الدولة وبع�س الق�سايا ال�سيا�سية 

اخلطوط  و�سعت  قد  املبادرة  تكون  وبذلك  والجتماعية. 

العري�سة لإيجاد حل ميني، اإل اأنها من جهة اأخرى و�سعت 

لق�سايا وجمالت  وفقًا  اإيجاد حل  على  للعمل  حمددات 

تناول قد مت حتديدها م�سبقًا، وبع�سها بعيد كل البعد عن 

عامة  موجهات  ت�سكل  التي  الأ�سا�سية  اخلالفية  الق�سايا 

وثيقة  اإىل  اأقرب  كانت  هكذا  تفا�سيل.  دونها  ما  ي�سبح 

اإىل  منها  العرفية  للمحكمة  حتيلهما  خ�سمني  بني  حتكيم 

ق�سايا  فجاأة  اأمامه  وتفتح  كارثة  من  بلدًا  تنقذ  مبادرة 

اأنتجها �سوء اإدارة الدولة �سلطة ومعار�سة، ثم ت�سعها على 

طاولة الأطراف نف�سها ملعاجلتها.

على  املوقعني  متثيلية  عدم  م�سكلة  انعك�ست  لقد   

على  تطبيقها  حماولة  جرت  حينما  اخلليجية  املبادرة 

الأر�س، اإذ مل يكن املوّقعون اأنف�سهم هم اأ�سحاب القرار 

يف امليدان. ولذلك حينما وجدت الرغبة يف تنفيذ بنود 

القدرة على  الراغبون  ميلك  نادر(، مل  اأمر  ) وهو  املبادرة 

تنفيذها على الأر�س.

دور  بتعزيز  القا�سي  الطائف  اتفاق  لنهج  وتعزيزا   

مثاًل  اخلالف  موا�سيع  التفاق  اأحال  الدولة،  موؤ�س�سات 

للحكومة والربملان حتى لو كانت تتعلق بالرئي�س ذاته، لكن 

اإىل  واحلكومة  الربملان  م�ساكل  اأحالت  اخلليجية  املبادرة 

الرئي�س كمرجع اأعلى »يكون اتخاذ القرارات يف جمل�س 

النواب خالل املرحلتني الأوىل والثانية بالتوافق، ويف حال 

اأي مو�سوع، يقوم رئي�س  اإىل توافق حول  تعذر التو�سل 

الرئي�س يف املرحلة  اإىل نائب  النواب برفع الأمر  جمل�س 

يف�سل  الذي  الثانية،  املرحلة  يف  الرئي�س  واإىل  الأوىل 

يف الأمر ويكون ما يقرره ملزمًا للطرفني«. هكذا كر�ست 

ال�رشاكة،  عن  حتدثت  حني  يف  الفرديَة  اخلليجية  املبادرُة 

وكر�ست املحا�س�سة يف املنا�سب بتقا�سم حقائب احلكومة 

ت على الكفاءة، وكر�ست  بني طريف ال�رشاع يف حني ن�سّ

بينما حتدثت  املوؤ�س�سية  مع  وظيفيًا  تتعار�س  التي  اللجان 

عن تعزيز دور موؤ�س�سات الدولة.

وذات  وحمددة  مغلقة  الطائف  اتفاق  بنود  كانت   

الن�سو�س  تلك  حتى  ملتب�سة،  غري  وا�سحة  تف�سريات 

مفتوحة  بنود  ذات  كانت  املبادرة  لكن  العامة.  التوجيهية 

مبا  متعلقة  بل  حينه،  وا�سحة يف  ونتائج  نهايات  مل حتدد 

يجمع عليه اأطراف ال�رشاع يف عملية احلوار. اأي اأن احلوار 

اإىل  فورًا  وحتّول  م�ساراته  وحّدد  التفاق  �سبق  لبنان  يف 

تاأجل احلوار وكان  املبادرة فقد  اأما يف  تنفيذية.  ن�سو�س 

الوطني  احلوار  وهو  للمبادرة  واحد  /ا�ستحقاق  بند  جمرد 

اإىل فتح ملفات  القابل لكل الحتمالت واملاآلت، واأدى 

وق�سايا كبرية دون القدرة على غلقها اأو ح�سمها.

ولو  للبنان،  رئي�س  انتخاب  اإىل  الطائف  اتفاق  اأدى   

نار  لبقايا  كانعكا�س  متعددة  اغتيالت  املرحلة  �سهدت 

برتاكم  ذلك  جتاوز  مت  لكن  التفاق،  رماد  حتت  ال�رشاع 

الأخرى  هي  فاأّدت  املبادرة،  اأما  الزمن.  ومرور  التجارب 

اأدق مبايعته كونه مر�سحًا  )اأو ب�سكل  انتخاب رئي�س  اإىل 

النظر  بغ�س  م�سبقًا  توافقيًا  رئي�سًا  ت�سميته  ومتت  وحيدًا( 

ا�ستثنائية  �سالحيات  ومنحته  النتخابات.  نتائج  عن 

دفعته للتمل�س من تنفيذ بع�س ال�ستحقاقات الهامة التي 

التف�سريية  اللجنة  كت�سكيل  ذاتها،  املبادرة  عليها  ن�ست 

مطلق  غياب  اإىل  ذلك  واأّدى  الختالف.  لبنودها يف حال 

لأي مرجعية غري فردية وتف�سري للمبادرة اخلليجية بقراءة 

الأممي  املبعوث  ومبباركة  هادي،  الرئي�س  قبل  من  اأحادية 

اإىل اليمن جمال بنعمر كلما ا�سطر لذلك.

جناحات ب�شيطة

اجلي�س  الطائف  اتفاق  منح  وع�سكرية،  اأمنية  ناحية  من 

اللبناين ال�سدارة وال�رشعية مقابل نزع �سالح امللي�سيات، 

بينما املبادرة بادرت اإىل اإعادة هيكلة اجلي�س اليمني التي 

متت جزئيًا فقط و�سّلت قدرته على التدخل، قبل اأن تذهب 

اإىل نزع �سالح اجلماعات امل�سلحة. ومن ثم منحت اللجنة 

الأمنية والع�سكرية �سالحية اإعادة هيكلة اجلي�س الوطني 

بهذا  عملية  متطلبات  عمليًا  يلبّي  ل  م�ستعجل  ب�سكل 

احلجم واحل�سا�سية، ثم ربطتها مبوؤمتر احلوار من جهة اأخرى 

عميقة  اأمنية  اختاللت  ذلك  فاأحدث  تو�سيحه،  مت  كما 

المبادرة كانت أقرب إلى وثيقة تحكيم بين خصمين تحيلهما 
للمحكمة العرفية منها إلى مبادرة تنقذ بلدًا من كارثة وتفتح 

أمامه فجأة قضايا أنتجها سوء إدارة الدولة سلطة ومعارضة، ثم 
تضعها على طاولة األطراف نفسها لمعالجتها.
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اأفراد  كان  وا�سعة  اغتيالت  عمليات  حدوث  يف  و�ساهم 

اجلي�س والأمن اأبرز �سحاياها.

لتطبيق  اأخرى  م�ستقبلية  ا�سرتاطات  عن  وباحلديث   

املبادرة اخلليجية، كالعدالة النتقالية مثاًل، فقد كان ميكن 

فهم احتواء اتفاق الطائف، ويف و�سع كما كان عليه لبنان، 

املبادرة  بينما  يفعل.  لكنه مل  النتقالية  للعدالة  اإ�سارة  اأي 

ن�ست على منح اأركان النظام ال�سابق احل�سانة من امل�ساءلة 

ويف الوقت نف�سه حتدثت عن مبادئ العدالة النتقالية يف 

مهام موؤمتر احلوار الوطني، فح�سنت من ميكن اأن يتحمل 

الت�سامح يف الوقت  اإىل  اأحداث املرحلة ودعت  م�سوؤولية 

ذاته. ثم اإنها مل حتّدد فرتة زمنية تعاجلها ت�رشيعات العدالة 

النتقالية املفرت�سة، بل تركت الباب مفتوحًا ليتحّول بدوره 

اإىل مو�سوع خاليف بارز، لأن كل طرف �سارك يف احلوار 

اأراد اأن يبداأ من الق�سايا التي اأثرت عليه اأو اأوقعت �رشرًا 

على  موؤ�رش  اجلوهرية  الثغرات  هذه  كل  اإّن  مبواليه.  اأو  به 

اأن املبادرة كانت م�سارًا خمتاًل متناق�سًا كان من ال�سعب 

اإ�سالحه اأو اأن يوؤدي اإىل حتقيق �سالم طويل املدى حتى 

واإن مت تطبيقه حرفيا واللتزام بجميع ن�سو�سه وبنوده.

توقيعها  بعد  الأر�س  على  جناحًا  املبادرة  حققت  لقد   

مبا�رشة، مَتّثل باإجناز بنود تكليف الرئي�س �سالح �سالحياته 

هادي  لنائبه  املبادرة  بنود  بتنفيذ  يتعلق  ما  يف  الرئا�سية 

حينها، ثم بقيام الربملان مبنح �سالح احل�سانة املتفق عليها، 

املجل�س  بني  منا�سفة  الوطني  الوفاق  حكومة  وت�سكيل 

الوطني )تكتل اأحزاب اللقاء امل�سرتك و�رشكائه( والتحالف 

بنود  تطبيق  وا�ستمر  وحلفائه(.  املوؤمتر  )حزب  الوطني 

املبادرة بت�سكيل جلنة ال�سوؤون الأمنية والع�سكرية واإجراء 

النتخابات الرئا�سية مبر�سح واحد )يف ٢١ �سباط/ فرباير 

٢٠١٢(. لكن مل يتم اإعداد القوى ال�سيا�سية م�سبقًا للتعامل 

مع ال�ستحقاقات املرتتبة على املبادرة، بل اإن بع�س هذه 

القوى ا�ستخدم ال�سالح �سد �رشكائه على طاولة احلوار، 

احلوثيني  فعلت جماعة  كما  احلوار  انعقاد جل�سات  واأثناء 

انتهاء  من  وبدًل  دماج.  يف  ال�سلفيني  �سد  الله(  )اأن�سار 

املرحلة النتقالية املزمنة يف املبادرة بحلول �سباط/ فرباير 

٢٠١٤، مت التمديد للرئي�س هادي ملدة عام اآخر. وعندما 

انتهت فرتة التمديد )�سباط/ فرباير ٢٠١٥(، كان هادي قد 

ق�سى �سهرًا كاماًل حتت الإقامة اجلربية املفرو�سة من قبل 

ا�ستولت  قد  اجلماعة  وكانت  ال�سابق،  والرئي�س  احلوثيني 

)اأيلول/  باأ�سهر  احلوار  انتهاء  بعد  �سنعاء  العا�سمة  على 

متثلت  كليا  جديدة  مرحلة  حينها  بداأت  �سبتمرب٢٠١٤(. 

راع  ال�سعودية من طرف  القائمة حاليًا وحتّول  يف احلرب 

للمبادرة اإىل طرف مبا�رش يف احلرب �سد بع�س الأطراف 

املوّقعة على املبادرة.

ا�ستمرت  لبنانية  اأهلية  الطائف حربًا  اتفاق  اأنهى  لقد   

املبادرة  اأ�س�ست  بينما  الزمن،  من  العقد  ون�سف  لعقد 

ت�سع  مل  بعد.  امل�ستقبلية  مالحمها  تت�سح  مل  مينية  حلرب 

اأو عقوبات �سد من يعرقل  اأية �سوابط  املبادرة اخلليجية 

الأمن  جمل�س  اإىل  ا�ستدراكي  ب�سكل  وجلاأت  تنفيذها 

على  �ساعدت  املعرقلني  �سد  فعالة  غري  عقوبات  لو�سع 

كان  الذي  القوة  ميزان  ت  غريّ جديدة  حتالفات  تبلور 

اأنهى اتفاق الطائف مرحلة  قائمًا عند توقيع املبادرة. لقد 

تف�سيلية،  اأمور  ذلك  دون  وما  عمليًا،  الداخلي  الحرتاب 

بينما �ساعدت املبادرة يف م�سمونها وتوقيتها على ن�سوب 

حرب اأهلية مريرة، وتدخل ع�سكري اأجنبي يف اليمن، وما 

دون ذلك اأمور تف�سيلية اأي�سًا.

لبنان 1٩٨٩

كان لبنان يف العام ١٩٨٩ يعاين تبعات خم�سة ع�رش عامًا 

من احلرب الأهلية، ويعي�س فراغًا د�ستوريًا من دون رئي�س 

�رشعي للجمهورية. وكان ال�رشاع فيه قد و�سل حّد منع 

مهامها  ممار�سة  من  الد�ستورية  املوؤ�س�سات  من  تبقى  ما 

كمنع الربملان من الجتماع لنتخاب رئي�س للبالد ب�سغط 

اآنذاك مي�سال عون. ل ميكن مقارنة ذلك  من قائد اجلي�س 

اأقرب  البداية  يف  كان  الذي   ٢٠١١ يف  اليمني  بالو�سع 

اإىل و�سع ثوري حتّول اإىل �رشاع مبا�رش على ال�سلطة، مع 

وظيفتها  متار�س  عامة  وموؤ�س�سات  منتخب  رئي�س  وجود 

اإىل اخلروج مطالبا  ال�سارع  ال�سوء دفعت  بدرجة من  ولو 

حمدودًا  يزال  ل  اليمن  يف  ال�رشاع  حجم  كان  بالتغيري. 

اإىل  بعد  اإذ مل يكن قد و�سل  اأقل،  وميكن مللمته بخ�سائر 

ا�ستباكات  مع  املعامل  الوا�سح  امل�سلح  ال�رشاع  درجة 

حمدودة املكان والأثر.

احلرب  يف  اأنهكت  قد  اللبنانية  املكّونات  كل  كانت   

و�سع  اإىل  للو�سول  ا�ستعدادًا  اأكرث  واأ�سبحت  الأهلية 

جديد يوقف نهر الدماء. يف املقابل، كانت الأطراف اليمنية 

بعد التمديد لهادي بدأت مرحلة جديدة تمثلت في الحرب القائمة
حاليًا وتحوّل السعودية من راع للمبادرة إلى طــــــــــــــــــــــرف
مباشر في الحرب ضد بعض األطراف الموقعـــــــــــــــــــــــــــة.
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يف العام ٢٠١١ ل تزال متاأهبة وم�ستنفرة خلو�س �رشاع 

الغطاء  اأّن  كما  اإقليمية.  وارتباطات  حملية  بدوافع  م�سّلح 

دول  تدخالت  من  َحّد  الطائف  لتفاق  الر�سمي  العربي 

يف  اأما  والعراق.  �سورية  خ�سو�سًا  املت�سارعة،  الإقليم 

اليمن، فاأحداث الربيع العربي )٢٠١١( مل توؤّد اإىل تبلور 

تف�سري  يتم  وكان  على حدة،  دولة  لكل  وا�سحة  حتالفات 

اأو  اإقليمية  كونها  من  اأكرث  حملية  مبعطيات  حينها  الأمر 

كل  كان  وبالتايل  ليبيا،  الناتو يف  تدّخل  با�ستثناء  دولية، 

الآخر  بالقوة �سد  التلويح  قادرًا على  يزال  ميني ل  طرف 

لكن يف اإطار احل�سول على مكا�سب تفاو�سية.

ويف الوقت الذي كانت فيه الأطراف اللبنانية تنطلق   

التق�سيم  غالبًا من ح�سابات طائفية ومذهبية تتماهى مع 

الإقليمي  التدخل  كان  املناطق،  من  كثري  يف  اجلغرايف 

متقلبًا بني فرتة واأخرى يف التحالف مع هذا الطرف اأو ذاك، 

حتى يف ما يتعلق ب�سورية وحركة اأمل وحزب الله لحقًا. 

يف املقابل، ت�سكلت هيكلية الأطراف اليمنية على �سكل 

الرئي�سية  الأحزاب  من  مكوناتها  اأبرز  �سيا�سية  حتالفات 

اأكرث من  الفاعلة وذات النت�سار يف كل جغرافيا اليمن. 

يف  تو�سيفه  ميكن  ما  على  التحالفات  هذه  تغّلبت  ذلك، 

الثورية  القوى  �سف  يف  احلوثيني  بدخول  طائفي  اإطار 

التي تربطه بها عالقة خ�سومة )الإخوان واللواء حم�سن 

وعدم  للمبادرة  رف�سهم  رغم  �سالح،  �سد  الأحمر(  واآل 

اعتبارهم طرفًا فيها. فكان توقيع املبادرة �سببًا ملغادرتهم 

غري  كطرف  املبادرة  على  املوقعة  الثورية  القوى  حتالف 

الهدف  بتحقيق  معه  حتالفهم  من  اكتفوا  معهم  متجان�س 

املوؤقت )اإ�سقاط نظام �سالح(.

التوجه  اإىل  لبنان  يف  امليدان  تفاعالت  طبيعة  اأّدت   

نحو القوة املنتخبة �سعبيًا وهي الربملان، ولي�س اإىل اأطراف 

عند  والدماء  بالثاأر  واملثقلة  وامل�ستفزة  املنهكة  ال�رشاع 

البحث عن ممثلني لل�سعب اللبناين لالتفاق على خمرج من 

اليمن تعاملت  م�ستنقع احلرب. لكن املبادرة اخلليجية يف 

لل�سعب  متثيلية  �سفة  لهما  لي�س  اللذين  النزاع  مع طريف 

�سياغتها  مبادرة متت  التوقيع على  دورهما  وكان  اليمني، 

املت�سارعني  اإر�ساء  الأ�سا�سي  وهدفها  غريهم،  قبل  من 

بقدر متوازن من املكا�سب لكل منهما مثل تقا�سم مقاعد 

احلكومة )حكومة الوفاق(.

دميقراطية  نتائج  من  يعاين  كان  جهته،  من  لبنان   

الطوائف غري املتوازنة، لكنه كان ميلك مرجعية ت�رشيعية 

ع ديني وثقايف واإثني 
ّ
عمرها ثالثة عقود، ولديه تعّدد وتنو

اأ�سبحت  اأعلى، وجمموعات فل�سطينية  و�سقف حريات 

اللبناين حتى على  ال�سيا�سي  العمل  موازين  موؤثرة يف 

اليمن فكان يعاين من  اأما  ال�سيا�سة اخلارجية.  م�ستوى 

�رشاع قوى النفوذ التي تتنازع الدولة لي�س على م�ستوى 

ال�سلطة بل على م�ستوى تعطيل �سلطات الدولة ل�سالح 

والقوى  والع�سكر  ال�سيا�سيني  من  النفوذ  قوى  هيمنة 

القبلية والدينية التي مل متثل تعددًا وتنوعًا بل ت�سابهًا يف 

للدولة  والنظرة  التفكري  العمل وطرق  واآليات  الأدوات 

اأحد الأطراف  والقانون. واأّدى �سيق امل�سالح واحتكار 

نخبة  املتمثلة يف  احلقيقية،  اإطار منظومة احلكم  لها يف 

قبيلة حا�سد املهيمنة على القرار ال�سيا�سي، اإىل توزيع 

امل�سالح على زبائنها وحلفائها ولي�س يف اإطار منظومة 

احلكم الد�ستورية. هكذا و�سلت هذه النخبة املهيمنة اإىل 

مرحلة �رشاع امل�سالح لي�س ب�سكل مبا�رش بني رجالها 

بل بني اأدواتها ال�سيا�سية املمثلة يف الأحزاب ال�سيا�سية 

قبيلة  جناح  اأداة  وكانت  اخلليجية.  املبادرة  وّقعت  التي 

الوطني  املجل�س  يف  تتمثل  �سالح  عن  املن�سّق  حا�سد 

القبلية  القوى  من  و�رشكائهم  امل�سرتك  اللقاء  )اأحزاب 

�سالح  ذراع  حم�سن  علي  كاللواء  القوي  النفوذ  ذات 

الأقوى لعقود(، بينما كانت اأداة �سالح وجنله اأحمد ومن 

تبقى حولهما تتمثل يف التحالف الوطني )حزب املوؤمتر 

ال�سعبي العام وحلفائه من الأحزاب ال�سغرية التي تعد 

عمليًا �سنيعة املوؤمتر نف�سه(.

الأزمات  �سّناع  بني  اجلوهري  الفرق  يظهر  وهنا   

و�سّناع احللول يف بيئة ميكن ظاهريًا و�سفها بالدميقراطية 

لكنها يف  اأي�سًا،  املختّلة  التجربة  وذات  التجربة،  ق�سرية 

بيئة  القرار.  م�ستوى  على  �سمولية  بيئة  واملمار�سة  العمق 

يت�سكل  كونه  التغيري  على  القدرة  حمدود  برملان  فيها 

ل�سخ�س  املوايل  احلاكم  للحزب  تابعة  �ساحقة  اأغلبية  من 

الرئي�س اأو رجاله، وقد انعك�س ذلك بان�سقاق قرابة ثالثني 

مع  وحتالفهم  �سالح،  عن  املوؤمتر  من حزب  برملانيًا  ع�سوًا 

الأحمر(  حم�سن  علي  )اللواء  عنه  املن�سقني  رجاله  اأبرز 

الذي اأعلن نف�سه حاميًا للثورة ال�سبابية.

من  وطائفيًا  فكريًا  تنوعًا  اأكرث  لبنان  فاإّن  جهته،  من   

بينما  البلد منذ عقود  اليمن، وذلك موجود يف ت�رشيعات 

ل وجود للطوائف الدينية يف اأي ت�رشيع قانوين ميني، ورمبا 

)الزيدية  متع�سبني  غري  دينيني  مذهبني  بني  التعاي�س  كان 

وال�سافعية( جتربة فريدة فيه. واليمن اأو�سع جغرافيًا بحيث 

ميكن اأن ت�ساعد اجلغرافيا على تخفيف الرتاكم القائم على 

حا�سم  جغرايف  اإطار  و�سع  ميكن  ول  املذهب،  اأو  الدين 

للمذهبني الدينيني يف اليمن. وبينما اأولوية لبنان رمبا كانت 
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الفكري/  والتنوع  الختالف  معاجلة  اأو  الهوية  توحيد 

الطائفي كانت الأولوية اليمنية يف العام ٢٠١١ هي معاجلة 

ال�رشخ الجتماعي بني اأبناء ال�سمال واجلنوب الذي غّذته 

 - الو�سع يف ٢٠١٤  )حتّول  لعقود  ال�سيا�سية  ال�رشاعات 

٢٠١٥ اإىل اإقحام اليمن يف حرب طائفية(. لبنان اأي�سًا بلد 

مواجهة جغرافية مبا�رشة مع اإ�رشائيل )اإذا كان هذا املعيار 

العملي بعد( وم�ستوى  اأثره  للتعبري ومل ينته  مل يزل قابال 

التعليم فيه اأعلى من اليمن، وكذلك معدل دخل الفرد فيه، 

فيما اليمن بلد فقري يتحكم مبمر مائي دويل هام ويجاور 

اأهم م�سّدري النفط يف العامل، وتتواجد على اأر�سه واحدة 

اأهم املنظمات الإرهابية يف العامل )تنظيم القاعدة يف  من 

باأبنائه لالنخراط يف حروب  جزيرة العرب( ويدفع الفقر 

عبثية م�ستمرة داخلية وخارجية.

لبنان  ال�سالح يف حالة  الوقت الذي مت فيه جلب  يف   

ل�ستخدامه يف احلرب، اأ�سعلت احلرب يف اليمن ل�ستخدام 

ال�سالح املوجود اأحيانا بن�سبة اأكرث من الغذاء. وقد مت جلب 

املزيد من ال�سالح بعد توقيع املبادرة.

بالتطلع  حينها  اللبناين  العام  امل�سهد  تلخي�س  ميكن   

ال�سعبي لإنهاء احلرب وماآ�سيها، ومل يكن ثمن ذلك ق�سية 

اليمني  امل�سهد  اأما  بن�سبة �سئيلة.  اإل  الهدف  تعيق حتقيق 

منظومة  يف  للتغيري  ال�سعبي  بالتطلع  تلخي�سه  فيمكن 

اخل�سائر،  من  قدر  وباأقل  وممار�سات  كاأ�سخا�س  احلكم 

الطائف،  اتفاق  عرب  اللبناين  ال�سعب  تطلعات  فتحققت 

بينما انحدرت تطلعات اليمنيني يف العام ٢٠١١ لتتحول 

اإنهاء احلرب  اأي  اإىل تطلعات اللبنانيني يف العام ١٩٨٩، 

التي ن�سبت بعد املبادرة اخلليجية ولي�س قبلها.

ال�شعودية بني االتفاق واملبادرة

ح�سور  ت�سجيل  الريا�س  اإليه  �سعت  الذي  الهدف  كان 

اإقليمي قوي اأكرث من حماولة تكري�س دور لها يف لبنان، 

وانطلقت من مقررات اجتماع القمة العربية وجلنة الرتويكا 

لل�رشاع  احلل  اإيجاد  م�ساعي  مبتابعة  القمة  من  املكلفة 

اأما يف  بدئه.  على  العقد  ون�سف  عقد  بعد  املرير  اللبناين 

حركة  توجيه  اإعادة  اإىل  ت�سعى  الريا�س  فكانت  اليمن 

عدم  بها  ت�سمن  وا�سحة  م�سارات  اإىل  اليمني  التغيري 

معه  الآمن  التعامل  ت�ستطيع  ل  قد  اأيد  اإىل  اليمن  ت�سليم 

ف�ساًل  اليمني،  الربيع  انتفا�سة  تفاعالت  نتيجة  م�ستقباًل 

عن عدم رغبتها بحدوث اأي تغيري ينجم عن فعل ثوري 

مبا�رش على حدودها اجلنوبية.

من  تتكون  ال�رشاع  اأطراف  كانت  ذاته  الوقت  ويف   

من  واأن�سارهم  وجنله  )�سالح  لعقود  لها  جناحني حليفني 

حم�سن  علي  واجلرنال  حا�سد  و�سيوخ  والإخوان  جهة، 

الغطاء  اإن  حيث  اأخرى(  جهة  من  واأن�سارهم  الأحمر 

ال�رشاع  اأطراف  وجوه  يعك�س  مل  طرف  لكل  احلزبي 

للت�سويق  قابلية  اأكرث  بطريقة  عنها   
ّ

عرب واإنا  احلقيقية، 

والتمثيل ال�سيا�سي. كما اأّن الو�سع يف اليمن يوؤثر مبا�رشة 

البلدين  بني  احلدودي  فاخلط  ال�سعودية،  الو�سع يف  على 

ميتّد على حوايل ٤١٦ كلم وميثل بوابة رئي�سية للتهريب 

متثل  لإيران  قوي  حليف  وجود  فاإّن  كذلك،  اململكة.  اإىل 

يف جماعة احلوثيني )اأن�سار الله( الذين �سبق اأن خا�ست 

�سّكل   ،٢٠٠٩ العام  يف  مبا�رشة  حربًا  الريا�س  �سدهم 

لحقًا  اأو  املبادرة  عرب  �سواء  لتدّخلها  جوهريًا  دافعًا 

بقيادتها لقوات حتالف عربي ع�سكري م�ستمر يف تدخله 

اجلوي والربي منذ ٢٦ اآذار/ مار�س ٢٠١٥.

اأّدى ا�ستمرار حكم امللك فهد لفرتة طويلة بعد توقيع   

بني  العالقة  نط  وا�ستمرار  ا�ستقرار  اإىل  الطائف  اتفاق 

بريوت والريا�س. وكان للريا�س طرف وا�سح الولء لها 

تزل  مل  وكانت  امل�ستقبل،  بتيار  حاليًا  ي�سمى  ما  يف  متثل 

مهيمنة اإقليميًا بعد اإنهاك كّل من بغداد وطهران يف حرب 

الثماين �سنوات وقبل اأن تن�سب حرب اخلليج الثانية. اأما 

الريا�س �سواء على  املبادرة فقد �سهد تغيريات يف  ظرف 

م�ستوى تنظيم انتقال احلكم داخل اأ�رشة اآل �سعود وحتّول 

اإذ  اأو يف ما يتعلق ب�ساأن اليمن،  توجهاته بني ملك واآخر، 

رحل كل من الأمري �سلطان والأمري نايف ابَني عبدالعزيز 

الريا�س  عالقة  على  كبري  ب�سكل  رحيلهما  اأّثر  اللذين 

منذ  اليمني  امللف  عن  م�سوؤوًل  ظل  الأول  كون  ب�سنعاء 

�ستينيات القرن املا�سي، ثم انتقل لأخيه نايف ذي اخلربة 

بداأت  رحيلهما  وبعد  وحتالفاته.  اليمني  ال�ساأن  يف  الأقل 

اأن  بعد  مينيًا من جديد،  مبراجعة طبيعة حتالفاتها  الريا�س 

وجدت نف�سها تفقد حلفاءها الأقوياء الواحد تلو الآخر، 

واآل  وحم�سن  ال�سلطة،  بزمام  مم�سكًا  يعد  مل  �سالح  اإّن  اإذ 

وجمرد  الدوحة،  اإىل  اأقرب  اأ�سبحوا  والإخوان  الأحمر 

كانت أطراف الصراع تتكون من جناحين حليفين لها لعقود حيث 
إن الغطاء الحزبي لكل طرف لم يعكس وجــــــــــــــــــــــــــوه
أطراف الصراع الحقيقية، وإنما عبر عنها بطريقـــــــــــــــــــــــة
أكثــــــــــــــــــــــــــــــــــر قابلية للتسويق والتمثيل السياسي.
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معًا  اأن مّثال  بعد  الريا�س كثريًا  اأربك  اإىل طرفني  حتولهما 

حليفها الأكرث �سطوة ونفوذًا يف اليمن.

تعتربها  التي  احلوثيني،  جماعة  �سهدت  املقابل،  يف   

نوًا  اإيران،  التقليدي  خل�سمها  حملية  ذراعًا  الريا�س 

رعاه  الذي  املبادرة  على  التوقيع  بعد  مت�سارعني  وتاأثريًا 

الثاين/  ت�رشين  يف  الريا�س  يف  �سخ�سيًا  عبدالله  امللك 

العام  الأمني  تدخالت  ورغم   .٢٠١١ العام  من  نوفمرب 

انطالق  اخلليجي بني احلني والآخر حتى  التعاون  ملجل�س 

موؤمتر احلوار )اآذار/ مار�س ٢٠١٣( حني بداأ ح�سوره يخّف 

وت�سمية  بنعمر،  جمال  الأممي  املبعوث  ل�سالح  تدريجيًا 

مبعوث خا�س لدول اخلليج اإىل اليمن، وفتح مكتب متثيلي 

ب�سنعاء، فقد وجدت الريا�س نف�سها اأخريًا مدفوعة اإىل 

العمل على اإنهاء دور بنعمر الذي مل ي�ساعد على ترتيب 

هادئ  ب�سكل  مت  ما  وهو  اأملت،  كما  اليمنية  الأو�ساع 

قّدم  حني  احلزم«  »عا�سفة  عرب  الع�سكري  تدخلها  بعد 

العام  لالأمني  خا�س  كمبعوث  عمله  من  ا�ستقالته  الرجل 

لالأمم املتحدة يف اليمن، بعد اأن حر�س على متديد مهمته 

اأكرث من مرة. وات�سح اأمر خالفه مع الريا�س يف نقطتني 

نقل  احلزم(  عا�سفة  بدء  من  يوم  )قبل  اإعالنه  اأولهما 

والأخرى  الريا�س،  من  بدًل  الدوحة  اإىل  اليمني  احلوار 

يف اإحاطته الأخرية ملجل�س الأمن )يف ٢٥ ني�سان/ اأبريل 

٢٠١٥( حني اتهم ال�سعودية بعرقلة اتفاق �سيا�سي و�سيك 

بني الأطراف اليمنية باإعالنها عا�سفة احلزم.

خلفيًا  بابًا  باعتباره  مهّمة  بال�سعودية  لبنان  عالقة  اإن   

الله  حزب  هيمنة  جماح  لكبح  الفر�سة  وملنحه  لدم�سق 

على احلياة ال�سيا�سية اللبنانية كونه حليفًا لإيران وخ�سمًا 

اإيراين  اليمن ح�سل اخرتاق  ذاته. يف  الوقت  مذهبيًا يف 

قوي خلا�رشة ال�سعودية اجلنوبية بتحالف طهران مع جماعة 

عالقتها  م�سار  ك�رش  تلقائيًا  ثم  الله(  )اأن�سار  احلوثيني 

خ�سومها  مع  التحالف  اختار  الذي  ال�سابق  بالرئي�س 

معه.  اجلديدة  التحالفية  مطالبها  تنفيذ  على  )احلوثيني( 

احلالية  معركتها  اأن  ترى  الريا�س  فاإن  الأحوال،  كل  يف 

ال�رشاع(  يف  طرف  اإىل  راع  من  حتّولها  )بعد  اليمن  يف 

اتفاقها  بتوقيع  للتو  انت�رشت  التي  هي معركة مع طهران 

ال�سعودية ح�سمًا  القوى الكربى، ما راأت فيه  النووي مع 

من ر�سيد نفوذها امل�ستقبلي على م�ستوى املنطقة والعامل 

ت�سعى  كما  كاملة  خماطره  وقوع  دون  احليلولة  ويجب 

طهران لتحقيقه.

لقد حتّول جناح املبادرة اخلليجية من هدف للريا�س اإىل   

د �سفحة مت طيّها وجتاوزها، نحو هدف جديد وهو اإعادة 
ّ
جمر

ر�سم خارطة اليمن ال�سيا�سية واإعادة ر�سم القوى املوؤثرة 

على الأر�س فيها مبا يخدم م�سالح الريا�س اأو على الأقل 

امل�ستقبل.  اأداة �سدها يف  اإىل  لها عدم حتولها  ي�سمن  مبا 

هذا  يف  بذلتها  التي  الدولية  واجلهود  اخل�سائر  كل  وبعد 

الإطار، ميكن القول اإن الرتاجع عن هذه الأهداف اأمر غري 

وارد البتة، ما مل تطراأ تغريات حادة يف الإقليم ابتداء من 

�سورية وانتهاء بعالقة الريا�س بوا�سنطن ومو�سكو وعالقة 

الأخريتني بع�سهما ببع�س يف ما يخ�س املنطقة.

الو�شع االإقليمي من 1٩٨٩ اإىل 2011

لأطراف  كامتداد  )اأو  اللبناين   - اللبناين  ال�رشاع  كان 

اإقليمية اأخرى يف جزء منه على الأقل( بوؤرة النزاع الوحيدة 

يف منطقة م�ستقرة ن�سبيًا، واإن تخللتها حروب اأخرى فهي 

كحرب  الواحدة  الدولة  م�ستوى  على  ولي�ست  دول  بني 

للكويت  العراق  غزو  اأو  وت�ساد،  ليبيا  اأو  واإيران،  العراق 

الذي تزامن مع نهاية احلرب اللبنانية وعّجل بتلك النهاية 

رمبا. بينما الو�سع اليمني منذ العام ٢٠١١ جزء من و�سع 

اإقليمي م�سطرب وت�سهد فيه دول عدة �رشاعات داخلية 

داخلية  حرب  كل  حيث  املالمح،  وا�سحة  وغري  دامية 

مع  املحلية  اأطرافها  وحتالفات  مواقف  تت�سابه  ما  دولة  يف 

الأخرى و�سياق حتالفها الإقليمي حتديدا، �سواء يف �سورية 

اأو ليبيا اأو اليمن، وذلك بعد حتويل الحتجاجات ال�سلمية 

بتدخل  م�سلحة  �رشاعات  اإىل  الدول  هذه  اأنظمة  �سد 

ال�سلمي  الطابع  ل�ستمر  حدوثه  لول  رمبا  دويل،  اإقليمي 

للمطالب ال�سعبية حتى النهاية. اأي اأن ب�سمات النق�سام 

الإقليمي وا�سحة يف اليمن ٢٠١١ اأكرث مما كانت عليه يف 

الإقليمي  ال�رشاع  بخيوط  ارتبط  والو�سع  لبنان ١٩٨٩، 

الأقل كما  �ساأنًا حمليًا خال�سًا على  منه، ومل يكن  وامتّد 

كانت بداياته اأو تطلعاته ال�سعبية غري املوؤطرة حزبيًا.

التوازن بني القطبني  مت توقيع اتفاق الطائف مع نهاية   

العامليني )الحتاد ال�سوفياتي واأمريكا(، وقبل بدء مفاو�سات 

لقد تحوّل نجاح المبادرة من هدف للرياض إلى مجرّد صفحة 
تم طيها وتجاوزها نحو إعادة رسم خارطـــــــــــــــــــــــــــة 
اليمن السياسية وإعادة رسم القوى المؤثــــــــــــــــــــــــــرة
علــــــــــــــــــــى األرض فيها بما يخدم مصالح الرياض أو على
األقل بما يضمن لها عدم تحولها إلى أداة ضدها في المستقبل.
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ال�سالم العربي - الإ�رشائيلي، اأي يف ظل ثقافة املقاومة ولو 

مل تتجاوز كونها خطابًا �سيا�سيًا. يف املقابل، وقعت املبادرة 

الواحد  القطب  قبل  من  العامل  حكم  ذروة  يف  اخلليجية 

الأمريكي، ويف ظل تقارب عربي – اإ�رشائيلي علني و�رشي 

جتاوز يف بع�س الأحيان التن�سيق العربي – العربي. يوؤثر 

ذلك يف امل�سهد املحلي وتنفيذ اأي اتفاق ب�ساأنه، فرغم كل 

اليمن،  اإيران واحلوثيني يف  ما يقال عن حتالف رو�سيا مع 

مل ت�ستعمل رو�سيا حق النق�س/ الفيتو �سد قرار جمل�س 

الأمن الرقم ٢٢١٦ اأو ما قبله رغم ن�سهما على عقوبات 

بحق حلفائها اليمنيني.

من جهة ثانية، كانت جامعة الدول العربية اأكرث فاعلية   

اللبناين  للو�سع  خا�سة  قمة  فتبّنت   ،١٩٨٩ العام  يف 

التي  العربية(  )الرتويكا  الثالثية  اللجنة  منها  انبثقت 

للخروج  الطائف  يف  اللبنانيني  الربملانيني  عمل  �سّهلت 

بذلك التفاق. اأما يف ٢٠١١ فكانت اجلامعة على الهام�س 

اأع�سائها  اأحواله واأنظمة بع�س  اأ�سواأ  والو�سع العربي يف 

تواجه اأزمات وانتفا�سات عميقة وقوية جتعل ما يجري يف 

ب�ساأن  عقدت  التي  قّمتها  ويف  جانبية.  اأمورا  اأخرى  دول 

فقط  اجلامعة  باركت  املا�سي،  مار�س  اآذار/  نهاية  اليمن 

العملية الع�سكرية التي تقودها ال�سعودية )عا�سفة احلزم( 

بعد يومني من بدء العملية.

الأر�س يف  على  وا�سح  عربي  انق�سام  هناك  يكن  مل   

وطهران  بغداد  �رشاع  يخ�س  ما  يف  اإل   ١٩٨٩ العام 

على  ودم�سق  �سفة  على  تقف  الريا�س  من  جعل  الذي 

الأخرى مثاًل، وانعك�س ذلك على الو�سع اللبناين. اإل اأن 

التفاق  بتوقيع  الإقليمية  ال�رشاعات  لعبة  من  جنا  لبنان 

قبل غزو �سدام ح�سني للكويت، ورمبا w�ساعد ذلك على 

اأكرث  اآخر  ملف  لفتح  اللبناين  امللف  اإغالق  يف  الإ�رشاع 

اإحلاحًا بالن�سبة اإىل الغرب حينها. بينما يف العام ٢٠١١، 

كان العامل العربي قد انق�سم على نف�سه اأكرث من مرة منذ 

دخول اأمريكا وحلفائها بغداد، وخلقت انق�ساماته الأخرية 

غري  ب�سكل  �رشاعيًا  عربيًا  و�سعًا  العربي  بالربيع  املتعلقة 

اجليو�س  من  امليداين  ال�رشاع  اأطراف  واختلفت  م�سبوق، 

التجاذبات  تلك  اإىل كل  واإ�سافة  امل�سلحة.  اإىل اجلماعات 

والتناف�سات الإقليمية اجلديدة، فاإن ال�رشاع الإقليمي بني 

الإ�سالمية مل  اإيران  ال�سعودية وجمهورية  العربية  اململكة 

يكن حينها مبا�رشًا كما هو الآن، وحتى يف العام ٢٠١١، 

تلك  اليمن على  ال�سعودي يف  الإيراين  ال�رشاع  مل يكن 

الدرجة التي و�سل اإليها اأخريًا.

خامتة

كان  املبادرة  على  اليمنية  الأطراف  توقيع  اإّن  القول  ميكن 

واأولها  الراعية  للدول  النوايا  حل�سن  واإظهار  هدنة،  مبثابة 

ال�سعودية، اأكرث منه قبوًل ببنود املبادرة عن قناعة، اإذ اإّن ما 

ح�سل �سمل اأطراف امل�سكلة ذاتها من دون وجود اأي طرف 

ميّثل املطالب ال�سعبية اأو على الأقل ذات الطابع التمثيلي 

لل�سعب )الناخب( كما كان الو�سع يف لبنان. لكن ح�سن 

النوايا مل يكن حقيقيًا، ف�سعى كل طرف اإىل عرقلة التحّول 

ال�سيا�سي حني كان الأمر مي�سّ مب�ساحله وا�ستغالل الثغرات 

الرئي�س  يكن  مل  كذلك  اخلليجية.  املبادرة  يف  املوجودة 

اأي  ممار�سة  راغبًا( يف  )اأو حتى  موؤهاًل  اأو  قادرًا  النتقايل 

اأو لقيادة عملية  تاأثري فعال حل�سم خالفات تلك الأطراف 

انتقالية حقيقية.

لقد وّقع اللبنانيون على اتفاق الطائف وهم يخو�سون   

قادر على  والربملان غري  رئي�س  بدون  والبلد  اأهلية،  حربًا 

ما من كل هذه  اإىل حد  تعافى  لبنان  لكن  عقد جل�ساته، 

اأما  التوقيع.  بعد  الكارثي  والو�سع  اخلطرية  الظواهر 

اليمنيون فقد وّقعوا على املبادرة اخلليجية ولديهم رئي�س 

اأهلية، لكنهم وبعد  وبرملان، ومل تكن بالدهم ت�سهد حربًا 

اأربع �سنوات على التوقيع، و�سلوا متامًا اإىل امل�سهد اللبناين 

اإّن الرئي�س الذي اأتت به  اإذ  كما كان قبل اتفاق الطائف، 

املبادرة اخلليجية كان هاربًا من بلده، والربملان منع من عقد 

معطاًل  كان  وهو   )٢٠١٥ يناير   / الثاين  )كانون  جل�ساته 

ن�سو�س  بفعل  الد�ستوري  دوره  اأداء  من  ذلك  قبل  عمليا 

احلرب  جبهات  كانت  عينه  الوقت  يف  اخلليجية.  املبادرة 

الأهلية تتقدم كل يوم على الأر�س، وتتو�سع اأهداف ق�سف 

التحالف العربي على اأرا�سي اليمن من ال�سماء، واملواطن 

دون  النوم  اإىل  فيه  يخلد  اآمن  مباأوى  فقط  يحلم  اأ�سبح 

التعر�س خلطر القتل احلوثي اأو الق�سف ال�سعودي، وذلك 

بعيدًا عن كل تطلعاته نحو احلرية والتغيري والبناء التي عربّ 

ن�سخة  اأول  �سياغة  قبل  العام ٢٠١١،  مطلع  �سبابه  عنها 

للمبادرة اخلليجية ب�سهرين فقط.

كانت جامعة الدول العربية أكثر فاعلية في العام ١٩٨٩، فتبنت
قمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة خاصة للوضع اللبناني أما في

٢٠١١ فكانت الجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على الهامش 
والوضع العربي في أسوأ أحواله وأنظمة بعض أعضائها تواجه أزمات.
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تصحيح خطأ الموت

رنا زيد

اشعرة وكاتبة سورية. 
آخر أعمالها
»مالك مرتّدد«، 
.2015

اأيقنُت اأنَّ حياتي هناك �سارْت منتهيًة.  

متال�سيًا  اأ�سبح  ال�سابقة  حياتي  يف  جرى  ما  كّل   

وعامتًا. هذا وحده كان كفياًل يف بث الرعب يف نف�سي. 

التي  اله�سترييا  مكاين؟  هو  اأين  جمددًا،  اأنا؟  من 

لكنَّها  تبدو حدثًا هام�سيًا،  اأ�سابتني يف �سكل طفيٍف 

ل�ست  الآن  اأنا  بي،  توتر كارثي ودائم حلق  مقرتنة مع 

�سيئًا. اإذ يف هذه اللحظة، اأعي�س هنا يف باري�س قرب 

اأكرث  يف  هنا،  �سارل.  �سان  �سارع  يف  غرونيل  مقربة 

الأحياء الفرن�سية اأر�ستقراطيًة، ل �سيء يدل على اأنني 

اأخفيه  الذي  الوجه  هذا  اأن  يثبت  �سيء  ول  موجودة، 

بيدي، هو وجهي.

اأنا جمرد �سخ�س موجود، قد يكون اأتى من القارة   

اأنا �سخ�س  اأو اأي بقعة اأخرى يف الأر�س،  الآ�سيوية، 

غري موجود، لأن وجوده على هذا احلال، هو اللعنة.

تلك  من  يعاين  حويل  اجلميع  اأن  لحقًا  اكت�سفت   

ل الب�رشي بعد اللجوء. 
ّ
املرحلة البال�ستيكية، يف التحو

ول  الهوية،  لثبات  مكان  من  ما  املرحلة،  هذه  يف 

مفاتيحه  لتتح�س�س  اجل�سد  وزن  ثقل  يف  يوؤثر  �سيء 

من  قطع  جمرد  نحن  والت�ساعد.  واخلدر  ال�سهوة  يف 

احلياة  الب�رشي.  القلب  فوق  املتكاثف  البال�ستيك 

اأدفنها؟  اأين  اأدري  ل  عفنة  جثة  دم�سق  يف  ال�سابقة 

�سيء  يكن  ومل  اأمر،  ليحدث  يكن  مل  حيث  هناك، 

ليتغري، لول الثورة. كنا كمن تال�سى يف خوفه، ونحن 

الآن كمن ظهر �سبحيًا فوق خوفه.

وهذه  ال�سابقة  حياتنا  بني   
ٌ
كبري فارٌق  هناك  لي�س   

احلياة املعي�سة اآنيًا. اإل اأنَّ حديثًا عن اجل�سد واجلن�س، 

منهبة  من  خرج  من  اأكرثية  عند  احلالية،  ورماديتهما 

العمر هذه )التي اأحلقها النظام ال�سوري بال�سعب، بعد 

اأق�سى  يف  هو  ا�ستنتاج  اإىل  قادين  ال�سورية(  الثورة 

حدود الأمل: هل نحن كائنات اآلية، بعد جممل جنوٍن 

قدرتنا  باأن  ينتابني،  هائاًل  �سعورًا  اإن  ع�سناه؟  �سامٍت 

جتاه  ذاتي  تدمريي  فعل  يف  فقط،  متاحة،  ال�سئيلة 

ر هذا النظام الذي ُخلقنا به، منذ عقود.  اأنف�سنا. نحن ندمّ

ره داخلنا، لأن حتديثًا غريبًا وخمتلفًا طراأ فينا بعد  ندمّ

التي  القدمية،  اإذًا ما هو م�سري الرتكة الفكرية  الثورة، 

اأنها يف  اأ�سبحت لواعية، ل م�سري وا�سحًا لها غري 

طريقها اإىل تفتيت كل ما ي�سكلها؟ وهنا، ل ميكن اأْن 

نبقى الأ�سخا�س ذاتهم، يف اأّي الأحوال.

لينتج  ينتفخ،  ثم  ينتفخ،  ج�سدي  اأحترك.  ل  اأكاد   

اأقل  يف  مادي،  وجوٍد  على  تدل  الدهون،  من  كتاًل 

 اجل�سد، يف املكان 
ّ

الحتمالت النف�سية التحليلية لتغري

والباقي  الوحيدة،  احلقيقة  هو  اجل�سد  األي�س  اجلديد. 

د اأفكار غري مدركة، يف امللمو�س؟
ّ
جمر

الفتة بحاجة اإىل االإ�شالح

لي�ست امل�سكلة اأننا ُذبحنا، واأن القتلى منا تكّد�سوا يف 

 هو اأن ذاك اجلرف 
ّ
حفرة ت�سبه الوادي، لكنَّ الأمر امللح

النهو�س  اإىل  حقيقية  حاجة  يف  �سورية  ا�سمه  الذي 

من اأجل اإ�سالح الالفتة ال�سغرية املوؤدية اإليه كمكان 

وكمدفن جماعي. ونحن الأموات تعبنا، فكلما اأ�سلحنا 

الالفتة، ق�سفها القائد املفّدى جمددًا، وعلى اأحد ما اأْن 

ق«. 
ّ
ي�سلحها، هي تن�س: »�سورية، القرب اجلماعي ال�سي

مل ل ت�سلحون تلك الالفتة؟ لعل اأحدًا ينتبه اإىل اأّن يف 

اأج�سادنا، ل تزال هناك جثة تنطق  الأ�سفل من كومة 

مبا يوحي باأنها تعي�س يف حياة جديدة �سعيدة. اإنَّ اجلثة 

فا�سٌد،   
ٌ

حليب لعابها  من  ي�سيل  جائعة،  كذئبة  تعوي 

هاهي تداعب راأ�سي، اأنا اجلثة ما قبل الأخرية. اأهناك 

 وي�سلح �ساهدة القرب؟
ّ
اأحد �سيمر
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من  مقلوعة  �سجرة  مثل  �رشت  الهلع،  توايل  مع   

�سدر غزالة ميتة ومدفونة. 

اأمام  باري�س  واأنا يف  العام م�سى علي  عام ون�سف   

مقربة غرونيل، يف �سارع �سان �سارل. ل اأبرح املكان، 

اأهداأ من لعنة املوت  الغرابة، كي  اأمار�س طق�سًا �سديد 

كل  اأختار  املقربة.  حول  احلائمة  الغربان  �رشاخ  ومن 

يوم �سيئًا من مالب�سي واأغرا�سي واأرميه، اإما يف ال�سلة 

حني  ال�سارع،  من  زاوية  يف  واإما  للتربع،  املخ�س�سة 

 فياأخذ ما رميت. كانت 
ّ
اأكون متاأكدًة اأنَّ هناك من �سيمر

اأغلب حاجياتي جديدة تقريبًا، لكنني �رشت اأخاف من 

جتّمعها، اأخاف اأن ت�سري يل ذاكرة قابلة للتال�سي، ذاكرة 

يف  اأتذكر  حياتي،  يف  مفا�سل  هناك  تدمر.  اأو  تق�سف 

كل منها زيًا اأرتديه ونا�سبني واقرتن مع لذة ما. اأما يف 

عبارة  املالب�س  كلُّ  كانت  فقد  و�سويل،  ومنذ  باري�س، 

الأحذية  لعنة،  الأقم�سة  �سارت  احلل.  �سعب  لغز  عن 

اأين  الرغم من  موؤملة، مهما كانت فخمة ووا�سعة، على 

يف  يكون  اأّل  اعتدت  ال�سيقة،  الأحذية  على  اعتدت 

ل  البعث.  �سورية  يف  منها  واحد  خيار  �سوى  و�سعي 

اأريد اأن اأبني اأّي ذاكرة مع املكان، اأي بهجة مقرتنة مع 

الأ�سياء امل�ستخدمة من قبل الب�رش، �ستكون قاتلة. 

اأحاول ت�سحيح هذا الرعب، اأحاول ت�سحيح خطاأ املوت.   

موؤيدة  خمتلة،  مذيعة  اأجرت   ،٢٠١٢ العام  يف   

)ريف  داريا  يف  م�سابني  مع  مقابلة  ال�سوري،  للنظام 

حاورتهم  املجزرة،  موقع  يف  وجودهم  حلظة  دم�سق( 

هذا  اأ�ساهد  مل  املوت.  على  ويو�سكون  ينزفون  وهم 

الفيديو اإىل حني خروجي من �سورية. فتحته يف �سيف 

عام ٢٠١٣ يف بريوت عندما متاهيت مع �سحية امراأة، 

واأ�سابتني، وقتها، اأول نوبة هلع مريعة. تزامن ذلك مع 

عودتي من كوبنهاغن اإىل بريوت دون حتى اأن يكون 

كفل�سطينية  لبنان،  اإىل  دخول  تاأ�سرية  حوزتي  يف 

الدويل ختمًا  �سورية. منحُت يف مطار رفيق احلريري 

وقتها  ومن  بعده،  ويوم  يوم  مدته  �سورية  اإىل  للمرور 

بداأت الأ�سياء يف التقل�س، �سغرت املدينة و�سوارعها، 

و�رشت اأختنق من اأي حادث عابر، �رشت اأخاف حتى 

من رجل احلرا�سة يف املباين الفارهة.

البحر بلعني وبلع ذاكرتي

اإىل كوبنهاكن،  باري�س  القطار الطويل، من  يف طريق 

عن  فامتناعي  اجل�سدي،  بالأمل  م�سوبة  رحلتي  كانت 

ا�ستخدام الطائرة ب�سبب اخلوف من الطريان مل يخفف 

الذي  البحري،  الطريق  الأر�س. عند  اأهوال رحلة  من 

يف�سل بني اأملانيا والدنارك، كنت اأفكر يف كل رحالت 

يف   ٢٠١٥ العام  منت�سف  يف  تتالت  التي  ال�سوريني 

�سكل يتجاوز مفهوم النكبة الفل�سطينية، ويتخطاه يف 

الرهاب والتنكيل. اإنها رحلة تتجاوز القتل اإىل املوت، 

وما يق�س من جمريات الرحالت ما هو اإل مزحة عابرة.

بالركاب  مزدحمة  فيها  اأنا  التي  املقطورة  كانت   

وحدي  يخيف.  ل  فالقطار  مبتهجني،  كانوا  ال�سوريني: 

اأنا اخلائفة من الطريقة التي �سيجتاز بها القطار املنطقة 

ي�رشع  القطار  ج�رش؟  هنالك  �سيكون  هل  البحرية، 

فوقه، كتلة حديدية هائلة، على �سكة �سيقة؟

الراكب الربيطاين الذي جل�س قبالتي كان يجهل   

مثلي ماهية الطريقة التي �سيقطع بها القطار هذه البقعة 

من الكرة الأر�سية. قال يل: »اأنا ل اأعلم اإن كان القطار 

�سيتحرك فوق الأر�س اأم حتتها«، هكذا بربود ل ميكن 

اأن اأ�ست�سيغه، هكذا يكلمني الرجل املتح�رّش. 

نحن  اأكلنا  البحر  ذاكرتي،  وبلع  بلعني،  البحر   

كانت  كلها  والأر�س  ال�سمك،  ك 
َ

َكَح�س ال�سوريني 

املقاعد  من  الركاب  اأحد  خاطبني  وت�سحك.  ت�ساهد، 

�سيدخل  القطار  ال�سورية:  العامية  باللكنة  املجاورة 

العليا،  ال�سفينة  طوابق  اإىل  �سن�سعد  ثم  ال�سفينة، 

اإىل  البحر حتى ن�سل  دقيقة يف  اأربعني  و�سنبحر نحو 

الدنارك. �سكرته. هم�س يل: »اأحاول تخفيف خوفك. اأنا 

فل�سطيني �سوري لجىء، يف الدنارك«. �سعرت بقليل 

معتقل  نحن يف  الفكرة:  هذه  بّددت  ي  لكنِّ احلرج،  من 

وعليه  علي  ميار�س  القطار  يقود  الذي  واجلالد  واحد، 

ال�سادية ذاتها. الفارق اأن الالجئ عا�س هذا قبلي.

اإليه  على �سطح ال�سفينة، التي فيها كل ما يحتاج   

ال�سوريني،  من  جمموعة  قابلُت  الأر�س،  على  اإن�سان 

التّفوا حويل لأنني كنت ف�سولية جدًا. اأجوبتهم كانت 

منهكة، لقد فقدوا اأحبة يف الطريق. �سعرت اأن خيباتي 

وخماويف تافهة جدًا. هناك على �سطح ال�سفينة �سحكنا 

لعل أحدًا ينتبه إلى أنّ في األسفل من كومة أجسادنا، ال تزال هناك 
جثة تنطق بما يوحي بأنها تعيش في حياة جديدة سعيدة. إّنَ الجثة 
تعوي كذئبة جائعة، يسيل من لعابها حليٌب فاسٌد، هاهي تداعب رأسي، 

أنا الجثة ما قبل األخيرة. أهناك أحد سيمرّ ويصلح شاهدة القبر؟
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وعانقُت الن�ساء، وابت�سمت للرجال الذين تركوا م�سافة 

بيني وبينهم. ملحُت طفاًل ر�سيعًا قد نام على كتف اأمه. 

لد حتت الق�سف، واجتاز بحر اليونان 
ُ
قالت يل الأم اإنه و

واأنه كان ي�سحك من  ما يجري حوله،  اأن يدرك  دون 

م�سهد املاء، اإذ اعتقد اأنه يف نزهة. نعم يا �سغريي، نحن 

يف نزهة، نهدهد خاللها الدول لتنام فن�رشق حدودها 

يا �سغريي  الغجر.  ون�سبه  الغرباء  الغرباء، ونحن  ليمر 

النائم يف برد البحر، اأنا واأنت ل ندري �سيئًا عن املوت، 

اأنا واأنت ل نخاف، لأننا اعتدنا الرعب، واأنا واأنت ميتان. 

كان هذا اللقاء الق�سري، اململوء بالأ�سئلة والأجوبة من 

القدر، قد اأن�ساين وقت الرحلة يف البحر. يف الدنارك، 

لدى و�سولنا كان الرتحيب بال�سوريني مقرتنًا مع عبارة 

رافقتكم ال�سالمة.

اأة لنقل الالجئني 
ّ
القطارات الدناركية ال�سخية مهي  

عدد  ال�سئيل  البلد  ال�سويدية،  ماملو  اإىل  ال�سوريني 

ال�سكان. يف الدنارك مل يكن مرحبًا بهم، لكن نا�سطني 

اإمتام  ال�سورية �ساعدوا على  دناركيني خمل�سني للثورة 

ال�سوريون  توّجه  لذا  العبور.  يف  �سغوط  دونا  الرحلة 

اإىل بر اآخر، بقلوب ملوثة بالطحالب وبعيون يقظة من 

اأي طعنة ظهر.

اأيها البحر، اأنا هيكل بال�ستيكي طاٍف، اإىل نهاية الأمل،   

يف امل�سي، ويف العودة، �سوب مقربة غرونيل الباري�سية.

العنوان لل�ساعرة ال�سورية الراحلة دعد حداد

)١٩٣٧-١٩٩١(

نحن في نزهة، نهدهد خاللها الدول لتنام فنســـــــــــــــــــرق 
حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدودها ليمر الغرباء، ونحن الغرباء 
ونشبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الغجر. يا صغيري النائم في 
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد البحر، أنا وأنت ال ندري شيئًا 
عن الموت، أنا وأنت ال نخاف، ألننا اعتدنا الرعب، وأنا وأنت ميتان.
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كّنا نزور جدي الذي يرقد يف م�ست�سفى يف القد�س، مل اأكن 

اأجتاوز اخلام�سة حني اأبهرتني احل�سائ�س اخل�رشاء وامل�ساحات 

الوا�سعة وامل�سعد الكهربائي الذي اعتقدت وقتها اأنه ي�سافر 

بنا من مكان اإىل مكان.

ت�ستهر  الذي  ال�سم�سم  وكعك  امل�سلوق  البي�س  ا�سرتينا   

به القد�س. كان جّدي يعمل يف اأحد الفنادق هناك مثله مثل 

اآلف العاملني من قطاع غزة، وقد بداأ يعاين من مر�س القلب 

الذي �سيودي بحياته بعد ٢٣ عامًا.

الكثرية  الأ�سجار  تعني  القد�س  كانت  طفولتي،  يف   

تربيت  الذي  املخيم  اأي كل �سيء عك�س  املتنوعة،  والوجوه 

يف داخله، مل اأ�سعر هناك �سوى بالده�سة.

غريبًا  اعتربته  �سيء  كل  عن  يومها  جدي  اأ�ساأل  كنت   

عني، »لي�س يا �سيدي هديك ب�سعرها؟«، فريد »هدول يهود يا 

�سيدي«، »لي�س يف �سجر كثري هني يا �سيدي؟«، »هاي حديقة 

امل�ست�سفى لزيارة املر�سى«.

قلبه،  وتعب  ال�سحي  بو�سع جدي  م�سغوًل  اجلميع  كان   

ورغم ذلك مل ين�َس اأحد هذه الطفلة التي تنظر اإىل كل �سيء 

من  وي�سحبونها  وينادونها  اأ�سئلتها  على  فريّدون  حولها 

يدها. اإنه احلب على طريقة املخيم، ولحقًا �ساأكت�سف اأن هذه 

الق�سوة احلنون علمتني الكثري.

الآن اأنا يف الثالثة والثالثني من عمري، ولأول مرة منذ   

تلك الأيام اأزور القد�س. اأذكر اأنني مررت بها من بعيد حني 

عدنا من الإمارات عن طريق الأردن اإىل ال�سفة ثم اإىل غزة 

يف العام ١٩٩٧.

مل اأ�سّدق اأنني اأخريًا �ساأزورها، فقد تقّدمت مرات عّدة   

للح�سول على ت�رشيح من اجلانب الإ�رشائيلي، وكان ياأتي 

ال�سيارة  اأ�سبحت يف  اأخريًا  ولكني  اأمنية.  لأ�سباب  الرف�س 

متوجهة اإليها من معرب بيت حانون »اإيرز«، بعد اأن ا�ستطاعت 

القن�سلية الأمريكية احل�سول على ت�رشيح يل ول�سبعة ع�رش 

�سحافيا اآخرين، للم�ساركة يف ور�سة عمل حول اأخالقيات 

 ليومني، حتت اإ�رشاف املدربة 
ّ
ال�سحافة ال�ستق�سائية ت�ستمر

الأمريكية امل�رشية هدى عثمان.

يف الطريق من املعرب للقد�س، اأول اأمر لحظته اقرتاب   

اأفق  اإىل  اإذا نظرت  اإل  ال�سماء من الأر�س، وهذا ل يحدث 

وا�سع وبعيد، فالأفق الوحيد يف قطاع غزة هو اأفق البحر. اإن 

ما يجعل غزة غزة هو بحرها.

هنا تذّكرين ال�سوارع واملدن والالفتات املنظمة باأوروبا،   

لكّن اجلبال والطبيعة تذّكرين باأنه الوطن، اإنه �سعور بالنتماء 

خميمًا  يكون  اأن  يجب  »هل  نف�سي  �ساألت  النتماء.  وعدم 

كبريًا كي اأ�سعر باأنه وطني؟«. بالتاأكيد ل.

اأعتقد اأننا نحن من ولدنا يف املخيمات، ل توجد عندنا   

اأن هذه الطريق ل  اإّل  ال�سفر،  عقدة املكان الأول، بل عقدة 

�سيء فيها يجعلها ت�سبه وطني، لي�ست لغة الالفتات اأو �سكل 

ال�سوارع، اأو ال�سائقني املحيطني ب�سيارتنا.

بداأت  الآن  �ساعة عن غزة.  ون�سف  �ساعة  القد�س  تبعد   

جدًا،  بعيدة  اأنها  ت�سعرك  ال�سيا�سة  اإن  حيًا،  واقعًا  اأراها 

لي�ست �سوى ذاك احللم  باأنها م�ستحيلة،  والحتالل ي�سعرك 

يف ال�سعارات الوطنية.

و�سلت اإليها يف وعيي احلايل، ولي�س وعي تلك الطفلة.   

اأ�سعر  لكن  ذاتها،  اخل�رشاء  امل�ساحات  من  الده�سة  بقيت 

وهي  يومًا  جدتي  بها  ت�سعر  مل  غربة  الوطن...  داخل  بغربة 

تروي ذكرياتها عن القد�س والبالد. وطن نقلته يل باحلكايات 

عامل  مل�ست  ق�س�سها،  مل�ست  كاأنني  وجودي  فكان  ذاتها، 

الطفولة املتخيل الذي كان قطعة من اجلنة وقتها.

بها، حتى  التغني  بكثري من  اأجمل  للقد�س  الو�سول  اإّن   

مكان،  كل  يف  باأنواعه  اليا�سمني  �سجر  راأيت  اأ�سهل.  اأنه 

يل  يقول  واملنخف�سة.  املرتفعة  وال�سوارع  القدمية  الأحجار 

ال�ساب الذي يعمل يف الفندق »نحن هنا يف القد�س ال�رشقية 

صحافية وكاتبة،
غزة، فلسطني.

أسماء الغول

الرحيل إىل األيديولوجيا
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ال�سارع  يف  وهناك  عام ١٩٦٧،  املحتلة  الأرا�سي  يعني 

املقابل القد�س الغربية يعني الأرا�سي املحتلة عام ١٩٤٨«. 

زمنان  ورمبا  القد�س؟!«،  احتاللن يف  هناك  »اإذن  عليه  فاأرّد 

املدن،  حتتمل  احتالل  »كم  داخلي،  يف  واأهم�س  لالحتالل، 

وكم الزمن �سخي معه؟«.

واليومني  التدريبية  العمل  بور�سة  التزامي  ي�سمح يل  مل   

عامًا  بعد ٢٨  املدينة  يف  الكايف  الوقت  بق�ساء  الق�سريين 

يحرم  يزال  ل  كما  زيارتها،  من  الحتالل  خاللها  حرمني 

الآلف غريي.

هذا الوقت الق�سري جعلني اأخرج منذ ال�ساد�سة �سباحًا،   

يف  القدمية  املنازل  اأحد  اأمام  من  اليا�سمني  فقطفت  لأمت�سى، 

اأ�سمع �سوت فريوز  اأن  يبقى  اأنه  ال�رشقية، وفكرت  القد�س 

ي�سدح من مكان ما لتكتمل اأيقونة القد�س يف متخيل �ساذج.

�سمعت �سجة اأهل البيت، عّجلت خطوتي، فال اأريدهم اأن   

يروين متلب�سة ب�رشقة يا�سمينهم، لكني يف الوقت ذاته متنيت 

وغزة  الورد  عن  العائلة  مع  نقا�سًا  لأخو�س  الباب  يفتح  اأن 

واأ�سئلة النطباعات الأوىل والزيارات الأوىل، لكنني هربت.

م�سيت. تذّكرين املدينة بعمان وبريوت، اإل اأنها يف الوقت   

ذاته مدينة ل ت�سبه اإّل نف�سها. كانت اأخبار التوتر يف القد�س 

تت�ساعد، وتلّقيت على هاتفي ر�سائل اإخبارية كثرية حول ما 

يحدث، ولكني ل اأرى �سيئًا حويل.

حتّول  منه،  املوؤدلج  خ�سو�سًا  الإعالم،  �سطوة  اأحيانًا   

للتوتر  مفهومي  يف  امل�سكلة  ورمبا  اآخر،  �سيء  اإىل  الأماكن 

جديدة  وحربًا  ق�سفًا،  يكون  اأن  بغزة  فتعودته  ال�سيا�سي، 

تطحن املدينة بكاملها.

اأهل  نظرة  ت�سبه  القد�س  اإىل  الآتي من غزة  غالبًا نظرة   

القد�س لغزة. كل طرف يتعاطف مع الآخر ويعتقد اأن مدينته 

بعيد،  من  وطنية  اأغاين  �سمعت  الخرى.  من  اأف�سل  حالها 

كما تناهى اإىل اأذين حديث رجلني يف ال�سارع، احدهما يقول 

لالآخر »خربت الأو�ساع«.

اأ�ستمتع بامل�سي، هناك هواء ومطر خفيف، »اإّنها اأّول اأيام   

اأزهار  املقد�سيات.  اإحدى  قالت  كما  ال�سيف«،  منذ  املطر 

العتيقة ولي�س فقط بجانب  اليا�سمني تنبت من بني اجلدران 

اأبواب املنازل. اإن ال�رشاع يجعل لهذه املدينة �سحرها ورمبا 

�سجرها، فما اأراه يف هذه املدينة بغربها و�رشقها، ل اأ�ستطيع 

اأن اأ�سفه بالتعاي�س، اإنه �سكون من نوع ما.

ل ميكن اأن يكون تعاي�سًا اإذا كان ب�سعة تالميذ من اليهود   

�سيارة  وب�سحبتهم  معهدهم  حافلة  ينتظرون  الإ�رشائيليني 

الطفل  م�سطرة  كانت  اإذا  تعاي�ساً  يكون  اأن  ميكن  ول  ال�رشطة، 

الفل�سطيني املك�سورة جتعله متهماً بنّية القتل، ويعتقله الحتالل.



بدايات  �لعدد 13 | �ستاء 462016

املنظور  عن  متامًا  خمتلفة  القد�س  داخل  الأو�ساع  اإّن   

املدينة.  اإىل  خالله  من  نحن  ننظر  قد  الذي  الأيديولوجي 

�سعرت باأّن هذا ال�رشاع بقد�سّيته يحميها من النفجارات. 

اأو كان كذلك، فالحقًا بعد  هناك اتفاق �سمني على الهدوء 

زيارتنا و�سلت هّبة ال�سكاكني لذروتها.

، معاناة خمتلفة اأن 
ّ
اإّنه اختبار �سعب ومن نوع جديد علي  

تعي�س مع حمتّلك يف املدينة ذاتها ويت�رّشف اجلميع كمدنيني، 

ورمبا يف عبارتي هذه اأّنني ل اأزال اأنظر من خالل اأيديولوجيا 

مكونات غزة اىل القد�س! فكرت هل لو ولدت وكربت يف 

هذه املدينة ف�ساأ�ستطيع اأن اأعي�س ال�سكون واملَدنّية ذاتهما؟

هو  الآخر  ف�سحرها  غزة،  جمال  البحُر  كان  اإذا   

من  ولدْت  الذي  ال�رشاع  فيها  القد�س  اإّن  الأيديولوجيا. 

اأجله تلك الأيديولوجيا يف غزة، ولكنها مع ذلك تبقى مدينة 

�سحر  ولغزة  ال�ساكن،  ال�رشاع  �سحر  فيها  بل  موؤدجلة،  غري 

الأيديولوجيا املتفجّر، ولطاملا كان ال�سحران يف تبّدل بفرتات 

تاريخية كما الآن، فانفجر �سكوُن القد�س و�سَكَن انفجاُر غزة.

لكّن  الأيديولوجيا،  ديناميكّية  يغّذي  ال�رشاع  ثبات  اإّن   

كانت  واإذا  القد�س.  يف  ال�رشاع  غّذت  ما  نادرًا  الأخرية 

اأكرث من  اأّن هناك  عبارتي الأخرية �سحيحة، فكيف يحدث 

فورات  اإنها  �سهر؟  من  اأقل  يف  طعن  عملية  وع�رشين  اأربع 

الغ�سب التاريخية الالزمة لُتذّكرنا بال�رشاع، وليعرف اجلميع 

قيمة ال�سكون.

�سالة  يف  ت�سدح  فريوز  لأجد  الفندق  اإىل  رجعت   

ال�ستقبال. ابت�سمت يف �رّشي، فقد اكتملت اأيقونتي الآن.

املدينة،  هذه  يف  يومًا  يعمل  كان  جّدي  اأّن  حقيقة  اإّن   

وم�سى يف �سبابه ب�سوارعها وهو ينتظر راتبه كي يعَلم اأبناءه 

هي  وغزة،  وليبيا  م�رش  جامعات  يف  الثالث  وبناته  الت�سعة 

ذكرى اأّثرت يّف اأكرث من اأّي �سيء اآخر.

وقتها،  بذهنه  يدور  كان  ماذا  اأعرف  اأن  واأحاول  اأم�سي   

هل كان يفّكر اأن يو�ّسع بيت املخّيم بغرفة اأخرى؟ لقد كان 

واأنا يف املدر�سة  اأكرث من �سديقاتي  دومًا يعطيني م�رشوفًا 

البتدائية، كما كان فخورًا باأبنائه وبناته جميعهم. تويّف قبل 

اأن يعرف اأّن هذا البيت �سيتحّول اإىل فتات يف حرب ٢٠١٤.

مل اأبِك يف القد�س، مل اأ�سعر بتلك امل�ساعر الكال�سيكية، رمبا   

اأّنني لن  اإّل  اأعي�سها داخلي،  اأعاي�س الأيديولوجيا، ول  لأين 

اأدعو لعائلتي.  اأّنني بكيت داخل امل�سجد الأق�سى، واأنا  اأنكر 

الذاكرة تعطي لالأماكن هيبتها، اإّنها مثل اللحظات التي ت�سبه 

حلظة ولدة طفلك الأّول، اأو حلظة تخّرجك اأو حّبك الأّول. اإّن 

الذاكرة ت�سّخم الأحا�سي�س، وحتّول الواقع اأ�سطورة، لذلك فاإّن 

�سمعة الأماكن وحلظاتنا الأوىل اأكرث هيبة منها ذاتها.

الأجانب  ال�سياح  الأق�سى  بوابات  اإحدى  من  يدخل   

�سوى  عنهم  اأختلف  باأّنني  اأ�سعر  مل  ال�سور.  ويلتقطون 

ة ما تذّكرك  بدخويل لل�سالة يف امل�سجد. يف داخلك غ�سّ

امل�ساعر  هي  هذه  رمبا  اأو  هنا،  �سيء  كّل  عن  غريب  اأّنك 

العتيادية لكن ل اأحد ي�رّشح بها، فتكفي �سورة »�سيلفي« 

هناك لتربهن العك�س.

  التقطت ب�سع �سور ت�سبه كّل ال�سور التي يلتقطها املئات 

يوميًا، لكّنها اأبدًا ل ت�سبه �سورة تلك الطفلة يف ذاكرتي التي 

اأكلت الكعك وحْولها املئاُت من الوجوه املتنّوعة والفِرحة.

وقت زيارة الأجانب ينتهي عند ال�ساعة الثانية والن�سف   

لديهم  ليكون  امل�ستوطنني  قبل  من  حماولت  هناك  ظهرًا، 

زمانيًا.  الأق�سى  امل�سجد  يق�سمون  اإّنهم  حمّددة.  �ساعات 

دخل اأمامنا م�ستوطن وحوله ثالثة رجال �رشطة اإ�رشائيليني، 

امل�سجد  باحة  من  الأخرى  الناحية  يف  البوابة  من  وخرج 

الأق�سى، فت�ساعدت تكبريات املرابطني واملرابطات.

فجاأة  لتتذكر  للكراهية،  و�سناعة  جّماين،  ا�ستفزاز   

حّد  ت�سل  ل  الأ�سياء  يجعل  ما  توازنًا  هناك  اإّن  ال�رشاع. 

الهوية  اإّنها  التعاي�س.  حّد  ي�سل  ل  و�سكونًا  النفجار، 

الثالثة، وهنا  القوية للمدينة، فهي مهبط الأديان  العقائدية 

ميزان ال�سبط.

ازدحام،  هناك  ال�رشقية.  القد�س  يف  الفندق  اإىل  عدُت   

قطفُت  الذي  البيت  اأمام  تقف  اأن  اإىل  ال�سيارة  ا�سطرت 

باهتمام  الباب، نظرت وانتظرت  ُفتح  اليوم.  يا�سميَنه �سباح 

اإّل  اخلياليني،  اأ�سدقائي  يكونوا  اأن  املفرت�س  ِمن  َمن  لأرى 

اأّن من خرج هو م�ستوطن واأبناوؤه الذين يرتدون القلن�سوات 

ال�سغرية على روؤو�سهم.

دمت، واأّول ما فكرت هو كيف يكون بيتًا قدميًا وحجرًا  �سُ  

مقد�سيًا، وعراقة وورد اليا�سمني ويعي�س به من هو م�ستحَدث 

هناك  »كانت  فقال  �سدمتي  ال�سائق  لحظ  ومكانيًا.  زمانيًا 

خيمة  وو�سعت  باملنزل،  الحتفاظ  ت�ستطع  مل  عربية،  عائلة 

ملدة طويلة اأمامه، ثم رحلت«. حلظتها مل ي�سعفني �سوى تذكر 

املدينة اجلديدة، »ول  التغيري يف  اأتعبني  كلمات جدي حني 

يهّمك. يا �سيدي، �ستعودين بعد قليل اإىل غزة«، فا�ستعجلت 

الرحيل اإىل الأيديولوجيا.

رجـــــــــــــــــــــــــــــــعت إلى الفندق ألجد فيروز تصدح في
صالة االستقبال. ابتسمت في سرّي، فقد اكتملت أيقونتي اآلن.
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رّددتها  التي طاملا  العبارة  »طّب اخلتيار �سّب«. هي   

جدتي التي بلغت قرنًا ون�سف عقد من العمر. جدتي، 

بل  ف 
َ
اخَلر يف  قيا�سيًا  رقمًا  حّققت  والدي،  جهة  من 

الرَتَف يف اخلرف.

اأولد،  ثمانية  امل�سون  الأب  والدة  ال�سيدة  اأجنبْت   

اأختها  اأجنبت  قادر،  وبقدرة  �سبيان.  واأربعة  بنات  اأربع 

كان  وعليه  نف�سه،  بالرتتيب  الأولد  من  نف�سه  العدد 

التفاق غري املوّثق: »تزويج الأولد لبع�سهم البع�س« 

لت 
ّ
حتى ل ت�سيع جينات العائلة الثمينة جدًا. هكذا حتو

العائلة اىل مثّلثات اأحادية �سعبة الفهم، وتتطّلب برجمة 

دماغية خا�سة جدًا.

زوجة  هي  خالتي  اأي�سًا.  خالتي  ابنة  هي  عمي  ابنة   

عّمي. ابن خايل هو ابن عّمتي. وعّمتي هي امراأة خايل!

انطالقًا من تنامي ت�سبيك القرابة، ومن متاهي الوجوه   

وال�سخ�سيات بع�سها مع بع�س، كّنا يف عائلتي املعلولة 

امل�سّغرة، املتكّونة من خم�سة اأطفال ووالدين، ثمرة زرع 

ل يخلو من العفن. لكّنه العفن الأقّل ن�سبة من الآخرين!

ملاذا  كذلك،  هو  نعم  خالته.  ابنة  من  خ�رش  تزّوج   

ة اأين �ساأرق�س على 
ّ
الكذب؟ حني علم والدي على حني غر

امل�سارح و�ساأمّثل، مل ُيبد اأّي راأي، اأو لعّله جت�ساأ.

اأدركت اأنا بدوري اآنذاك اأّنه يثق بي، واأّنه فعاًل رمز من   

رموز النفتاح، open-minded للغاية، بكل ما حتمله الكلمة 

. اأبلغ والدتي اأنني �ساأ�سبح بريوتية 
ّ
من معنى. مل يقلق علي

راآين  اإذا  ماذا  دائمًا:  قلقت  واأنا  »عكورية«.  اأكون  ولن 

�سيارة  �سدمتني  اإذا  ماذا  جينز«.  »�سورت  األب�س  اأحدهم 

ومّت واأنا لب�سة �سورت جينز؟ �سرياين اأبي ب�سورت جينز 

و�سيغ�سب مني لأين مّت بطريقة غري لئقة؟

اأبي هو ربي. رّب عائلتي وويّل اأمري. ع�سو �سابق يف   

اأبي  احلياة.  بدل  امللل  تع�سق  �سيعة  يف  البلدي  املجل�س 

»موؤهل اأول« متقاعد يف اجلي�س يتحّدر من �سيعة تع�سق 

املر�س ل الدلل، الفقر ل املال، الأمل ل الندب فالإهمال.

تزّوج »خ�رش« من ابنة خالته »فاطمة« حتمًا، كما ذكر   

يف التفاق املذكور اأعاله. تبادل احلب وال�سنابل معًا يف 

احلقول الذهبية يف مزرعة الأغوات، وكان لأمي �سحرها 

اخلا�س. بي�ساء كالثلج هي، فيما والدي يريد اأن يكون اآغا 

لتكون هي زوجة الآغا. اآغا لتكون هي فقط زوجة الآغا، 

تليق بها الت�سمية ويليق به املن�سب.

اعتاد الذهاب اإىل املدر�سة حايف القدمني، على الآغا   

امل�ستقبلي اأن ينال العلم، فحاز �سهادة ال�سريتيفيكا! وهي 

�سهادة كانت عالية يف املا�سي ومتثل اخلام�س البتدائي يف 

اخلّدين.  فالقمع وتوريد  القنوع  اعتادت  يومنا هذا. وهي 

كل �سباح والديك واحد!

جدتي،  ت�رشخ  هكذا  الديك«  �ساح  »كيكوكيك   

ن�ستيقظ ورائحة القهوة متالأ املنزل، فقبلة ال�سباح واملدفاأة 

فال�سنكلي�س والزيتون فالبا�س والرحيل حتى العودة. مل 

هما، خ�رش وفاطمة، يومًا يت�ساجران. راأيتهما يتعانقان 
َ
اأر

ة ول هي بكت يومًا. ف�سار 
ّ
ويتغنجان. مل يعُل �سوته مر

نوذج الزواج عندي اأ�سعب مئات الدرجات.

كتبت هذا املقطع قبل ثالثة اأ�سهر من اليوم!  

الذي  اليوم  هو  اليوم،  لهذا  تاريخ  ل  نعم!  اليوم؟   

فيه،  اأكتب  اأن  ا�ستطعت  والذي  الن�ّس،  فيه  �ستقراأون 

وحّللت فيه اآلية انتقال م�ساعري وتخّل�سي من ال�سعور 

اأقرب  الذي �رشت  اأي�سًا  اليوم  التقّنع. وهو  اأو  بالذنب 

فيه اإىل اأبي.

اأبي!  ال�سعرية:  اجلملة  هذه  فيه  كتبت  الذي  اليوم  هو   

وكيف  بعد؟  البكاء  على  تتعّودا  اأمل  عيوين؟  حترقني  ملاذا 

فتحه كل  اأعاود  واأنا  الأخ�رش على قربي  الع�سب  ينبت 

م�ساء قبل اأن اأنام!

اشعرة وممثلة، لبنان.

مريم مّحود

والدي واجليب الميلء بالسكاكر
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ويف ذلك اليوم بالتحديد، كنت قابعة يف امل�ست�سفى   

من  تخرج  التي  وبالأنابيب  به  اأحّدق  كنت  ل،  اأتاأمله. 

الن�س  اإنهاء  اأ�ستطع  مل  وقلبه.  وقدميه  ووجهه  يديه 

اأدع  ولن  ج�سده  اأحفظ  اأن  اأريد  كنت  لأنني  اآنذاك، 

ذاكرتي تخلو منه. وحفظته، حفظت عظامه، وجتاعيده، 

و�سعر اأنفه ورائحته، ورائحة العفن التي كانت حتاول اأن 

ت�سيطر عليه، على فمه ولعابه.

ا�ستطعت  فما  يغتالني،  يقتلني،  بالذنب  ال�سعور  كان   

اأنتظر احلا�رش كي  واأنتظر.  اأجل�س  اأو عنه.  اأغيب عّني  اأن 

ي�سبح ما�سيًا. ومل اأ�ستطع ال�سالة ول الدعاء ول النذور. 

وبالغ�سب من  ال�سامت  بالبكاء  ا�ستعنت  اأق�سى  ويف حّد 

امل�ست�سفى وال�سجيج الهائل.

اأ�رشب  فعلت ذلك عن �سابق ت�سّور وت�سميم، و�رشت   

اأن  قبل  قدميه  من  اأ�سبع  اأ�سبع.  الب�رشية حتى  ذاكرتي  من 

ُتبرتا ومن وجهه قبل اأن ُيدفن، و�ساهدته عاريًا!

على  اأوت�ساعده  عاريًا،  والدها  الفتاة  ت�ساهد  اأن  غريب   

احلركة، ولكّني اأريد اأن اأثبت هذه الـ»داتا« يف راأ�سي. �سابقًا، 

اأرى  ة 
ّ
مر اأول  الثمانني، وغ�سلتها، وكانت  اّم  كّفنت جّدتي، 

كيف تنحت املراأة، وكانت اأي�سًا املرة الأوىل التي اأرى فيها 

كيف يختفي الثدي يف العظم عند الكرب، وكيف ت�سبح املراأة 

اإن�سانًاً. حينها اأ�سبحت اأنا اإن�سانة، لأين ا�ستيقظت قرب جثة 

يف �رشير واحد بعد اأن مار�ست اآنذاك فعل ال�سالة.

م�شت�شفى يف عكار

التفا�سيل، لأين �ساهدت جّدي مبتور  اأكّثف  اأن  اأريد  كنت 

القدمني واأّمي تغرّي له حفا�سه، وراأيت كيف ين�سهر العظم 

باللحم واجللد، وكيف يختفي اأفق القدم. كنت اأريد اأن اأكون 

م�ستعّدة، وهو اأي�سًا كان يحاول بدوره اأن يتاأقلم مع الظروف 

اجلديدة ومع ما يتطلب منه ال�ستعداد له.

يف هذه الفرتة كان ال�سبّاك الزجاجي هو املدى الوحيد   

ال�سهل ويتاأ�سف  اأبي. ينظر ويبكي. يرى  اإليه  الذي ينظر 

حتت  ينزلق  الكربياء  كثري  ولأنه  حاله،  على  ويتح�رّش 

اللحاف ويعود للبكاء من �سداعه املدّوي، �سداع ال�سكتة 

ال�سجيج من حوله. �سجيج م�ست�سفى  الدماغية و�سداع 

ل  كي  فقط  رمبا  ي�سفى  ي�سفى.  حتى  املري�س  ي�ستهلك 

يبقى و�سط ال�سجيج!

 م�ست�سفى يف عكار. ي�سبه خمّيمات 
َ
امل�ست�سفى! يا اإلهي  

الدول  بني  الربية  احلدود  ي�سبه  ال�سحية،  بظروفه  الالجئني 

العربية، حيث الكثري من الزائرين والنفايات يف كل مكان 

اأبي�س  كان  البور�سالن:  من  م�سنوع  طبعًا  احلّمام،  �سيما  ل 

املاأكولت  اأنواع  اللون ف�سار رماديًا، تفوح منه رائحة كل 

اإّنه  اإذ  الورقية،  املياه واملحارم  براز، وتنق�سه  اإىل  وحتّولتها 

جورة تدُفق فيها ما ا�ستطعت وتخرج.

اأول،  موؤهل  برتبة  املتقاعد  الع�سكري  )مرتني(،  احلاج   

الغنم  قبل  املاعز  راعي  البلدي،  املجل�س  يف  �سابق  ع�سو 

والبقر، قبع يف غرفة من الدرجة الثانية، واعتقد، والله اأعلم، 

اأّنها الثانية حتت ال�سفر.

ما  اأدراك  وما  خالد،  وادي  من  رجل  الغرفة  جاوره يف   

خالد!  وادي  من  رجل  يعنيه  ما  اأدراك  ما  بل  خالد!  وادي 

اأنا كنت طبقية، و�سعرت وللمرة  يا ل�سوء حظ والدي! نعم 

املليون اأنني اأجنبية، اإفرجنية )مفهوم الإفرجني يف عكار اأنه 

اأكرث علمًا وجماًل وقّوة ويعرف كيف يعي�س(.

عامًا  ثالثني  لها  خ�سعت  التي  التهامات  كل  اأطلقت   

الالتعقيم.  جحيم  من  والدي  لأنقذ  ا�ستعملتها  �سدهم، 

بني  املتاأ�سلة  والعن�رشية  الطبقّية  اأع�سق  اأن  على  اأجربت 

هو  من  على  بع�س  بني  بع�سها  تتناف�س  والتي  عكار  �سيع 

الأكرث  اأو خ�رشًة وموتًا، ول �سك  اأو و�سخًا  الأكرث حرمانًا 

عددًا من املجّندين الع�سكريني فيها!

واأدّخن  لأبكي  لياًل  امل�ست�سفى  �سطح  اإىل  هربت  وحني   

ويتهام�س  اأحد،  يراقبني  اأن  دون  حلايل  عزاًء  �سيجارة 

النا�س حويل وينتقدوا ثيابي و�سعري الأحمر، عدت لأجد 

وامل�رشوبات  والثوم  املري�س  مع  اللحم  تاأكل  كاملة  ع�سرية 

الغازية، ويناول احلا�رشون اأبي القليل فاملزيد وجننت! كان 

التهاب  اإىل  دماغيتني،  قلبيتني وجلطتني  لنوبتني  �س 
ّ
تعر قد 

الربو�ستات، يف يوم واحد!

من  الأوىل  بيننا،  عنيفة  م�ساجرة  تال  الفاجعات  يوُم   

نوعها. كنت قد تبّنيت احلركة املدنية املطالبة بعي�س اأف�سل، 

هو  كان  اللبنانيني.  ككل  العامة  ال�ساحات  �سوتي  واعتلى 

اأهلية  حرب  من  ويخاف  الع�سكري  النقالب  من  يخ�سى 

عنه،  وانقطاعي  املناطق،  بني  ال�رشايني  انقطاع  ومن  ثانية، 

اليوم،  ابنته املدّللة والأ�سغر والأكرث قربًا وتفهمًا. واأنا  واأنا 

سابقًا، كفنت جدّتي امّ الثمانين وغسلتها، وكانت أول مرّة أرى 
كيف تنحت المرأة، وكانت أيضًا المرة األولى التي أرى فيها 

كيف يختفي الثدي في العظم عند الكبر، وكيف تصبح المرأة 
. حينها أصبحت أنا إنسانة، ألني استيقظت قرب جثة إنسانًاً

في سرير واحد بعد أن مارست آنذاك فعل الصالة.
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ح�سب قوله، رجله الوحيد الأوحد. فلقد ح�رش اأبي جمازر 

�سربا و�ساتيال ومللم اجلثث وما تبقى منها، فال يريد لبنته 

اأن ت�سبغ ذاكرتها باللون الأحمر ذاته، ول للذاكرة اأن حتكم 

روزنامة العمر كله.

اجلر�س والروزنامة

تعجبني هذه اجلملة: ول للذاكرة اأن حتكم روزنامة العمر كله! 

تعيدين اإىل الطفولة، اإىل مدخل باب بيتنا اخل�سبي املدهون 

ورّنة  ي�سبقه،  الذي  الباطون  ودرج  مت�سّدع،  اأبي�س  بلون 

اجلر�س الكهربائي. كم كنت اأع�سقه! فاجلر�س اإ�سارة اإىل اأّن 

الكهرباء تزورنا ونخ�سى من غدرها ككل يوم، واأّننا... ل�ست 

اأدري، لن اأتفل�سف، ب�رشاحة، يكفي اأّن لدينا جر�سًا! اجلر�س 

يعني كابت ماجد اأي�سًا، وطمطوم ال�سجاع، واحلوت الأبي�س 

ورميي وهايدي وهالة يف الرباري ون�ساء �سغريات، واحل�سن 

بعنب  اأّنه  الأهم  والأهم  اأقّلده،  الذي  �رشارة  هادي  و�سوت 

ال�سيدة اأم عمار.

مقّدمة  دياب،  ماري  عمار،  اأّم  كانت  ال�سمال  يف  نعم   

برامج يف التلفزيون العربي ال�سوري الذي احتّلته اللبنانّيات 

بالكارتون  واليابان  بامل�سل�سالت  وال�سورّيات  بالدعايات 

والرو�س بالأوملبيات.

ما يطلبه الريا�سيون!

اجلر�س يعني اأنني اأ�ستطيع اأن اأتابع ال�سيدة ماري دياب   

تقّدم لنا رق�سًا على اجلليد، ملّدة ع�رش دقائق، وبالط اأر�سي 

يل،  ي�سّفق  اجلمهور  وكّل  اأرق�س  اأي�ساً،  وجواربي  جاهز، 

الراق�سة تنهمك يف الدوران واأنا بالإيحاء حتى الدوران.

وهناك، دائمًا هناك، وظيفة للجر�س الأنيق و�سوته احلاّد،   

فراملي  اأ�ستعمل  اأرك�س،  اجلر�س،  يدّق  وحّبًا.  حّدة  الأكرث 

وحزام،  ع�سكرية  ببذلة  قدمني  اأرى  الباب،  اأفتح  الع�سلية، 

واأنظر اإىل الأعلى حتى توؤملني رقبتي، اإّنه اأبي!

التي  املقّد�سة  اللوحة  الوحيدة،  البيت  لوحة  معه  جلب   

ياأتي بها يف بداية كّل عام، اإّنها الروزنامة الورقية وقد عّلقها 

اللوحة املعا�رشة، فكّل يوم  اإّنها  التلفاز.  على احلائط قرب 

تذكرونها؟  هل  عمرنا،  من  ويوم  منها  ورقة  ب�سلخ  تتجّدد 

والأطباق  املقولت  من  لئحة  اأيامها  خلفية  يف  التي  تلك 

والنكات واحلزازير واملُثل العليا، زّوادة لليوم بكامله ل�سحة 

الروح واجل�سد، وم�سدًر للت�سلية ل مثيل له. كيف ل؟ وقد 

عّلق والدي ال�سنة املقبلة كّلها على حائطنا وثّبتها بامل�سمار، 

كنت  هكذا  به!  ونتحّكم  يثبته  معه،  الزمن  يجلب  كان  هو 

اأعتقد اأّننا �سنفعل بقّية العمر! يثبت اأبي الزمن، و»اأ�سخ« اأنا 

عليه لياًل. اأن اأفّكر هكذا منذ طفولتي يزيدين ا�ستغرابًا الآن.

النوم على البطن

اأنتظر موعد النوم، اأنام على بطنه، اأّي بطن هذا؟ اإنه »كر�س«. 

معه  وترتفع  وينخف�س،  يعلو  البطن  الليل،  خالل  ي�سخر 

درجة ال�سرتخاء و�سمت الليل و�سواده.

- فاطمة

- ممم

- قومي

- �سو؟

- قومي

- ِعْمِلتها

- اإيه

- يا الله هّلق

- اإيه

ِمتها )موؤقتتها( - ْمرَتّ

- ما ت�رشبيها

- هلق

- اإيه

- قمت قمت

واأنا اأ�سمع كل هذا واأكمل النوم. على بطن والدي الذي   

يعود ل�ستقبايل.

لطاملا اعتقدت اأّن حتّكمه بالزمن قوّي، كحني غيابه عّنا   

تاأّخر  اأّنه  اأعتقد  كنت  الأ�سياء.  من  بالكثري  حمّماًل  وعودته 

الغريبني،  ال�سحريني  الكي�سني  معه  يجلب  لأّنه  املجيء  يف 

وناأكل  الآخر،  ون�ستم  الأول  نعانق  والب�سل،  الربتقال 

كال�سباع كل ما ن�ستطيع. وكي يغرينا اأكرث، كانت اجليوب 

يل  بالن�سبة  الع�سكري  الزي  كان  اأ�ساًل  باحللويات.  متتلئ 

منبعًا لل�سكاكر واحلب واللعب، وعلكة غندور حتديدًا، حتى 

لو كانت حاّرة م�سّوهة املالمح ب�سبب طول الطريق.

»ليف«  اإىل  يتحّولن  اللذين  بالكي�سني  ياأتي  كان   

اأّول در�س حياة  ه �سيوؤملك بعد قليل! 
ّ
ال�ستحمام، فما حتب

إنها الروزنامة الورقية وقد علقها على الحائط قرب التلفاز. كلّ 
يوم تتجدّد بسلخ ورقة منها ويوم من عمرنا، هل تذكرونها؟
تلك التي في خلفية أيامها الئحة من المقوالت واألطباق 

والنكات والحزازير والُمثل العليا، زوّادة لليوم بكامله لصحة 
الروح والجسد، ومصدًر للتسلية ال مثيل له. 
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تعّلمته والله ي�سهد على ما اأقول. وكّل بداية تعني اقرتاب 

النهاية، والعك�س �سحيح.

 على بالط اآخر، ووعيي 
ّ
حا�رشي على البالط وما�سي  

لواٍع الآن والالوعي يعي مبقدار عدم جهوزيتي لفقدانه.

 واألّح 
ّ
ات�سل بي اأخي ذلك اليوم، مرّددًا اأّن الوالد اأ�رش  

بت من اأّنه يودعني. ذهبت 
ّ

على اأن يراين فقط اليوم. حت�س

وجال�سته حتى نت م�ستيقظة وا�ستمررت بالنظر اإليه فيما 

بانوراما  يف  يقّلب  كمن  الزجاج  عرب  بالنظر  اأبي   
ّ
ا�ستمر

حياته وتدمع عيناه.

اأريد اأن اأرى البحر

»اأريد اأن اأتوّقف عن العمل، �ساآخذ اأّمك اإىل بريوت، اإىل 

اإىل كثري من  اإىل وادي رام،  اإىل اجلنوب،  �سينما �سكال! 

الأماكن التي حلمت اأن اأزورها. اأريد اأن اأخرج، اأن اأجل�س 

على �رشفة منزيل، اأن اأرى اأر�سي وزرعي، اأريد اأن اأرى 

البحر اأي�سًا...«.

- هل تذكر البحر وم�سوار البحر ال�سنوي يا اأبي؟

- نعم!

- ت�سعنا حواىل الع�رشة اأطفال يف ال�سيارة، وت�سوق بنا.

- نعم!

 املالب�س، ننزل املاء، فيما تتناول اأنت 
ّ

- ننزل ال�ساطئ، نغري

ووالدتي البوظة العربية.

- نعم!

- وعندما تنتهي البوظة، �رشعان ما ت�سعر باحلر فت�سري لنا 

بيدك ال�سارمة اأْن نخرج من املاء وينتهي امل�سوار!

ًا لك ولذاكرتك!
ّ
- نعم! تب

وتغو�س  ذاكرتي  وتت�سّعب  اأبي،  ي�سحك  ي�سحك.   

كما عيناي. �رشت ابن بّطوطة. و�رشت اأرحل عرب الزمن 

واأعود اإىل احلا�رش واأخاف من عدم جهوزيتي للم�ستقبل.

»اذهبي، ل توقفي حياتك، واعربيها، ل ترتكي �سيئًا   

تريدينه ول تفعلينه، كوين مغامرة وتاأّلقي... ل توؤّجلي. فال 

اأحد �سوف ينتظرك«.

كم كنت اأريد اأن اأ�سمع هذه الكلمات من قبل، وكم كنت   

والدي  يا  فاأنا  يّف.  واجلريئة  مّني،  املغامرة  اأ�سرتجع  اأن  اأوّد 

اأمي ونكرانها  اأمرا�س  مزيج من جنونك وع�سامّيتك، ومن 

عايدتني  اأّنك  حمظوظة  كنت  كم  الذات.  على  وقوقعتها 

الآن فقط عْدت كما كنت، كما كنت  واأّنك  الثالثني هكذا، 

اأراك اأنت، حني كنت اأنا بعيدة عنك، وكنت اأنت كما اأنت.

حقا هو لي�س اإلهًا، وكم انتقدته وكرهته اأحيانًا، لكن حني   

حت�رش احلياة هكذا بكثافة تتداخل كل الت�سنيفات واملراحل. 
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تت�سارب الأولويات وتنتهي كل اأنواع املهن. نّتفق اأنا وهو 

على اأّننا مدمنان معًا على الع�سامية وكلمة »ل«.

اأّول »ل« قالها هو لوالده. »ل« لن اأبقى يف املزرعة،   

ه.
ّ
وهرب اإىل اأولد عم

�سيء،  ل  من  وراءه  اإمرباطورية  خّلف  الذي  اأبوه   

واأولده من بعده ومن بينهم خ�رش، اعتقد اأّنه هو اأي�سًا 

اآخر،  ن�سًا  تتطّلب  وحدها  ق�سته  فمحمود  الأف�سل. 

اأّنه جّدي واأرف�س ذلك  اأعتقد   الأكرب علي كنت 
ّ
والعم

لأّنه �سمني وق�سري، فيما خالد ل اأفهم عليه اأّي كلمة، 

واأعتقد اأّن الأفق ينق�سه وال�سماء ل حتت�سنه.

اأخرى،  وب�سياغة  للعائلة،  تي 
ّ
حمب عدم  اأّن  الأنكى   

 
ّ
عدم تقديري رمبا، اأو بعدي واختاليف عنها، �سّهل علي

ي وت�ساحلي مع اأمرا�سي النف�سية لدرجة اأنني ُبحت 
ّ
نو

ببع�سها، وبدرجات �سطحية منها، اأمام اأبي اأخريًا. بحت 

ُعَقدي.  ومن  من حياتي،  �رشيعة  اأ�سواطًا  واجتزت  بها 

اأنا ل اأملك الوقت ولن اأبوح مبا يعّذبه، لن اأقول له كيف 

ت عظام وجهي، واأنني مل اأقع عن الكر�سي ومل 
ّ

تك�رش

اأحد  حاول  حني  �رُشبت  �رُشبت.  بل  باخلزانة  اأ�سطدم 

باأّي  ال�سوجلان  يليق  ل  فعاًل  بغيابه.  ال�سلطة  ممار�سة 

رجل ول الأمومة بكل امراة ول احلكمة بكل عمر.

اأجرب والدي على مالزمة املنزل ومغادرته بال�سيارة   

 النمط. ومن كان يخّزن التبغ العربي 
ّ

ًا ليغري
ّ
مرة اأ�سبوعي

واحدة،  بكلمة  توّقف  ال�رشير،  حتت  احلليب  علب  يف 

ل.
ّ
فالقلب ل يتحم

لعبة املوت

يف احلقيقة، اأبي جبان اأي�سًا!

الإبرة،  من  يختبئ  املارد،  الع�سامي  هذا  للهول!  يا   

من كل دواء، يف الزاوية، من اأي بداية وجع، يرفع يده 

اأّنه قد خرف وهو يخاف الأمل  ويهرول، يعتقده اجلميع 

قبل اأن ياأتي. وعندما يزوره �سديقه تختفي عنه مالمح 

التعب ويبا�رش الكالم واملديح وال�سيا�سة والذّم.

ملّا غادر الرفيق، اآه يا اأّمي! يا اأّمي وينك!  

الت�سديق  ي�سعب  الت�سديق.  ي�سعب  احلقيقة  يف   

العينان  الب�رشة،  لون  الدرجة:  لهذه  مت�سابهان  اأّننا 

اأّنني ل  لله  اليدان، واحلمد  الرْجالن،  القدمني،  واأ�سابع 

اأي�سًا  نت�سابه  غمازتيه.  منه  اأخذت  وليتني  اأنفه  اأملك 

اأعرتف  الدين:  اإىل  واأحيانًا  العامل  اإىل  ونظرتنا  مبدنيتنا 

دين،  هي  فكرة  وكل  �س، 
ّ
م�سي دين  كل  باأّن  اأخريًا 

اأمام النا�س  واأّننا بالدين واختياره اأحرار، واأّنه ي�سعف 

والنميمة فتذهب عنه هذه الأفكار ومي�سي مع القطيع كي 

ل يعاك�س التيار.

ال�سحة يح�رش  الذكريات، ويف  املر�س حت�رش  يف   

زي  كل  ي�سبح  املر�س  يف  والأمنيات.  امل�ستقبل 

ة وكل عيب م�سارحة، وي�سبح كل 
ّ
ع�سكري بدلة مدني

مكتوم م�سارحة.

اأهل  لك  حّقًا،  وحدك  اأّنك  تدرك  الكارثة.  تقع   

مرايا  ل  ولكن  اإليه،  جلاأَت  اإن  ك 
ّ
ي�سم وبيت  ونك 

ّ
يحب

ل  لهم،  ه 
َ

تلب�س حّتى  قناع  ل  هناك.  �سورتك  تعك�س 

لبا�س، ترى نف�سك �سبح نف�سك هناك.

التي  والكبرية،  اجلميلة  العائلة  �سورة  اأّن  تدرك   

عّلقتها عو�سًا عن الروزنامة القدمية، �سورة ت�سم جميع 

والبنات،  والأبناء  وزوجاتهما  ال�سقيقان  فيها  الأحفاد، 

والأختان وال�سهر الأوحد ولهم بنت، والأب والأم، واأنا 

تائهة باأي زاوية اأركن.

اإيّل.  اأّمي حني حتتاج  حاليًا قرب والدي. غدًا قرب   

بعد غد قرب الأخت. ومتى �ساأركن اأنا قرب ناي؟

فانية، غري طويلة  اآنية،  اأّنها �سورة، حلظوية،  تدرك   

الأنا  واأّن  تبعدك،  ك، عنك 
ّ
ت�سم اإذ  ال�سلطة  واأّن  الأمد، 

ه رمبا ملا ان�سهرت فان�سلخت،  لوله ما حتّققت ولول مر�سُ

واأيّن الآن جاهزة، رمبا، اإىل حّد ما...

اأن يل ولأبي لعبة جتمعنا منذ الطفولة:  واأدرك الآن   

تعاىل،  رحمته  اإىل  انتقلت  الله،  وّحدوا  الله  عباد  »يا 

يعني  عنجّد  كنت  واإذا  حمود،  خ�رش  مرمي  املرحومة 

كنت  اإذا  لفوق!  اليمني  اإيدك  ارفعي  ميتة  عنجد  عنجّد 

واإذا  التنني!  اإيديك  ارفعي  ميتة،  عنجد  عنجد  عنجد 

التنني!«.  اإجريك  ارفعي  ميتة،  مرات  اأربع  كنت عنجّد 

»ماتت ماتت ماتت«، و»يغرغرين« واإ�ستيقظ من املوت 

لأموت واأ�ستيقظ �ساحكة. حتى لعبتنا يا اأبي اأو »الكود« 

اخلا�س بنا ينبع من املوت، واملوت ل ينبع اإّل من احلياة. 

فدمَت حيًا، اأو مهما دمت فُدم �ساحكًا.

يتبع

لن أقول له كيف تكسرت عظام وجهي، وأننـــــــــــــــــــــــــــــي
لم أقع عن الكرسي ولم أصطدم بالخزانـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
بل ُضربت. ُضربت حين حاول أحد ممارسة السلطة بغيابه. فعاًل ال
يليق الصولجان بأيّ رجل وال األمومة بكل امراة وال الحكمة بكل عمر.
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هذه  يف  عامًا  و�سّتني  اثنني  خدمة  بعد  اأنتقيه  �سيء  اأجمل 

احلياة القاحلة، هو ما ع�سته اأثناء خدمتي الإلزامّية يف لبنان.

واأنا  �سورية،  اإىل  ويذهبون  اإجازة  فاق 
ّ
الر ياأخذ   

الأخ�رش  لبنان  هنا!  النعيم  بجّنة  لأمتّتع  اإجازة  اآخذ 

مب�رشوباته وح�سي�سه وترفه وقحباته الرائعات. نعم! اأنا 

املجّند غامن اأ�رشب واأدّخن واأمار�س احلّب اأراقب رفاق 

ائع.
ّ
ال�سالح كيف يعّف�سون ذلك البلد الر

الكهرباء من  اأ�سالك  ين�سلون  ي�رشقون كّل �سيء،   

اجلدران، يقتلعون البور�سلني والبالط، يحتطبون الأرز، 

ات املاء 
ّ
بون حنفي

ّ
بون التبغ والكحول والآثار، يهر

ّ
يهر

ب يف �سناديق التبغ!
ّ
ة وطن ُيهر

ّ
ومقاب�س الأبواب. ثم

يجد  مل  اأ�سحابه  غزوة  عن  تاأّخر  الذي  �ساحبي   

�ساحكًا:  وقال يل  �ساردًا،  كلبا  ف�سادر  ليعّف�سه  �سيئًا 

يا اأخي، حّتى كالبهم تختلف عن كالبنا. بلد اقت�ساد 

الفنادق وال�سياحة كالبهم كالب �سياحية خم�س جنوم.

ا 
ّ
�سقي طفاًل  كنت  جّدا  العادي  املجّند  غامن  اأنا   

�سّت  الفرن  طابور  يف  يقف  ومواطنًا  عنيدًا  ومراهقًا 

 ويحّب اأّمه 
ّ
�ساعات، عا�سقًا يواعد ن�سف فتيات احلي

ة من الكتب 
ّ
ا يكتب الفقرات املهم

ّ
فقط، طالبًا جامعي

وينجح  ب�سال�سة  ليغ�ّس  ال�سجائر  ورق  على  بالإبرة 

بدرجة ممتاز.

ول �سيء �سوى اأّن اأّمي توّجهت اإىل القبلة ودعت   

رّبها: الله يوفقك بع�سكريتك يا ابني!

 فكان اأن ا�ستجاب الله وكانت خدمتي يف لبنان الأخ�رش، 

اأزّقته خ�رشاء، بحره اأخ�رش، �سوارعه خ�رشاء، ح�سي�سه 

اأخ�رش، مواخريه خ�رشاء، اإّنه بلد اخل�سوبة.

اأطري وي�سري خيايل اأخ�رش واأعود اإىل عاطفة اخللق   

ج الغرائز مثل قراءة 
ّ
الأوىل التي كنت عليها. لبنان يهي

ال�سعر والرواية و�سماع املو�سيقى. اإّنه بلد له اأثر كحويّل!

مل اأحزن على رفاق �سالحي الذين ُقتلوا يف ق�سايا   

وا فيما بعد �سهداء. مل اأحزن على 
ّ
م

ُ
تهريب ودعارة و�س

البلد الذي عّف�سوه.

هذا قدر اجلمال منذ الأزل: الّتعفي�س.  

خدمتي  انتهاء  عند  ة 
ّ
مر لبنان،  يف  تني 

ّ
مر حزنت   

ة قبل انتهاء خدمتي بعام.
ّ
ة، ومر

ّ
الإلزامي

ال�ساعَة احلادية  اك، 
ّ
ال�سب كنت يف بريوت يف فرن   

�سديقي  مع  واأم�سي  بارودتي  اأمت�سق  لياًل  ع�رشة 

�سمعنا  فجاأة  ونرثثر،  الف�ستق  ونقرط  اجلعة  ن�رشب 

الت، �سوت 
ّ
�سوتًا مرعبًا، �سوت �رشاٍخ وعويل وتو�س

يق يف ال�سدر  ، ل اأدري اإن كان ذلك ال�سّ
ّ
بكاء فجائعي

ى خوفًا.
ّ
والق�سعريرة يف الأطراف ُت�سم

رك�سنا باجتاه ال�سوت، كان خارجًا من قبو، نزلنا   

اأن  قبل  املجانني  مثل  ونبعق  نرجتف  ونحن  ب�رشعة 

ن�سل: »اإيدك لفوق ولك... هاتوا الهواوي«.

القبو  داخل  من  ارتفع  الأ�سوات،  كّل  �سكنْت   

�سوت: »اأهال بال�سباب«. توّقفنا قلياًل باأنفا�ٍس مقطوعة، 

خرج �ساب يف الع�رشين، جمّند �سوري مثلنا عرف من 

لوا. لهجتنا اأننا �سوريون، اقرتب وقال: تف�سّ

مثلنا  �سوريون  جمّندون  اإنهم  ة، 
ّ
وقو بثقة  دخلنا   

يحا�رشون  جمندين  ثالثة  كانوا  منطقتنا.  يف  لكنهم 

امراأتني وثالث فتيات وخم�سة اأطفال.

رعبًا.  تن�سح  امل�ساكني  املحا�رَشين  وجوه  كانت   

ما  لقائدهم:  وهم�ست  الثالثة  اجلنود  اأعني  يف  نظرت 

املتعة.  من  قليل  ن�سوان،  نتنة:  بابت�سامة  فقال  الأمر؟! 

ت�سّخمت  حنجرتي  اأن  �سعرت  م�ساركتنا.  ت�ستطيعون 

الفتى  من  اقرتبت  املرارة،  فرط  من  َبَجَعًة  واأين �رشت 

تذهبون  �سوف  الآن  ودمدمت:   
ّ
بذراعي اأحطته  بهدوء، 

�سوريون  نحن  قادمة،  موؤازرة  ة 
ّ
ثم لأّن  ب�رشعة  هنا  من 

جندي سوري يف لبنان
مّد يدك لنصافحك، يا غانم!

اشعرة من سورية.

لينة عطفة
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تودي  �سوف  لف�سيحة  داعي  اأنف�سنا، ل  وُنح�سب على 

بَك مع هذين الثنني.

اإىل  التفّت  �سجيج،  دون  ب�رشعة  الثالثة  ان�سحب   

ب عرقًا و خجاًل. 
ّ
دين رعبًا، كنت اأت�سب

ّ
امل�ساكني املتجم

»اأنا اأعتذر« ــ خرج �سوتي على �سكل دمعة كبرية ــ 

»اأنا حتت اأمركم جاهز لأّية م�ساعدة«.

اأخرجتهم من القبو، طلبوا اأن اأ�ساعدهم يف عبور   

�سكرونا  يريدون،  حيث  اأو�سلتهم  �ساعدتهم.  اجل�رش، 

�سو  وقالت:  عانقتني  �سوبي  اأكربهّن  تقّدمت  وبكوا، 

ا�سمك يا ابني؟

- غامن يا �سيدتي.

- امل�سيح يحميك، العدرا حتر�سك، الله يوفقك يا غامن 

كيفما توّجهت.

رجعنا اإىل منطقتنا ونحن يف ذهول تام، لول �سدفة   

مغت�سبات  الآن  كّن  اللعني  القبو  ذلك  قرب  مرورنا 

وغالبًا قتيالت مع الأطفال اخلم�سة.

وا�ستيقظت  الكوابي�س  وطاأة  حتت  مرغمًا  غفوت   

اثنان  ، ع�سكرّيان 
ّ
اندلق علي ماء  �سطل  مذعورًا على 

اقتاداين اإىل مكتب العقيد.

يا  ا�سمع  اأُذين:  يف  وبعق  خّدي  على  �سفعته  دوت 

املذياع  �سوت  ورفع  ا�سمع،  ال�رشف  كتلة  يا  منا�سل 

عاليًا: ُمّد يدَك لن�سافحَك يا غامن، اأنت عنوان ال�رشف 

والأخالق يا غامن، اأَدِخْل رفاقك اإىل مدر�ستك يا غامن.

دوت �سفعة ثانية وثالثة على خّدي وبعق العقيد:   

يا  الكتائب  اإذاعة  هذه  عر�س؟!  يا  ال�رشف  مدر�سة 

ح�ساب  على  ت�ست�رشف  ل، 
ّ
اجلمي بيت  كتائب  حقري، 

رفاق �سالحك؟! يا حمار يا عّنني يا عاهر. �سوف اأعّلمك 

ال�رشف على اأ�سوله، خم�سة ع�رش يوم حب�س وحمروم 

من الإجازات حتى نهاية اخلدمة، خذوه.

اأهم�س  ياب�سة،  خبزًة  اأقرق�س  الزنزانة  عتمة  يف  قابعًا   

بانت�سار: احلمدلله اأّنه مل يغريّ يل مكان خدمتي ومل ينقلني.

بقيت يف لبنان الأخ�رش... زنازينه خ�رشاء.  

هكذا كان قرار العقاب على ما فعلته: خمسة عشر يوم حبس 
ومحروم من اإلجازات حتى نهاية الخدمة. قابعًا في عتمة الزنزانة 

أقرقش خبزًة يابسة، أهمس بانتصار: الحمدلله أنه لم يغير لي مكان 
خدمتي ولم ينقلني. بقيت في لبنان األخضر... زنازينه خضراء.



أن نرسم بريوت  56 
 من روايات مستأجرهيا

��ستوديو �أ�سغال عامة

التمّتع بالماسحات اخلارجية  65 
 أفكار مدينية لدالية بريوت

مرو�ن غندور 
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منذ اإقرار قانون الإيجارات يف ني�سان ٢٠١٤ والنقا�سات 

التي تلته، بدا وا�سحًا اأن هناك اأزمة حقيقية لل�سكن يف 

لبنان، ويف بريوت حتديدًا. كما ظهرت اإىل العلن املعاناة 

الو�سول  يف  و�سواحيها  بريوت  �سكان  يعي�سها  التي 

الإ�سكانية  ال�سيا�سات  اء 
ّ
وذلك جر الكرمي،  ال�سكن  اإىل 

املتعاقبة منذ اأوائل �سنوات الت�سعينيات.

ق�سية  حول  النقا�س  ظل  الأزمة،  هذه  من  بالرغم   

حول  يتمحور  اجلديد  والقانون  القدمية  الإيجارات 

املالكني، يف حني ُيخفى دور  امل�ستاأجرين مقابل  ثنائية 

العامة يف ن�سوء هذه الأزمة ويف م�سوؤوليتها  ال�سلطات 

ل�سمان حق ال�سكن من خالل و�سع �سيا�سات اإ�سكانية 

تاأخذ بعني احل�سبان اأو�ساع ال�سكان كاّفًة.

غري اأّن ال�سيا�سات العاّمة التي تبّنتها ال�سلطة اللبنانية   

بت يف 
ّ
والقائمة على ال�سوق وال�ستثمار العقاري، ت�سب

املدينة  القاطنني يف  يراعي  مدينٍي ل  م�ستقبٍل  ت�سكيل 

ع حاجاتهم، واأّدت اإىل احلّد 
ّ
على اختالف قدراتهم وتنو

من اإمكانية ال�سكن يف بريوت، واإىل اإخالء العديد من 

طة الّدخل، من البيوت والأحياء 
ّ
الأ�رش منخف�سة ومتو�س

منها.  العي�س  �سبل  وا�ستمّدت  فيها  عا�ست  لطاملا  التي 

ال�سكن  تاأمني  ال�سوق قادر على  اأّن  الرتويج لفكرة  ومّت 

لتها 
ّ
للجميع، فاختزلت الدولة »�سيا�سة الإ�سكان« وحو

اإىل زمرة حمدودة من الو�سائل القائمة على ال�سوق، مثل 

القرو�س ال�سكنية امل�رشفية وغريها من الت�سهيالت من 

املوجود يف  ال�سكني  العر�س  اأّن  اخلا�س، علمًا  القطاع 

لأكرث  متاح  غري  التمّلك،  اأو  لالإيجار  كان  اإن  ال�سوق، 

يتجاوز  ل  وهذه  اللبنانية،  العائالت  من   ٪٧٠ من 

ت�ستند  )اأرقام  دولر  اآلف   ١٠ ال�سنوي  دخلها  معّدل 

اإليها وزارة املالية يف درا�سة لها عن عجز اخلزينة يف  

ال�سندوق  من  للم�ستفيدين  املثل  الإيجار  بدل  ت�سديد 

اجلديد(. كما  الإيجارات  قانون  اإقرار  مع  اإن�ساوؤه  املزمع 

لً للم�سارف التجارية اللبنانية اإىل املوقع 
ّ
اأّن هناك »حتو

املت�سّدد يف اإعطاء القرو�س ال�سكنية، وذلك من منطلق 

املُ�ستحقات«  دفع  على  القدرة  عدم  عدد حالت  زيادة 

»اأفق  متى  موري�س  القت�ساد،  �سفحة  النهار،  )جريدة 

ة يف غياب ال�سيا�سة ال�رشيبية« 
ّ
القطاع العقاري �سبابي

٢١ ت�رشين الأول ٢٠١٥(.

نر�سم  »اأن  م�رشوع  تطوير  مّت  ال�سياق،  هذا  �سمن   

ب�سدد  نحن  والذي  م�ستاأجريها«  روايات  من  بريوت 

اإمكانات  ملناق�سة  مبادرًة  امل�رشوع  ميّثل  عليه.  العمل 

التاريخي  �سياقها  �سمن  وفهمها  بريوت،  يف  ال�سكن 

امل�ستاأجرين  جتارب  على  نرّكز  فيه،  والجتماعي. 

ة 
ّ
امل�ستمر املحاولت  وعلى  ال�سكن،  تاأمني  يف  القدامى 

النقا�س  �سياغة  اإعادة  اإىل  امل�رشوع  يهدف  لإخالئهم. 

نظٍر  وجهات  وطرح  وال�سكن،  الإيجار  قوانني  حول 

اأجل  من  املدينة،  يف  احلّق  مفهوم  من  انطالقًا  جديدٍة 

ملناه�سة  م�ساحٍة  واإيجاد  القائمة،  ال�سغوطات  مواجهة 

ال�سيا�سات احلالية.

 – امل�رشوع  لهذا  الأ�سا�سي  العنوان  ا�ستمددنا   

مفهوم  بلورة  يف  جندها  التي  الأهمية  من   – الإيجار 

يتطابق  ل  والطبيعية  املبنية  البيئة  يف  وللحق  لل�سكن 

بال�رشورة مع املفهوم احل�رشي للملكية الفردية والذي 

اأي�سًا ل ي�ستطيع اأن يوؤّمن حاجة النا�س، على اختالفهم، 

اإىل ال�سكن الالئق.

ال�سباب  اإ�رشاك  على  تعتمد  امل�رشوع  ة 
ّ
منهجي  

عمليات  يف  واجلامعات،  الأحياء  خمتلف  من  والطالب 

عن  عمل  ور�س  خالل  من  والإنتاج،  والتفكري  البحث 

عدة اأحياء �سكنية يف بريوت، مّت اختيارها ب�سبب كثافة 

»�سعبية«،  اأحياء  ولكونها  فيها  القدامى  امل�ستاأجرين 

هيا أن نرسم بريوت من روايات مستأجر

استوديو أشغال عامة

أشغال عامة هو 
استوديو جيمع عددًا 
من المعماريني/
ات ومصممي/ات 
الغرافيك والباحثني/
ات، أّسسته كّل 
من عبري سقسوق 
ونادين بكداش يف 
العام 2012. يف 
»أشغال عامة«، 
جند قيمًة فعلّيًة 
يف الربط بني جمايَل 
التصميم والبحث 
من جهة، وجمال 
الدرااست المدينية 
والعمرانية من جهٍة 
أخرى. وهندف من 
خالل ذلك إىل تناول 
الشؤون العامة 
وقضايا احلّق يف 
المدينة بشكٍل نقدي، 
وسيايس وخاّلق.
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اأو دون الو�سطى  اأّن �سّكانها من الطبقات الو�سطى  اأي 

 ثالثة عقود 
ّ
مر با�ستمرار على  وبيوتها  اأحياءها  �سكنوا 

على الأقل. هذه الأحياء تتغري جذرّيًا، لكن ما زال يوجد 

 مّت�سل بتاريخها، غري اأنه 
ّ
فيها ن�سيج عمرايّن واجتماعي

تتوّزع  العمل  ور�س  عنيفة.  ات 
ّ

تغري اإىل  اأي�سًا  �س 
ّ
معر

امل�سيطبة،  البدوي،  اجلديدة،  الطريق  البا�سورة،  على 

)يف  متفرقة  �سكنية  وكتل  ال�سياح،  خمائيل/الروم،  مار 

اأحياء املدّور، را�س بريوت، عني التينة، النا�رشة، املزرعة 

والب�سطة(. نعر�س هنا بع�س نتائج ور�س العمل التي مت 

اإجنازها: البا�سورة، الطريق اجلديدة، البدوي وامل�سيطبة.

 الروم / مار خمايل
ّ

حي

نت منطقة الرميل، املمتّدة من ه�سبة الأ�رشفية اىل 
ّ
تكو

ًا يف 
ّ
و�سكاني ًا 

ّ
عمراني ًا 

ّ
نو و�سهدت  مار خمايل،  �سارع 

»الربجوازية«  الأحياء  مع  مقارنًة  وذلك  متاأّخر،  وقت 

بريوت  و�سط  حميط  يف  الكائنة  الأخرى  القدمية 

اأرا�ٍس  ذات  املنطقة  هذه  ظّلت  عمومًا،  التاريخي. 

 
ّ
احلي با�ستثناء  الفرن�سي،  النتداب  فرتة  حتى  ة 

ّ
زراعي

ال�سفلى،  واملنطقة  جورج  ال�سان  مب�ست�سفى  املحيط 

قطار  وحمّطة  احلديدية  ال�سكك  تاأ�سي�س  عقب  وذلك 

مار خمايل يف العام ١٨٩١. واأّدى ن�ساط الإر�ساليات 

اإىل  فيها  والكنائ�س  وامل�ست�سفى  كاملدار�س  الفرن�سية 

اأ�سف  اإليها،  جذب الكثري من �سكان املناطق املجاورة 

اإن�ساء  ومع   .
ّ
احلي اإىل  الكرنتينا  الأرمن من خميم  جلوء 

�سهد  خمايل،  مار  �سارع  اأول  يف  الرتامواي  حمّطة 

كبريًا  ت�ساعدًا  الع�رشينيات  �سنوات  خالل  ال�سارع 

يف وترية التو�سع العمراين. بعد ال�ستقالل يف �سنوات 

ل �سارع مار خمايل اإىل 
ّ
الأربعينيات، وحتديدًا بعدما حتو

�سارع جتارّي وحريّف بامتياز، وبعدما انتقلت اإليه الكثري 

لال�ستفادة  والعمال  الدخل  منخف�سة  العائالت  من 

الأرا�سي  مالكي  بع�س  عمد  التجارّية،  احلركة  من 

الأرثوذك�س(  الروم  من  )معظمهم  لل�سارع  املوازية 

للقادمني  وتاأجريها  بيوتهم  اإخالء  اأو  اأرا�سيهم  بيع  اإىل 

ي�سرتون  اأخذوا  بدورهم  وهوؤلء  الأرياف.  من  اجلدد 

الأ�رشفية،  املحاذية يف  التالل  اإىل  وينتقلون  الأرا�سي 

منطقة  خمايل  مار  اأ�سبحت  وهكذا  الروم.   
ّ
حي مثال 

والفقرية.  الدخل  متو�سطة  الجتماعية  للفئات  �سكنية 

م�سيفًا  كانت  وبعدما  ــ  بدورها  الروم   
ّ
حي تلة  لكّن 

للعائالت الرثية ــ ا�ستقبلت اأي�سًا الوافدين اجلدد اإىل 

عندما  الثالثينيات  �سنوات  من  ابتداًء  وذلك  املدينة، 

اأو  املرفاأ  العاملون يف  اأو  ال �سكة احلديد 
ّ
اإليها عم قدم 

موظفو �رشكة كهرباء لبنان ومعمل البرية حتى �سنوات 

ت�سهد  »الروم«  بداأت  عندما  وال�ستينيات  اخلم�سينيات 

زيادة قوّية يف عدد ال�سكان، ونق�سًا يف اخلدمات العامة 

الأ�سا�سية. اليوم عدد كبري من مبانيها يعاين من انعدام 

ال�سيانة ويعاين ال�سكان من عدم ال�ستقرار والتهديد 

واخلدماتي  العقاري  ال�ستثمار  موجة  ب�سبب  بالإخالء 

ال�سنوات  خالل  خمايل  مار  �سارع  يف  ح�سلت  التي 

الع�رش املا�سية. وت�سري درا�سات اإىل اأّن ٧٥٪ من �سكان 

اأ�سحاب  من  اأّنهم  كما  امل�ستاأجرين،  من  هم  الرميل 

لت يف 
ّ
التحو بع�س  من  الرغم  وعلى  املتدين.  الدخل 

 الروم حتديدًا حمافظًا على ن�سيجه 
ّ
امللكية، ما زال حي

ال�سكاين والعمراين. وب�سبب قّلة امل�ساحات العاّمة فيه 

الأبنية،  بني  امل�سرتكة  الف�سحات  بكرثة  ز 
ّ
يتمي تاريخيًا، 

امل�ساحات  من  اآخر  نوع  خلق  اإىل  اأّدى  الذي  الأمر 

والأدراج  قة 
ّ
ال�سي وال�سوارع  ات 

ّ
باملمر تتمّثل  العاّمة 

على  والت�سامر  لّلقاء  عاّمة  ف�سحات  فت�سكلت  العاّمة، 

هذه الأدراج.

امل�شيطبة

امتدادًا  كانت  امل�سيطبة  اليوم  ت�سمى  التي  املنطقة  اإّن 

ى الربّية. وينحرف ا�سمها من كلمة 
ّ
�سخريًا ملا كان ُي�سم

»م�سطبة«، فقد كانت ــ كما حالها اليوم ــ مرتفعة عن 

م�ستوى املدينة القدمية وبعيدة عن بحرها. ت�سري امل�سادر 

ملحاربة  ع�سكرية  قاعدة  اإىل  لوها 
ّ
حو املماليك  اأّن  اإىل 

عديدة  اأبراجًا  ت 
ّ
و�سم  ،١٢٩١ العام  يف  ني 

ّ
ال�سليبي

عن  للدفاع  عائالت  باأ�سماء  ت 
ّ
مي

ُ
�س ومدنية  ع�سكرية 

هم، برج �سالم.
ّ
بريوت: برج اأبي حيدر، برج بي

نّفذتها  التي  الطرقات  و�سّق  التنظيم  اأعمال  قبل   

عبارة  امل�سيطبة  كانت  الفرن�سي،  النتداب  �سلطات 

بريوت  �سور  فتح  وبعد  ال�سبار.  من  كبرية  اأرا�ٍس  عن 

القدمية وخروج العديد من العائالت منها خالل �سنوات 

يف  تنطلق  العمارة  اأخذت  والثالثينيات،  الع�رشينيات 

قرية امل�سيطبة من م�ساكن وبيوت يف الأرا�سي املحيطة 

م�سيفًا  حيدر  اأبي  وبرج  امل�سيطبة  كانت  باأطرافها. 

اأخرى  واأحياء  بريوت  راأ�س  من  البريوتية  للعائالت 

لكونها منطقة مرتفعة م�سّجرة ولأن مناخها معتدل.

ت�سكل جزءًا كبريًا من  امل�سيحية  العائالت  وكانت   

هم،  امل�سيطبة  اأرثوذك�س  وال�سكان.  الأرا�سي  مالكي 

عمومًا، ماّلكو عقارات و�سطى وكربى. متّلكهم لالأرا�سي 
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قامت وهبت  الع�رشينيات عندما  �سنوات  بداية  بداأ مع 

�سلطات النتداب الفرن�سي الأرا�سي اإىل عائالت الروم 

فخالل  ال�رشيان،  اأّما  املزرعة.  منطقة  يف  الأرثوذك�س 

تركيا  من  �رشيانية  عائالت  اأتت  الع�رشينيات  �سنوات 

قدمت  حيث  امل�سيطبة  يف  و�سكنوا  املجازر،  من  هربًا 

مار  مدر�سة  واأ�س�سوا  ي  اأرا�سٍ الفرن�سية  ال�سلطات  لهم 

�سواريو�س وكني�سة مار بطر�س وبول�س.

»اآل  مبنطقة  معروف  امل�سيطبة  من  ال�سمايل  الق�سم   

�سالم«، العائلة التي كانت متلك معظم العقارات والأمالك 

الق�سور،  ت�سبه  بيوت  ذات  منطقة  كانت  املنطقة.  يف 

ومتلكها عائالت �سّنية من بريوت، وحولها م�ساحات من 

طة الدخل، 
ّ
الب�ساتني. كانت تلك العائالت ال�سنية متو�س

ويعمل معظم اأفرادها موظفني يف مرفاأ بريوت و�رشكتي 

الكهرباء واملياه. وكان ق�سم منها ميلك اإ�سطبالت يف حي 

العانوتي القريب من ق�رش �سالم، لرتبية البغال امل�ستعملة 

يف نقل الب�سائع واخل�سب من املرفاأ اإىل �سوق النّجارين 

والأ�سواق التجارية الأخرى.

العائالت  من  العديد  ترك  اخلم�سينيات،  بداية  يف   

خ�سارة  بعد  بريوت،  اإىل  ونزلوا  اجلنوب  يف  قراهم 

اإىل بريوت  اأتوا  للعمل.  يق�سدونها  كانوا  التي  فل�سطني 

يف  نفايات  وعمال  البناء  اأعمال  ويف  املرفاأ  يف  وعملوا 

بلدية بريوت. اختاروا امل�سيطبة لأنه كان فيها ما ي�سمى 

 
ّ
الرملي  

ّ
الأر�سي الطابق  ن 

ّ
يتكو التي  »الدار«  ببيوت 

فيها من غرف متعّددة كان باإمكانهم ا�ستئجارها ب�سكل 

ت�ساركي بني عائالت عّدة.

عة 
ّ
متنو منطقًة  امل�سيطبة  من  جعلت  العوامل  هذه   

 من دون 
ّ
وذات تالحم �سكني اجتماعي، اإّل اأّنه مل ي�ستمر

العام  �سالم يف  �سليم  �سّق طريق  بعد  �سيما  حتّديات، ل 

ة.
ّ
 تاأثري �سنوات احلرب الأهلي

ّ
١٩٧٢ ثم

الطريق اجلديدة

ف الطريق اجلديدة تاريخيًا على اأنها املنطقة املمتّدة 
ّ
ُتعر

من ثانوية املقا�سد يف احلرج من جهة ال�سمال حتى اآخر 

�سارع �سربا من جهة اجلنوب. قبل اأن تعرف العمران منذ 

نحو ن�سف قرن، كانت ت�سّمى تلة زريق ن�سبًة اإىل اإحدى 

متلك  كانت  التي  زريق  باآل  املعروفة  امل�سيحية  العائالت 

والتي  املزرعة  ملنطقة  املحاذية  التّلة  من  كبرية  م�ساحة 

كانت تعرف من قبل با�سم مزرعة العرب. وب�سبب اّت�ساع 

ها من ال�سّكان والعمران، كان 
ّ
ة وخلو

ّ
هذه اله�سبة الرملي

عائالتهم  مع  ويق�سدونها  متنّزهًا  يّتخذونها  البريوتيون 

ات البناء وال�سكن 
ّ
لق�ساء عطلهم الأ�سبوعية. بداأت عملي

الع�رشين،  القرن  اأوائل  يف  اجلديدة  الطريق  منطقة  يف 

حتديدًا مع بداية مرحلة النتداب الفرن�سي عندما انتقلت 

كان  الوقت،  ذلك  يف  القدمية.  املدينة  من  عائالت  اإليها 

ت�ستخدم  وكانت  املنطقة  على  الزراعي  الطابع  يغلب 

لرتبية احليوانات واملا�سية. مع بداية �سنوات الع�رشينيات، 

الطريق  يف  اأرا�سي  الفرن�سي  النتداب  �سلطات  ت 
َ
وهب

كان الروم الأرثوذك�س القاطنني 
ّ

ال�س اإىل بع�س  اجلديدة 

يف منطقة املزرعة �سمال الطريق اجلديدة. خالل �سنوات 

من ع�رشة  الكبرية  العقارات  اجلدد  املالكون  ز 
َ
فر قليلة، 

واأخذت  للبناء.  �ساحلة  عقارات  اإىل  مرّبع  مرت  اآلف 

الب�سطة  اأو  القدمية  املدينة  من  انتقلت  التي  العائالت 

بغاية حت�سني  عليها  وتبني  املفرزة  الأر�س  قطع  ت�سرتي 

و�سعهم ال�سكني. يف العام ١٩٣٥ اأقامت فيها �سلطات 

مي �سجن الرمل ومت ربطه مع املدينة 
ُ
النتداب �سجنًا �س

من خالل طريق واحد: الطريق اجلديدة.

اإىل  قِدمت  الثالثينيات،  يف  العا�سمة  ع 
ّ
تو�س مع   

عن  بحثًا  اخلروب  اإقليم  من  عائالت  اجلديدة  الطريق 

 ١٩٤٦ العام  يف  العا�سمة.  يف  والدرا�سة  العمل  فر�س 

نزح الكثري من عائالت ال�ساحل الفل�سطيني اإىل الطريق 

اجلديدة. كان احلي حينها يعترب منطقة عمرانية جديدة 

مع توفر م�ساكن غري م�سغولة. مع توافد العائالت اأن�سئ 

اخلدمات  من  وعدد  ح�سن  بئر  ومطار  البلدي  امللعب 

منذ  ت�سكن احلي  التي  العائالت  اإىل جانب هذه  العامة. 

املنطقة  ا�ستقروا يف  �سكان  �سنة، هناك  �سبعني  اأكرث من 

يف �سنوات ال�ستينيات مع تاأ�سي�س جامعة بريوت العربية. 

وعربًا  لبنانيني  طالبًا  لي�ستقطب  احلي  طابع  تغري  حينها 

واإن�ساء  ال�سكان  تنوع  يف  و�ساهموا  املنطقة  يف  �سكنوا 

تاأثري  اأما بني عامي ١٩٦٩ و١٩٨٢، فقد كان  املقاهي. 

منّظمة  وكانت  احلي.  يف  قويًا  الفل�سطينية  املنظمات 

كاملياه  خدمات  توّفر  التي  هي  الفل�سطينية  التحرير 

عانى  ان�سحابها عام ١٩٨٢،  وبعد  احلي.  والكهرباء يف 

في بداية الخمسينيات، ترك العديد من العائالت قراهم في 
الجنوب ونزلوا إلى بيروت، بعد نكبة فلسطين التي كانوا يقصدونها 
للعمل. أتوا إلى بيروت وعملوا في المرفأ وفي أعمال البناء وعمال 

نفايات في بلدية بيروت واختاروا المصيطبة للسكن فيها.
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احلي من نق�س حاّد يف اخلدمات. حتى بعد انتهاء احلرب 

الأهلية، كان دور الدولة الللبنانية �سبه غائب، ممّا اأف�سح 

لأن  منها،  الإ�سالمية  خ�سو�سًا  اجلمعيات،  اأمام  املجال 

وامل�ساعدات  اخلدمات  تقدمي  يف  اأ�سا�سيًا  دورًا  تلعب 

للعائالت املحتاجة.

البدوي

من جهة  الإدارية  بريوت  على حدود  البدوي  يقع حي 

التابعة  العقارية  املنطقة  �سمن   
ّ
حي اآخر  فهو  ال�رشق، 

وبني  بينه  فا�ساًل  بريوت  نهر  ي�سّكل  حيث  لالأ�رشفية 

املنطقة التابعة لبلدية برج حمود. ومنطقة البدوي ُتعرف 

البدوي  خليل  �سارع  حول  املنطقة  اأنها  على  تاريخيًا 

حتى  الزيتون  كرم  تالل  من  بريوت  نهر  مبوازاة  املمتّد 

كانت  البدوي،  خليل  �سارع  اإن�ساء  قبل  اأرمينيا.  �سارع 

خّط  من  متتّد  ة 
ّ
وزراعي ة 

ّ
حرجي تالل  عن  عبارة  املنطقة 

�سكة احلديد �رشقًا نحو نهر بريوت.

يف عام ١٩٢٢، و�سل اإىل بريوت ما يقارب ع�رشة   

يف  كيليكيا.  منطقة  يف  املجازر  من  هربًا  اأرمني  اآلف 

و�سلطات  الأحمر  ال�سليب  منظمات  اتخذت  وقتها، 

اإقامة اآلف اخليم  النتداب الفرن�سي اإجراءات من اأجل 

على اأر�س فارغة يف ال�سمال ال�رشقي من بريوت، حتديدًا 

يف منطقة املدّور.

الر�سمية  غري  الأحياء  اأوىل  قدومهم  مع  وت�سّكلت   

الكرنتينا.  املدّور يف  اإن�ساء خميم  يف بريوت وذلك عرب 

اأرمنية  جمعيات  من  ومببادرة   ،١٩٢٦ عام  من  ابتداًء 

ومب�ساعدة من �سلطات النتداب، مت اقرتاح حلول دائمة 

ل�سكن الالجئني الأرمن خارج املخيمات، وبالتايل نقلوا 

تدريجيًا اإىل مناطق جماورة خارج منطقة الكرنتينا، مثل 

برج حمود وكرم الزيتون وخميم هاجني وخليل البدوي. 

من  قريبة  النتداب  عهد  يف  اأي�سًا  الأحياء  هذه  كانت 

فر�س العمل ب�سبب وجود الثكنة و�سكة احلديد واملرفاأ 

وب�سبب قربها من و�سط بريوت.

منذ اأن بداأ العمران يف املنطقة، كان حزب الهن�ساك   

وقف   ١٩٥٨ ثورة  اندلع  مع  فيها.  فاعاًل  الأرمني 

الرئي�س  معار�سًا  اللبناين  الي�سار  جانب  اإىل  احلزب 

اإىل  البدوي  منطقة  لت 
ّ
حتو حينها  �سمعون.  كميل 

خطوط متا�س. واإثر ال�رشاعات ال�سيا�سية التي ن�سبت 

بني حزبي الطا�سناق والهن�ساك، رحل داعمو الطا�سناق 

ل عدد من 
ّ
باجتاه برج حمود، فتحو البدوي  من منطقة 

و�سكنتها  اإليها  انتقلت  �ساغرة،  م�ساكن  اإىل  البيوت 

لحقًا عائالت مارونية كانت قد قدمت من ال�سمال اإىل 

بريوت بحثًا عن العمل.

 ،١٩٧٦ عام  يف  حتديدًا  الأهلية،  احلرب  بداية  يف   

عندها  اأهاليها.  بع�س  وتهّجر  البدوي  منطقة  ُق�سفت 

 واأخذوا مكانهم.
ّ
اأي�سًا قدم �سكان جدد اإىل احلي

ل 
ّ
تتحو اأن  وقبل  املا�سية،  القليلة  الأعوام  خالل   

الطوابق الأر�سية لالأبنية ال�سكنية اإىل مقاه ومطاعم يف 

�سارع مار خمايل، كان انخفا�س �سعر مرت الأر�س وكلفة 

الإيجار يف احلي مقارنة مع مناطق اأخرى يف الأ�رشفية 

اأطراف  على  البدوي  اعتربت  اإذ  جدد.  ل�سكان  جاذبًا 

املدينة )ك�ساحية لها( لكن يف الوقت ذاته تتمتع مبيزات 

بريوت الإدارية كالكهرباء.

ال�شكن يف االإيجار

حتديد  الأوىل  ناحيتني،  على  اخلرائط  ر�سم  يف  رّكزنا 

الأبنية التي ي�سكن فيها امل�ستاأجرون واملالكون القدامى 

امل�ستاأجرون  فيها  ي�سكن  التي  الأبنية  حتديد  والثانية 

متنحنا  القدامى،  ال�سكان  توّزع  يف  واجلدد.  القدامى 

�س 
ّ
اخلرائط قراءة عن ن�سبة الكتل ال�سكنية التي مل تتعر

اأوقف  حني  وذلك   ،١٩٩٢ عام  منذ  عمرانية  ات 
ّ

لتغري

و�سدر  اجلديدة  للعقود  الإيجارات  �سبط  مببداأ  العمل 

قانون الإيجارات ٩٢/١٦٠ الذي مّدد العقود القدمية.

املالكني، فوجدنا  ال�سكان اجلدد غري  توزع  اأما يف   

البدوي  منطقة  ت�ستقطب  متنوّعة.  �سكنية  ترتيبات 

كثريين يرون فيها ميزات لها عالقة مبوقعها وقربها من 

ترتاوح  حيث  العمراين،  بن�سيجها  كما  املدينة،  و�سط 

)خريطة(.  طبقات  واخلم�س  الثالث  بني  اأبنيتها  معظم 

العر�س  ففي هذه املنطقة �سوق الإيجار حيوي يخلق 

اًل. 
ّ
 طالبًا وعم

ّ
املنا�سب لطلب من �رشيحة متنوعة ت�سم

فيها  يق�سمون  جديدة  ترتيبات  اىل  املالكون  جلاأ 

نابعة  �سغرية  �سققًا  فيخلقون  »فواّيهات«،  اىل  ال�سقق 

بالتحديد  لها. هنالك كتلتان  املدينة  من حاجة �سكان 

وصل إلى بيروت ما يقارب عشرة آالف أرمني هربًا من المجازر 
في منطقة كيليكيا. في وقتها، اتخذت منظمات الصليب األحمر 

وسلطات االنتداب الفرنسي إجراءات من أجل إقامة آالف 
الخيم على أرض فارغة في الشمال الشرقي من بيروت.
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ع يف �سوق ال�سكن. الأوىل حيث 
ّ
�سمحتا بح�سول تنو

يقع كامب هاجني، وهو م�رشوع �سكني بداأ عام ١٩٢٢ 

مع خروج الأرمن من املخيمات حيث مت �رشاء عقارين 

من قبل جمعية اأرمنية وتق�سيمهما اإىل عقارات �سغرية 

توجيهي.  ت�سميم  وفق  �سكني  م�رشوع  وت�سميم 

وُيتداول اأنه مينع الهدم داخل حدود كامب هاجني. اأما 

الآخر  الطرف  الأبي�س، يف  كامب  فهي  الثانية  الكتلة 

من منطقة البدوي. يقع هذا احلي على ه�سبة مت�رش�سة، 

�ست م�سارفه اإىل اإخالء ال�سكان وتخريب املباين، 
ّ
تعر

كما �سرنى لحقًا.

اأّما يف خريطة امل�سيطبة فت�سييد �سليم �سالم، كما   

يف  وا�سحًا  يبدو  بعد ١٩٩٢،  بناوؤها  مّت  التي  املباين 

مت  اإنه  احلي  يف  يقال  القدامى.  امل�ستاأجرين  تقلي�س 

اإخالء الكثريين بعد العام ١٩٩٢، اإّنا بتعوي�ٍس مرتفع 

م�رشفية  قرو�س  دون  من  �سقة  ل�رشاء  كاف  »غايل«، 

اأو ي�سمح لهم بالبقاء يف احلي، فرنى اأن الأحياء التي 

عن  عميقًا  بعيدة  مرتابط  ن�سيج  على  حتافظ  زالت  ما 

التي  اجلديدة  الأبنية  وعن  جهتيه،  من  الأوتو�سرتاد 

مليئة  منطقة  جهة  من  فنجد  م�سارفه.  على  بناوؤها  مت 

ا�سمًا حمددًا لكل زاروب  ال�سكان  يتناول  بالزواريب، 

الفرن،  زاروب  البا�سا،  زاروب  ال�سفح،  )زاروب  منها 

اللجى  حي  جند  الثانية،  اجلهة  ومن  عبال(.  اآل  حي 

هذه  ال�سهري.  امل�سيطبة  مقهى  حيث  �سالم،  اآل  وحي 

ومالكني  م�ستاأجرين  من  خليط  �سّكانها  الأحياء 

قدامى، ي�سكنون يف املبنى ذاته بن�سبة كبرية من اأبنية 

هذه الأحياء. اأّما امل�ستاأجرون اجلدد فالوا�سح اأنهم من 

منطقة البدوي، بعيدون عن ال�سكان القدامى، مع وجود 

العديد من ال�ستثناءات.

يزال  ل  الإيجار  اأّن  اإىل  املعلومات  هذه  جميع  ت�سري   

الو�سيلة الأ�سا�سية واملتاحة للو�سول اإىل ال�سكن يف بريوت.

ال�شكن خارج نطاق ال�شوق

�سكنية،  و�سيا�سة  اإيجار جديد عادل  قانون  ويف غياب 

البناء  ميكن  ال�سكن  اإىل  للو�سول  بديلة  طرقًا  وجدنا 

عليها خللق فر�س �سكن خارج نطاق ال�سوق. فبالعودة 

مرتبطة  �سكنية  ترتيبات  وجدنا   البدوي،  منطقة  اإىل 

، وحتديدًا 
ّ
مبوؤ�س�سات دينية اأو اأهلية توؤّمن ال�سكن يف احلي

ثمة  حيث  اأماكنهم،  يف  القدامى  ال�سكان  لإبقاء  تعمل 

ر ال�سكن باأ�سعار زهيدة، يف نوع  َفّ ّ
عقارات عدة للدير تو

من �سبط الإيجار. وهناك اأي�سًا ظاهرة »ال�سكن املوّقت«، 

ة يقوم بها املجتمع الأرمني من اأجل 
ّ
التي هي مبادرة حملي

احلفاظ على متا�سكه الجتماعي وتاأمني ال�سكن املدعوم. 

اإذًا، مببادرة من ناد اأرمني، يوجد يف البدوي مبنى ميلكه 

النادي ويهدف اإىل م�ساعدة العائالت غري املي�سورة يف 

مقابل.  دون  من  �سنتني  اأو  �سنة  لفرتة  املوقت  ال�سكن 

�سقة،  يف  املالك  ي�سكن  طبقات،  اأربع  من  البناء  يتاألف 

مي�سورة.  غري  اأرمنية  عائالت  ت�سكنها  ال�سقق  وباقي 

توّفوا  موجودين،  غري  مالكوها  عقارات  اأي�سًا  وهنالك 

ول ورثة لهم، ت�سكن فيها عائالت جديدة.  لتاأمني جزء 

، متنح هذه الأمثلة اإمكانية 
ّ

من احلاجة اإىل ال�سكن املي�رش

تاأمني اأرا�ٍس غري خا�سعة لل�سوق العقاري، بحيث ميكن 

ل هذه العقارات اإىل اأرا�س ت�سبه نظام الوقف.
ّ
اأن تتحو

لكن تبقى هذه البدائل والرتتيبات ال�سكنية وحدها   

اإىل  ال�ساعني  ملعظم   
ّ

املي�رش ال�سكن  لتوفري  كافية  غري 

اإيجاد م�سكن. فدور الدولة كم�ساهم يف توفري ال�سكن 

لت 
ّ
انتهى مع اإيقاف العمل مببداأ �سبط الإيجارات وحتو

اإىل داعم لروؤى ال�ستثمار العقاري. ويّت�سح تاأثري هذا 

الدور يف ناحيتني. من الناحية الأوىل نرى اأبنية فخمة، 

حتتوي على �سقق عديدة خالية، وظاهرة التاأجري املوؤقت 

اح التي تنت�رش يف اأبنية قدمية يجري ترميمها جلذب 
ّ
لل�سي

املولعني بالرتاث من الأجانب، وي�سار اإىل عر�سها على 

اأخرى  AIR BNB(. ومن ناحية  املواقع الإلكرتونية )مثل 

 لل�سكان القدامى من 
ّ
اأكرث عنفًا، يكون الإخالء امل�ستمر

بيوتهم وطردهم من اأحيائهم. يوؤّثر هذا التوّجه مبا�رشة 

ة لالأحياء، 
ّ
على العالقات الجتماعية والرتكيبات املكاني

وعلى ال�سكن اله�س للعديد من امل�ستاأجرين اجلدد.

ففي امل�سيطبة مثاًل، هنالك �سقة ي�سغلها، ما ل يقّل   

عن ٦٠ م�ستاأجرًا من العّمال من اجلن�سية البنغالدي�سية، 

امل�ساركني  اأحد  مزدوجة. دخلها  ة 
ّ
باأ�رش والغرف جمّهزة 

على  ودخل  الباب  املالك  ركل  اأن  بعد  الـ»ور�سة«  يف 

امل�ستاأجرين بال اإذن. كما اأّن معظم الأبنية املهجورة يف 

امل�سيطبة ي�سكنها حاليًا عّمال من دون عقود مربمة.

االإخالء واله�شا�شة

بالأخ�س  ال�سكان،  على  كبري  وْقع  الإخالء  لعمليات 

متتلك  ل  والتي  للتعنيف  �سة 
ّ
املعر اله�ّسة  املجموعات 

�سمانات اأخرى. فالقانون اجلديد ــ اأو عمليات ال�سوق 

ــ ل تاأخذ بعني العتبار الفئة العمرية اأو م�ستوى الدخل 

اأو الو�سع ال�سّحي واجل�سدي.

يف خريطة البدوي، على م�سارف كامب الأبي�س   
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مت اإخالء وتخريب حوايل ١٤ مبنى من قبل البلدية، 

كما يقال، كي ل ي�سكن عليها اأحد اأو ي�ستويل عليها، 

وكان �سّكانها مالكني وم�ستاأجرين  لكن مل يكن لديهم 

قال اإّن عائلة وحيدة لديها اأ�سهم يف 
ُ
�سندات ملكية. ي

الأر�س، مت اإخالوؤهم جميعًا ما عداها. وهنالك حركة 

 اأبنية ي�سكنها 
ّ
�رشاء عقارات منذ ٢٠١٠، منها ما ي�سم

م�ستاأجرون، ممّا يقت�سي �سمنًا اإخالءهم. بالإ�سافة اإىل 

ة حتويل مباٍن خالل ال�سنوات الأخرية اإىل مطابخ 
ّ
عملي

مطاعم، معظمها على �سارع مار خمايل الرئي�سي.

الفرد،  �سكنه  لطاملا  الذي  البيت  من  والنتقال   

�سيخوخته،  يف  لالنتقال  ي�سطر  عندما  وخ�سو�سًا 

ي�سّكل تعنيفًا نف�سيًا وعاطفيًا. ويجابه هوؤلء من خالل 

 حيثما ا�ستطاعوا، ي�ساعدهم على ذلك 
ّ
البقاء يف احلي

عالقاتهم الجتماعية. وجدنا هذا الإ�رشار يف الطريق 

اجلديدة، ونروي تفا�سيله من خالل ق�ستني:

ن�ساأنا  اأ�سخا�س،   ٧ من  موؤّلفة  عائلتي  جمانة:   -

جميعنا  والآن  اجلديدة  الطريق  منطقة  يف  وترعرعنا 

برجا  اإىل  الأ�سا�سي  منزلنا  من  انتقالنا  معاناة  نعي�س 

التي ل يربطنا بها �سوى املنزل اجلديد الذي ن�سكن فيه. 

عملنا  ب�سبب  بريوت  اإىل  توّجهنا  ة هي 
ّ
اليومي معاناتنا 

والعودة لياًل، وما يت�سمن ذلك من ُبعد امل�سافة وزحمة 

ال�سري وتكلفة املوا�سالت. امل�سكلة الكربى تكمن يف 

الأ�سدقاء.  اجلريان،  العادات،  نف�سه:  املكان  عن  البعد 

كل هذا اأّدى اإىل ال�سعور بالغربة، هذا الن�سالخ الذي 

ال�سكن يف  اإىل  العودة  رت 
ّ
قر عليه.  د 

ّ
التعو اأ�ستطع  مل 

 
ّ
بريوت وا�ستئجار غرفة يف منزل م�سرتك )فواّييه( ي�سم

عددًا من ال�سبايا حتى اأمتكن من معاودة عملي والعي�س 

دت عليه. وكان قرار م�ساركة 
ّ
�سمن املحيط الذي تعو

ال�سكن مع اأخريات م�سكلة اأي�سًا )فاأنا يف الأربعينيات 

ارتفاع  اإىل  نظرًا  والأوفر  الأ�سهل  لكّنه  العمر(،  من 

الإيجارات وا�ستحالة �رشاء منزل يف بريوت.

كافًة  العائلة  عانتهما  التوّتر  وذاك  الإرباك  هذا   

و�سعرت  باملو�سوع  تاأّثرت  التي  الوالدة  وحتديدًا 

عد 
ُ
والب اجلديد  باملجتمع  الختالط  و�سعوبة  بالوحدة 

اأّدى  ال�سّتني عامًا! ممّا  عن مكان مكثت فيه ما يقارب 

اإىل تدهور �سّحتها واإدخالها امل�ست�سفى عّدة مرات.

مواليد ١٩٣٢،  من  �سّنة  مُ دة 
ّ
�سي وفيقة:  احلاجة   -

ا�ستاأجر والداها يف الطريق اجلديدة يف العام ١٩٥٥، 

بقيت يف املاأجور حتى العام ٢٠١٢ عندما مّت اإخالوؤها، 

وهي يف الثمانني، بتعوي�س قيمته خم�سون األف دولر. 

باأهاليها،  ارتباطها  وعمق  للمنطقة  حبها  �سّدة  ومن 

يف  �سقة  اإيجاد  على  والأهايل  الأ�سدقاء  �ساعدها 

ال�سارع ذاته، تدفع اإيجارها من التعوي�س الذي اأخذته 

والذي �سيكفيها ب�سع �سنوات، وهي ل ت�ستفيد من اأي 

�سمان لل�سيخوخة يف حال مر�سها.

�سمن  منطقة  يف  امليداين  العمل  خالل  ر�سدنا   

الإخالء.  قيد  اأو  خاليًا  مبنى   ٣٢ اجلديدة  الطريق 

اأكرثية  تقطنها  �سقة،  موؤلف من ٢٨  املباين  تلك  اأحد 

وهنالك  مقعدين.  اأ�سخا�س  وجود  مع  امل�سّنني،  من 

العديد من املباين املهّددة بالإخالء والهدم يف منطقة 

امل�سيطبة. ي�سكن العديد من تلك املباين مالكوها فقط 

دون غريهم، مما يثري ال�سوؤال حول مفهموم �سائد يعترب 

الإيجار القدمي م�سببًا ح�رشيًا لهدم املباين القدمية.

 من خالل 
ّ
اإّن التغيري ال�سّكاين والقت�سادي للحي  

اإخالء ال�سّكان القدامى والتجارات ال�سغرية يوؤّثر على 

عر�سنا  وق  فيه   
ّ

املي�رش ال�سكن  دودميومة   
ّ
احلي حياة 

الأحياء  من  تعترب  الأحياء  فهذه  جوانبه.  من  بع�سًا 

متاحة  جعلها  يف  اأ�سا�سي  عامل  وهذا  »ال�سعبية«، 

و�سع  فاإّن  لذلك  اجلديد.  الإيجار  خالل  من  لل�سكن 

الأن�سب  يبدو  الأحياء،  ن�سيج  على  حتافظ  �سيا�سات 

مبا  ال�سكن  اإىل  الو�سول  يف  �سليمة  ديناميكية  خللق 

يتنا�سب مع حاجات النا�س.

ر�شم م�شتقبل املدينة ال�شكني، يف خدمة َمن؟

ر�سم م�ستقبلها ال�سكني؟
ُ
اإذًا، ملَن املدينة وكيف ي

عندما �سدر قانون الإيجارات اجلديد، كان �سعاره   

درا�سات  ت�سري  لكن  القدمي.  املالك  اإن�ساف  الأ�سا�سي 

عديدة، ومنها التي اأجرتها »املفكرة القانونية«، اإىل اأّن 

اجلهة امل�ستفيدة من القانون اجلديد تتمّثل يف اأ�سحاب 

القانون  اأّن  اإىل  الدرا�سة  ت�سري  اإذ  الكربى.  الر�ساميل 

التعقيد والكلفة  بالغة  اإجراءات  ن يف تفا�سيله 
ّ
يت�سم

ويحمل يف طياته بذور تاأجيج املواجهات وال�رشاعات 

بني امل�ستاأجرين واملالكني. وت�رشح الدرا�سة:

إنّ التغييــــــــــــــــــــــر السكاني واالقتصادي للحيّ من خالل
إخــــــــــــــــــــــــــــــالء السكان القدامى والتجارات الصغيرة 
يؤثر على حياة الحيّ وديمومة السكن الميســــــــــــــــــــــــر.
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فئة  لي�ست  منه،  امل�ستفيدة  اجلهة  تكون  لذلك،  »تبعًا 

املالكني القدامى، ما دامت هذه الفئة تتحمل مبا�رشة 

مبوجب  املن�ساأة  �سات 
ّ
املوؤ�س من  اأّي  تعطيل  نتائج 

اإّنا  امل�ستاأجرين.  مع  مواجهة  اأّي  وخماطر  القانون 

تكون اجلهة امل�ستفيدة هم اأ�سحاب الر�ساميل الكربى 

لتحرير  مالية  حلول  تقدمي  وحدهم  باإمكانهم  الذين 

املرجحة  املواجهات  اأعباء  من  وامل�ستاأجرين  املالكني 

وكلفتها...  حّدتها  تزداد  ما  بقدر  يقّل  بثمن  بينهم 

حترير  اإىل  الو�سول  بالإمكان  كان  اأّنه  علمنا  واإذا 

ب�ساطة  اأكرث  معايري  اعتماد  خالل  من  الإيجارات 

)مثلما ح�سل يف باري�س(، ل نبالغ اإذا قلنا اإّن تاأجيج 

بُني  هذه املواجهة املنهكة هو الركن الأ�سا�سي الذي 

عليه هذا القانون اأو على الأقل �سمته الأ�سا�سية. وهي 

كّفة  بتغليب  الربملان  التزام  قوة  اإىل  ت�سري  خال�سة 

عليه  حّتم  ولو  وم�ساحلهم، حتى  الر�ساميل  اأ�سحاب 

تعزيز  يف  الأ�سا�سية  الدولة  بوظيفة  الت�سحية  ذلك 

الوئام الجتماعي«.

الأحياء  يف  وا�سحًة  كانت  ة، 
ّ
املديني الناحية  من   

ة العقارات 
ّ
 ملكي

ّ
التي اأجرينا البحث فيها عملية تغري

رين 
ّ
ور�سم م�ستقبل بريوت ل�سالح هذه الفئة من املطو

الروم،   
ّ
حي اأجريناه يف  الذي  البحث  ففي  ني. 

ّ
العقاري

�س 
ّ
على �سبيل املثال، نرى كيف اأّن �سارع اخلازنني يتعر

�سدور  بعد  للبيع  عرو�س  اأو  لالأرا�سي  هائل  لبيع 

القانون. هذه اخلريطة ت�سري اإىل العقارات التي انتقلت 

ملكيتها اأو ُعر�ست للبيع خالل ال�سنة املا�سية، والتي 

بغالبيتها عليها مباٍن �سكانها من امل�ستاأجرين القدامى.

من ناحية اأخرى، واأبعد من قانون الإيجارات اجلديد،   

 احلايّل حافزًا اأ�سا�سيًا لبيع املالكني 
ّ
ي�سّكل الإطار الت�رشيعي

كل  ت�سيطر  عقارية  �رشكات  مل�سلحة  لعقاراتهم  القدامى 

ال�سيا�سية  الطبقة  فارتباط  املدينة.  اإنتاج  على  ال�سيطرة 

العقاري،  التطوير  قطاع  مع  حميمًا  ارتباطًا  واحلاكمة 

تخفي�سات  خالل  من  للم�ستثمرين  ت�سهيالت  وتقدمي 

على  البناء  و�سعوبة  وال�ستثمار،  العقارية  ال�رشائب  يف 

باأ�سعار  مقارنًة  البناء  ن�سبة  ب�سبب  ال�سغرية  العقارات 

الأرا�سي  لبيع  كثيفة  عملّيات  اأنتجت  جميعها  الأرا�سي، 

من املالكني القدامى اإىل م�ستثمرين.

بالنظر  الأحياء.  من  العديد  يف  احلالة  هذه  تظهر   

�سوليدير  حدود  على  تقع  التي  البا�سورة  خريطة  اإىل 

كّمية  نرى  موقعها،  ب�سبب  جذرّية  تغرّيات  اإىل  �س 
ّ
وتتعر

املباين املهجورة والعقارات الفارغة واملباين اجلديدة على 

اأطرافها. بالتدقيق يف ملكية بع�س هذه الأرا�سي الفارغة، 

جميع العقارات يف اللون الزهري هي ملك ثالث �رشكات 

طالل  ملك  جميعها  وبالتينوم،  البا�سورة  العالية،  عقارية: 

الزين واأفراد من عائلته التي اأي�سًا متلك امل�رشوع ال�سخم 

املجاور يف البا�سورة الذي هو ب�رشاكة مع وزارة الت�سالت 

.Beirut Digital District اأي

 ثالثة مبان وكانت ت�سكنه خم�س 
ّ
 الروم اأي�سًا، ي�سم

ّ
 حي

حمل   
ّ
وي�سم قدمي(  ومالك  القدمي  بالإيجار   ٤( عائالت 

منذ  ا�سرتته  الرئي�سي،  خمايل  مار  �سارع  على  »غارو« 

حوايل �سبع �سنوات �رشكة »ميكالجن« التي قامت باإخالء 

ال�سكان منه تدريجيًا وت�سميم م�رشوع كبري يهدم مبنى من 

املفرت�س اأن يكون م�سّنفًا تراثيًا مبا اأّنه يقع على �سارع مار 

خمايل الأ�سا�سي. املالك اجلديد حجز اأحد البيوت بال�سمع 

الأحمر بعد وفاة امل�ستاأجرة القدمية التي كانت ت�سكن فيه 

وذلك قبل اأن يتمّكن اأولدها من الدخول اإىل البيت واأخذ 

اأغرا�سها. الأثاث وال�سَور والأغرا�س ما زالت يف اأماكنها.

فاخرة  مباٍن  يف  ينح�رش  ال�سكن  اإنتاج  اأن  النتيجة   

واأبراج ل مكان فيها لل�ّسكان القدامى اأو متو�سطي الدخل.

خال�شة

يف م�رشوع »اأن نر�سم بريوت من روايات م�ستاأجريها« 

الرتكيبة  ومعرفة  الإح�ساء  اأهّمية  من  النطالق  اأردنا 

ال�سكنية للمدينة قبل �سدور اأي قانون يوؤثر على �سكان 

اأخرى، نحن مهتّمون بفهم  املدينة من جهة، ومن جهة 

القدامى  التي من خاللها يفهم �سّكان بريوت  الو�سائل 

 هذا املفهوم 
ّ

وجودهم يف املدينة عرب الإيجار وكيف تغري

مداخل  علينا  يطرح  اأن  ميكن  الذي  الأمر  الوقت.  مع 

موؤّمن  من  الدولة  دور   
ّ

تغري بتاأثريات  للنظر  جديدة 

لل�سكن اإىل داعم لروؤى ال�ستثمار العقاري. بهذا، يحاول 

هذا امل�رشوع الرتكيز على ال�سّق ال�سيا�سي يف نقا�سات 

امللكية  من  اأبعد  التوّجه  مبعنى  وال�سيا�سي  ــ  ال�سكن 

احلّق  ة عن 
ّ
اأ�سا�سي واأ�سئلة  املدينة  احلّق يف  اإىل  ق 

ّ
للتطر

املكت�سب يف املكان.

نحن مهتمون بفهم الوسائل التي من خاللها يفهم سكان بيروت 
القدامى وجودهم في المدينة عبر اإليجار وكيف تغير هذا 

المفهوم مع الوقت. األمر الذي يطرح علينا مداخل جديدة للنظر.
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مروان غندور

معماري، لبنان – 
الواليات المتحدة، 
عضو يف »احلملة 
األهلية للحفاظ عىل 
دالية الروشة«.

تخرجي  بعد  والدتي  ن�سيحة  تلك  كانت  وبيع«.  »عّمر 

خيبتها  كانت  الثمانينيات.  نهاية  يف  معماريًا  مهند�سًا 

بريوت  يف  عا�ست  بعدما  قط!  يح�سل  مل  ذلك  اأّن 

ال�ستقالل  فرتات  وعاي�ست  الفرن�سي  النتداب  منذ 

اأ�سبح  والعاملية،  ة 
ّ
والإقليمي ة 

ّ
املحلي املتعددة،  واحلروب 

لدى والدتي اأفكارها اخلا�سة عن كيفية حتقيق مدخول 

ة اقت�سادية. كما غريها كرث، 
ّ
ثابت يف منطقة غري م�ستقر

اأّي  التجارة،  تتحّقق �سوى عرب  الرثوة ل  باأّن  اآمنت  قد 

نوع من التجارة، واأف�سلها التجارة اخلا�سة بالعقارات... 

ل يف عالقتنا مع  »عّمر وبيع«. ذلك هو التناق�س املتاأ�سّ

بقيمة  الأر�س  تقارن  اإذ  معها،  نتماثل  التي  اجلغرافيا 

دة ومن املمكن 
ّ
راأ�س املال الذي توؤّمنه، وبالتايل هي جمر

الأر�س  جتاه  النظرة  هذه  يف  مكان  ل  عنها.  التخلي 

متّثلها  التي  املحلية  بالنباتات  املتعّلقة  كتلك  للتفا�سيل 

الأر�س، اأو الطيور املهاجرة التي ت�ستقبلها مو�سميًا، اأو 

املمار�سات الجتماعية املرتبطة بها وطبقات الروا�سب 

على  ترّكز  لالأر�س  دة 
ّ
املجر النظرة  اإّن  كونتها!  التي 

مي للمناظر واملنحدرات واملنطقة واملن�ساآت 
َ
التبادل القي

املتعّلقة بها.

اإذ  ال�سريان،  هو  ه 
ّ
حتب ما  اأكرث  التنّزه.  والدتي  حتّب   

 
ّ
ت�ستمتع بالأ�سجار والن�سيم واملناظر الطبيعية. مع النمو

الكثري  اختفاء  والدتي على  لبريوت، �سهدت  احل�رشي 

ب�سريان،  لتقوم  تق�سدها  اأن  اعتادت  التي  املناطق  من 

مثل حرج بريوت، والدالية، والغالييني، والرملة البي�سا، 

وعرمون  والأوزاعي،  والكوكودي،  امل�سيطبة،  ووطى 

وب�سامون. نظرًا حلركة البناء املكثف خالل ال�ستني �سنة 

املناطق  هذه  اختفت  فقد  الدالية،  ا�ستثناء  مع  املا�سية، 

اأو اأ�سبح الو�سول اإليها متعذرًا. ل تزال والدتي تذهب 

�سجرات  ب�سع  حتت  �سريان  يف  واأختها  اأخيها  برفقة 

�سنوبر يف عرمون حم�سورة بني املباين ال�سكنية متعددة 

الطبقات. حاليًا، ل توجد قوانني ت�سمن لنا ا�ستمرارية 

�سجر ال�سنوبر بتغطية املنحدرات الغربية للبنان لالأجيال 

للرتفيه  منت�رشة  و�سيلة  كان  ال�سريان  اأّن  رغم  املقبلة. 

امل�ساحات  انخفا�س  فاإّن  بريوت،  �سكان  من  للعديد 

الن�ساط  هذا  جعل  املدينة  وحول  داخل  املفتوحة 

الرتفيهي جمهوًل للكثري من ال�سكان ال�سباب. ال�سريان 

هو الن�ساط الرتفيهي الذي يتيح لفئات اجتماعية عّدة 

خالل  من  باحلياة  ال�ستمتاع  اإمكانية  مت�ساو  وب�سكل 

النظرة  عك�س  على  اخلارجية.  امل�ساحات  مع  التوا�سل 

بكل  اأثر  اخلارجية  بامل�ساحات  التمتع  لالأر�س،  دة 
ّ
املجر

دها الأر�س. اأ�سكال 
ّ

التفا�سيل واخل�سو�سيات التي جت�س

للحيوانات  املو�سمي  والوجود  والنباتات،  ال�سخور، 

واآثار وجود النا�س، كلها مغامرات وا�ستك�سافات ذات 

قيمة عالية لال�ستمتاع بها يف الهواء الطلق.

وفق  الأر�س  قيمة  فيه  تقدر  اقت�سادي  �سياق  يف   

ال�ستثمار  لعامل  وفقًا  وذلك  تنتجه،  الذي  املال  راأ�س 

وما تطل عليه واملوقع مما يحولها �سلعة للتبادل، ما هي 

قيمة احل�سول على حقوق مت�ساوية لل�سكان لال�ستمتاع 

باحلياة؟ لن اأجيب على هذا ال�سوؤال، لكن �ساأتبعه ب�سوؤال 

ال�سخيف  التاريخي  احلدث  هو  ما  به:  يرتبط  ل  بالغي 

الذي يجعل من موقع جيولوجي هام مثل الدالية ملكية 

خا�سة؟! اإّن الدالية هي اآخر الأماكن املفتوحة يف بريوت 

اخلا�س  العقاري  للتطوير  هدفًا  حاليًا  اأ�سبحت  والتي 

بالفنادق. ميكننا احلديث عن الطمع، والف�ساد ال�سيا�سي 

واخل�سخ�سة التي لطاملا اعتمدتها اأجهزة الدولة تاريخيا 

والتي قد توؤدي اإىل تدمري للدالية بو�سفها منطقة مفتوحة 

يف املدينة، لكن الأهم هو اإيجاد طريقة متّكن �سكان املدينة 

ال�ستمتاع  املت�ساوي يف  احلق  قيمة يف  تخ�سي�س  من 

التمّتع بالماسحات اخلارجية
أفكار مدينية لدالية بريوت
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)اأو  ال�سمنية  موافقتهم  �سحب  اأجل  من  وذلك  باحلياة 

عدم اكرتاثهم( بعمليات البناء غري امل�سوؤولة. اإّن »احلملة 

الأهلية للحفاظ على دالية الرو�سة« هي حماولة يف هذا 

الجتاه. بداأت احلملة يف العام ٢٠١٤ مع هدف »املنا�رشة 

من اأجل حماية واجهة املدينة البحرية بو�سفها م�ساحة 

م�سرتكة، ومنطقة مفتوحة ُت�ستخدم من قبل كل �سكان 

مّذاك،  عفوية«.  ولكن  مدنية  بطريقة  وزوارها  املدينة 

ن�رشت احلملة درا�سات عّدة وّثقت الأهمية الجتماعية، 

بالإ�سافة  للموقع،  والبيولوجية  واجليولوجية  والثقافية، 

املعنية،  للوزارات  ر�سمية  ور�سائل  عامة،  حمالت  اإىل 

ال�سعارات،  واإطالق  الدالية،  يف  ن�ساطات  وتنظيم 

وال�سور والأ�رشطة للرتويج لهذا الف�ساء. كذلك قامت 

احلملة باأر�سفة ال�سور القدمية اخلا�سة باملكان، ون�رشت 

بيانات �سحافية ورفعت دعاوى ق�سائية.

يقت�رش  املت�ساوي ل  احلق  مفهوم  بريوت،  يف حالة   

هو  اأهمية  الأكرث  رمبا  بل  الطبقية،  الفروقات  على 

الإجتماعية/الطائفية/الإجتماعية/الطائفية/ املجموعات 

املدينة.  داخل  تباعدها  يتزايد  التي  املختلفة  ال�سيا�سية 

اللذان  املتبقيان  املكانان  هما  والكورني�س  الدالية 

يجمعان النا�س من الفئات الجتماعية املختلفة، ليلتقوا 

ينعزل  نف�سها.  التجارب  يت�ساركوا(  )ورمبا  ويختربوا 

ال�سيا�سية  احلدود  داخل  بريوت  �سكان  من  اأكرب  عدد 

ي�ساف  فعلية.  ت�سبح حدود  والتي  ملناطقهم  والطائفية 

م�ساحات  تاأمني  من  الر�سميني  امل�سوؤولني  قلق  ذلك  اإىل 

ب�سكل  مر�سومة  غري  احلدود  حيث  م�سرتكة  مفتوحة 

حر�س  فتح  يف  الرتدد  يف  وا�سحًا  ذلك  وبدا  وا�سح، 

وامل�سيحيني  وال�سيعة  ال�سنة  تهافت  من  خوفًا  بريوت 

من املناطق املحيطة به اإليه. اإّن الف�ساءات املفتوحة اأمام 

الذي  الجتماعي،  الندماج  بال�رشورة  توّفر  ل  اجلميع 

ميكن روؤيته على الكورني�س حيث جتتمع معظم الفئات 

الف�ساء  من  خمتلفة  اأق�سام  يف  املختلفة  الجتماعية 

الأفقي، وتعيد ر�سم حدود مناطقها ب�سكل عفوي. لكن 

اأكرب الدالية، هي م�ساحات يلتقي  الكورني�س، وب�سكل 

الدالية والكورنيش هما المكانان المتبقيان اللذان يجمعان الناس
من الفئات االجتماعية المختلفة، ليلتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا
التجارب نفسهــــــــــــــــــــــــــــــــا. ويختبروا )وربما يتشاركوا( 
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وذلك  خمتلفة  مناطق  من  املدينة  بقاطني  املرء  فيها 

خارج اخلطاب الر�سمي امل�سيطر املتعلق مب�ساألة ملن تعود 

يحّدان  والبحر  الكورني�س  طريق  اأّن  مبا  املدينة.  ملكية 

الدالية فهي تهرب من قب�سة الفريق امل�سيطر، مما ي�سمح 

بدخول جمموعات خمتلفة من مناطق خمتلفة من املدينة 

اإليها. ب�سكل مماثل، جنا املوقع حتى فرتة قريبة من ج�سع 

منطقة  اأكرب  يكون  اأن  له  �سمح  ما  العقاريني،  املطورين 

�سمح  مما  بريوت،  �ساطئ  على  ملبان  وجود  اأقل  فيها 

احت�سانها  مقابل  فيها  واحليوان  النبات  على  باحلفاظ 

مروحة وا�سعة من الن�ساطات التي ف�سلت املدينة ب�سكل 

متزايد يف ا�ستيعابها.

تظهر فرادة الدالية وغناها ب�سكل اأكرب يف الوثائق   

اأهميتها  على  وترّكز  احلملة  اأنتجتها  التي  املتنوعة 

والجتماعية.  والبيئة  والأركيولوجية  اجليولوجية، 

الربيع  لالأفكار يف  اأطلقت احلملة م�سابقة مفتوحة  لقد 

املا�سي بعنوان »األف دالية ودالية« لتقدمي بدائل للتطوير 

يح�سل يف  اأن  له  كان خمططًا  الذي  اخلا�س  العقاري 

املكان. ورغم اأّن الفرتة الزمنية للم�سابقة كانت ق�سرية 

فقد   )٢٠١٥ مايو  اأيار/   ٢٦ ــ  مار�س  اآذار/   ٢٤(

تلّقت احلملة ٢٠ م�رشوعًا، وجزء منها كانت م�ساريع 

معمقة ومبتكرة وم�سوؤولة مدنيًا. ُتظهر امل�ساريع الثالثة 

اأن  دون  من  للمنطقة  خمتلفة  مقاربات  ثالث  الرابحة 

تكون مقت�رشة عليها. يف امللّف الذي قّدمته للم�سابقة 

اعتبار  »اخرتنا   :)Daliehn(  »
ن
»دالية جمموعة  تقول 

املنتوج،  على  امل�سار  وتف�سيل  موؤقتًا،  و�سيطًا  الدالية 

نهائيًا  معطى  بو�سفها  الكتمال  عدم  خا�سية  واقرتاح 

مبا  يتعّلق  الطبيعي  املكان  هذا  »النهائي«.  اقرتاحنا  يف 

وقوى  مواد  من  ن 
ّ
ويتكو باجلامد،  يتعّلق  ما  بقدر  ينمو 

ة...«.
ّ

ة ومتغري
ّ
وممار�سات حي

وقانونية  مكانية  ا�سرتاتيجيات  امل�رشوع  هذا  ر 
ّ
يطو  

مع  تتعاي�س  زمنية«  اأنظمة  »ثالثة  ل�سالح  وموؤ�س�ساتية 

بع�سها البع�س ويعزز كل منها الآخر. اإّن الإطار الثقايف 

والربي  اجليولوجي  النظام  بني  مكانيًا  حم�سور  واملدين 

هو  امل�رشوع  هذا  اإّن  املائي.  البيئي  والنظام  ال�ساحلي 

خارطة طريق حلماية وتطوير الدالية بو�سفها مكانًا يف 

ًا.
ّ

ًا دائمًا وبالتايل متغري
ّ
بريوت حي

 )The Last Refuge( الأخري«  »املالذ  فاإّن  املقابل  يف   

هو م�رشوع ي�ستك�سف التدّخل املادي يف املوقع بو�سفه 

من  الأر�س  على  الجتماعي  بالن�ساط  للتحّكم  و�سيلة 

للدالية.  واجليولوجية  الإيكولوجية  القيمة  حماية  اأجل 

مواقع  ذات  بناء  وتدّخالت  بناء  ات 
ّ
تقني امل�رشوع  يقّدم 

مع  للبحر  مفتوح  و�سول  على  للحفاظ  اإ�سرتاتيجية 

تكتب  الإطار،  هذا  يف  الإيكولوجية.  ميزاته  حماية 

املجموعة يف امللف الذي قّدمته اإىل امل�سابقة: »الدالية هي 

اآخر مالذ للعديدين من اأجل ممار�سة حقهم يف الو�سول 

اأدّق: حّقهم  وب�سكل  املدينة،  العامة يف  الف�ساءات  اإىل 

�سيكون  ت�سميمنا  هدف  اإّن  البحر...  اإىل  الو�سول  يف 

م�ساحلة احل�سا�سية الإيكولوجية والأركيولوجية للموقع 

اأو  م�سبقًا  املوجودة  ثقافية  ــ  ال�سو�سيو  املمار�سات  مع 

خالل  من  الدالية  حماية  على  نرّكز  حاليًا.  املقرتحة 

التحديات  التعاطي مع كل  الوقت عينه  املمار�سة، ويف 

بامللكية  يتعّلق  ما  يف  اليوم  املوقع  يواجهها  التي 

ر 
ّ
والتحّديات الجتماعية البيئية والتدهور املادّي«. يطو

»املالذ الأخري« جتربة �ساملة عرب املكان حيث البناء هو 

عن�رش واحد فقط، مما جتري مراقبته بو�سفه تدخاًل زمنيًا 

يف اإطار الوجود الأو�سع وطويل الأمد للدالية.

ي�سع امل�رشوع الثالث الرابح »لي�س فقط عن الدالية«   

اأو�سع  اإطار خطاب  الدالية يف   )Not Just About Dalieh(

عن الوعي املدين. تعترب الدالية جزءًا من �سبكة الأماكن 

بها  �ساأَنها �سكاُن بريوت، ويهتموا  اأن يعي  ينبغي  التي 

وا يف التواجد داخلها. ُيظهر امل�رشوع اأهمية تلك 
ّ
وي�ستمر

تطوير جتارب  وذلك عرب  املدينة،  العامة يف  امل�ساحات 

التي  والإثنية  ال�سيا�سية  املجموعات  ملختلف  ت�ساركية 

الأ�سخا�س  ع 
ّ
تنو على  العتماد  »عرب  املدينة:  حتتويها 

الدالية  اعتبار  يف  نرغب  الكورني�س،  على  املتواجدين 

ة تبادل من اأجل جذبهم وت�سهيل احلوار بينهم عرب  من�سّ

اخلربات والتجارب املت�ساركة... اإّن م�رشوع »لي�س فقط 

الو�سول  يف  احلق  ا�ستعادة  حول  يتمحور  الدالية«  عن 

اإىل الطبيعة والإرث العام واحلوار يف املدينة التي تتو�سع 

امل�رشوع  يقرتح  الإن�سان«.  حياة  نوعية  ح�ساب  على 

حملة توعية يجري تطويرها من خالل و�سائل التوا�سل 

الجتماعي، وو�سم العالمات التجارية، وبرامج بناء يف 

مناطق  ثالث  الدالية  �ستحتوي  ذلك،  على  بناًء  املوقع. 

اأ�سا�سية: ٢٠٪ من املوقع �سيكون حمميًا من اأي ن�ساط 

ب�رشي من اأجل احلفاظ على النظم البيئية على الياب�سة 

لي�سبح  تطويره  �سيجري  املوقع  من   ٪٢٥ البحر.  ويف 

فيما  وخدماته،  من�ساآته  متطلبات  كل  مع  عامًا  متنزهًا 

٥٥٪ من املوقع �سيبقى منطقة مفتوحة مع اأقل قدر ممكن 

اجتماعية،  ن�ساطات  تنظيم  ميكن  وحيث  التدخل،  من 

ب�سكل غري ر�سمي، يف مكان مرجتل اإىل حّد كبري.













مقاعد  لحمامات  الشمس 

دبيبو، مغارة الفقمة

صخرة الروشة

مغارة النفزة

Seal

شعاب  مرجانية  اصطناعية

كشك  المنفذ  البحري

“كنت أنزل كل يوم من الصبح 
حتى المغيب، حط نيفيا، أسبح كم 

ساعة، أطلع، حط نيفيا كمان مرة”. 
فائز بطولة لبنان في التسمر تحت 

الشمس

“طول عمرها إسمها هيك. ألن 
الدالية هي الكرمة... وكان فيه 

كتير كروم هون...”

“أزرق، أكيد أزرق، من لون البحيرة...” 
سباح يصف لون البحر في الدالية

“بنزل على الدالية كل يوم لوحدي، هيك 
اتعلمت السباحة، لوحدي”. من رّواد الدالية 

الكثر الذين تعلموا السباحة فيها

النو هو لما البحر بينضف حاله... أمواج، 
عواصف، ورعد... هول بينظفوا البحر”. 

خبير عن الدالية

مدخل غير رسمي

ساللم

منحدر

طريق لآللّيات

مدخل
 المحمصاني

منّصات

أمكنة  للجلوس

مركز الصيادين

أشجار موجودة في الموقع

صالة المعارض

سوق

مركز لألبحاث

متنّزه لنشاطات التسّلق

مكان حضري للبحث عن المواد القابلة لألكل

المغارتين

راس 
القبالوي

الخوارنة، بركة الوحش

مكان حضري للبحث عن المواد القابلة لألكل

منطقة للتنقيبات األثرّية
القّمة الجنوبية الشرقية لميناء 

الدالية المكان يقع على الجرف 
الجنوبي أو الجنوبي الشرقي على ُبعد 

حوالى ١٥ متراً.

منطقة للتنقيبات األثرّية
منطقة التنقيب جنوبي صخرة الحمام

تاريخيًا: أدوات تدعى »موسترية ذهبية« 
وجدت في التراب األسود.

منطقة للتنقيبات األثرّية
آثار قبالة ميناء الدالية خليج صغير على 

المصطبة التي يبلغ طولها ١٥ متراً. يوجد فيه 
طبقات من األدوات التي تسمى لوفالوا ولوفالوا 

صغيرة، ونباتات بجرية، وترّسبات من الشاطئ.

منطقة للتنقيبات األثرّية 
نتوء صغير لميناء الدالية

مواّد توصف بأنها تعود للفترة 
الـ”سولوترية” موجودة في التراب األسود 

وتغّطي الصخور الناتئة من الحجر 
الجيري، مكان لصناعة حجارة الّصوان.

مقهى

M
ARINE PROTECTED AREA

NON AEDIFICANDI TOTALE ZONE 10 III

مقاعد  لحّمامات  الشمس

مبنى الشمس

شاطىء   فلسطين

نصولي، شاتيال، نجار، صعب

بيضون

أشجار تين وأرز أبيض

حديقة شاتيال

مسرح

متّنزه التنّوع البيولوجي

كشك التاريخ الشفوي

بنى مؤقتة

منحدر

مقاعدمنّصاتمسرح بيضون 
تحويل الركام الموجود 

على الموقع ليصبح 
مسرحًا تقام عليه 
العروض والحفالت 

والمسرحيات.

يبنى باستخدام مواد معاد 
تصنيعها من الموقع

مكان حضري للبحث عن 
المواد القابلة لألكل ــ بنى 

مؤقتة بتصميم ثابت

بنى مؤقتة

متنزه شاتيال، نجار، نصولي، صعب لرياضات التسلق  حديقة شاتيال

 حيث يستطيع 
المستخدمون 

البحث عن كنوز 
طبيعية.

كورنيش

القسم ت.ت

الخريطة الخلفية 

N

ت

ت

ب

أ

أ

ب

مدخل رسمي

مدخل رسمي



 المنطقة المحمية

زيــادة التنّوعزيــادة التنّوع

٢٠٪ من الموقع ٢٣٠٠٠ متر مربع على 
اليابسة + ٤٠٠٠٠ متر مربع في البحر

٥٥٪ من المنطقة ٦٥٠٠٠ متر مربع

البحث عن الطعام والمؤن في المدينة

المنّصات

 Matricaria
chamomilla

 Ficus
carica

 Capparis
 spinosa

 Salvia
virdis

 Oxalis
pes-caprae

 Thymus
serpyllum

االســتدامة
البيئة

االقتصاد االجتماعي – الثقافي

حماية الحياة الجيولوجية، النباتية، األرضية والبحرية
اليابسة )متنزه التنوع البيولوجي(: ٢٣٠٠٠ متر مربع

منطقة بحرية محمّية: ٤٠٠٠٠ متر مربع، وفق مواثيق “االتحاد العالمي للحفاظ 
على الطبيعة ومواردها” والتصنيف الخامس فيه

٤٠ مترا عرضًا، وكيلومتر واحد طواًل في البحر

المستخدمون
القاطنون في المدينة، محّبو الطبيعة، محّبو الرياضة، السياح، ممارسو الغطس، 

العائالت، األطفال، المراهقون، األزواج، الباحثون، مصّممو المشاهد الطبيعية، 
المختّصون بالنباتات، المختّصون بالبستنة، علماء اآلثار، المنّظمات غير 

الحكومية، الجامعات، المدارس

النشاطات
ترفيه، جلوس، مسارات للتعليم، أبحاث، تعليم، ترّيض، مشي، رياضات، غطس، 

سباحة، استخدام قارب الكاياك، تجديف، لوح التجديف، من دون صيد السمك أو 
التعدين

القدرة على الوصول إلى المكان
عبر اليابسة: سهل وآمن من خالل مسار بعرض ١.٤ متر )استناداً إلى الممر 

المستخدم حاليًا(
عبر البحر: بواسطة المراكب

تأثير التدخل
بسيط

تستخدم للحفاظ على التبادالت السوسيو - ثقافية الحالية وتعزيزها، 
والحفاظ على الدالية كمكان تشاركي مفتوح والوصول إليهر

المستخدمون
القاطنون في المدينة، محّبو الطبيعة، محّبو الرياضة، السياح، العائالت، 

األطفال، مالكو الحيوانات األليفة، المراهقون، األزواج

النشاطات
ترفيه، ترّيض، مشي، يوغا، جلوس، تنزيه الكالب، سيران، صيد، سباحة، غطس، 

حمام شمس

القدرة على الوصول إلى المكان
يجري الحفاظ على طريقة الوصول كما هي اآلن، من الطريقة السهلة للصعبة 

وفق المناطق

تأثير التدخل
متوّسط

المنطقة غير الرسمية

االســتدامة
البيئة

االقتصاد االجتماعي – الثقافي

 Euphorbia
helioscopia

 Alcea
setosa

 Ainsworthia
trachycarpa

 Euphorbia
biumbellata

 Ranunculus
asiaticus

 Common
Tern

 Spectacled
Warbler

 Yelkouan
Shearwater

 Common
Ringed Plover

 Arctic
Jaeger

 Cetorhinus
maximus Gervais

Delphinus
Delphis

 Centropristis  
striata Sea Bass

Mackerel

 Convolvulus  Cardopatium
 corymbosum

 Geranium
 rotundifolium

Anthemis Arundo
donax

 Medicago
circinatus

 Audouin's
Gull

 Geranium
libanoticum

 Matthiola
crassifolia

قــرب طيور 
مهــّددة باالنقراض

جمعيــة الطيــور 
ــة العالمي

بعــض األنــواع التــي يمكــن إيجادها فــي الموقع

األنــواع المســتوطنة
 خاصــة بمنطقــة جغرافيــة 

معّينــة

ضة  معّر
ض ا نقر لال

  خاصــة يوجد 
فقــط اثنان 
من ســباع 

لبحر ا

ضة  معّر
ض ا نقر لال

  اختفــت بعــد 
ب  لتسّر ا

ــي في  النفط
٢٠٠٦ العام 

Seal  Echinoidea
Sea Urchin

التصنيفــاتالتصنيفــات

ترتيبات عملية



متنّزه رياضات التسلق

 Solanum
tuberosum

 Cynara
scolymus

 Citrus
sinensis

 Capsicum
annum

 Solanum
melongena

 Cucumis
sativus

 Solanum
lycopersicum

زراعة حضرية

المنطقة الرسمية
زيــادة التنّوع

القسم أ أ

القسم ب ب

تم اقتراح تحويل الطبقة العليا من مركز 
صيادي السمك الموجود حاليًا إلى مكان 

للعرض مفتوح للعامة ويعرض نتائج كل 
األبحاث التي يقوم بها مركز الدالية لألبحاث.

أسماك وخضروات من محيط الدالية، مؤمنة من 
قبل الصيادين ومن منطقة الزراعة الحضرية.

مركز الدالية لألبحاث: مركز مفتوح للعامة، 
تعاون بين صيادي السمك والباحثين لدراسة 

األنظمة البيئية الخاصة بالبحر واليابسة.

الحائط ١

نافذة الكشك 

الحائط ٢

 مدخل
الحمامات

مغلق

مغلق

األرض

الحمامات

كشك

السطح

السطح المزروع
جمع مياه األمطار

ألواح الطاقة الشمسية
جمع مياه األمطار

بنى يعاد استخدامها من عناصر موجودة: تصاميم مناسبة 
لألطفال، منشآت عامة، حمامات وأكشاك.

المنطقة محّددة باألقسام السابقة التي تحاذي الكورنيش، وكذلك منطقة 
الركام وكاسرات األمواج التي وضعتها وزارة األشغال العاّمة.

المستخدمون
القاطنون في المدينة، محّبو الطبيعة، محّبو الرياضة، السياح، محّبو 

الموسيقى: العائالت، األطفال، مالكو الحيوانات األليفة، المراهقون، األزواج، 
المؤّدون، الفّنانون، البائعون.

النشاطات
ترفيه، لقاء، مشي، ترّيض، يوغا، جلوس، عروض موسيقية، عروض، تنزيه 

الكالب، مالعب لالطفال، بيكنيك، سوق.

القدرة على الوصول إلى المكان
سهر وأمان. صالح لمستخدمي الكراسي المدولبة.

تأثير التدخل
متوّسط

االســتدامة
البيئة

االقتصاد االجتماعي – الثقافي

التصنيفــات

سوق ومركز أبحاث

مركز صيادي األسماك ومركز المعارض



الدالية
اعتبار الدالية كوسيطاً زمنياً وتفضيل اآلن __ 

مساره عىل نتيجته، واقرتاح عدم 

انتهائه كمرشوع بوصفه نهائياً يف 

"املكتمل". املقرتح 



التعرف عىل  ثالثة أنظمة/مناطق 

للعمل تسمح بتوسع مستقبيل:

١- الجرف األزرق: تطوير بحري.

٢- العمود الفقري االجتامعي: إضافات 

عىل الكورنيش تؤدي إىل استمالكات 

عفوية وتبادل اجتامعي. استعادة 

الشاطئ العام كجزء من الفضاء العام 

للدالية وجعل املرفأ منوذجاً أولياً 

للتطوير والتنمية املجتمعية.

٣- الرئة الحرضاء: مساحة خرضاء 

للمدينة



نظام أزرق )بحري(: إعادة تأهيل نظام الشعاب الطبيعي وموطن سباع البحر املحمّي.

إدخال ثقافات الشعاب لتطوير مواطن قنافذ البحر، وتكثيف السمك وإدخال بيئة 

منظمة للغطس. تأسيس نظام بيئي للشعاب يعمل ككارس أمواج معّزز.

نظام برتقايل )اجتامعي(: عرب جعل الهضبة املوجودة موقع غري رسمي لالستخدام 

املنظم، ميكن للدالية أن تصبح مكاناً للعروض عىل أنواعها، واالحتفاالت، 

والتجمعات االجتامعية – الثقافية أو مكاناً للتنزه.

منطقة خرضاء: تدعيم اإلنتاج الطبيعي للرئة الساحلية املوجودة أصالً والتي أصبحت 

اليوم موطناً طبيعياً محافظاً عليه للزهور الربية مام يعيد للمدينة رئتها الخرضاء.
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كاتب وصحايف ميين.

مجال جربان

الغناء يف السياق االجتماعي الصنعاين 

قد يلزمنا يف فاحتة الكتابة عن »طّب 

ال�سنعاين«  الغناء  يف  النفو�س، 

�سنعاء(  ــ  للكتاب  العاّمة  )الهيئة 

الباحث  ب�ساحبه  التعريف  �رشورة 

اأجل  من  لمبري  جان  الفرن�سي 

ة 
ّ
مبني تاأتي  قد  م�سبقة  فكرة  اإزاحة 

املو�سوع  هوّية  بني  تناق�س  على 

وهوية  الكتاب  يعر�سه  الذي 

موؤّلفه. و�سوف يكون ذلك التناق�س 

ي�سع  اأن  له  و�ساذجًا،  �سهاًل  مربرًا 

ترجمه  كان  والذي  نف�سه  الكتاب 

زيد،  حممد  علي  اليمني  الباحث 

ال�ست�رشاقية  الأعمال  خانة  يف 

والغرباء  العابرين  باأولئك  اخلا�سة 

»اليمن  بالد  اإىل  يذهبون  الذين 

من  التاأكد  اأجل  من  ال�سعيد« 

ت يف اأذهانهم. هكذا 
ّ
حقائق ا�ستقر

من  اإل  الفعلي  يكون ح�سورهم  ل 

ل  احلقائق  هذه  من  ت 
ّ
التثب اأجل 

النقا�س  طاولة  على  طرحها  اإعادة 

والتقليب والتدوير من اأجل امتالك 

واأهله. وهذه  باملكان  معرفة حقيقية 

غري  بعدد  لالأ�سف  ارتبطت  عادة 

العليا  الدرا�سات  باحثي  من  قليل 

من  اتخذوا  الذي  اليمن  اإىل  اأتوا 

والتاريخية  الجتماعية  ق�ساياه 

قاعدة ل�سلب ر�سائلهم الأكادميية.

لن نعتمد هنا ونحن نقوم باإزالة   

بخ�سو�س  ال�ست�رشاق«  »�سبهة 

لمبري على ال�سنوات الطويلة التي 

ذلك  �سيبدو  اليمن.  يف  ق�ساها 

ة 
ّ
ميني عنا�رش  نرى  ونحن  هام�سيًا 

راأ�س  على  وجتل�س  البالد  يف  تقيم 

بعالقة  اكتفت  وقد  احلاكمة  �سلطته 

الدائرة  احلقيقية  احلياة  مع  ة 
ّ
�سطحي

اأو معرفة ق�سورها  بداخل جمتمعها 

ظهر  وقد  و�سيطة.  �سخ�سيات  عرب 

من  العك�س  على  لمبري  الفرن�سي 

ني وهو يغو�س يف بحثه 
ّ
بع�س اليمني

ال�سنعانية بني خمتلف  البيئة  داخل 

ة 
ّ
وال�سيا�سي الجتماعية  الطبقات 

ُم�ستمعًا  القاع  وحتى  راأ�سها  من 

وم�ستف�رشًا و�سائاًل.

باحثنا  يبدو  الأوىل  احلالة  يف   

من  فرتة  يف  كونه  من  ا�ستفاد  وقد 

اليمنية قد عمل موظفًا  اإقامته  زمن 

ورئي�سًا  الفرن�سية  اخلارجية  يف 

للدرا�سات  الفرن�سي  للمركز 

اليمنية، ما جعل توا�سله مع القيادة 

ال�سيا�سية احلاكمة ممكنًا وُمتاحًا بل 

كان  التي  الوظيفة  مهاّم  وتفر�سه 

غريزة  من  ا�ستفاد  وقد  ي�سغلها. 

الباحث يف متكينه من خلق عالقات 

اإن�سانية مع طبقة اجتماعية وثقافية 

عت بني خمتلف الف�سائل 
ّ
وا�سعة تنو

ة.
ّ
ة والفكرّية وحتى القبلي

ّ
احلزبي

ال�سالت  هذه  كّل  تذهب  ومل   

باحثنا  ن�سجها  التي  الجتماعية 

Jean Lambert

La Médecine de l'âme.

Le chant de Sanaa dans la société yéménite

٣٢٠ �سفحة - الطبعة الأوىل ١٩٩٧

Société d'ethnologie
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ا�ستفاد منها لتكوين  اإذ  الهواء،  يف 

فاأتت  البحثي،  لعمله  �سلبة  ة 
ّ
خلفي

كانت  التي  ال�سنعانية  املو�سيقى 

مدعومة  البحثي،  �سغله  قلب 

عالقة  لها  وتفا�سيل  بق�س�س 

لع�ّساق  املرئية  غري  احلياة  بطقو�س 

مع  وتتعار�س  ال�سنعاين  الطرب 

اأهل  يخ�ساها  التي  العلنية  فكرة 

املدينة. مثل تلك التفا�سيل املرتبطة 

وما  نف�سها  الطرب  ليايل  بطقو�س 

يجري فيها، ل ميكن لباحث العثور 

اأر�سيف  اأو موّثقة يف  عليها مكتوبة 

اإّنه  حاجة.  حني  اإليه  الذهاب  مُيكن 

يروي لنا طقو�س احلدث من داخله 

وعن طريق ُمعاينة ُمبا�رشة ومناق�سة 

احلا�رشين.  مع  وتفا�سيله  مفرداته 

اإنه ي�ستفيد هنا من تلك امليزة التي 

يف  غريهم  دون  لالأجانب  ُتعطى 

ترغب  ل  التي  الباطنية  املجتمعات 

لكّن  للعلن  ها 
ّ
�رش يخرج  اأن  يف 

املُقيم  الأجانب  يرون يف  اأ�سحابها 

الأمر  نهاية  يف  عابر  فهو  املوؤّقت 

ومكتوب عليه الرحيل وترك املكان 

امل�ساألة  تت�سابه  مكوثه.  طال  مهما 

يلقاها  التي  ال�سهولة  تلك  مع 

عالقات  اإقامة  يف  اأنف�سهم  الغرباء 

اإذ  ات 
ّ
الأ�سلي املكان  فتيات  مع 

من  هيئة  على  اأولئك  مع  يتعاملن 

�سياأخذ اأ�رشارهن ويرحل عائدًا اإىل 

خطورة  تظهر  ول  الأ�سلي،  وطنه 

مع  ح�سولها  حني  اإّل  العالقات 

ابن املكان واملُقيم الأبدي واحتمال 

كاأداة  الأ�رشار  لتلك  ا�ستخدامه 

خالف  ح�سل  لو  وترهيب  تهديد 

لحق بني اأركان العالقة.

ول يبدو الباحث لمبري هنا وهو   

خان  َمن  هيئة  على  درا�سته  ر 
ّ
يحر

بنية  بداخل  له  ُفتحت  التي  الّثقة 

اأ�سماء  اإىل  ي�سري  ل  فهو  املجتمع، 

حني  الت�سهري  يق�سد  ول  بيوت  اأو 

وحمتويات  لطقو�س  و�سفًا  ي�رشد 

الطرب  لأوقات  امل�ساحبة  احلالة 

لناأخذ  تفا�سيل.  من  جاوره  وما 

طق�س تناول الكحوليات التي تاأتي 

قد  القات.  نبتة  تناول  ملوعد  خامتة 

تاأتي هذه ال�سورة خمالفة يف اأذهان 

الإميان  بلد  »�سنعاء  ملقولة  البع�س 

واحلكمة« كما جاء يف �سياق الرتاث 

الإ�سالمي، لكّنها تّتفق مع عدد غري 

قليل من اأ�سحاب الطريقة ال�سوفية 

ل  باأّن  اإميانهم  على  زالوا  ما  الذين 

اخلمر.  �رشب  يخ�ّس  ثابتًا  حترمي 

وياأتي تناول اخلمر ا�ستكماًل جلل�سة 

القات املرافقة لال�ستماع الطربي اأو 

»املقيل« الذي يبداأ يف مرحلة اأوىل 

اجلل�سة  يف  امل�ساركني  و�سول  حال 

ة من ح�رش قبلهم قبل الدخول 
ّ
وحتي

يف تبادل كالم مِرح وتناقل النكات 

بغر�س تلطيف اأجواء املكان نف�سيًا. 

حَزم  فتح  يف  يبداأون  ذلك  بعد 

القات التي تاأتي على هيئة ربطات، 

من  يلزم  ما  تقدمي  ذلك  ويرافق 

حلفظ  »ترمو�س«  من  الراحة  لوازم 

)الرنجيلة(  واملداعة  الباردة  املياه 

من  الكرم  هذا  ياأتي  ال�سجائر.  اأو 

جهة �ساحب البيت بهدف »تن�سيط 

احلا�رشين  بني  الجتماعية«  الألفة 

غري  اخل�سو�س  وجه  وعلى 

يف  اجلل�سة  ح�سور  على  املعتادين 

هذا املكان ب�سكل ُمنتظم. و�سيكون 

مفعول  لبداية  متهيدًا  هذا  كل 

القات يف  نبتة  تفعلها  التي  الن�سوة 

الرتكيز  ياأتي  حيث  متناوليها  ذهن 

املكان  على  الثبات  يف  والرغبة 

ك منه. 
ّ
نف�سه دون رغبة يف فعل حتر

حول  احلديث  ثبات  اأي�سًا  ياأتي 

ويكون  ومناق�ستها،  نة 
ّ
معي فكرة 

الغالب  هو  ال�سيا�سي  املو�سوع 

وقد  بانتظام،  احلديث  يدور  حيث 

يقوم  بعينه  �سخ�س  هناك  يكون 



بدايات  �لعدد 13 | �ستاء 822016

واحداً  كان  لو  احلديث  ّدفة  بت�سيري 

من امل�ستغلني يف املجال ال�سيا�سي. 

املجال�س  بع�س  )يف  يح�سل  وهنا 

ال�سهرية( ك�سف لأ�رشار ومعلومات 

وي�سعى  علنًا،  تناولها  يجري  ل 

ح�سور  اإىل  ال�سحافيني  بع�س 

مثل هذه اجلل�سات حليازة معلومات 

يف  اإليها  ي�ستندون  كتابية  مل�ساريع 

اأعمالهم، لكن من دون الإ�سارة اإىل 

الذين  والأ�سخا�س  املكان  م�سدر 

قّدموا لهم تلك املعلومات.

عن  املقيل  ف�سل  ميكن  ول   

مُت�سغ  الذي  القات  نبتة  تناول  عادة 

اأع�سابه ل�ستخراج رحيق له �سمات 

و�سحذه.  الذهن  تنبيه  على  تعمل 

ويوازي هذه الرحيق جرعة �سئيلة 

ولهذا  الأمفيتامني،  ماّدة  من  للغاية 

حمدودًا.  الفيزيولوجي  تاأثريه  يبدو 

الباحثة  اإىل  هنا  لمبري  وي�سري 

التي  �سيالوير  الأنرثوبولوجيا  يف 

اأ�سباب  عن  البحث  ب�رشورة  قالت 

النتائج  يف  القات  ا�ستهالك 

»فهو  له  املُ�ساحبة  الجتماعية 

املدخل  من  نوع  �سيء  كل  قبل 

»املقيل«  ميلكها  التي  املوؤ�س�سة  اإىل 

يتناول  ل  �سخ�س  على  وي�سعب 

القات  »فا�ستهالك  القات ح�سوره، 

هنا وثبات التواجد يف ذلك »املقيل« 

يومي  نحو  على  للفرد  ي�سمح 

اجتماعية  عالقات  دائرة  بتكوين 

ومن ثم تو�سيعها مع الوقت«.

م�ساحة  املقيل  يتيح  كما   

متعة  عن  »الباحثني  لالأ�سخا�س 

املُ�سيف  ويكون  ونخبوية«،  حميمة 

هو ال�سخ�س الذي يقوم ب�سم هذه 

املجموعة، يف حني ُي�سّمى املدعو اإىل 

اجلل�سة »الطرييف«. ومن خ�سو�سية 

�سحبة  عن  البحث  »الطرييف« 

كلمة  وهي  »حاليني«  اأ�سخا�س 

يف  ما  كل  عن   
ّ

»ُتعرب اللهجة  من 

باملرء  تذهب  قد  غمو�س  من  املتعة 

املَتع  اإىل  فة 
ّ
املتطر الروحانية  من 

بها«.  ُيعرتف  ما  قلياًل  التي  احل�سية 

الت�سقت  عادة  هنا  لمبري  ويق�سد 

اجلل�سات وهم  تلك  مرتادي  ببع�س 

من الذين ل يهناأ لهم »مقيل« دون 

اأو  الو�سامة  �سديد  �ساب  وجود 

»حايل« يبقى طوال اجلل�سة مالحقًا 

ويتكدر  احلا�رشين  اأحد  بنظرات 

اأو  »احلايل«  هذا  غاب  لو  مزاجه 

تاأّخر عن احل�سور اأو حتى لو غاب 

لدقائق عن املكان لق�ساء حاجة.

فيه  يوؤّدى  الذي  املناخ  يبدو   

يجعله  ما  هو  ال�سنعاين  الغناء 

يف  يجد  )بامتياز(  نخبويًا  »ن�ساطًا 

»املقيل« اإطاره الطبيعي«. اإذ تنعقد، 

ال�سيا�سية،  النقا�سات  اإىل  اإ�سافة 

ندوات فنية حقيقية ويجري احلديث 

عن »جل�سات الطرب« مثلما يجري 

الأدب«.  »جل�سات  عن  احلديث 

�سياق  يف  تاأتي  اجلل�سة  كانت  واإذا 

»املقيل« فال تكون حينها مقت�رشة 

مرة« 
َ

»ال�س لت�سمل  متتّد  اإذ  عليه، 

عربيًا،  عليه  املتعارف  ال�سمر  مبعنى 

وقتها  الكحول  ح�سور  اإ�سافة  مع 

التي  الوجدانية  للحالة  كختام 

من  واحد  كل  راأ�س  تعتلي  �سارت 

يجري  ل  العادة  ويف  احلا�رشين. 

 
ّ
علني نحو  على  الأمر  عن  احلديث 

اأو من خالل  هام�سي  �سياق  بل يف 

بني  اجلل�سة  يف  تبادلها  يتم  رموز 

احرتامًا  وذلك  ال�رشاب،  راغبي 

�سفاههم  تقرب  ل  الذين  لأولئك 

اأطراف الكوؤو�س.

يف العموم ميكننا مل�س حالة من   

املدنية يف احرتام اأهل �سنعاء القدمية 

والت�سرت  البع�س  بع�سهم  لرغبات 

عليها اإن لزم الأمر متا�سيًا مع حرّية 

ل  من  ويكتفي  الختيار،  يف  احلّق 

فيه  ومن  املكان  بتوديع  ي�رشبون 

كي ي�سمحوا لهم بالبقاء والت�رشف 

هنا  التغافل  ميكن  ل  راحتهم.  على 

�سنعاء  بها  ُعرفت  بارزة  �سمة  عن 

اأجود  من  املُ�سّنع  نبيذها  و�سهرة 

اأنواع العنب اليمني املعروف عامليًا، 

من  ال�سناعة  هذه  توارث  مت  وقد 

طوياًل  اأقاموا  الذين  اليمن  يهود 

اآثارهم  وتركوا  املدينة  اأرجاء  يف 

وا�سحة يف املباين عن طريق نطهم 

ال�سناعات  ويف  املميز  املعماري 

فية والنبيذ.
َ
احلر

عدم  عليه  املتعارف  ومن   

دون  ما  ملقيل  ال�سخ�س  ذهاب 

املكان،  �ساحب  من  �رشيحة  دعوة 

و�سيكون �سعور املرء مزعجًا للغاية 

غري  ح�سوره  باأن  اإدراكه  حني 

هنا  امل�ساألة  توؤخذ  فيه.  مرغوب 

املمكن  من  التي  العنا�رش  باب  من 

وعلى  املطرب،  لإزعاج  توؤدي  اأن 

اأف�سل  له  يوفر  اأن  البيت  �ساحب 

حالة ممكنة لأداء عزفه وغنائه، ومن 

يف  الفنان  هذه  مزاج  اأخذ  واجبه 

احل�سبان اإذا اأراد بقاءه يف عداد من 

يح�رشون مقيله.

ويف حالت بع�س العازفني يقوم   

هوؤلء باختيار الأ�سخا�س املدعوين 

غري  ح�سور  لتحا�سي  املقيل  اإىل 

عمق  واإدراك  فهم  على  القادرين 

نقطة  اأن  كما  يحملها.  التي  املوهبة 

جهة  من  اإل  تكون  ل  البداية 

ا�ستجابة  تاأتي  ول  نف�سه  املطرب 

فهذا  احلا�رشين.  من  مبا�رش  لطلب 

اجلل�سة  تخريب  على  يعمل  قد  اأمر 

من اأ�سا�سها.

الرتاث  �سياق  يف  يحكى   

علي  ال�سيخ  املطرب  اأن  ال�سنعاين 

يتحمل  ل  كان  با�رشاحيل  بكر  اأبو 

اأن  وح�سل  اأغنية،  منه  ُتطلب  اأن 

انتهك اأحدهم هذه القاعدة ليتناول 

الفّنان عوده غا�سبًا ويغادر املكان.



نص واقعي ال ميت اىل اخليال ِبصلة  84 
�حمد غ�سني

اشريل تاشبلن وفن السقوط  92 
جون برجر

الزنعة األهلية واالشرتاكية  96 
 يف أعمال دييغو ريڤريا

�إيرمغالد �أملهاينز
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نص واقعي ال ميت اىل اخليال ِبصلة

لعام  بعود  بكتاب  ن�رشها  بق�سة  فقيه  فار�س  بريوي 

٢٠٠٦، عن حرب ٢٠٠٦ بجنوب لبنان، انو يف مقاتل 

بواحدة من هل  باب بيت ختيار  كان كتري عط�سان دق 

ببيته.  قاعد  بعده  اخلتيار  ان  بيعرف  املقاتل  كان  ال�سيع، 

دق الباب عم بيطلب ماي، وعلى ل�سان العجوز، انه ب�س 

فتح الباب �ساف املقاتل وعدد هائل من املالئكة بلبا�س 

عليه  فرّد  ماء،  �رشبة  املقاتل  طلب  وراه،  واقفني  القتال 

العجوز انو يف مي لإلك ايه، ب�س ما يف مي بيكفي لكل 

هذا اجلي�س من وراك. التفت املقاتل مذهول من يّلي عم 

بي�سوفو العجوز وهوي ما قادر ي�سوفو. 

كيف فينا نو�سف اخلرافة يلي خّلت العجوز ي�ساهد   

يكونوا  خالهن  الكتاب  موؤلف  انو  او  مالئكة؟  مقاتلني 

يلي  اخلرافه  حجم  ونفكك  نفهم  فينا  كيف  مقاتلني؟ 

ات�سخم بعد حرب ٢٠٠٦.

ڤيديو للكتاب امل�شور 

اإ�سرتيت هيدا  يلي  باجلنوب، وقت  ب�سوق  انا كنت عم 

الق�س�س  من  النوع  هيدا  يبيعون  �سباب  من  الكتيب 

النبطية،  مدينه  �سوارع  احدى  من  فرعيه  طريق  على 

ب�ساعتهن  بيعر�سو  بحاجز،  اأ�سبه  ب�سطة  على  بيوقفوا 

عليك انت ومارق، فيك تدفع قد ما بدك، كلو هيدا حتت 

�سعار دعم املقاومة.

لزم  العجوز  ان  �سعور  اجاين  الكتاب،  قريت  ملا   

معه،  بتقاتل  عم  م�س  املقاتل،  عم حتمي  مالئكة  ي�سوف 

بالكتابه  بالق�سة �سوي، ل�ستطردت  لو كانت بقدر غري 

عن املالئكة لب�سه ثوب ابي�س طويل عم حتمي املقاتلني 

الثوب  حولن  بتلف  امرار  تخفيهن  عم  الر�سا�س،  من 

البي�س لتحميهن، عم ترفعهم من القذائف.

انو  بتاآكد  نف�سه  الكتيب  من  ثانية  ق�سة  يف  ب�س   

املالئكة كانت عم بتقاتل ب�سيوفها وعلى اح�سنتها جنبًا 

اىل جنب مع املقاتلني.

بعدين مب�سوار ثاين، رحت فت�س عنهن بلكي بالقي   

غري كتيبات ب�س ما قدرت لقيهن، نقال يل انو هيدي 

جتارة غري ر�سمية، وم�س لدعم املقاومة، جتارة مربحة يف 

زمن احلرب.

البحث عن �شيكو

 كل هذا وانا يف طريقي عم ب�سوق باجلنوب، انا كنت طالع 

بال�سا�س لفت�س عن �سيكو. �سيكو ال�ساحر، لعب اخلفة. 

�ساحر عم ا�ستدعيه من طفولتي ومراهقتي يف النبطية. 

كنت انا وابنه نرافقه مبراهقتنا، ندور معه على احلفالت 

ال�سيع  بنوادي  يقدم عرو�سه  بال�سيع كان  بيعملها  يلي 

ومدار�سها، انا وابنه كنا عم نتعلم العزف على »الورغ«، 

الإيقاعات  العازفني يف عر�سه، عازيف  انو نكون  اتفقنا 

من  ا�سايف  جو  ونخلق  اجلمهور  منحّم�س  اخلدع،  على 

الغرابة، لنقول انو كنا املو�سيقى الت�سويريه للعر�س.

كل مرا كنا ننهي العر�س، كان يجي لعندي �سيكو   

اقف  كنت  يلي  انا  العابه،  من  اية  ك�سف  من  ويحذرين 

الوقت  ومع  �سي  كل  �سوف  كنت  امل�رشح  طرف  على 

�رشت اقدر اك�سف ا�رشار كتري من خدعه.

الدمية  زوزو  فقرة  كانت  العر�س  من  فقرة  اجمل   

يلي بتحكي، �سيكو كان متكلم باطني، يتحاور مع زوزو 

الدمية يلي �سانعها هوي من اخل�سب، وكان �رشُلن مع 

الفن  بع�س اكرت من ع�رشين �سنه. �سيكو كان ي�سرتي 

الكاتب امل�سهور  او  ال�ساحر  �رشاية، بداياته تعرف على 

ان  عليك  انه  يقول  كان  بال�سحر.  انهو�س  ثم  داه�س، 

ت�سرتي اخلدع لتنّمي قدراتك، فنانو ال�سحر ي�سرتون من 

بع�سهم من بع�س فنونهم. ا�ستغل ببريوت بال�سبعينات، 

امحد غصني

سينمايئ، لبنان،
من افالمه
»أيب ال يزال شيوعيًا«
و »المرحلة الرابعة«.
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يف املالهي الليليه، متل التيكو تيكو، والوتيالت. رجع 

انو بدو يبل�س  اأ�ستاأجر م�رشح وقرر  النبطية  �سيكو اىل 

يقّدم عرو�ساته .

عم بتخيل هالآ الدعاية ل�سيكو على م�رشح ريفويل،   

الثمانينات، النبطية، باأي فرتة بالتحديد، قبل او بعد حرب 

عم  كانت  يلي  الحزاب  الله  وحزب  امل  حركة  بني  ما 

تتقاتل بوقتها، بعد او قبل عملية للمقاومة �سد ا�رشائيل 

ريفويل.  م�رشح  على  ل�ساحر  دعاية  النبطية.  تالل  على 

الدعاية بتقول »تعالو اىل عامل ال�سحر، اىل عامل الده�سة، 

الدكتور �سيكو ال�ساحر الفنان يقدم عر�سه املذهل«. 

امل�رشح،  ا�ستاآجر  عر�سه،  بتح�سري  م�سغول  �سيكو   

جاب اخل�سب، امل�ساعدة جاهزة خلدعة التقطيع، الإ�ساءة 

قبل  من  بيعرف  كان  لو  را�سه،  ليخفي  جاهزة  ال�سوداء 

مرتني  لفكر  الذعر،  هذا  ت�سبب كل  رح  اخلدعة  انو هي 

�سيكو  بالنجاح.  بيوحي  كان  �سيئ  كل  يقدمها،  ما  قبل 

متحّم�س لول حفله له مبدينته، عم ن�سوفو عم بي�ستغل 

بي�ساعد  عم  البو�سرتات،  بيعلق  عم  لوحده  الوقت،  كل 

النجار باخل�سب، وبالليل بيحلم بنجاح العر�س، �ساعتها 

بيقّدر انه يقدم عر�س دائم بلكي، بتتعدى �سهرته اجلنوب 

كله، بيتخيل العرو�س يلي رح تنهال عليه.

ول  يف  كان  ما  ملياين  ال�سالة  املوعد،  اجا  طيب   

اىل  �سيكو  طلع  متام.  مبنّي  �سي  كل  فا�سيه،  كر�سي 

قمة  يف  كان  يو�سف،  ل  �سعور  عندو  كان  امل�رشح 

ن�سوته، من خدعة اىل خدعة، اجلمهور يتمتع، ينده�س، 

�ساد  راأ�سه،  اخفاء  خدعة  حلظة  اجت  ما  حلد  يتفاعل، 

 �سيكو باأنو يف �سي غريب �سار 
ّ

ال�سمت الرهيب، ح�س

بني اجلمهور، بلحظتها كان عليه ان ينتقل للعبة مده�سة 

مزاج  ليغري  الكوميديه،  زوزو  فقرة  يعمل  انو  او  اكرث 

اكرث،  متلبك  خالو  لعندو  اخلربة  نق�س  ب�س  اجلمهور، 

يكمل  ويقدر  انفا�سه  لي�ستعيد  وقت  �سوّيت  واخذو 

�سو  بيلي ح�سل،  م�سغول  �سيكو  بالليل، كان  العر�س. 

ينتظر  ان  عليه  كان  هلقد.  فو 
ّ
وخو اجلمهور  وّتر  يلي 

لل�سباح ليكت�سف �سو يلي �سار. 

 بنظرات 
ّ

فاق تاين يوم ونزل دغري على ال�سوق، ح�س  

النا�س عم تتحا�ساه، على القل يلي  انو  تالحقه، ح�س 

الر�سيف  اىل  ال�سارع  قطع  واحد  انو يف  بيعرفوه. حتى 

الثاين حتى ما ميرق من جنبه. 

ِكربت الق�سة، اإجا مني يقلو انو املدينة عم بتحكي،   

لعمل  يتحول  يف  �سحرك  وان  النا�س  تخفي  فيك  انك 

�سيطاين، بلكي فكرة الخفاء هي يلي خّوفت اجلمهور، 

الظهور؟  بفكرة  بيوؤمن  اجلمهور  ب�س  والظهور،  الغياب 

ميكن لنو ما قدر يف�رش هذ الفعل؟ انو كيف ممكن لرجل 

تف�سري؟  لها  ما  قدرات  عندو  يكون  انو  مقد�س  غري 

ال�سحر َعَمل غري مقبول وعند رجل ا�سمو �سيكو، كان ل 

بد من تف�سري، وكان من الطبيعي ان يلجاآو لرجل الدين، 

لإمام املدينة، وحده ال�سيخ بيقدر يحد من �سلطة هـالقوة 

اخلارقة، قبل ان ت�سبح تهديد، حتى لل�ساحر نف�سه.

هل كان �سيكو على ا�ستعداد انو يروح لبعيد ليخلق   

ال�ساعات  من  يتعاي�س  انو  مبعنى  الغمو�س،  هذا  حوله 

يلي رح تتحول مع الوقت اىل خرافه ثم اىل هالة قوة. 

�سيكو كان مرعوب، كان مرعوب، كيف كربت الق�سة   

م! ما كان هيدا ق�سدو ابدا.
ّ
هل قد، ال�سحر حمر

بني ال�شاحر وال�شيخ

ال�ساحر يف مواجهة رجل الدين، منعرف م�سبقا النتيجة.

�سو احلوار يلي دار يا ترى بني ال�سيخ وال�ساحر؟ هل   

اجا �سيكو ببدلته يّلي نادرا ما بي�سلحها، ام اجا جمرد من 

اي خدع، م�ست�سلم كليا لطاعة رجل الدين؟

لنعرتف هون انو ال�سيخ ما كان عارف �سو بدو يعمل   

بالول، كيف بدو يقارب هذا املو�سوع، وين احلقيقة من 

ال�ساحر يلي  انو يكون حذر من هل  اخلدعة، كان عليه 

حتداه  اذا  بيعمل  �سو  غريبة.  بقدرات  املدينة  عل  رجع 

�سيكو با�سياء ما بيقدر يف�رشها؟ هل هو منّجم.

تثبت  التي  والآيات  الحاديث  كل  وبراأ�سه  ح�رش   

كذب هذه الفعال. رغم هيدا كان عم بيح�س برهبة ما من 

ده من كل حججه وتهزمو 
ّ
انو يعمل هل ال�ساحر افعال جتر

باملواجهة. ا�سال ما بعمروا واجه هيك حاله من قبل، ب�س 

�سيكو ما ف�سحلوا املجال لكل هذه املحاججة والتحدي.

اجا �سيكو خايل الوفا�س متل ما بيقولو. م�ست�سلما   

يطلب  عم  كان  هيك  من  اكرت  لأ.  الدين.  لطاعة  كليا 

امل�ساعدة. تنف�س ال�سيخ بارتياح، ابت�سم ابت�سامته البوية 

املعتادة، ا�ستعاد �سلطته، وحتى انو عيطلو با�سمه الول، 

قلو »يا )حممد( �سو كل هل ال�سجه يلي عاملها باملدينة، 

مفهوم  يربر  �سيكو  بل�س  هون  �ساير؟«  �سحر  تعمل  عم 

هل اجا شيكو ببدلته يلي نادرا ما بيشلحها، ام اجا مجرد من
اي خــــــــــــــــــــــــــدع، مستسلم كليا لطاعة رجل الدين؟
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اخِلفة وان كل هذا هو مم�رشح  الب�رشي والعاب  اخلداع 

ما يف �سحر ابدا. وراح بعيد حتى انو ك�سف بع�س حيله 

وطرق اخلدع وا�ساليبو. �سحك ال�سيخ باطمئنان، ورجع 

هذا  كان  اذا  القرار  ياخذ  لزم  انه  قرر  مطلقة  وبجدية 

اللعب )متل ما �سماه( حالل او حرام. »ب�س يا �سيخنا انت 

�سفت بعيونك انو هيدا ما هو ال خفة ايد، العاب خفة، 

خداع ب�رشي«. 

ب�س حلل امل�ساآلة من ا�سا�سها، دعاه ال�سيخ ان يجي   

بالنا�س  ليجتمع  ال�سال،  بعد  احل�سينية  على  يوم  ثاين 

ويثبت لهم ان يلي عم يقدمه هو خدع م�س اكرث. باليوم 

النا�س  كانت  املدينه،  ح�سينية  على  �سيكو  نزل  الثاين، 

ببدلته، طلع عل  جمتمعه، عيونهم مرتقبه، و�سل �سيكو 

املن�سة. هون القى ال�سيخ كلمة �سغريه عن مفهوم احلالل 

�سيكو  ا�سطر  يعملو،  يلي عم  يف�رش  انو  ودعاه  واحلرام، 

وهوي وخمنوق من القهر ومن جديد ان يك�سف بع�س 

اخلدع اخلفيفة ليقنع النا�س باأنو هيدا منو �سحر.

ن�شب اول ون�شب ثاين

انا عم بدور على ال�ساحر عم بفت�س عنو، او عم ببحث 

عن ال�سحر واخلفة بهدي املنطقة؟

عم ب�سوق ال�سيارة باجلنوب. باخذ طريق، بنزل على   

وادي بقلبو يف �سهل كتري حلو، ا�سمو �سهل امليدنة، وانا 

�سخم،  ن�سب  بيطلعلي  فجاأه  ال�سهل  بهل  ب�سوق  وعم 

لوهلة بنّي كتري �سخم.

�سكلو  �سغرية.  مفارق  لثالث  تقاطع  بن�س  ن�سب   

غري ماآلوف، اميتا اإنحّط هيدا ال�سي هون؟ مرقت من �سي 

�ساهقه  مرتفعه  ُن�سب  موجود.  كان  ما  هون  من  �سهر 

نحو ال�سماء، دائرية ال�سكل، بن�سها يف �سكل عامودي 

لأ�سلحة مك�رشه وجمّمعة فوق بع�سها البع�س. مبنّي انو 

ق�سدون يعملو �سكل فني من هل ال�سلحة. 

ما يف اي عالمة او لوحة رخامية للدللة على منا�سبة   

لّفيت  بت�سويرو،  اكتفيت  اإنحط.  ذكرى  لأيو  او  الن�سب 

حولو، مدهون باللون الذهبي. ب�سع اكرث كل ما تقدمت منو. 

بلغته،  مبكانه،  ب�سكله،  ماآخوذ  وانا  طريقي  كملت   

غري  قررت  ب�سوق  عم  وو�سعه.  تنفيذه  ب�رشعة  بحجمه، 

الوجهة كليا لفوت اكرث لعمق اجلنوب. بعد حوايل �ساعة، 

قربت من وادي امل�سهور، ا�سمو وادي احلجي، يلي �سهد 

ما يقال ا�رش�س املعارك عام ٢٠٠٦. 

ب�س قبل ما اأو�سل ب�سي ن�سف �ساعة، وعلى طريق   

بن�سب تاين، هذه  فا�سيه بني �سيعة و�سيعة، ا�سطدمت 

املرة ما كان حمطوط على طريق دائريه بوّجك دغري، 

ابدًا. كان عن جد على جنب الطريق. 

نف�س  ان  وا�سح  كان  ال�سيارة،  من  نزلت  وقفت   

والثاين  هيدا  عملت  يلي  هي  اجلهة  نف�س  ال�سخ�س، 

بقايا  من  داخلها  يلي  املواد،  نف�س  نف�سها،  اللغة  كمان، 

هو  الفرق  ب�س  الن�سب.  جوا  فني  �سكل  على  ا�سلحة 

بالزوايا املختلفه، وال�سكل الدائري اي�سا. 

الن�سب كلها؟ دورت ورجعت  بينفذ هيدي  مني عم   

عنو.  لأ�سال  ال�سيعه  على  اطلع  وقررت  الول  للن�سب 

لول حلظه بني �سوؤايل كتري غريب.

بالوادي«؟  حتت  التذكاري  الن�سب  هيدا  حط  »مني   

قالو: ن�سب؟ »ق�سدي التمثال«.

حزب  »متثال  ي�سمونه  ت�سميتو،  على  يتوافق  الكل   

الله«. ب�س ما حدا بيعرف اميتا نحط، »اجو جماعة احلزب 

انو ما يف داعي روح  لقيناه حتت«. يبدو  وحطوا، فجاة 

مبنّي.  هيك  واحدة،  فاجلهة  الثاين.  الن�سب  عن  ا�ساأل 

وتعجب  اكرتاث  بعدم  انده�ست  ما  انو  اقول  خليني 

النا�س بل ال�سيعه من هل الن�سب، بال مبالتهن، كان 

لزم وحلتى اأتوقف عن كل هل الت�ساوؤلت ولنو باعرف 

ما  وتالت  تاين  ن�سب  عن  فّت�س  و�سري  �سوق  رح  انو 

بعرف موقعه، رح ابرم باجلنوب بالعر�س وبالطول، اطلع 

توجهت  هيدا،  كل  اعمل  ما  وبدل  زاويه،  كل  على 

قائم  ت�ساميم  مكتب  يف  اأنو  لكت�سف  لعندن.  مبا�رشة 

بحد ذاته، مكتب بي�رشف على كل انواع هيدي الُن�سب. 

وبيخططو  بري�سمو  قاعدين  املهند�سني  من  جمموعة 

لفكار وا�سكال ومواقع كل هيدي الن�ساب.

قال املهند�س ح�سن: »نحن ما من�ستغل على الطريقة   

الإيرانية، ما يف حزن وبكائيات بعملنا هنا، نعم جزء من 

العمال، يف �سق اخر قائم على مفاهيم الظلم والت�سحية، 

قوايا،  نحن  منت�رشين،  احلرب  من  خرجنا  نحنا  ب�س 

والنت�سار.  القوة  ا�سا�س  ال�س�س،  هذه  على  وبنعمل 

على  تفوت  لزم  بالزبط،  بدنا  ما  متل  فيك  �سار  ا�سال 

القى الشيخ كلمة صغيره عن مفهوم الحــــــــــــــــــــــــــــالل 
والحـــــــــــــــــــــــــــــــــرام، ودعاه انو يفسر يلي عم يعملو، 
اضطــــــــــــــــــــــــــــــــــر شيكو من جديد ان يكشف بعض 
الخدع الخفيفة ليقنع الناس بأنو هيدا منو سحـــــــــــــــــــــر.
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اجلنوب ودغري ت�سوفنا، حت�س انو نحنا موجودين وين 

ما كان، حت�س بعظمت انت�سارنا«.

املهند�س ح�سن، خريج اجلامعة اللبنانيه. قابلناه يف   

ير�سم  ح�سن  املهند�س  عادي .   هند�سي  مكتب  مكتبه. 

بعمر  بالعمارة،  عملو  بكفي  وبريجع  الن�سب،  وبيخطط 

بنايات، كاأي مهند�س. يف كتري �سكت�سات على مكتبه، 

ل�سياء نفذت وا�سياء بعدا عم تنتظر التنفيذ.

�سو برت�سم، كيف برت�سم؟ �سو هيدي اخلطوط؟ لي�س   

هذه الدوائر؟ هذه الزوايا احلادة؟ من وين ت�ستوحي هذه 

ة 
ّ

املك�رش ال�سلحة  هيدي  لي�س  بتقراأ؟  �سو  الت�ساميم؟ 

هل  اللغة،  هي  �سو  العدو؟  ا�سلحة  الن�سب.  مبنت�سف 

واحد  لكل  ن�سب  حتت  رح  معني؟  ل�سهيد  حلدا،  تكرمي 

كيف  فقط؟  للقيدات  املهمني؟  لل�سهداء  ال�سهداء؟  من 

بتختار املوقع. لي�س هيدي الن�سب م�س ب�ساحة ال�سيعه 

بت�سميهن، ن�سب،  �سو  للمدن؟  ال�سا�سية  بال�ساحات  او 

متاثيل، اعمال؟ هل بتحط الن�سب يف مكان ال�ست�سهاد. 

كم بناية �سممت حلد هلق؟ 

»من اأنت؟«. قلتلو »انا خمرج . عم ب�ساأل عن الن�سب   

انا،  »يل  اأحمد  »ملني«؟  بت�ستغلو«.  كيف  ر 
ّ
�سو بدي  انو 

املهند�س:  ولغتها«.  الن�سب  بحث حول هدي  بعمل  عم 

»حبيت �سو عم نعمل، حبيت يلي �سفتو«؟ اأحمد: »اه، ل 

�سك انه مثري لالهتمام«. املهند�س: »بدك تعمل فيلم عنن 

يعني«؟ اأجاب: »ايه بالظبط«.

فقال: »بدك ت�سوف بعد �سو عم نعمل؟ تعا �سوف هل   

ال�سكت�س، بعدنا عم ن�ستغل عليه«.

اأحمد: انا يف املركز الر�سمي للمكتب العالمي يف   

مدينة النبطية.

دبابة  كما�سة،  اه  فخ،  بقلب  واقعة  ا�رشائليه  »دبابة    

على  دبابات حمطمة  ثم جمموعة  كما�سة،  عليها  مطبقة 

هيدا  كل  تنفذوا  »رح  اأحمد:  مفّجر«؟  مك�رش،  ج�رش 

ال�سي، عنجد؟ ب�س ما يف ج�رش هيك باجلنوب«؟

»رح نبني ج�رش �سخم، مع دبابات بحجمها احلقيقي   

ومرنجع منفجرو. او بنبني ج�رش حمطم، ومنجيب دبابات 

حمطمة ومنحطها بهيدا ال�سكل يلي �سايفوا. اظن و�سع 

كل هيدا ومن ثم تفجريه هو املثري، ازبط. منفّجر العمل، 

جاء  كيفما  حاله  على  منرتكه  بعدين  الن�سب،  قبل  ما 

التفجري او بعد التفجري. حتى لو ما يف ج�رش ب بالواقع. 

منبني لنفجره«.

م�س ماأكد اذا قال هيدا ال�سي حرفيا. مفرو�س متل   

هيك �سخ�سية بُتوزن كل كلمة عم بتقولها، لزم احرتم 

او  واقعية  م�س  عالقة  عندي  انو  وا�سح  ال�سي.  هيدا 

ملمو�سة مع هذه ال�سخ�سية واحلزب على العموم. بخاف 

من ال�سقاطات. بخاف من خيايل بهل العامل ال�سيا�سي، 

الواقع. ع�سان هيك ا�سال ق�سدت مقابلة  البعد عن  من 

املهند�سني يف املكتب تبعن.

بعرف  ما  راأيي،  �ساألني  تعليق،  اي  عندي  كان  ما   

عن جد، اذا كان هذا ال�سئ على �سخامته مّلبك كفاية، 

هيك  من  اخذوا  لزم  يلي  املوقف  �سو  حقيقة،  ُمده�س 

لغة  اللحظة،  لتجميد  بحرفيتها،  املعركة  جت�سيد  اعمال؟ 

بتحمل جتميدها بذاتها.

املكان  يف  حمتمل  بوادي،  يتنفذ  رح  العمل،  هيدا   

بت�سوق  وعم  وانت  اذا  �سارت.  يلي  للمعركة  نف�سه 

بعدين بالوديان وامل�ساحات ال�سا�سعة، رح يطلع قدامك 

فجاأة عمل �سخم، بي�ستعمل يف ادوات ومركبات العدو 

لتمجيد انت�ساره، ما كان يف املهند�س ح�سن يفكر بهيك 

ال�سريورة  ان  خم�سة،  قبل  �سنوات  ع�رش  قبل  م�ساريع 

هذه  اىل  املهند�س  لت  و�سّ يلي  هي  للحزب  الطبيعية 

اللحظة. �سريورة طبيعية لتطور حزب �سيا�سي، او لنقول 

لتزايد قوته. 

هون وباللحظه يلي بل�س فيها املهند�س بر�سم ت�سور   

 
ّ

التغري اعالن  بداية  هي  �سكل،  بهل  �سخم  مل�رشوع 

ب�رشي  خطاب  و�سع  بداية  رجعة،  ل  ايل  باجلغرافيا 

تاأثريات  من  جاي  ن�سبيه  لغة  ي�سود،  رح  للم�ستقبل، 

�سيا�سيه  ب�سيطره  عالقة  الها  بالتاريخ،  عده  ومدار�س 

الديني  ب�س م�س  تاريخها احل�ساري  الها  حلزب واحد، 

ال�سكال  هيدي  ب�س  �سيا�سيا .   عنها  احلديث  ويطول 

الهند�سية والعمال\املج�سمات هي الرث الب�رشي يلي 

رح نحمله معنا، هي اللغه يلي رح تبتلع خميلة املنطقة 

الب�رشية، ميكن؟

اربع مقاتلني على جبل

 املهند�س: »يف امل�ستقبل رح نحط جمموعة من العمال 

بكتري من املناطق«.

السيرورة الطبيعية للحزب هي يلي وصــــــــــــــــــــــــــــــلت
المهندس الى هذه اللحظة. سيرورة طبيعيــــــــــــــــــــــــــــة
لتطـــــــــــــــــــــــــــــور حزب سياسي، او لنقول لتزايد قوته.
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عن  �سخامة  بقل  ما  ثاين  بعمل  املهند�س  فاجئني   

او خيال  التعبري،  اذا �سح  »�سلويت«  العمال الخرى، 

»جبل  هو  م�سهور  جبل  على  مرت،  الف  ارتفاع  على 

ا�رشائيل.  مع  املعارك  بوقت  برمزيته  م�سهور  الرفيع«، 

بركانية �سوداء، ر�سم  يتم وبحجارة  على هذا اجلبل رح 

وت�سميم لربعة مقاتلني مع ا�سلحتهم. طبعا الوجوه غري 

او  اجلبل،  بهيدا  �سقطوا  �سهداء  وا�سحة هون، هل هني 

ملقاتلني بعدون عم بيقاتلو لهالأ، او الثنني مع بع�س؟ 

من  راجع  كاأنه  يبدو  اليمني،  على  يلي  املقاتل   

ب نحو الر�س، ظهره للحدود مع 
ّ
املعركة، �سالحه م�سو

ا�رشائيل، مبني عليه تعبان �سكلوا بعدو راجع من املعركة، 

اجلبل،  بيطلع  عم  ال�سوره،  �سمال  على  يلي  املقاتل  اما 

جديد،  من  املعركة  �سوب  رايح  كانو  متاأهب،  �سكلوا 

ملوقعه  راجع  بب�ساطه  ميكن  او  جديده،  معركة  �سوب 

واحد  بالن�س،  يلي  الثني  املقاتلني  متاأهب.  بعدو  ب�س 

رافع �سالحه حمتفال على ما يبدو، منت�رش، والخر على 

�سماله، وهوي القل و�سوحا، وجهه مبا�رشة لنا، حامل 

�سالحه بان�سباط تام، وجهه �سوبنا ب�س ما يف عيون عم 

بتطلع فيك، ما يف اح�سا�س ال ب�سخامة العمل، ما بقا يف 

�سورة �سغرية لوجه �ساب �سهيد، ما يف �سورة عمالقة 

ب�سوي  اكرب  او  احلجم،  بنف�س  تتوزع  الوجوه  من  لعدد 

ح�سب اهمية ال�سهيد. 

هون عم ن�سوف الج�ساد كاملة، اج�ساد بتختزل كل   

لقطة  من  هربان  كاأنه  العمل  هذا  يبدو  ميكن،  ال�سهداء 

لقطات  او  بالت�سعينات،  ما  لعملية  فيديو  مفرزة،  فيديو 

خمتلفة من عدة فيديوهات، حلركة ج�سد املقاتلني مُمَنتجة 

ومنّفذه على هذا ال�سكل.

ومتل ما قال املهند�س ح�سن قبل »نحن منت�رشين،   

اجلبل  النا  كامل،  ج�سد  اإلنا  �سار  ق�سدو  ميكن  اقوياء،« 

اذًا  فلرتتفع  ال�سهدا،  مئات  �سقط  اجلبل  هيدا  على  كله. 

العمل  هذا  ال�سهداء،  كل  لذكرا  اربعة،  مقاتلني  اج�ساد 

ير�سم  رح  ما  الق�سة،  بيختزل  وجوههم جميعا،  بيختزل 

واحد  كل  خلي  ال�سهيد،  حيحدد  ما  الوجوه،  ويحدد 

يتخيل �سهيده، خلي كل حدا ي�سّقط وجه �سهيده على 

ج�سد اي مقاتل من هوؤلء املقاتلني الربعة. 

القل  على  عليه  بقرتح  ال�سود،  اللون  لي�س  ب�س   

تغري باللون؟ بلكي اللون البي�س؟ رح يتو�سخ مع مرور 

لل�سهادة،  لون  الحمر،  اللون  عن  �سو  طيب  الوقت، 

للت�سحية، منلون الحجار مثال، الذهبي، لون بي�سع يف 

وجهك طوال النهار، يلمع، يربق من بعيد. لي�س ال�سود، 

اذا م�س لآ�سباب لوج�ستيه بحت.

قلتلو »و�سو ب�سري بالر�س، بالع�سب والورود«؟  

قاللي »يف الن�سب للدبابات املدمره املهزومة ما ممكن   

للورد انو ينبت، هيدا بيدّمر الفكرة من ا�سا�سها«.

اأنا: »طيب، والعمل«؟  

هو: »رح نحرق الر�س، مبواد معينة وباأحجار بركانية.   

فيك حترق الر�س حتى ما ينبت فيها اي حياة«. 

اأنا: »ب�س انت بتحب الورد، ما هيك«؟  

هو: »عفوا«؟  

اأنا: »ق�سدي: طيب والعمل تبع املقاتلني الربعة«؟   

هو: »اه، من احلجارة الربكانية نف�سها رح نعّمر وننفذ   

هذا العمل«.

انا: "فكرت بالزمن"؟  

ما جاوب.  

كيف ميكن متجيد االنت�شار؟

ما ب�سدق انو �ساألته اإذا يحب الورد! �سو خطر على بايل؟ 

طبعًا امللفت ال�سارخ هو لأي حد كنت متحفظ مب�ساآلته. 

داخلي.  يف  وتعج  ت�سج  عم  يلي  الأ�سئلة  كل  حتا�سيت 

مثاًل: كيف فيك او كيف ممكن جتميد حلظة النت�سار، وهي 

 ،٢٠٠٠ العام  من  الزمن  مع  متتابعه  بل  ل  ثابتة،  م�س 

جتميد انت�سارك باأن�ساب، بلقطة جممدة ملقاتلني عمالقة، 

العدو  ا�سلحه  بابقاء  طائرة،  ل�سقاط  دائرية  حركة  يف 

مدمرة، بالدبابات املفجرة. وبن�سب جتريدي هند�سي، ما 

هونيك.  املارقني  النا�س  قبل  من  لغته  لتفكيك  رموز  اإلو 

متجيد  هدفه  ايديولوجي  حلزب  ن�سب  بي�سّمم  مهند�س 

مقاومته، ون�رش لغته الب�رشية وين ما كانت، ب�س لي�س 

يراد  التذكاريه  الثار  الباطونية،  الن�سب  بالذاآت هيدي 

منها انو تدوم لالبد.

املثري بالمر ان حزب بعرف عن نف�سه كحزب �سيعي   

وجتريدية  هند�سيه  وخطوط  بلغة  ن�سب  بيبني  ا�سالمي 

م�س  ميكن  احل�ساري،  الرث  يف  هذا  احلداثة.  بعد  ملا 

الرث  يف  هون.  ا�سالمي،  تاأثري  يف  يكون  �رشوري 

المثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــر باالمر ان حزب بعرف عن نفسه
كحزب شيعـــــــــــــــــــــــــــــــــي اسالمي بيبني نصب بلغة
وخطــــــــــــــــــــــــــوط هندسيه وتجريدية لما بعد الحداثة.
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يف  ما  البعاد،  والثالثي  النحت،  ولتحرمي  ال�سالمي، 

مات، م�سموح ان 
ّ

هيك ممار�سات، ب�س يف جت�سيد للمج�س

تبني جم�سم للقد�س، للكعبة، بن�سخة طبق ال�سل. ب�س 

للقبة،  ثابت  تبني جم�سم  فيك  ما  للتلف،  قابله  مواد  من 

للكعبة، الن�سخة، لزم يكون قابلة للهدم والتلف يف اي 

حلظة، حتى لو كان التعاطي معها يف املنا�سبات الدينيه 

هو التقدي�س لرمزيتها. يف الرث احل�ساري، بتح�س انو 

هيك  احلداثة.  بعد  املا  نحو  بيلهث  عم  ح�سن  املهند�س 

بي�سمم البنايات، وهيك بي�سمم ن�سب اديلوجي. 

قلتلو: »لي�س هل الدائرة بالُن�س من فوق لهيدا الن�سب«؟  

هو: »�سممته وببايل انه لزم يكون لال�ست�سهاديني،    

لذكرى العمليات ال�ست�سهادية. هو ن�سب ال�ست�سهاديني 

على �سان هيك هوي دائري م�س َحّد، م�س عنيف«.

وهذا الن�سب الثاين، �سو يلي عنيته بهيدا ال�سكل؟  

مبا�رشة  الدبابات  واجه  ل�سهيد  كان  العمل،  هذا  » اه   

باحدى املعارك بحرب ٢٠٠٦، ودّمر عدد من الدبابات 

�سهداء  لذكرى  هو  املوجهة.  ال�سغريه  ب�سواريخه 

املواجهات البطولية«. 

  انا:  »ع�سان هيك هوي بهيدا ال�سكل«؟

البارزة،  احلادة،  الزوايا  ت�سوف  فيك  » ايه  املهند�س:   

م�س متل العمل يلي �سبقه، هون بدي ابرز اللتحام مع 

العدو، املعركة، املواجهة املتكافئة. العنيفة«.

الت�شوير من ال�شماء

من  كان  الن�سب،  هيدا  ر 
ّ
ل�سو طلعت  ملا  بعد  فيما  انا 

البديهي انو هيدي الن�سب املرتفعة ال�ساهقة وال�ساعده 

نحو ال�سماء، انو ت�سويرها يكون من ال�سماء، من اعلى 

نقطة، كيف فينا ن�سوفا من فوق. هي الديولوجيا يللي 

لل�سيطرة على  ال�سماء،  لتغيري الر�س، نحو  بت�سعى  عم 

ال�ست�سهادين  بتطلع روح  الر�س، كيف  ال�سماء وعلى 

باملالئكة  بتلتقي  كيف  بلكي،  الن�سب  هذا  بوابة  من 

جغرافيا  خريطة  لتفرجينا  ال�ساعدة،  اللقطة  املقاتله، 

املنطقة، وكانو اختزال الف�ساء فيها، هو بني ن�سب واخر. 

نحنا وعم بن�سور هيدي اللقطة، فجاآه اجا �ساب من   

»املوتو«.  على  مدين  اجلبل،  بطن  من  طلع  كاأنو  اجلبل، 

طيب قلنا هيدا اكيد من ال�سباب املقاتلني.

�ساألنا: »�سو عم تعملوا هون«؟  

  انا:  عم ن�سور هيدا الن�سب. مني ح�رشتك؟ نحنا معنا 

اذن بالت�سوير هون من املكتب العالمي.

الكامريات،  بحب  العالمي  املكتب  »هيدا    رد:  

والت�سوير، ب�س نحن ل. منكره الكامريا )يبت�سم(. بعدين 

�سو هيدي الطائرة؟ كنا رح ن�سقطها!«.

هون بريتعب الكامريا مان.

�رشخت: له ! هيدي عليها كامريا للت�سوير.  

عم  والطائرة  اجلبل،  ت�سور  فيك  ما  ب�س  » ايه    اأجاب: 

ت�سور من فوق. هيدا منو م�سموح ابدًا، يف �سي امني هون«.

  قلت:  طيب لك �سو رح نعمل؟

وهيك تعاونا انا واملقاتل، لإخراج هذه اللقطة، قلت   

له كمو�س هيدا »املونيطور«، قول توقف او  cut، ب�س بدك 

واين ما بدك. 

نعر�س اللقطة على ال�سا�سة، نرتكها لكي ت�سل اىل نهايتها.

بل�سنا الت�سوير من جديد، بل�ست الكامريا تطلع، تطلع، 

واللقطة تتحول اىل روح، اىل طائر، اىل ك�سف، واملقاتل 

عم  يلي  لهيدي حلدود  بنو�سل  ان  اىل  وقته.  بياخذ  عم 

بت�سوفوها هالآ . قال وّقّف ب�س، ما فيك تك�سف اكرث من 

هيك. انا املخرج الثاين كان بّدي لقطة وا�سعة جدا من 

ال�سماء، متل ما بت�سوفنا الرواح، متل ما بتنزل املالئكة 

ها، ب�س هون قرر املقاتل  املقاتله، والن�سب موجوده بُن�سّ

انو هيدي هي احلدود .  

هل رح يطلع الع�سب حول ن�سب على جنب الطريق،   

وبعدين تغمره غربة ال�سارع، بي�سري �سكله خمتلف كليا 

عن �سكله احلايل، وبخجل بيبل�سوا النا�س بتفكيك مواده 

لإ�ستعمالتهم اليوميه، او لتبيعون، ال�ساءة من حوله هي 

يلي رح تختفي بالول، بعدين احلديد او بقايا ال�سلحة 

يلي بن�سفه، مع الوقت ب�سريعاري ب�س ال�سكل الباطوين 

الكهرباء  �رشايط  بي�سحبوا  بعدين  يبقى.  رح  يلي  هو 

املمدوده جواُته، هون عند �سحب ال�رشايط، رح ين�ساف 

احلديد امل�سلح جوا، فيتم �سحبه �سوي �سوي، طبعا بعد 

هيك رح توقع اأجزاء من الباطون حلال، بيفقد اآجزاء منه، 

هل نقول انو بي�سري طلل، اأطالل؟

هل النا�س رح تعمل متل ما �سار بعام ٢٠٠٠ وقت   

ان�سحبت ا�رشائيل، من جنوب لبنان؟ بتذّكر كتري منيح 

كيف هجمت النا�س ب�سكل احتفايل عنفي ه�ستريي على 

ال�رشائيلي واجتاحت  اجلي�س  قبل  املرتوكة من  املواقع 

معتقل  حتى  �سئ.  كل  طريقها  يف  اخذت  املواقع،  هذه 

النا�س حمتفلًة  اخليام مل يزمط من هيدا الطق�س، فاتت 

اغرا�س  من  تاخذو  فيها  �سي  كل  واخذت  مه�سرته 

املعتقلني املحررين اأنف�سهم.
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بهيدا  �ساهمت  �سخ�سيا  انا  حتى  انو  هون  بعرتف   

ال�سئ، دخلت م�س م�سّدق انو انا باملعتقل يلي �سمعت 

ق�س�س كتريه عنو، اخذتني ن�سوة اللحظة، اندجمت مع 

النا�س ومع اله�سترييا، فاأخذت اول �سي وقعت يدي عليه 

باحدى الزنازين، يّلي كانت بعدا بتفّح بريحة املعتقلني، 

فما كان �رشلو مارق �ساعات على حتريرهم حتى ِف�سيت 

العنا�رش  بع�س  ان  اظن  غرا�سن.  كل  من  زنازينهن 

احلزبية حاولت متنع العامل من انو ياخذوا غرا�س واإ�سيا، 

ي 
ّ
خب عم  حايل  لقيت  نف�سي  انا  الوان،  فات  كان  ب�س 

قطعة قما�س مزخرفه اخذتها من حتت �رشير وحدى من 

وانتبهت  وعيت  بعدين  ثيابي،  بني  وخبيتها  الزنزانات  

بع�س  على  خ 
ّ
�رش فبّل�ست  بت�سري،  عم  يلي  للكارثه 

ال�سباب يلي كانو عم ياخذو غرا�س املعتقلني، للذكرى 

طبعا: »ان هذا خطاأ كبري يا جهلة، كل �سي لزم ي�سلو 

مطرحو متل ما تركوهن، مبكانه، انو هيدا م�س من حقنا، 

اقولهن  عم  انا  بعد«.  فيما  وملتحف  للذكرى  يبقوا  لزم 

كل هيدا ال�سي ب�س عم ببعد عنهم، ويدي عم بت�سد على 

قطعة القما�س امل�رشوقة. 

لأ ما ح ي�سري كل هيدا ال�سي. والنا�س م�س رح تدّمر   

ن�سب ما بريمز اىل �سخ�س بعينه او دكتاتور لتنتقم من 

متثاله، وهيدا م�س موقع ا�رشائيلي مهجور. ب�س مع الزمن 

اذا اجلهة ال�سيا�سية اأهملت هيدي العمال يلي نفذتها، 

نعم رح ياكلوا العامل �سوي �سوي، وبهدوء، ومتل ما كان 

الُن�سب  بو�سع هيدي  ر�سمي  افتتاح  احتفال ول  يف ل 

التذكاريه مبكانها، ما رح يتم الحتفال بتدمريها. 

هيك  بكون الطق�س ال�سطوري، الغيبة والوعد بالظهور،   

بالنقاذ، وال�سهاده والقدره على تف�سري الت�سحية، القربان 

النت�سار،  ت�سديق  عدم  النت�سار،  الطائفه،  اجل  من 

فلن�ستدعي ال�سطوره باأح�سنتها حتارب معنا، قبل حرب 

٢٠٠٦، م�س متل بعدو بجنوب لبنان. 

قلت له، وانت وين من كل هيدا ال�سي؟   

بالظهور،  موؤمن  كمان،  موؤمن  »انا  �سيكو:   
ّ
علي رد   

ال�ساحره.  باخلفة  اأعمل  انو  املوت  بحاول رغم كل هيدا 

رح  انا  بلكي  ال�سحر،  اخِلّفة،  بتحب  عم  بقى  ما  النا�س 

اأخفى  ال�ساحر  �ساعتها:  يقولو  رح  �سو  قريبا.  اأختفي 

نف�سه؟ هذه حيله تانيه من حيله؟ او انو ما حدا رح ينتبه 

انو ما عدت موجود ا�سال؟ �سكلو ال�سطورة بلعتنا كلنا. 

اخلدع  كل  اك�سف  لزم  كان  ميكن  بتعرف،  قلي،  بعدين 

كان  ميكن  العامل.  قدام  باحل�سينيه  وقفت  ملا  بعرفها  يلي 

لزم اتوقف عن انو اده�س الطفال ب�سحر خفيف، قبل 

ما يتج�سد ع�سقهم الطفويل فيما بعد بقتال رح يخّليهن 

ياآمنوا باآنو املالئكه عم بتقاتل معهن«.

جتميد حلظة االنت�شار؟

طيب لزم اعرتف اخريا انو املوقف من م�رشوع �سيا�سي 

اديولوجي عم بيفر�س �سيطرته الب�رشيه بهيدا ال�سكل، 

كني، ما تفاجئت فيه، ما تفاجئت، من منطلق املمكن، 
ّ
لب

�رشت متاأقلم مع فكرة املمكن، ممكن وفيهن يعملو يلي 

بدن ياه . ا�سال �سو العرتا�س يلي انا حاملو، لي�س؟ انو 

�سي،  بيعني  ما  هيدا  بيتبعوا؟  �سي  وكل  باجلغرافيا  تغري 

على  اعرتا�س  الهجني؟  الفني  ال�سكل  على  اعرتا�س 

امل�رشوع ال�سيا�سي الديني من ا�سا�سه وحماولة تفكيكيه؟ 

م�س  حملو؟  يحل  �سي  ليجي  بيختفي  عم  ال�ساحر  انو 

كتري دقيق. او انو »املمكن« اثارة ا�سئله حول »ال�سائد«، 

هل انا �سد ال�سائد من منطلق ال�سيطره، �سيطرة الفكر 

الطائفي،  ال�سيا�سي  بامل�رشوع  ال�سائد  انو  ام  الواحد؟ 

اثار ف�سويل مبحاولته الفنيه اذا فينا نقول، يعني حماولة 

احاطت اخلطاب التعبوي ال�سيا�سي بلغة فنيه جديده عم 

تتطور بطريقه م�س �سائده. 

ر�سم  طريقه  وماألوف  مفهوم  كان  قريب  وقت  حلد   

الت�سخيم  املنا�سبات،  يف  الدينيه  مات 
ّ

املج�س ال�سهداء، 

هيدي  كل  وانعكا�س  وتنظيمها  ال�سعائر  ممار�سه  يف 

املمار�سات �سعبيا اىل حد خلق �سوق منّظم، كمجال�س 

كان  هذا  كل  خا�سه،  �رشكات  تتولها  التي  التعزيه 

انعكا�س اخلطاب ال�سائد واأعالئه، حتى ا�ستدعاء املالئكه 

للقتال جنبا اىل جنب، كان بعد تبلور ح�سور الأ�سطوره 

هو  هل  ن�ساأل،  فينا  وهون  ال�سائد،  تكري�س  اجل  من 

ا�ستدعاء من املا�سي ام من امل�ستقبل، ا�ستدعاء املالك من 

املا�سي مع �سيفه للمقاتله، اي ا�ستدعاء التاريخ، ب�سبب 

ا�ستدعاء  ام  الكارثة(،  )احلرب،  احلا�رشه  اللحظه  ولقوة 

من امل�ستقبل لن الكارثه هي بدايه اخلال�س املوعود.

بتجميد  الهو�س  هل  كل  اذًا  ملاذا  ال�سوؤال،  وهون   

بتمجيد حلظة النت�سار؟

هيك بكون الطقس االسطوري، الغيبة والوعد بالظهور، باالنقاذ، 
والشهــــــــــــــــــــــــاده والقدره على تفسيــــــــــــــــــــــــر
التضحية، القربان من اجل الطائفه، االنتصار، عدم تصديق االنتصار.
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ويتعّذر  رحمة  بال  العامل  يف  الأمور  جمريات  اأّن  يرى  اإّنه 

ن�ساطه  كل  يرتّكز  ذلك حت�سيل حا�سل.  فيعترب  تف�سريها. 

على الراهن: اأن يتدّبر اأمره، اأن يجد خمرجًا نحو مزيد من 

ر 
ّ
تتكر ومواقف  بظروف  مليئة  احلياة  اأن  لحظ  فقد  النور. 

حتى ت�سري ماألوفة، بالرغم من غرابتها. منذ الطفولة املبكرة، 

اأِلّف الأمثال والنكات والن�سائح وحَيل املهنة واملخاتالت، 

التي ت�سري اإىل اأحاجي احلياة اليومية املتكررة. ولذا يت�سّدى 

�س له. فنادرًا ما يرتبك. 
ّ
لها بِحَكٍم ا�ست�رشافية ملا يتعر

هذا بع�س من بدهيات احلكم ال�ست�رشافية التي اكت�سبها:  

العجيزة هي مركز اجل�سد الذكوري: اإنها حيث يجب   

عندما  عليه  تقع  ما  غالبًا  وهي  اأوًل  خ�سَمك  تركل  اأن 

يطرحونك اأر�سًا.

الن�ساء جي�ٌس اآخر. راِقب عيونهن قبل اأي �سيء اآخر.  

الأقوياء هم دومًا �سخام اجلثة ومتوّترون ع�سبيًا.  

ون اإّل اأ�سواتهم.
ّ
املب�رّشون ل يحب  

حتتاج  ما  حولنا  اخلا�سة  احلاجات  ذوي  من  يوجد   

عرباُتهم اإىل �رشطي �سري.

العناء  م�سارات  تف�سري  اأو  لت�سمية  الكلمات  تعوزنا   

اليومي واحلاجات غري امل�سبعة والرغبة املكبوتة.

معظم النا�س ل وقت لديهم لأنف�سهم مع اأنهم ل يدركون   

ذلك. اإنهم مالحقون في�ستلحقون حيواتهم ا�ستلحاقًا.

واأنت مثلهم، لن تكون لك قيمة اإّل اإذا وقفَت جانبًا،   

فجاأة  اأ�سحابك  يتوّقف  اإذذاك  للخارج،  عنقك  ومَدْدَت 

يكمن  الده�سة  هذه  �سمت  ويف  ده�سني.  اإليك  وينظرون 

كل الكالم الذي ميكن ت�سّوره يف اأي لغٍة اأّم. فقد اأن�ساأَت 

فجوَة اعرتاف.

املحرومني من كل �سيء  والن�ساء  الرجال  اإن �سفوف   

اأو من كل �سيء تقريبًا، ميكنهم اأن يوّفروا فجوة من حجم 

منا�سب لكي يختبئ فيه ولد ال�سايع.

اجلهاز اله�سمي غالبًا ما يكون خارج �سيطرتنا.  

على  عالمة  اإنها  الطق�س،  من  للوقاية  عة 
ّ
القب لي�ست   

املقام الجتماعي.

عندما ت�سقط �رشاويل الرجال ففي الأمر مذّلة، عندما   

ترتفع ف�ساطني الن�ساء فهذا اإ�رشاق.

يف عامل بال رحمة ميكن للع�سا اأن تكون رفيقًا.  

وثّمة بدهيات اأخرى ح�سب املكان اأو الظروف.   

لدخول معظم الأمكنة عليك اأن متلك النقود اأو الدليل   

على امتالكها.

ال�سالمل موجودة لنتزلج عليها.  

النوافذ موجودة لرمي الأ�سياء خارجها اأو لنت�سّلق اإىل   

داخل من خاللها.

ال�رشفات مواقع للزحف اأو لإنزال الأ�سياء منها.  

الطبيعة املتوّح�سة خمباأ.  

كل املطاردات دائرية.  

فتعامل  ناق�سة،  كل خطوة تخطوها قد تكون خطوة   

مع الأمر باأناقة حلرف الأنظار عن اخلراء املحتمل.

اأ�سياء من هذا القبيل كانت جزءًا من املعرفة الأمثولية   

لل�سبي ذي الع�رش �سنوات.

لأول مرة عمرك له رقمان – يت�سكع يف جنوب لندن،   

يف لمبث، مطلع القرن الع�رشين.

الرعاية  »موؤ�س�سات  يف  طفولته  معظم  ق�سى   

لالأطفال  مدر�سة  يف  ثم  معمل،  يف  اأوًل  الجتماعية«. 

اأّمه، وا�سمها هنة، التي كان �سديد التعّلق بها،  البائ�سني. 

مل تكن قادرة على الهتمام به. ق�ست معظم حياتها يف 

لندن من  للمجانني. كانت متحدرة من جنوب  م�ست�سفى 

بيئة من املوؤدين يف القاعات املو�سيقية.

املحرفات  مثل  الفقراء،  رعاية  موؤ�س�سات  كانت   

وهي  ال�سجون،  ت�سبه  املهجورين،  الأطفال  ومدر�سة 

حكوايت، روايئ،
كاتب مرسحي،
ناقد وراّسم.
آخر أعماله
»رسوم شخصية« 
.)2015(

جون برجر

اشريل تاشبلن وفن السقوط
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ل تزال ت�سبه ال�سجون، بطريقة تنظيمها وهند�ستها. 

يف  اأفّكر  وعندما  للـ»خا�رشين«.  اإ�سالحيات  اإنها 

ب�سور  اأفكر  ومعاناته،  �سنوات  الع�رش  ذي  ال�سبي 

زيتية لأحد اأ�سدقائي.

يف  حياته  ن�سف  من  اأكرث  ق�سى  كوان،  مي�سيل   

ل�رشقات  عليه  حمكومًا  الأربعني،  بلغ  اأن  اإىل  ال�سجن 

�سغرية. بداأ الت�سوير الزيتي وهو يف ال�سجن.

موا�سيع لوحاته حكايات جتري يف العامل اخلارجي   

لها �سجني. وال�سمة الأبرز لتلك 
ّ
، كما يراها ويتخي

ّ
احلر

فيها.  الظاهرة  املغفلة  واملواقع  الأمكنة  هي  اللوحات 

يح�سنون  حيوّيون،  والأبطال  املتخيلة  ال�سخ�سيات 

ال�سوارع  نوا�سي  اأنف�سهم ون�سطون، لكن  التعبري عن 

والآفاق  واملخارج،  واملداخل  ال�ساهقة،  والبنايات 

بال  جرداء،  ال�سخ�سيات،  تلك  نلقى  حيث  والأزّقة، 

ملحة  اأو  كان  اأينما  اأثر  ل  مبالية.  ول  حياة،  بال  هوية، 

للم�سة اأّم.

اخلارجي من خالل  العامل  اأمكنة يف  اإىل  ننظر  اإننا   

 وقا�ٍس لنافذة زنزانة �سجني.
ٌ
الزجاج ال�سفاف لكنه معتم

يكرب �سبي الع�رش �سنوات لي�سري مراهقًا ثم �سابًا   

ق�سري القامة، نحياًل جدًا، له عينان زرقاوان ثاقبتان. 

يبتكر  اإميائي  اأي�سًا  وهو  والغناء.  الرق�س  ميار�س  اإنه 

يديه  وحركات  وجهه،  مالمح  بني  معّقدة  حوارات 

 ول ينتمي اإىل 
ّ
احل�سا�ستني والهواء املحيط به، هواء ُحر

اأي مكان. املمّثل، ي�سري معّلمًا يف فّن الن�سل، ين�سل 

واخليبة.  الرتباك  من  جيب  بعد  جيب  من  ال�سحك 

جرداء،  ديكوراتها  لكن  فيها.  وميّثل  الأفالم  ُيخرج 

مغفلة، ول اأّم لها.

نت َمن اأق�سد، األي�س كذلك؟ 
ّ
اأّيها القارئ، عّلك خم  

اإنه �ساريل ت�سابلن، الولد ال�سايع، املت�سّكع.

ر »الهجوم على الذهب« العام 
ّ
عندما كان فريقه ي�سو  

١٩٢٣، كان نقا�س حاٍم يدور يف ال�ستوديوعن م�ساق 

الق�سة. وكانت ذبابة حترف انتباه احل�سور، فطلب ت�سابلن 

بغيظ اأن يوؤتى اإليه امل�رشب لالنق�سا�س عليها، ثم توقف 

الآخرون:  �ساأله  اإىل مكانه. عندما  امل�رشب  واأعاد  فجاأة 

ملاذا؟ تطّلع اإليهم وقال: »لي�ست هي الذبابة ذاتها«.

اآربكل،  رو�سكو  لحظ  الزمن،  من  عقد  منذ   

�ساريل  �سديقه  اأن  ت�سابلن،  الأثريعند  »القب�ساي« 

يف  الوحيد  �سك  بدون  وهو  متكامل،  هزيل  »عبقرّي 

زمانه ممن �سوف َيْذَكرهم القرُن املقبل«.

انق�سى القرن وتبنّي اأّن ما قاله اآربكل »ال�سمني« قد   

ًا خالل ذلك القرن، اقت�ساديًا 
ّ
 العامل كلي

ّ
حتّقق. لقد تغري

بناء  ومع  املحكية،  الأفالم  اخرتاع  مع  واجتماعيًا. 

ت ال�سينما. على اأّن اأفالم 
ّ

�رشح هوليوود اجلديدة، تغري

اأو  فكاهتها  اأو  فجائيتها  من  �سيئًا  تفقد  مل  ت�سابلن 

�سخريتها اأو اأَلقها. اأكرث من ذلك، تبدو دللتها اأقرب 

تعليق  اإنها  م�سى:  وقت  اأي  من  اإحلاحًا  واأكرث  اإلينا، 

حميم على القرن احلادي والع�رشين الذي نعي�س فيه.

كيف اأمكن ذلك؟ اأريد تقدمي مالحظتني متب�رّشتني.   

العامل  اإىل  احِلَكمية  ت�سابلن  بنظرة  الأوىل  تتعّلق 

ج، 
ّ
مهر هو  مبا  بعبقريته  والثانية  اأعاله،  املو�سوفة 

بعيد  حّد  اأبعد  اإىل  مدينة  العبقرية  هذه  اأّن  واملفارقة 

للبالوي التي عا�سها زمن الطفولة.

املالية  لراأ�سمالية  الكوين  القت�سادي  الطغيان  اإّن   

احلكومات  ت�ستخدم  التي  هذه،  اأيامنا  يف  امل�ساربة، 

ومثلما  العبيد،  اد 
ّ
قو هو  مبا  )و�سيا�سييها(  املحّلية 

ج املخّدرات التابع 
ّ
ت�ستخدم الإعالم العاملي مبا هو مرو

الربح  غري  له  اأوحد  هدف  ل  الذي  الطغيان  هذا  لها، 

حياة  ونط  نظرة  علينا  يفر�س  هوادة،  بال  والرتاكم 

النظرة  متقلقلني، ه�ّسنّي، بال رحمة وبال تف�سري. وهذه 

اإىل احلياة هي اأقرب الآن اإىل النظرة الأمثولية ل�سبي 

الزمن  يف  احلياة  كانته  مما  العامل  اإىل  �سنوات  الع�رش 

ر فيه �ساريل ت�سابلن اأفالمه.
ّ
الذي �سو

يف ال�سحافة اليوم تقرير عن اإيفو مورالي�س، رئي�س   

بوليفيا، الذي يتمّتع بقدر من ال�رشاحة وطيبة القلب، 

ية باأن يبداأوا 
ْ
يفيد باأنه اقرتح قانونًا جديدًا ي�سمح لل�سب

العمل عند بلوغهم العا�رشة من العمر. وقد با�رش نحو 

مليون من �سبيان بوليفيا العمل من اأجل امل�ساهمة يف 

تاأمني معي�سة اأهلهم. و�سوف مينحهم القانون حدًا اأدنى 

من احلماية القانونية.

منذ �ستة اأ�سهر، يف البحر املحيط بجزيرة لمبيدوزا   

وال�رشق  اأفريقيا  من  مهاجر   ٤٠٠ غرق  الإيطالية، 

املاء، وهم  اإىل  الأو�سط يف مركب غري �سالح لالإنزال 

اأمل  بطريقة غري �رشعية على  اأوروبا  يحاولون دخول 

احل�سول على عمل. على امتداد الكرة الأر�سية يوجد 

يبحثون  والأطفال  والن�ساء  الرجال  من  مليون   ٣٠٠

عن العمل يوؤّمن لهم احلد الأدنى من املعي�سة. مل يعد 

ع« فريدًا. »املَُت�سكِّ

يّت�سع  التف�سري  على  امل�ستع�سية  الأمور  حجم  اإّن   

اأّن �سيا�سات القرتاع العام فقدت  يومًا بعد يوم. ذلك 

لها  يعد  مل  الوطنيني  ال�سيا�سيني  خطابات  لأّن  معناها 
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القرارات  فعله.  ي�ستطيعون  مبا  ول  يفعلون  مبا  �سلة 

ر م�سائر عاملنا اليوم يّتخذها جميعًا 
ّ
الأ�سا�سية التي تقر

 
ٌ
كلَّها م�ساربون ماليون ووكالوؤهم، وهم بال اأ�سماء وبكم

»تعوزنا  �سنوات:  الع�رش  ابن  افرت�س  وكما  �سيا�سيًا. 

اليومية،  العناء  م�سرية  تف�سري  اأو  لت�سمية  الكلمات 

واحلاجات غري املُ�سبعة والرغبات املكبوتة«.

املرّقع  البايل  وزّيه  قا�سية.  احلياة  اأّن  ج 
ّ
املهر يدرك   

على  هزيل  تعليق  ذاته  بحّد  هو  املبهرجة  الألوان  ذو 

ج معتاٌد على اخل�رشان. اخل�رشان 
ّ
تعابريه الكئيبة. املهر

هو مقدمة العر�س الذي يقّدمه.

تكرارية  اأّنها  يف  ت�سابلن  اأفالم  زخم  يكمن   

ة، انت�سب على قدميه مبا هو 
ّ
ومت�ساعدة. كّلما �سقط مر

ورجٌل  ذاته  الرجل  هو  اجلديد  والرجل  جديد.  رجل 

 قدرة 
ّ
خمتلف عنه يف اآن معًا. بعد كل �سقطة يتبنّي اأّن �رش

ت�سابلن على اأّن البقاء على قدميه يكمن يف تعّدده. 

باأمله  ك 
ّ

يتم�س اأن  من  ميّكنه  الذي  ذاته  التعّدد  هو   

�س 
ّ
التايل مع اأنه معتاد اأن تتبّدد اآماله تكرارًا. اإّنه يتعر

ينتقل  عندما  وحتى  جاأ�س.  برباطة  املذّلة  تلو  للمذّلة 

اإىل الهجوم امل�ساّد، يفعل ذلك ب�سيء من الندم ولكن 

 مناعته، فهو منيٌع لدرجة 
ّ
بجراأة. فتلك اجلراأة هي �رش

ن�ست�سعر  اإذ  ونحن،  اخللود.  اأهل  من  اأنه  معها  يبدو 

يه 
ّ
ذلك اخللود يف حلبة »�سريك« اأحداثنا اخلائبة، نحي

بوا�سطة ال�سحك.

ال�سم  هو  ال�سحك  ت�سابلن  �ساريل  عامل  يف   

امل�ستعار للخلود.

يف  كان  عندما  لت�سابلن  فوتوغرافية  �سور  ة 
ّ
ثم  

فالحظت  يوم  ذات  اإليها  نظرت  الثمانني.  منت�سف 

ال�سبب.  اأعرف  لكني مل  األيف.  التعبري على وجهه  اأّن 

التعبري  الأمر.  عن  يت 
ّ
حتر لحقًا.  الفكرة  اإيّل  عادت 

على وجهه ي�سبه تعبريًا على وجه رامربانت يف اآخر 

�سورة ذاتية له: »�سورة ذاتية مبا اأنا فيل�سوف �ساحك اأو 

مبا اأنا دميقريت�س«.

د ممّثل هزيّل ل اأ�ساوي اأكرث من ِفل�س«، يقول، 
ّ
»اأنا جمر

»كل ما اأطلبه هو �سِحك النا�س«.

كلما سقط مرّة، انتصب على قدميه بما هو رجل جديد. والرجل 
الجديد هو الرجل ذاته ورجٌل مختلف عنه في آن معًا.
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يف »بيان من اأجل فن ثوري م�ستقّل« )١٩٣٨( الذي وّقعه 

تروت�سكي،  وليون  ريڤريا  ودييغو  بريتون  اأندريه  من  كّل 

يدين املوّقعون اخلطر الذي يتهّدد احل�سارة من قبل الفا�سية 

ا�ستباق  يف  ال�سوفياتي.  والحتاد  النازية  باأملانيا  جم�ّسدة 

الإنتاج  ظروف  ي�سفون  الثانية،  العاملية  احلرب  لندلع 

ظّل  يف  فنانني  تبعية  ويدينون  منحّطة،  اأنها  على  الفكري 

النظامني وتنّكرهم بالتايل ملبادئ الفن وقَيمه. ويرى موّقعو 

البيان اأّن كال النظامني ي�ستغل وفق اأ�سكال اجتماعية معادية 

فّخ  من  والفّن  الإن�سان  حترير  اإىل  احلاجة  هنا  من  للفرد. 

العلوم والفنون الربجوازي الذي ن�سبه هذان النظامان. يف 

معار�ستهم لل�ستالينية، يتعاهد بريتون وريڤريا وتروت�سكي 

على العمل من اأجل حترير الفن ومن اأجل قيام فّن يعمل 

ل�سالح الثورة ال�سرتاكية احلّقة. كتبوا يقولون:

»الفن احلق، الذي ل يكتفي باأن يقّدم منّوعات من ناذج   

جاهزة، واإّنا ي�رّش بدًل من ذلك على التعبري عن احلاجات 

ـ اإن الفّن احلّق هذا  اجلّوانية لالإن�سان ولالإن�سانية يف ع�رشهـ 

ل ي�ستطيع اإّل اأن يكون ثوريًا واإّل اأن يعمل من اأجل اإعادة 

التكوين ال�ساملة واجلذرية للمجتمع. وهذا هو واجبه، على 

التي  القيود  الفكري من  اأجل تخلي�س الإنتاج  الأقّل من 

رى التي  تكّبله، ومتكني الإن�سانية من اأن ترقى اإىل تلك الذُّ

وحدها  اأّن  ندرك  اإّننا  املا�سي.  يف  معزولون  عباقرة  بلغها 

الثورة ال�سرتاكية هي القادرة على متهيد الطريق من اأجل 

.
١
ثقافة جديدة«

ة يف الفن
ّ
النزعة االأهلي

راأى موّقعو البيان الثالثة اإىل اأّن الفّن احلّق هو بال�رشورة 

ثورّي لأّنه ميّكن الإن�سان والفن معًا من النعتاق من القيود 

على  البريقراطية  وال�سرتاكية  الراأ�سمالية  فر�ستها  التي 

قدوم  اإعالن  على  قادر  راأيهم،  يف  احلق،  فالفن  املجتمع. 

ا�ستخدام  اإىل  انحازوا  بنائه. وقد  امل�ستقبل واإعادة  جمتمع 

اأجل  من  كاأداتني  معًا  وال�سرتاكية  احلديثة  التكنولوجيا 

ا�ستخدام  اإ�ساءة  اأدانوا  فيما  الإن�سانّية،  انعتاق  حتقيق 

الن�سخة  طريق  )عن  ال�سوفياتي  الحتاد  يف  وتلك  هذه 

واملجتمع  ال�سرتاكية  من  ال�ستالينية  اأو  »البريقراطية« 

املنحّط الذي اأن�ساأته( .

احلديثة  للتكنولوجيا  املزدوج  احلد  هذا  يكون  �سوف   

مركزّيًا يف  مو�سوعًا  ــ  معًا  اإخ�ساع وحترير  اأداة  هو  مبا  ــ 

جدارّيات دييغو ريڤريا ابتداًء من ع�رشينيات القرن املا�سي. 

نط  النقا�سات حول  اإطار  اجلدارّيات يف  تلك  ن�ساأت  فقد 

احلداثوية املمّيز ملا يجب اأن تكونه املك�سيك بعد الثورة. فقد 

�سّمن ريڤريا جدارياته روايته اخلا�سة عن النزعة الأهلية 

وال�سيا�سي  والثقايف  الفكري  التيار  وهي   ،indigenismo

الأهلية  الثقافات  اإحياء  يرّكز على  الذي  والأنرثوبولوجي 

ال�سكان  لن�سواء  حتقيقًا  الوطنّية.  الدولة  يف  ودجمها 

الأ�سليني يف ظّل �سلطة الدولة الوطنّية، جرى متجيد الثقافة 

برامج  خالل  من  الوطن  تاريخ  من  جزء  هي  مبا  الأهلية 

واملوؤ�س�سات  والثقافة  الرتبية  جمالت  يف  متنّوعة  ر�سمية 

وال�سيا�سات. وكما �سوف نرى لحقًا، �سوف يقّدم ريڤريا، 

روؤية  الراأ�سمالية،  نقد  وعلى  ال�سرتاكية  املُُثل  على  بناًء 

للنزعة الأهلية بديلة عن تلك التي تعر�سها الدولة مبثل ما 

هي بديلة عن ال�سرتاكية ال�سوفياتية. ومع اأن هذه ال�رشدّية 

حّولت  فقد  عدة،  تناق�سات  مع  تتعاطى  كانت  الب�رشية، 

نتاج ريڤريا الفّني نتاجًا ثوريًا يقارب ما اعتربه هو وبريتون 

وتروت�سكي »الفّن احلّق« يف بيانهم.

ُولد دييغو ريڤريا يف ٨ كانون الأول/ دي�سمرب ١٨٧٦   

ا�ستثنائية  موؤهالت  عن  مبّكر  عمر  منذ  ومّن  غواناغاتو،  يف 

العا�سمة  اإىل  اأ�رشته  انتقلت  وعندما  والت�سوير.  الر�سم  يف 

�سان كارلو�س  اأكادميية  اإىل  دييغو  انت�سب  العا�رشة،  وهو يف 

كاتبة ومرتمجة، 
المكسيك، حائزة عىل 
دكتوراه من
جامعة تورنتو عن 
»جان لوك غودار
والقضية الفلسطينية«.

إيرمغالد أملهايزن

الزنعة األهلية واالشرتاكية
يف أعمال دييغو ريڤريا

متوافر على   ١

مواقع التوا�سل 

الجتماعي. انظر

https://www.  

marxists.org/

subject/art/lit_crit/

works/rivera/

manifesto.htm
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�سانتياغو  اأمثال  بارزين  ر�سامني  يّد  على  ودر�س  للفنون، 

ريبول واأندريا�س ريو�س وجو�سي ماريا ڤيال�سكو وجو�سي 

احلّفار  اإىل  اأي�سًا  ف 
ّ
تعر ال�سنوات  تلك  ويف  پينا.  �سالومي 

جو�سي غواديلوبي پو�سادا الذي �سوف يكون له تاأثري كبري 

على اأعماله. وبعد �ست �سنوات من الدر�س يف اأكادميية �سان 

التي  الفوتغرافية  �سبه  الواقعية  على  ريڤريا  د 
ّ
متر كارلو�س، 

تطبع اأ�سلوب اأكادمييات الفنون وبداأ العمل على نحو م�ستقّل.

يف العام ١٩٠٧ ح�سل دييغو على منحة درا�سية يف   

بني  عا�س   
ّ
ثم باإ�سبانيا،  مدريد  يف  فرناندو  �سان  اأكادميّية 

الأ�ساليب  من  متّكن  حيث  باري�س،  يف  و١٩٢٠   ١٩١١

الطليعية. مل يكتِف بالتكعيبية، فدر�س فن ر�سم »الفري�سكو« 

 .١٩٢١ العام  يف  املك�سيك  اإىل  يعود  اأن  قبل  اإيطاليا  يف 

وبعد �سنة من ذلك، �سوف ينّفذ جدارّيته الأوىل يف مدّرج 

بوليڤار يف املدر�سة الوطنية العليا.

وعنوانها   ١٩١٥ العام  اإىل  الأوىل  لوحته  تعود   

»م�سهد زاباتي�ستي: املغاِور« املعّلقة يف املتحف الوطني يف 

املك�سيكية  الثورة  من  م�ستوحاة  اإنها  العا�سمة.  مك�سيكو 

اأ�سا�ّسيني من �رشدّية  وتت�سّمن عن�رشين   ١٩١٠-١٩٢٠

ريڤريا الثورية: ال�سرتاكية والنزعة الأهلية. كانت ال�سيغة 

املك�سيكية من النزعة الأهلية من تنظري املدير العام لوزارة 

التعليم حينها جو�سي ڤا�سكون�سيلو�س الذي �ساغ م�سطلح 

من  طبقيًا  ل  مهجنًا  مثاًل  يج�ّسد  الذي  الكوين«  »الِعرق 

اأّن فكرة الِعرق الكوين تنطوي على  الوحدة الإثنية. على 

 عن نظرة جوهرية متزج النزعة 
ّ
م�سمرات عرقية اآرّية، تنم

العرقية وال�ستعالء الأبوي جتاه �سكان املك�سيك الأ�سليني. 

باملقارنة، كان ت�سوير ريڤريا للقيم الأهلية بعيدًا كّل البعد 

اإىل  الأخري  هذا  يتحّول  حيث  ڤا�سكون�سيلو،  تعريف  عن 

يج�ّسد  املا�سي.  القرن  ثالثينيات  من  ابتداًء  نّقاده  اأق�سى 

»امل�سهد الزاباتي�ستي« رواية ريڤريا البديلة للنزعة الأهلية. 

اإّنها توليفة قائمة على خدعة ب�رشية وعلى تاأويل ل�سورة 

كانت  زاپاتا  اإميليانو  الثوري  للقائد  �سهرية  فوتوغرافية 

�سائعة يف تلك الفرتة. يف هذه التوليفة التكعبيبة املزّورة، 

دمج ريڤريا م�سادر عابرٍة للثقافات لي�س من اأجل العودة 

زمنيات  بني  التوليف  اأجل  من  واإّنا  الأهلية،  اجلذور  اإىل 

يف  منبّثة  لي�ست  حتويلية،  اأهلية  نزعة  بوا�سطة  خمتلفة 

املا�سي واإّنا قائمة يف احلا�رش احلديث عينه.

لينني يف جدارية روكفلر

فيما بعد، �سوف ي�سّمن ريڤريا جدارياته روؤى مثالية تعود 

اأمريكا  وثقافة  الإ�سباين  الغزو  قبل  املك�سيك  ثقافة  اإىل 

الو�سطى. اعتمَد على املكت�سفات الأركيولوجية يف زمانه، 

ومعتقدات  واأ�ساطري  واآلهة  واأبطال  عمارة  ت�سوير  ليعيد 

جدارّياته  فتتعاي�س يف  التاريخية،  احلقبة  تلك  اإىل  عائدة 

�سور  مع  املمّجد  الأهلي  املك�سيك  ما�سي  من  م�ساهد 

فيقّدم  جديدة  قراءة  الإ�سباين  قبل  املا�سي  يقراأ  احلداثة، 

تاريخًا م�سرتكًا جلميع املك�سيكيني. جنمت عن ذلك مقارنة 

والراأ�سمايل  ال�سرتاكي  والركنني  املك�سيكي  الفالح  بني 

تظهر  والتكنولوجيا،  والعلوم  بالت�سنيع  املتمثلني  للتقّدم 

كّلها منف�سلة عن الواقع املعا�رش لل�سكان الأ�سليني.

»اخلليقة« )١٩٢٣( عنوان اأّول جدارية له مر�سومة يف   

وهي  العليا،  الوطنية  املدر�سة  يف  بوليڤار  �سيمون  مدرج 

والوطنية،  القومية  عن  زمنه  يف  جارية  نقا�ساٍت  ت�سّور 

ا�ستنقاذ  �سعبي، و�رشورة  هو  ملا  الأكادميي  العامل  واحتقار 

العامل قبل الإ�سباين وال�سالت القائمة مع الديانة والثقافة 

ڤا�سكو�سيلو�س  ينتقد  اأن  الأوروبية. ول عجب  وال�سناعة 

فيه  مبا  »مك�سيكية«  لي�ست  اأّنها  اعتبار  اجلدارية على  هذه 

ريڤريا  بداأ   ،١٩٢٤ نوفمرب   / الثاين  ت�رشين  يف  الكفاية. 

ي�سوعي  دير  وهي  ت�ساپنغو،  يف  الزراعة  كلية  يف  العمل 

القدمية.  والكني�سة  منه  الإداري  الق�سم  بتزيني  كّلف  قدمي، 

وكان الق�سد من اجلدارية اإحياء ذكرى توزيع الأر�س على 

الفالحني بعد الثورة، اأي عملية ثورية قيد التنفيذ، وبالتايل 

ت�سوير ريڤريا لال�سرتاكية يف الزراعة.

املثرية  جداريته  ريڤريا  دييغو  ر�سم  العام ١٩٣٠،  يف   

للجدل يف نيويورك. كان هو وزوجته فريدا كاهلو ع�سوين 

معتقداتهما  فّنهما  يف  يعك�سان  ال�سيوعي  احلزب  يف 

القت�سادية  الأزمة  و�سط   ،١٩٣٤ العام  يف  ال�سيا�سية. 

يف  جدارية  بر�سم  الفنان  روكفلر  اأ�رشة  كّلفت  الكربى، 

والذي جرى  �سنرت«،  الرئي�سة يف »روكفلر  البناية  مدخل 

ت�سّوره مبا هو عمارة ملجد اإجنازات الإن�سانية ومركز تبادل 

على  ي�سهد  اخلارجية  وللتجارة  وثقايّف  ومايّل  اقت�سادّي 

التزام اأ�رشة روكفلر بامل�سوؤولية الجتماعية. وكان املفرت�س 

اأن حتتّل جدارية ريڤريا »الإن�سان على مفرتق الطرق« تلك 

مدخل املركز. وكان ريڤريا قد زّين عّدة مباٍن ر�سمية يف 

مك�سيكو ونّظم معر�سًا فرديًا كبريًا يف متحف الفن احلديث 

جدران  على  بالت�سوير  وكّلف   ١٩٣١ العام  نيويورك  يف 

�ساحة احلديقة يف موؤ�س�سة ديرتويت للفنون.

يف تلك اجلدارية، �سّور ريڤريا قلب الوليات املتحدة   

والعمل  والآلة  لل�سناعة  مديح  ملحمة  هو  مبا  ال�سناعي 

ور�سم  الإن�سان.  ر 
ّ
وحتر الطبيعة  على  وال�سيطرة  الب�رشي 

الثوري  الثالوث  ريڤريا يف و�سط جدارية روكفلر �سنرت، 
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له  تكون  �سوف  )الذي  وعامل  وفاّلح  من جندي  املتكّون 

املنجل  حمل  يف  يت�ساركون  لينني(  وجه  مالمح  لحقًا 

يف  م�سرية  من  م�ساهد  اأي�سًا  اجلدارية  ويف  واملطرقة. 

لينني.  �ساحة مو�سكو احلمراء يرتاءى يف موؤخرتها مدفن 

و�سّور دييغو املعرفة العلمية واحلداثة من خالل الطائرات 

واأنابيب  املختربات  وجمهر  الفلكية  املرا�سد  ومناظري 

باخت�سار  هكذا  ال�سينما.  و�سا�سات  الكاثودية  الأ�سّعة 

�سّور ريڤريا اجلربوت ال�سناعي للوليات املتحدة.

بني  يختار  اأن  العامل  على  يقع  اجلدارية،  �رشدية  يف   

اأىل  الراأ�سمالية  تظهر  ال�سرتاكية،  اأو  الراأ�سمالية  طريقني: 

والأمرا�س  واخلراب  الف�ساد  ت�سّور  م�ساهد  يف  اليمني 

اأي�سًا،  اجلهة  تلك  ويف  والبطالة.  القت�سادية  والفوارق 

تتمّثل الراأ�سماليَة بوا�سطة اأملانيا النازية وانحطاط الأثرياء 

وعذاب امل�ستَغّلني وبالتظاهرات يف »وول �سرتيت« تقمعها 

حتت�سي  التي  الربجوازية  جانب  اإىل  اخلّيالة  ال�رشطة 

ال�سيوعي،  اجلانب  يف  اأّما  الربيدج.  وتلعب  ال�سمبانيا 

فتلقى الن�ساء الريا�سيات واجلماهري ال�سوفياتية املحت�سدة 

اللوحتني،  هاتني  وبني  احلمراء«.  »ال�ساحة  تظاهرات  يف 

العّمال  مع  اليدين  مت�سابك  لينني،  يتو�سطه  الثالوث  يبدو 

والأفريقيني الأمريكيني ومع جندي وفاّلح واأّم وزوج �ساب 

وممثلني اآخرين عن ال�سعب.

يف  والقمع  الأمريكية  الأفريقية  ال�سعوب  ر�سمه  يف   

دييغو  حتّدى  العليا،  الطبقات  وانحطاط  �سرتيت«  »وول 

اأفراد الأ�رشة التي كّلفته ر�سم اجلدارية وا�ستفّزهم، فطالبه 

روكفلر با�ستبدال وجه لينني بوجه �سخ�س جمهول، وحّجته 

عابري  ي�ستفّز  اجلدارية  يف  ال�سيوعي  القائد  وجود  اأّن 

ال�سبيل قرب العمارة. رف�س دييغو، فُدّمرت اجلدارية. اأثار 

ذلك �سجاًل حاّد ال�ستقطاب يدافع فيه البع�س عن الفنان 

الرقابة  فر�س  قبيل  من  اجلدارية  تدمري  اأّن  بحّجة  وعمله 

على الفن، فيما دافع اآخرون عن اأ�رشة روكفلر، وحّجتهم 

فيحّق  فردّي  ملك  على  قائم  خا�س  تكليٌف  اجلدارية  اأّن 

فريدا  عودة  عند  منه.  تتكّون  التي  املواّد  يدّمر  اأن  للمالك 

احلكومة  كّلفت  ذلك،  من  عام  بعد  املك�سيك  اإىل  ودييغو 

املك�سيكية الفنان باأن يعيد بناء اجلدارية يف »ق�رش الفنون« 

مبك�سيكو العا�سمة، حيث مل ٌترِث اجلدارية ردود الفعل ذاتها 

التي اأثارتها يف نيويورك، مركز الراأ�سمالية املالية.

تناق�شات احلداثة

يف اجلدارّيات التي ر�سمها بني ١٩٢٣ و١٩٢٨ يف وزارة 

من  بديلة  اأهلّية  لنزعة  روؤيًة  عّزز  قد  ريڤريا  كان  الرتبية، 

يف  فمثاًل،  التاريخي.  التطّور  يف  التفاوت  ت�سويره  خالل 

»�ساحة العمل« يف وزارة الرتبية، �سّور التقّدم الذي حمله 

جميعها  هذه  تظهر  ولكن  والتكولوجيا،  والعلوم  الت�سنيع 

وعلى  الأ�سلّيني.  لل�سكان  املعا�رش  الواقع  عن  منف�سلة 

ـ كما هي  الرغم من ذلك، فَم�ساهد العلوم الأوروبية احلديثةـ 

جم�ّسدة يف لوحة »الكيمياء« ــ تقابلها م�ساهد من الفكر 

القدمي، كما يف م�سهد »اجليولوجيا«. هكذا  قبل الإ�سباين 

العلوم،  لتاريخ  تعّددية  �ساملة  روؤية  املُ�ساهد  على  �س 
َ
ُتعر

اأي�سًا  مبا هو  واإّنا  اأوروبي فح�سب  تاريخ غري  مبا هو  لي�س 

اإجناٌز غري مكتمل للثقافتني الأوروبية وغري الأوروبية، ومبا 

هو جزء من م�سار اأو�سع من التطور التاريخي املتفاوت.

على الغرار ذاته، اأّلف ريڤريا يف العام ١٩٥٣ جدارية   

عنوانها  العا�سمة  مك�سيكو  يف  رازا  ل  م�ست�سفي  يف 

»تاريخ الطب يف املك�سيك: ال�سعب يطالب بعناية �سحية 

قبل  الطب  ريڤريا  يتناول  اجلدارية،  تلك  يف  اأف�سل«. 

هذه  تعرّب  الغربي.  الأوروبي  الطب  مع  بالتوازي  الإ�سباين 

اإذ  الب�رشية،  اللغة  تهجني يف  عن  للطب  التعددية  النظرة 

ي�سّور ريڤريا �سخو�سًا ممّا قبل احلقبة الإ�سبانية من اأمثال 

تالزولتيوول )اإلهة الذرة( م�ستخدمًا تقاليد ر�سم عائدة اإىل 

ع�رش النه�سة الأوروبي من اأجل توليد اأ�سكال واقعية. هذا 

حيث  املختلفة،  واملعارف  والأ�سكال  الأزمان  بني  التهجني 

هو  الآخر،  واحدهما  ويغّذي  املا�سي  مع  احلا�رش  يتعاي�س 

العام  املر�سومة  زاباتي�ستي«  »م�سهٌد  لوحة  ميّيز  ما  نف�سه 

١٩١٥ حيث ت�سهد هذه اجلدارية على تناق�سات احلداثة 

غري املحلولة: ابتعاد التكنولوجيا والعلوم عن الواقع الفعلي 

املا�سي  بني  معًا  والتنافر  والتعاي�س  الأ�سليني،  لل�سعوب 

التاريخي واحلا�رش، وطغيان البريوقراطية على ال�سرتاكية 

وف�سل نزوع هذه الأخرية اإىل الّت�ساق. فاإذا كانت النزعة 

الأهلية الر�سمية متّثل متجيدًا �سطحيًا للثقافة قبل الإ�سبانية، 

اإ�سباين  فاإن ريڤريا، يف نقلة جذرية، يقّدم لنا ما�سيًا قبل 

مت�سابكًا مع ق�سايا الِعرق والطبقة، مبثل ما ي�سّور لنا �سورة 

بعد  بواقع املك�سيك  امل�ستقبل خم�سو�سة  ممّيزة ل�سرتاكية 

احلقبة الكولونيالية.

يقول ريڤريا يف مقابلة مع جملة »اآموتا« البريوڤية:  

»لي�س الفنان الثوري مببدع روائع فنية يثري ال�ستهزاء   

وهو   ]...[ الطليعة  مقاتلي  من  مقاتل  هو  بل  التمجيد  اأو 

اأحيانًا مقاتل ِغواري بال�سالح ]...[ اإّن الفنان يكون ثوريًا 

اأو ل يكون ]...[ وال�سغف الطاغي عنده يف زمننا احلا�رش 

التطلعات  مع  يلتقي  اأن  يجب  ــ  اآخر  زمن  اأي  كما يف  ــ 

امل�سرتكة للجماهري ال�سعبية«.
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هذا  كان  متوتوا«.  باأن  اآمركم  بل  تقاتلوا  باأن  اآمركم  ل  »اإين 

ذلك  لقواته يف  كمال  م�سطفى  قاله  ما  وهو  الع�رش.  مزاج 

اليوم احلا�سم من معركة امل�سائق )الدردنيل( يف ٢٥ ني�سان 

بلغ  تركيا.  م�سري  يغرّي  �سوف  القول  هذا   .١٩١٥ اأبريل   /

لكنهم  جندي.  األف   ٢٥٣ القتلى  العثمانيني  اجلنود  عدد 

وانتهت  اأ�سهر  ت�سعة  قرابة  ا�ستمرت  التي  املعركة  ك�سبوا 

الربيطانيني مع حلفائهم  اأف�سلت حماولة  لقد  كاملة.  بهزمية 

الأ�سرتاليني والنيوزيالنديني الو�سول اإىل ا�سطنبول.

امل�ساة  لواء  قائُد  الأبطال  م�ساف  اإىل  ارتقى  وهكذا   

باأن  اآمركم  بل  تقاتلوا  باأن  اآمركم  »ل�ست  قال  الذي   ٥٧

متوتوا. بعد قليل �سوف تاأتي وحدات جديدة و�سباط جدد 

وياأخذون اأماكنهم«.

العثمانية،  ال�سلطنة  يف  اأركان  �سابط  كان  الذي  اأبي،   

فخذه  يف  اأ�سيب  وقد  املعركة  تلك  يف  قياديًا  دورًا  مار�س 

وموؤخرة الراأ�س. و�سوف اأعود اإىل هذه احلادثة.

اعتقاالت يف �شفوف االأرمن

ق�ست مفارقة �ساخرة كبرية يف واقع اأن ٢٥ ني�سان/ اأبريل 

١٩١٥، يوم بداية »معركة امل�سائق« الكربى، كانت �رشطة 

ورمبا  نفيهم  بق�سد  اأرمني  وجيه  مائتي  تعتقل  اإ�سطنبول 

اإثارة  من  متنع  ل  لكنها  جدًا،  معروفة  الق�سة  ت�سفيتهم. 

ال�سوؤال: ما الذي اأّدى اإىل حملة العتقالت هذه؟

يقت�سي اجلواب اأن نقوم برحلة اإىل وراء. فلنعد اإىل العام   

١٨٢١، قبل مئة عام بال�سبط من تفكيك ال�سلطنة العثمانية 

العام ١٩٢١.

والغريب  ا�ستقاللها.  اليونان  نالت   ،١٨٢١ العام  يف   

اأن غزوات نابليون، وحلمه الإمرباطوري، اأطلقا يف اأوروبا 

و�سعوب  اأمم  من  مكّونة  تدمري جمموعات كربى  رغبة يف 

العثمانية  ال�سلطنة  يف  �رشخ  اأول  حدث  خمتلفة.  واأوطان 

حلظة وفاة نابليون، يف جنوب البلقان، يف اآخر موقع حيث 

كانت اللغة اليونانية ل تزال هي اللغة القومية بعد �سقوط 

الإمرباطورية البيزنطية.

القرن التا�سع ع�رش قرن غريب. بداأت خالله اإمرباطوريات   

الداخل تنهار ببطء ولكن بثقة، فيما اإمرباطوريات اخلارج، 

الفرن�سيون  يوؤ�س�سها  الكولونيالية،  الإمرباطوريات 

اأفريقيا  عموم  والبلجيكيون يف  والهولنديون  والربيطانيون 

كلها.  فيها  نقول  ل  حتى  اآ�سيا  من  جدًا  كبرية  اأجزاء  ويف 

ويف  ثانية  جهة  من  وتلقى  جهة،  من  حترر  حركات  فتلقى 

الآن ذاته �سعوبًا اأخرى يجري اإخ�ساعها بق�سوة.

يف ما يتعلق ب�سعوب ال�سلطنة العثمانية، والأرمن منهم   

العام  يف  جديدة.  اأوروبية  قوة  ُنربز  اأن  يجب  خ�سو�سًا، 

١٨٧٧، غزت رو�سيا تركيا عرب حدود القفقاز، وهناك كان 

الأرمن  يقف  مل  الأرمن.  ال�سكان  من  الأكرب  الق�سم  يوجد 

اإىل جانب الرو�س ظّنًا منهم اأنهم بذلك �سوف يك�سبون بلدًا 

م�ستقاًل. طبعا كانت توجد قرى تركية ويونانية يف املناطق 

ذات الأكرثية الأرمنية. خالل تلك احلرب ١٨٧٧-٧٨ كان 

القمع الرتكي وح�سيًا. وكان ال�سي�سان والأكراد يف ال�سفوف 

الأمامية من قوى القمع الذي جرى على نطاق وا�سع جدًا. 

اأن الكلمة مل  اأهلية، مع  اإن ما كان يجري كان حربًا  واأقول 

تلفظ حينها، واحلروب الأهلية كا�سحة بالن�سبة اإىل ال�سكان.

خلطر  اإ�سطنبول  يف  العثمانية  ال�سلطة  �سْت 
ّ
تعر هكذا   

امل�سممة  الأوروبية  القوى  ال�سنوات:  امتداد  على  مزدوج 

اأقلياته،  دفع  يف  خ�سو�سًا  العثمانية،  ال�سلطنة  تدمري  على 

امل�سلحة،  الثورة  اإىل  كذلك،  العربي  والعامل  داخله،  »الأمم« 

جمموعة  يف  اخلطر  متّثل  اأخرى،  جهة  ومن  جهة.  من  هذا 

من ال�سباط الذين راحوا يطالبون باإجراءات جذرية، وهم 

�سباط »تركيا الفتاة«. 

موقفًا  اتخذت  قد  الفتاة«  »تركيا  تكن  مل  البداية،  يف   

عن هناية السلطنة العثمانية
فصل من سرية

إتيل عدنان

روائية واشعرة وراسمة 
ومؤلفة مرسحية من 
سورية ولبنان. من 
أعمالها المرتمجة إىل 
العربية »السّت ماري 
روز«، »سفر الرؤيا 
العريب«، »مدن وناسء: 
راسئل إىل فواز«، 
»قصائد الزيزفون«، 
»باريس عندما تكون 
عارية«، »يف قلب قلب 
مدينة أخرى«.
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معاديًا لل�سلطان بذاته. كانوا يريدون حتديث تركيا والتعاون 

مع م�سيحيي ال�سلطنة لتفعيل الأمور. يف العام ١٩٠٥ اأن�ساأ 

م�سطفى كمال جمعية »الوطن واحلرية«، لكنها كانت اأكرث 

انقالب  قام  ال�سلطان.  اإ�سقاط  ب�رشورة  نادت  اإذ  جذرية 

»تركيا الفتاة« العام ١٩٠٨، وان�سم كمال اإىل قيادة اأركان 

بني  حرب  اندلعت  التايل  العام  ويف   .١٩١١ يف  اجلي�س 

تركيا من جهة وحتالف مونتي نيغرو وبالد ال�رشب والبلغار 

واليونان من جهة اأخرى. اأخريًا، قاوم الأتراك واأمكن حتقيق 

نوع من ال�سالم.

اأبي، زميل اأتاتورك

اأريد اأن اأحتّدث هنا عن حياة اأبي لأنها وثيقة ال�سلة بتلك 

يف  اأبي  ولد  الآونة.  هذه  يف  اهتمامي  تثري  التي  الفرتة 

م�سطفى  فيه  ولد  الذي  ذاته  العام   ،١٨٨٠ العام  دم�سق 

كمال. يقول بع�س املوؤرخني ب�سدد هذا الأخري اإنه ولد يف 

ت�رشين الثاين / نوفمرب ١٨٨٠ واآخرون يف العام ١٨٨١. 

اأبي  در�س  الإ�سالمي،  العامل  يف  الفتية  جميع  مثل  ومثله 

يف »الكّتاب« اإىل بلوغه الثانية ع�رشة. كانت اأ�رشته متتهن 

الع�سكرية. والده يف اجلي�س لكنه تويف عندما كان اأبي يف 

اخلام�سة و�سقيقته يف الثانية. لكن اجلد كان له ثالثة اأولد 

اأبي غري الأ�سقاء  وابنتان من زواج �سابق وكان كل اخوة 

�سباطًا عثمانيني من اأم قوقازية.

اأن  وقرر  اأمه  اإرادة  اأبي  خالف  ع�رشة،  الثانية  �سن  يف   

التمهيدية  املدر�سة  اإىل  لالن�سمام  اإ�سطنبول  اإىل  يذهب 

 من دم�سق اإىل اإ�سطنبول، عابرًا 
ّ
للكّلية احلربية. يروي اأنه فر

كل اأرا�سي الأنا�سول. ويف اإ�سطنبول ق�سد عمه الذي كان 

على راأ�س الإدارة يف تلك الكلية.

لكن  ال�سامتني.  من  كان  كثريًا.  يتكّلم  اأبي  يكن  مل   

الغريب اأنه كان يتحدث كثريًا عن اأتاتورك. يقول اإنهما كانا 

جا مالزمني �سابني يف العام ذاته. و�رشعان 
ّ
طالبني معًا وتخر

قد  الإيطاليون  كان  القتال.  يف  الأوىل  جتربتهما  حانت  ما 

هاجموا ال�سلطنة يف ليبيا، فاأُر�سل اأتاتورك اإىل طربق واأبي 

كذلك. كان ذلك يف العام ١٩١٢ بعدما كان قد اأر�سل اإىل 

القد�س. ذات يوم، يف قدي�سة القيامة تفكك م�سمار و�سقطت 

اأيقونة من على جدار. اختلفت ال�سلطات الدينية امل�سوؤولة 

اأبي  اأبلغ  عندما  امل�سكلة.  يحل  �سوف  من  على  املوقع  عن 

بالأمر، ق�سد املكان واأخذ مطرقة واأعاد تعليق الأيقونة على 

اجلدار. مل يكن ملُ�سلم احلق اأ�ساًل بدخول الكني�سة ال�سهرية، 

فتقرر نقله تاأديبيًا اإىل موقع بعيد يف اجلزيرة العربية.

اأبي  اكت�سف  العربية،  اجلزيرة  غرب  احلجاز،  يف   

وعن  فيها  خميماته  عن  يتحّدث  كان  ما  غالبًا  ال�سحراء. 

اأنوارها. واأكرث ما اأثار اهتمامه انتقال كثبان الرمان من موقع 

فاإذا  التالل وي�ستيقظ  واأمامه �سل�سلة من  املرء  لآخر. »ينام 

اآخرى!«. ووقع حادث موؤ�سف جعله يغادر  اأمام �سل�سلة  هو 

املكان من جديد. اتهم ابن �سيخ قبيلة بالكذب، وتلك اإهانة 

له  قال  الفجر.  عند  �رشيعًا  يغادر  باأن  ال�سيخ  طالبه  كربى. 

»اأنت حتت حمايتي ول اأ�ستطيع اأن اوؤذيك، ولكن اإذا قب�س 

ركب  حتفك«.  تلقى  ف�سوف  املخّيم  خارج  رجايل  عليك 

 نحو ال�سمال حتى و�سل 
ّ
ح�سانه عند انبالج ال�سباح وفر

اإىل املحمية الع�سكرية التالية على طريق دم�سق.

لعله عند انتهاء تعليمه بني ١٩١٠ و١٩١٢، تزّوج اأبي   

يف دم�سق امراأة �سابة ا�سمها لطيفة وولد له منها ثالثة اأبناء: 

ع�ساف  فهو  ا�سمه  اأما  الدين.  وبرهان  ون�سي�سة  �سميحة 

قدري وكان ي�سمى قدري بك. ملا قرر الفرن�سيون ت�سجيل 

نفو�س املواطنني يف لبنان يف العام ١٩٣٢، وطالبوهم باأن 

يتخذوا لأنف�سهم اأ�سماء عائلية، اأ�ساف اأبي ا�سم اأبيه عدنان 

اإىل ا�سمه.

عندما انق�سمت جماعة »تركيا الفتاة«، وجّل اأع�سائها   

من زمالء الدرا�سة، حْول بع�س الأمور مثل النزعة الأملانية 

ومبداأ  وفرن�سا،  اإنكلرتا  اإىل  كمال  واجنذاب  با�سا  اأنور  لدى 

الدولة الوطنية، كان اأبي يتمنى حتقيق اإ�سالحات، لكنه كان 

معجبًا باجلرنالت الأملان الذين كانوا ُيعّدون ملعركة الدفاع 

اإ�سطنبول. وكان على �سلة وثيقة  اأي حماية  عن امل�سائق، 

بكمال وقد �سارك يف حمالت ليبيا وبلغاريا وغاليبويل. مل 

كل  م�سدر  اإليه  بالن�سبة  بريطانيا  كانت  عربيًا.  قوميًا  يكن 

م�سائب ال�سلطنة.

يف بداية العام ١٩١٤، اأو نهاية ١٩١٣، التقى والدي   

باأمي، يونانية من اإزمري ت�سغره بنحو ١٨ �سنة ومن اأ�رشة 

نادرة  املختلطة  الزيجات  وكانت  تزوجها،  ما.  نوعا  فقرية 

جدًا يف تلك الأيام. لحقًا، واأنا طفلة يف بريوت، �سمعُت 

اإ�سطنبول،  اأنها ق�ست �سنوات �سعيدة معه عندما كانا يف 

ومغنيات  مغّنني  وي�ساحبان  الغناء،  املقاهي حيث  يرتادان 

من امل�سهورين. 

 عندما اعتَقل اليونانيني يف مع�سكرات ملنعهم من الن�سمام 

اإىل اجلي�س اليوناين املحت�سد يف اأوروبا ق�سد ال�سيطرة على 

الثالثة  اأمي  اأ�سقاء  اإ�سكان  اأبي على  اإزمري وال�ساحل، عمل 

عندنا ولكن بـ»تكتم«، وتوىّل تاأمني حاجات اأ�رشهم.

املقاطعات  اجتياح  رو�سيا  حاولْت   ١٨٧٧ العام  يف   

الواقعة �رشقي تركيا. وعندما اندلعت احلرب العام ١٩١٤، 

بني فرن�سا واإنكلرتا من جهة واأملانيا وتركيا من جهة اأخرى، 
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املقاطعات  اأرمن  فان�سم  تركيا  على  احلرب  الرو�س  اأعلن 

والرو�س  الربيطانيني  من  الت�سجيع  وتلّقوا  اإليهم.  ال�رشقية 

تركيا.  �سد  حترير  حرب  �سموها  ع�سابات  حرب  ف�سّنوا 

كان ذلك فعل خيانة يف نظر الأتراك، وانطلقت حملة القمع 

الأوىل للجي�س الرتكي. تلى ذلك معارك اأخرى، اإحداها يف 

الأرمني  الفوج  كان  حيث  وداخلها،  اأ�سنة،  حول  كيليكيا 

يقاتل مع القوات الفرن�سية. من هنا بات الو�سع يف ال�سلطنة 

اأّن الربيطانيني كانت لهم  كلها غري قابل للتوّقع اإىل درجة 

اأربع خطط خمتلفة يف نهاية احلرب العاملية الأوىل. حماولة 

العام ١٩١٧  انتهت  القوقاز  الرو�سي عن طريق  الجتياح 

الأتراك  مع  معاهدة  لينني  وّقع  ثم  البل�سفية.  الثورة  قيام  مع 

اأرمن املناطق ال�رشقية  لوقف احلرب على تلك اجلبهة فوقع 

وال�سمالية يف الفخ. وا�ستمرت معركتهم �سد الأتراك، التي 

�سهم عليها الربيطانيون، ل�سنتني اإ�سافيتني.
ّ
حر

لويد جورج وتق�شيم تركيا

لويد  الربيطاين  الوزراء  لرئي�س  الأثرية  اخلطة  اإىل  عودة 

اأنه يجب  قرر  النجاح قط.  التي مل يحالفها  جورج، اخلطة 

تق�سيم تركيا كما نعرفها الآن، فيعطى ال�ساحل املتو�سطي اإىل 

التي قرر منحها لإيطاليا. وتكون  اليونانيني، خال �سيلي�سيا 

اإ�سطنبول وجوارها من ن�سيب رو�سيا، ومتَنح الأرا�سي على 

البحر الأ�سود و�سوًل اإىل القوقاز اإىل الأرمن، وتبقى اأنقرة 

ومنطقتها تركية!

�سمال  يف  الأرمن  على  هجومًا  كمال  �سن  عليه،  بناء   

�س الأرمن 
ّ
البالد على مدى �سنتي ١٩١٥-١٩١٦. وقد تعر

يف  الربيطانيون.  عنهم  تخّلى  بعدما  قا�سية  قمع  حلمالت 

ال�سلطنة  هزمية  عن  اأعلن   ،١٩١٨ اأكتوبر  الأول/  ت�رشين 

ال�ساد�س  حممد  ال�سلطان  وّقع  التايل  العام  ويف  العثمانية، 

اأما  معاهدة �رّشية ت�سع ال�سلطنة حتت النتداب الربيطاين. 

على الأر�س فلم تكن الأمور قد ح�سمت على الإطالق.

املناو�سات  من  فرتة  بعد   ،١٩٢٠ /�سبتمرب  اأيلول  يف   

اجلرنال  من  كمال  طلب  واأرمن،  اأتراك  بني  املتوا�سلة 

اأن  ومع  تركيا«.  حدود  خارج  الأرمن  »تهجري  كارابكري 

نوفمرب  الثاين/  ت�رشين  يف  �سالم  معاهدة  وّقعوا  الأرمن 

واجلنوب  ال�رشق  �سكان  حاول  غوروري،  يف   ،١٩٢٠

اإىل �سورية  الفرار. و�سارت قوافل من املهجرين  ال�رشقي 

ولبنان م�سيًا على الأقدام.

هنا ميكننا رواية ق�ستني.  

بعد  واأنا  املا�سي،  القرن  من  الثالثينيات  مطلع  يف   

طفلة، التقيت يف قرية بعبدات اللبنانية �سيدًا تركيا يدعى 

بالرتكية  واأهلي  يتحادث  كان  زاده.  بغدادي  عبدالرحمن 

اأتابع  اأن  اأ�ستطيع  كنت  اأنني  اأعني  جيدًا،  اأفهمهم  وكنت 

اأ�سنة  منطقة  بغدادي حمافظ  الرحمن  عبد  كان  اأحاديثهم. 

ويجب  والأطفال.  الن�ساء  فيهم  مبن  الأرمن،  ُقِتل  عندما 

الرا�سية  والفرن�سية  الربيطانية  ال�سفن  اأن  بو�سوح  التذكري 

يف ميناء اأ�سنة مل ُتِنزل جنودًا على الياب�سة حلماية الأرمن مع 

اأنهم كانوا قد �سجعوهم على الثورة منذ عقد من الزمن. كان 

بغدادي زاده قد تاأثر، اإن�سانيًا، كثريًا باملاأ�ساة التي جتري حتت 

ال�سفن  بركوب  لالأرمن  لل�سماح  باحللفاء  وات�سل  ناظريه 

انك�سف تدّخله هذا اعُترب خائنًا  باأنف�سهم. وعندما  والنجاة 

لدى الأتراك، ور�سق بيُته باحلجارة واأجرب على �سلوك طريق 

املنفى. ذهب عبد الرحمن اإىل باري�س لبع�س ال�سنوات قبل 

واأولده  زوجته  قررت  وقد  بعبدات  يف  وحيدًا  ينتهي  اأن 

البقاء يف البالد. وكثريًا ما كان يقول اإنه مل يكن لي�ستطيع 

اأن يت�رّشف بطريقة مغايرة. فقد اّتبع ما اأماله عليه �سمريه، 

وهو لي�س اآ�سفًا على �سيء.

ق�شة احلقيبة اجللدية احلمراء

ق�ستي الثانية: عندما كنت يف التا�سعة ع�رشة تقريبًا، دخلت 

املف�سلة  �سديقتي  كانت  حيث  بريوت  يف  الآداب«  »كلية 

ماجدا اإهماليان، من اأ�رشة اأرمنية تتكون من اأب واأم وخالة 

عزباء واأختني، عائدة وبرجوي. كانت تلك ال�سنوات اخلتامية 

اأمي،  مع  جّمة يف عالقتي  �سعوبات  اأعاين  وكنت  للمراهقة 

ال�سغرية.  اأ�رشتي  يف  فعلية  غربة  حالة  يف  اأعي�س  كنت 

لأين  اأنا،  كما  تقبلني  اأ�رشة  اأخرى،  اأ�رشة  لنف�سي  فوجدت 

هذه  كانت  وغريبة.  عميقة  ا�سطراب  بحالة  م�سكونة  كنت 

الأ�رشة تدرك اأن والدي كان زمياًل لأتاتورك واأنه كان لفرتة 

اأنور با�سا. �ساألوين  يف قيادة الأركان العثمانية التي يراأ�سها 

عدة مرات »هل قتل اأبوك اأرمنيني؟« وكنت اجيب دومًا »ل«. 

وهذا �سحيح واأنا اأكيدة منه.

على  الأ�سبوع،  يف  مرات  عدة  العائلة  تلك  اأزور  كنت   

اأعود  كنت  عندما  لهم  زياراتي  )عدا  �سنوات  امتداد خم�س 

ال�سيف(.  بع�س ف�سول  لبنان يف  اإىل  املتحدة  الوليات  من 

عرفتهم معرفة حميمة، كاأنني واحدة من اأفراد العائلة. غالبًا 

سألونـــــــــــــــــي عدة مرات »هل قتل أبوك أرمنيين؟« وكنت 
اجيب دومًا »ال«. وهذا صحيح وأنا أكيدة منــــــــــــــــــــــــــه.
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ما كانوا يتكلمون الرتكية، ذلك اأن الوالدين مل يكونا يتكلمان 

واأ�ستطيع  تركيا.  عن  احلديث  يجري  ما  وغالبًا  الفرن�سية. 

اأبلغوين  يوم،  ذات  اإليها.  ي�ستاقون  كانوا  اإنهم  بثقة  القول 

ت�سّم  التي  املدينة  قونية،  قطار  ملحطة  رئي�سًا  كان  الأب  اأن 

�رشيح ال�ساعر ال�سويف جالل الدين الرومي وحيث يجري 

احتفال �سنوي على ا�سمه يف ١٨ كانون الأول/ دي�سمرب من 

اإن حاكم قونية كان رجال  اإهماليان  كل �سنة. قال يل الأب 

تقّيًا يقّد�س الرومي، واإنه اأ�رّش له مبا ُيعّد لالأرمن يف منطقته، 

ّفروا م�سيًا على  لبنان.  اإىل  اإىل �سورية وبع�سهم   هوؤلء 
ّ
ففر

الأقدام وكثري منهم ق�سى على الطرقات. يذكر اأن الفنان بول 

بفل�سطني،  القد�س  يف  اأ�رشته  ا�ستقرت  الذي  غرياغو�سيان، 

اأم�سى حياته ير�سم م�ساهد ذلك اخلروج من تركيا. )واأرغم 

اأجرب  العام ١٩٤٨ عندما  لبنان  اإىل  الهجرة  نف�سه على  هو 

مغادرة  على  الفل�سطينيني  من  الألوف  مئات  الإ�رشائيليون 

بول  للوحات  اأخرى!(  مرة  الطرقات  على  هو  فاإذا  بلدهم! 

غرياغو�سيان اأثر روحاين قوي. ففي كل لوحة من لوحاته، 

�سغرية كانت اأم كبرية، حّتول عبقريُته قافلَة الالجئني الطويلة 

اإىل َحجيج مقد�سيني.

تنق�سي.  اأن  بعد  اإّل  اأهميتها  ندرك  ل  اأحداث  ثّمة   

اأ�سكن  كنت   ،١٩٥٧ العام  بريوت  يف  اأمي  توفيْت  عندما 

كان  بريكلي.  دكتوراه يف جامعة  �سهادة  لإعداد  كاليفورنيا 

 اأن اأخلي �سقتي ب�رشعة باأن اأبيع بع�س الأ�سياء واأعيد 
ّ
علي

املفتاح اإىل �ساحب ال�سقة، بعدما �سكّناها منذ العام ١٩٣٠ 

مل  وملا  العام ١٩٤٧(.  �سنني  بع�رش  ذلك  قبل  والدي  )تويف 

 الحتفظ 
ّ
يكن يل غري غرفة طالب يف بريكلي، تعّذر علي

الأ�سياء:  بع�س  اأنقذت  البيت.  متاع  من  الكثري  بال�سيء 

�سجادة بوخارى، جلمالها، »كيليم« تركي كانت مربعاته ذات 

غرفتي.  اأر�س  يف  دومًا  مفرو�سة  والِنيلية  احلمراء  الألوان 

ال�سلب،  البقري  اجللد  من  بحقيبة حمراء،  اأي�سًا  احتفظت 

تعود اإىل ما قبل احلرب العاملية الأوىل. ويف هذه احلقيبة غري 

اأذكر �سور عمتي يف  العائلة:  األبوم �سور  الو�سيعة و�سعت 

اأمي  يونانيتني من �سديقات  و�سقيقتني   – ابنيها  مع  دم�سق 

لدينا  يكن  مل  ال�سور.  من  اآخر  وعددًا  فرن�سا،  اإىل  غادرتا 

كتب، ول اأعمال فنية، لذلك ق�سيت ال�ساعات تلو ال�ساعات 

اأعاين ذاك الألبوم! وقد عرثت اأي�سًا على مغّلف كبري يحوي 

ر�سائل موّجهة اإىل اأمي ار�سلها اأبي خالل معركة الدردنيل. 

يف  جيدًا  تدّر�س  كانت  لغة  وهي  بالفرن�سية  مكتوبة  كانت 

باإزمري  دينية  مدر�سة  يف  اأمي  تعلمتها  وقد  احلربية،  الكلية 

ارتادتها حتى �سن الثانية ع�رشة. وملا كان ا�سمها »روزا ليليا 

ل كورتي« )كانوا ي�سّمونها »مدام ليلي« يف بريوت(، كانت 

تبداأ كلها  القنابل«،  الر�سائل، وبع�سها مكتوب »حتت  تلك 

بـ»يا وردتي العِطرة«! فاحتفظت بتلك الر�سائل يف احلقيبة، 

يات التي اأذكر اأننا مل ن�ستخدمها قط: مغرفة  مع بع�س الف�سّ

ومالعق و�ُسِوك و�سينية، اإلخ. ثم اأ�سفت اإىل كل هذا �سورة 

كبرية على ورق كرتون، كانت اأمي قد و�سفتها يل غري مرة، 

لقيادة اأركان ال�سلطنة العثمانية خالل احلرب. كان ثمة ثالثة 

يرتّبع  الول  ال�سف  و�سط  يف  ال�سباط.  كبار  من  �سفوف 

م�سطفى كمال، وكان اأبي هو اأي�سًا يف عداد ال�سف الأوىل 

على مبعدة بع�س الأمكنة من كمال. كانت �سورة موؤّثرة.

تركت  كاليفورنيا،  اإىل  �رشيعًا  اأعود  اأن   
ّ
علي كان  وملّا   

اأ�سا�س اأين �سوف  اإهماليان على  اآل   واحلقيبة عند 
َ
�سجادتي

غادرُت   ١٩٥٧ �سيف  نهاية  يف  فر�سة.  باأقرب  اأ�ستعيدها 

بريكلي لق�ساء �سنة يف هارفارد. ويف ت�رشين الأول/ اأكتوبر 

�سمايل خليج  كلية يف  الفل�سفة يف  تدري�س  بداأت   ١٩٥٨

العام  اإىل  التدري�س  �سنوات  ا�ستمرت  فران�سي�سكو.  �سان 

ال�سيف  يف  لبنان  اإىل  دوريًا  اأعود  كنت  خاللها،   .١٩٧٢

واأزور �سديقتي ماجدة. وقد لحظت اأن الكيليم حتت فرا�س 

قاعة  الديوان يف  تغطي  البوخارى  و�سجادة  اأ�رّشتهم،  اأحد 

ال�ستقبال، حيث جتل�س الأ�رشة كل يوم. مرة اأو مرتني �ساألتني 

ماجدة متى �سوف اأ�ستعيد اأغرا�سي، لكنني اأح�س�ست ب�سيء 

من اخلجل عندما �ساورين �سعور باأين »اأ�سحب ال�سجادة من 

قمت  ال�سنوات. ويف �سيف ١٩٧٢  م�ست  اأرجلهم«!  حتت 

لبثت  ما  لأين  اأظّن  كنت  هكذا  اأو  لبريوت،  ق�سرية  بزيارة 

�سديقتي  التقيت  حينها  �سنوات.  ثالث  فيها  اأم�سيت  اأن 

الثقافية  لل�سفحات  فّتال ووجدت عماًل كم�سوؤولة  �سيمون 

يف جريدة بريوتية ت�سدر باللغة الفرن�سية.

حتدثت ل�سيمون عن حقيبتي، لكني ظللت اوؤجل اليوم   

الأهلية  احلرب  اندلعت  ل�ستعادتها.  اأذهب  �سوف  الذي 

اإىل  اأعد  مل  اأين  مع  كاليفورنيا،  اإىل  و�سيمون  وغادرت 

التدري�س حينها. نحو العام ١٩٨٠ اأم�سينا فرتة يف بريوت. 

ما اأن و�سلت اإليها حتى وعدت نف�سي باأن اأزور اآل اإهماليان 

يوم  ذلك  كان  اأمري.  حزمت  قد  كنت  اأغرا�سي.  ل�ستعادة 

اجلمعة  يوم  اإليهم  اأذهب  »�سوف  لنف�سي  فقلت  مثاًل،  اإثنني، 

بالتاأكيد. �سوف نذهب كلتانا«. بعد يومني، اأي يوم الأربعاء، 

كنت يف »باب اإدري�س« اأ�سري و�سيمون على الر�سيف عندما 

ظهرت ال�سقيقات اإهماليان الثالث. انخفطت اأ�سواتهن. وملا 

اآتي ل�ستعادة  اأن  اأخريًا  باأين قررت  اأتاأهب لبالغهن  كنت 

ماجدة  واأ�سافت  توفيا.  قد  والديهن  اأن  علمت  اأغرا�سي، 

»تعرفان، �سوف نغادر اإىل لو�س اأجنل�س بعد غد. لقد هوجم 

»بنكو دي روما« حيث نوِدع جموهراتنا واأموالنا وخ�رشنا كل 
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�سيء، اإىل درجة اأننا ا�سطررنا لبيع اأثاث البيت، واأغرا�سك، 

حلاجتنا اإىل املال. مل يكن لدينا عنوانك يف اأمريكا!«. �سيطر 

 اإح�سا�س غريب. مل اأنب�س ببنت �سفة. اأعطيتهن عنواين 
ّ
علي

يف كاليفورنيا. وافرتقنا. فقد م�ست ٢٥ �سنة منذ اأن تركت 

اأغرا�سي عندهم!

م�شوؤولية فرن�شا وبريطانيا

مل اأجتاوز قّط هذه اخل�سارة العائدة اإىل اإهمايل كليًا. ولكن 

بعد ب�سع �سنوات، ذات ليلة متكن فيها مني الأرق، اأح�س�ست 

ذاكرتي  اإىل  عادت  ظهري.  يف  باردة  ق�سعريرة  �رشت  وقد 

يف  حقيبتي  تركت  حني  �سنة   ٢٥ عليها  املا�سي  اللحظة 

خزانة غرفة ماجدة، عندما فتحت واأهلها احلقيبة و�ساهدوا 

اآووا يف منزلهم  لقد  بها:  اأبي جد فخور  التي كان  ال�سورة 

للوجود  و�سع حد  امل�سوؤول عن  با�سا  كمال  اجلرنال  �سورة 

�سادمة.  حلظة  كانت  تلك  اأّن  بد  ل  الأنا�سول.  يف  الأرمني 

اإهماليان  الأخوات  قابلت  الآن.  اإىل  منها  اأعاين  اأزال  ل 

تلك  عن  للحديث  ق 
ّ
نتطر مل  اأننا  واملوؤكد  كاليفورنيا  يف 

الأحداث. )ول اأنا ا�ستطعت اأن اأقراأ ر�سائل اأبي!(.

العام  نهاية  من  احلالية  تركيا  به  طالبت  ما  جممل  اإن   

تقريبًا، كانت جماعات خمتلفة  العام ١٩١٧  اإىل   ١٩١٥

ان  ومع  والإيطاليون.  واليونانيون  الأرمن  به:  موعودة 

ح�سور  لليونان  وكان  نادرًا،  اإل  ذلك  يذكرون  ل  الأرمن 

هام ومطالب تاريخية، ذلك اأن الإغريق قبل �سقراط ظهروا 

�سيطرت  البيزنطية  اإيجه والإمرباطورية  بحر  �ساحل  على 

يوؤثر  لويد جورج  يتعداها. وكان  وما  ال�سغرى  اآ�سيا  على 

اإىل  تركيا  من  اجلنوبية  اجلهة  مبنح  وعد  اأنه  مع  اليونان 

منق�سمة  الربيطانية  اخلارجية  وزارة  وكانت  الإيطاليني! 

ب�سدد كل هذه الق�سايا. يف كل الأحوال، يف كانون الثاين/ 

يناير ١٩٢١، انتهى حكم ال�سلطان ر�سميًا. وم�سي يونانيو 

ال�ساحل  على  بالإنزال  وقاموا  ثرا�سيا  احتالل  اإىل  اأوروبا 

�سبتمرب  اأيلول/  يف  اإزمري  ودخلوا  تركيا  من  الآ�سيوي 

١٩٢١. يف تلك اللحظة، انحاز يونانيو ال�سلطنة اإىل جانب 

قرى  يف  ا�ستباكات  فوقعت  الغازية.  اليونانية  اجليو�س 

كابادو�س وارتكبت جمازر من الطرفني. وخان الإيطاليون 

اليونانيني الذين كانوا طامعني يف املناطق ال�ساحلية ذاتها. 

وكان اليونانيون يعتقدون باإمكان غزو املزيد من الأرا�سي 

وحدها.  ال�ساحل  اأرا�سي  على  يزيد  ما  اأي  الداخل،  يف 

اإزمري  كمال ودخل  وك�سبها  كاملة  �سنة  احلرب  ا�ستغرقت 

اليونانيني  هزمية  كانت  حيث   ،١٩٢٢ �سبتمرب  اأيلول/  يف 

الكاملة، وعقد الربيطانيون معاهدة مع تركيا اجلديدة. ول 

اإىل  �سّموا  قد  كانوا  اليونانيني  اأن  هنا  ن�سيف  اأن  من  بد 

ال�سمايل  اجلانب  اأي  »اجل�رش«،  امل�سماة  املنطقة  خريطتهم 

كان  منطقة  وهي  الأ�سود،  البحر  �ساحل  على  تركيا  من 

الأرمن يطالبون بها هم اأي�سًا. 

ا�ستغرقت احلرب العاملية الأوىل اأريع �سنوات، واقت�سى   

الأمر اأربع �سنوات اإ�سافية لكي ير�سم كمال با�سا وجرنالته 

خريطة تركيا كما هي اليوم.

مل  الذي  الطالع  وح�ْسن  كمال،  انت�سارات  اأن  يبدو   

مل  )ونحن  اإقليمية  مطالبات  عدة  على  ق�ست  يفارقه، 

الأحالم.  من  العديد  وعلى  الكردية(  املطالب  اإىل  نتطرق 

الرتكية  باجلمهورية  العرتاف  مّت   ١٩٢٤ العام  بداية  مع 

نن�سى  ما  غالبًا  املزعزعة،  الفرتة  تلك  نعاين  واإذ  ر�سميًا! 

والفرن�سيني  الربيطانيني  م�سوؤولية  اأي  احللفاء،  م�سوؤولية 

خ�سو�سًا، اأو ن�ستبعدها.

الفرن�شيون

كانت الثقافة الفرن�سية تهيمن على اأوروبا، مبا فيها رو�سيا، 

الروائيني  كبار  من  العديد  وكان  ع�رش.  الثامن  القرن  منذ 

وكان  الفرن�سية.  يجيدون  تول�ستوي،  فيهم  مبن  الرو�س، 

مع  الأهمية  من  قدر  على  دبلوما�سية  عالقات  للعثمانيني 

اإىل  بالن�سبة  اأما  ع�رش.  ال�ساد�س  القرن  منذ  فرن�سا  مملكة 

احلقبة التي تعنينا، فيجب الت�سديد على اأن اللغة الفرن�سية، 

الكلية  تدّر�س يف  الرتكية والملانية، كانت  اإىل جنب  جنبًا 

باأنه  يفتخر  كمال  وكان  اإ�سطنبول.  يف  املرموقة،  احلربية 

اأ�سطوريًا يف  نابليون بطاًل  الفرن�سية بطالقة. وكان  يتحدث 

و�سوًل  التا�سع ع�رش  القرن  امتداد  العثمانية على  ال�سلطنة 

قرين  ال�ساب،  الغازي  نابليون،  وكان  الع�رشين.  القرن  اإىل 

البطل الأثري لدى كمال  »الإ�سكندر املقدوين« يف ع�رشه، 

با�سا �سخ�سيًا، وهو املعروف بعدائه لأملانيا واملعجب بفرن�سا، 

يقتدى  الذي  النموذج  فيها  يرى  كان  التي  القومية  الدولة 

قد  فرن�سا  مثل  قومية  دولة  اأن  املوؤكد  ومن  لرتكيا.  بالن�سبة 

خمتلفة،  �سكانية  وجماعات  خمتلفة  جمازر  على  �سّيدت 

فملوك فرن�سا ارتكبوا املجازر بحق »الكاثار« و»الألبيجوا« 

إن مجمـــــــــــــــــــــــــــــــــل ما طالبت به تركيا الحالية من
العام ١٩١٧ تقريبًا، كانت جماعات مختلفــــــــــــــــــــــــــــــــة
موعودة به: األرمن واليونانيون واإليطاليــــــــــــــــــــــــــــــــون.
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طويل  زمن  منذ  كان  هذا  اإن  يقال  �سوف  والربوت�ستانتيني. 

نحّدثهم عن  عندما  كبرية  م�سكالت  للفرن�سيني  لكن  جدًا، 

يف  كبرية  مكانة  نابليون  احتل  الأحوال،  كل  يف  الهجرة. 

خميلة ال�سف الأول من ال�سباط العثمانيني. ويف منا�سبة اأو 

منا�سبتني نّظم اأبي حفالت ا�ستح�سار لالأرواح طلب ورفاقه 

خاللها من »و�ساطَة الطاولت الدائرة« اأن يبلغهم نابليون ما 

اإذا كانوا �سوف يك�سبون احلرب اأم ل!

االإنكليز

منذ الثورة البل�سفية العام ١٩١٧ وخروج الرو�س من احلرب، 

املبادرة  الإنكليز  اأخذ  وقد  احلرب.  دّفة  الربيطانيون  قاد 

العثمانيني يف  اأوروبا وم�سري  الأملان يف  �سياغة م�سري  يف 

يقول  اأبي  �سمعت  اأين  درجة  اإىل  �سلطتهم  ال�رشق. و�سلت 

عدة مرات »لن ت�سقط ورقة �سجر واحدة من اأي �سجرة يف 

العامل دون اإرادة الإنكليز!«. وكان يف ذهن الإنكليز، وكذلك 

ال�سلطنة  اأقليات  ا�ستخدام  جدًا:  ب�سيطة  فكرة  الفرن�سيني، 

احلجاز  اأقنعوا عرب  فقد  كليًا،  بنيانها  لتقوي�س  ومكوناتها 

بالثورة وان�سموا اإليهم واعدين اإياهم بتاأ�سي�س مملكة عربية 

�سا�سعة ت�سم العراق و�سورية وفل�سطني واأجزاء من اجلزيرة 

العرب  خانوا  احلرب حتى  ك�سبوا  اإن  ما  وبالتاأكيد  العربية. 

قد  التي  العربية  اململكة  اأو�سال  وقّطعوا  مو�سوفة  خيانة 

د وعندما بداأ الأرمن 
ّ
ن�ساأت للتو! �سجعوا الأرمن على التمر

كليًا.  عنهم  تخّلوا  للمجازر،  ويتعر�سون  املعركة  يخ�رشون 

يف النهاية، كان الإنكليز والفرن�سيون موجودين يف �رشقي 

املتو�سط كله، ي�سيطرون على كل �سيء، وامتنعوا عن اإنزال 

اجلنود لنجدة اليونانيني اأو الأرمن عندما كان هوؤلء يف حالة 

كارثية. اإن الربيطانيني، كما الفرن�سيني، يتحّملون امل�سوؤولية 

اأو  اليونانيني  اأبدًا  ن�سمع  ل�سنا  اإننا  ثم  جرى.  عّما  الكربى 

الأرمن يتذّمرون من دور هاتني القوتني العظميني يف املاآ�سي 

التي تعر�سوا لها.

ر�سم  كان  هل  الأوىل،  العاملية  احلرب  نهاية  يف   

ال�سلطنة  زوال  بعد  الو�سط  لل�رشق  جديدة  خريطة 

العرب  على  فر�ست  التي  فالكذبة  لزم؟  لزوم  العثمانية 

ة. اأخرج الفرن�سيون 
ّ
يف ما يتعلق با�ستقاللهم كانت جلي

م�رشوعهم: اإن�ساء لبنان كدولة، اإ�سعاف �سورية اإىل اأبعد 

يقطنها  �سمالية  مناطق  تركيا  مبنح  خ�سو�سًا  ممكن،  حّد 

بالدرجة  �رشيانيون  وم�سيحيون  واأرمن  م�سلمون  عرب 

الإ�سكندرون  الأتراك  منحوا   ،١٩٣٩ العام  يف  الأوىل. 

اأن�ساأها الإ�سكندر الكبري، واأنطاكية، املدينة  املدينة التي 

وقد  الإجنيلي.  متى  راأ�س  م�سقط  التاريخية،  ال�سورية 

ا�سطر العديد من الأرمن الذين كانوا يعي�سون يف تلك 

املدينة اإىل الهرب منها من جديد. 

والآن اإىل �سوؤالنا الأخري: ما الذي ن�ستطيع فعله الآن؟  

لبنان  مثل  القومية  الدول  اإن�ساء  اأّدى  قرن،  خالل   

اأو  احلد  هذا  اإىل  الإفال�س  اإىل  وفل�سطني  والعراق  و�سورية 

ذاك. لقد اختفت فل�سطني، كما يبدو بو�سوح، ب�سبب رف�س 

كانت  حيث  اإىل  بالعودة  لالجئني  ال�سماح  الإ�رشائيليني 

اإىل  بحاجة  العراق  وكان  الزمن.  من  قرون  منازلهم خالل 

�سلطة قوية ملنعه من اأن يتفكك وقد دّمره المريكيون بوح�سية. 

مل تنجح �سورية ولبنان يف توحيد اجلماعات التي تكونهما 

وعا�س البَلدان اأو هما قد عا�سا اأو يعي�سان الآن حروبًا اأهلية 

م�سكلة  فاأمامه  ا�ستقرارًا،  الأكرث  البلد  تركيا،  اأّما  خميفة. 

كردية ع�سرية يتوجب عليه حّلها. وثّمة طريقتان حلل هذه 

امل�سكالت: متنح تركيا لالأكراد مواَطنة كاملة و�ساملة وتن�سئ 

نوعًا من النظام الفيدرايل على الطريقة ال�سوي�رشية، حيث 

ميكن ل�سعوب ذات فروقات لغوية اأو �سواها اأن تعي�س معًا. 

والأرمن؟ يف القفقا�س دولة اأرمنية. وعندما نفّكر يف الو�سع 

بالأنا�سول، خالل احلرب العاملية الأوىل، فقد عوجلت تلك 

امل�ساألة بطريقة مل تكن لتوؤدي اإل اإىل احلرب: �سعبان يريد 

ك�سب  فلو  ذاتها،  الأر�س  على  ا�ستئثارية  دولة  منهما  كل 

الأرمن ملا كان ثمة وجود لرتكيا. وقد ك�سب الأتراك، ول 

بد لالأرمن الآن من اأن يعرتفوا باأّن قادتهم وقفوا اإىل جانب 

اأعداء تركيا واأن هوؤلء قد خانوهم فخ�رشوا. وعلى تركيا اأن 

تعرتف باأّن كبار اجلرنالت العثمانيني الكبار، كاراكبري با�سا 

خ�سو�سًا، ا�ستخدموا احلرب للت�سفية النهائية لالأرمن من 

اإبادة جماعية.  اإن�ساء دولة قومية تركية وهذا ي�سّمي:  اأجل 

اإىل  التطلع  لل�سعبني  ميكن  العرتاف،  هذا  يح�سل  اأن  وما 

لأن  قدمية،  م�سكالت  معاجلة  ينبغي  اأكرب.  بهناءة  امل�ستقبل 

امل�سكالت اجلديدة وامللّحة، ذات ال�سفة الكونية، تنتظرنا: 

فائ�س ال�سكان، نق�س املياه، التلّوث، اإلخ. وهي م�سكالت 

ل بد من اأن تعبئ الإن�سانية طاقاتها ملعاجلتها: فاإّما اأن نبقى 

معًا على قيد احلياة اأو نزول معًا. من جهتي، اأعتقد اأّن غريزة 

البقاء �سوف تنت�رش.

كان اإلنكليز والفرنسيون موجودين في شرقــــــــــــــــــــــــي
المتوسط يسيطرون وامتنعوا عن إنزال الجنود لنجدة اليونانيين
أو األرمن عندما كان هؤالء في حالة كارثيــــــــــــــــــــــــــــة.
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َمن تأخر تدبيره تقّدم تدميره،
ومن طالت غفلته زالت دولته

قول عربي قدمي

الثورة يف �سورية، تعّطلْت كليتاي. كان  عندما بداأت 

ذلك يف الأ�سبوع الأول من اأحداث درعا. اأُدِخلُت اإىل 

امل�ست�سفى. وكان ت�سخي�س احلالة ب�سيطًا من الناحية 

من  اأعاين  اإنني  طبيًا.  فريد  غري  قل  اأو  البيولوجية، 

العمل.  ِفلرِتا ج�سمي الإثنان توّقفا عن  ف�سل كلوي. 

الآن  من  �ساأحظى  اأنني  يعني  ما  معّطلني.  تقريبًا  باتا 

الكلى.  غ�سل  ماكينة  وهو  جديد،  ب�سديق  ف�ساعدًا 

لثالث  منتظمة،  ب�سورة  بها  �ساأقوم  التي  الرحلة  واأّن 

�سياحية  اأو  �سحافية  تكون  لن  الأ�سبوع،  يف  مرات 

امل�ست�سفى. وهي  اإىل  �ستكون رحلة  بل  نوع.  اأي  من 

التي  الرحالت  ما  حد  اإىل  ت�سبه  املنتظمة،  بوتريتها 

كنت اأقوم بها خالل عملي يف ال�سحافة. لكني الآن 

اأية مالحظات  اأ�سجل  اأو كامريا. لن  اأحمل دفرتًا  لن 

ولن اأجري اأية حوارات، عدا تلك الروتينية والباهتة 

اأ�سبُت  كنت  لو  عالجي.  على  املُ�رِشف  الطبيب  مع 

اأكرث  حالتي  لكانت  الو�سع،  لختلف  اآخر،  مبر�س 

�سهولة يل ولالآخرين.

  رمبا كنُت توفيُت بكل ب�ساطة، وانتهى كل �سيء. 

ذلك اأن اأ�سواأ ما يف هذا املر�س هو اأنه �رشب �سميم 

اأ�سافر  اأن  اإذ مل يعد مبقدوري  حياتي اخلا�سة والعامة. 

واملخططات  امل�ساريع  كل  دت 
ّ
ُجم لقد  العامل.  حول 

حياتي.  يف  الأ�سفار  بيوغرافيا  اإقفال  بها  اأردت  التي 

اأعيد  باأن  حلمت  لطاملا  فاأنا  ما.  نوعًا  مفارقة  وهي 

زيارة بع�س الأماكن التي �سبق اأن زرتها يف رحالتي 

ال�سحافية، كفييتنام وح�رشموت. لكن ماكينة غ�سل 

الكلى هي الوحيدة التي �ستحظى بهذا ال�رشف، �رشف 

والأقطار.  البالد  �سائر  دون   »revisited«الـ تكون  اأن 

وجهٌة  اأو  ٌة  وبالدتها، حمجَّ بثقلها  برتابتها،  اأنها  علمًا 

واحدة لأ�سخا�س كرث. وبالتايل فاإنني اأمامها ل اأحظى 

مر�سى  من  كغريي  مري�س  اأنني  �سوى  متايز  باأي 

الكلى. اأنا ل�ست ال�سحايف هنا، بل جمرد زائر موؤقت 

اأو  املغامر  ول  النا�رش  ل�ست  ج�سمه.  يف  عطبًا  يعاين 

الذي  الرجل  امل�ساغبة ول  الثقافية  امل�ساريع  �ساحب 

عالقة  ل  تاريخًا،  يل  اإن  خ�ساراته.  من  قط  يتعلم  مل 

ل  لكنه  الآخرين،  املر�سى  بتاريخ  الأرجح  على  له 

 
ّ
علي بات  التي  والأنابيب  املعدن  لتوليفة  �سيئًا  يعني 

�ساعات.  لب�سع  دمي  واإعارتها  بها  الت�سال  لزامًا 

ولن�سبة  للدم فقط،  ُت�سغي  مة كي 
ّ
امل�سم املاكينة  هذه 

ما  معدل  و�سبطها يف  البوتا�سيوم،  - حتديدًا  الأمالح 

كي ل يتوقف نب�س القلب، ل يعنيها دٌم بعينه. مع ذلك، 

د حياتي اأيامًا قليلة اأو رمبا اأ�سبوعًا يف كل مرة.  فهي مُتدِّ

تعينني لكي اأبقى على قيد احلياة، لكي اأتذكر واأحاور 

واأ�سخر  �سوتي  واأرفع  واأعرت�س  القالئل   
َّ
حمّدِثي

اأن  دون  بخ�ساراتي  واأفكر  عيناي  وتدمع  واأ�سرتخي 

يعني ذلك اأنني نادم. 

ثم اأن اأ�سحك بعد هذا كله.  

بجمودها  الآلة  ت�ستقبلني  الأ�سبوع،  يف  مرات  ثالث 

الذي يهياأ يل باأنه م�ستمر اإىل ما لنهاية. كما لو اأنها 

بالدم.  تامة. حوار  جتري معي حوارًا �سامتًا وبحيادية 

وِدر مني،  اأعود بعدها اإىل البيت منهكًا كاأن ج�سدي �سُ

اأعيد جمعه جزءًا جزءًا  اأن  بالنوم.  اأ�ستدعيه  اأن   
َّ
وعلي

اأو قطعة قطعة.

هذا اجل�سد الذي األقيُت به يف اأمكنة بعيدة وقريبة   

صحايف متقاعد يعمل 
يف النرش. فصل من 
كتاب ال عنوان له حت 
اآلن، يصدر قريبًا.

رياض جنيب الريس

غسيل الِكىل السوري
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حول العامل، تارة من طائرة، وتارة من قطار �رشيع اأو 

ترام اأو �سيارة، مل اأ�سعر يومًا باأن واقعة ما، اأو ذكرى، 

اأو منا�سبة األيمة ا�ستطاعت اأن جترفه بعيدًا عني. وحتى 

اأكن لأف�سح عنه ب�سهولة.  فاإنني مل  واإن حدث الأمر 

اإنني ك�سحايف عا�س متنقاًل، مدين له. مدين ل�سغفه، 

طاقته، وعدم اعرتافه بك�سل اأو تعب من اأي نوع. لقد 

ال�سحافة  كانت  عندما  �رشطًا  العيوب  من  ه 
ّ
خلو كان 

مهنة تتطلب من املرء اأن ميدَّ يده اإىل داخل فم الذئب 

اأحداث  م�سار  ى  يتق�سّ اأن  اأو  ما،  خربًا  لي�سحب 

فيه.  لدت 
ُ
و الذي  اجُلحر  بلوغ  حتى  باملقلوب  نة 

ّ
معي

من  حملتني  التي  اخلا�سة  ماكينتي  ج�سدي  كان  لقد 

التي  الكبرية  الطفل  �سبكة  يدي  اآخر ويف  اإىل  مكان 

و�سعها والدي يف يدي ل لأ�سطاد بها الفرا�سات، بل 

حدثًا  عيناي  تغفل  مل  بكثري.  حجمًا  الأكرب  الأ�سباح 

اأعتذر  ومل  املا�سي.  القرن  خم�سينيات  منت�سف  منذ 

اأما  غزو.  اأو  انقالب  اأو  حرب  اأو  كربى  منا�سبة  اأمام 

 اأن اأكون بطريقة ما غائبًا ثالث مرات يف 
ّ
الآن، فعلي

الأ�سبوع، ل غائبًا عن العامل وح�سب، بل عن �سورية 

الآن.  وقت  اأي  من  اأكرث  تعنيني  التي  �سورية  حتديدًا. 

اآخذ ق�سطًا طوياًل من  اأن  فاأنا جمرب يف كل مرة على 

الراحة قبل اأن اأعود اإىل وعيي لأراقب �سقوط العامل 

قويًا جدًا،  تلميحًا  مر�سي  من  تلقيُت  لقد  بالدي.  يف 

باأن حياتي لن تكون كما اعتدُتها يف ال�سابق. واأنَّ على 

ف يف نهاية املطاف مع 
ِّ
الإن�سان اأن يكون جاهزًا للتكي

جموده الذي ل ُيحتمل. واأّن مر�سي هو احلاجز الذي 

�سطر حياتي ق�سمني.

 العامل.
ّ

يتغري ال�سحافيون ول يتغري  

اأنتبه الآن، واأنا اأقول هذه الكلمات، اإىل اأن ال�سحايف 

مي�سي حياته دون اأن ينجز حتقيقًا واحدًا عن نف�سه. اإنه 

يومًا  تكن  مل  عرفُتها  التي  ال�سحافة  ذلك.  من  ممنوع 

كتابًة عن الذات. فاأنا ل�ست اخلرب، واخلرب مل يكن يومًا 

مرة هذا  اأكتب ولأول  الآن  نف�سي  اأجد  واإن كنت  اأنا. 

ف 
ِّ
يعر كمن  العادة،  فوق  ال�سخ�سي  الروائي،  التقرير 

بعد  واأولدهما،  وابنته  لعائلته، لبنه  اأخريًا  نف�سه  عن 

انطباعات  من  يختزنه  مبا  ُيديل  اأن  العقود.  تلك  كل 

واأخطاء.  وزّلت  ومفارقات  حوارات  ووجوه، 

ي 
ّ
يذر مذراة  يحمل  الذي  بالفالح  اأ�سبه  فال�سحايف 

�س 
ِّ
ُيعر �سة وال�سليمة. 

ّ
امل�سو اته 

ّ
التاريخ. بحب بها قمح 

اأ�سبه بخزان �سامت.  اإنه  الأحداث للهواء ثم ينكفئ. 

قد ل تتيح له احلياة فر�سة اأن يفرغ ما يف ذاكرته اإىل 

العلن. اأو قد يدهمه مثاًل مر�س لئيم، يتنافى وطبيعته 

ويتعار�س متامًا مع اأ�سلوب حياته، كما يف حالتي هذه. 

وعليه عندئذ اأن يعرف كيف يتعاي�س معه. متامًا كتعاي�س 

نقي�سني. خ�سو�سًا عندما يكون مر�سه مر�سًا مل يفلح 

يف اأن ي�سبح �سلاًل مكتمل الهيئة ول يروق له رمبا اأن 

اعتاد الإحاطة �سخ�سيًا  ميكث يف ج�سد مكاِبر لطاملا 

القرن  من  الثاين  الن�سف  مْت 
َ
َو�س م�سريية  باأحداث 

خت نكباتها.
ّ
الع�رشين، وحّددت م�سائر �سعوب ور�س

واأنا بقيُت اأطارُد ِظلَّ التاريخ من بلد اإىل اآخر. غري اأنني 

مل اأ�سل اإىل �سورية. مل اأ�سل قط اإىل احلدث ال�سوري. 

اأي  �ساأن  بعيدًا عنها،  اليوم  بت  والتي  القريبة،  بالدي 

لجئ. يف اأ�سد حلظات بالدي وحدة ومرارة، اأُبقيُت يف 

 احلاجة اإليه، ومل 
ّ

ل اجل�سد واأنا يف اأم�س مكاين. لقد ُعطِّ

اغت�سلتا  رئتني  من  قريب  عطب  �سوى  الأمر  يتطلب 

بهواء ثقافات الأر�س. غري اأن هذا مل يكن كل �سيء، 

اإذ وقعُت بعدها وُك�رشُت ذراعاي معًا، الأمر الذي فاقم 

اأو  اأكتب  اأن  بعدها  من  باإمكاين  يعد  فلم  عزلتي  من 

ل�سورية  ح 
ّ
األو اأن  اأو  قلم،  حمل  على  حتى  اأقوى  اأن 

وهي تبتعد. �سورية التي كان لعائلتي دور اأ�سا�سي يف 

ا�ستقاللها، ما يزيد من �سعوري باأنها تواأمي، كما لو اأن 

م�سابًا واحدًا �رشب ج�سدينا معًا.

لكني ل  وفكريًا.  بدنيًا  النا�س  ا�سُتبعدُت عن  لقد   

اأملك الآن اإل اأن اأكون مطيعًا. عاملي تقّل�س يف حدود 

بيتي  بني  بريوت،  �سمن  النقاط  من  �سيقة  خارطة 

القراءة  لت�سبح  الأحيان،  بع�س  واملقهى  وامل�ست�سفى 

اأما  ال�سيا�سة.  بعامل  تقريبًا  الوحيدة  احتكاكي  و�سيلة 

املطارات التي اأم�سيُت فيها مئات ال�ساعات، فقد بات 

دخولها اليوم حمرمًا اأو خارج خياراتي. قبل اإ�سابتي 

باملر�س، كنُت اأذهب يف كل ويك اإند اإىل ال�سام. األتقي 

يف مقاهيها باأ�سدقاء طفولة ومعارف قدامى. اأما الآن 

ففقدت الت�سال مبن بقي حيًا من اأ�سدقائي على وجه 

العموم. اإنني بالن�سبة لهم مري�س ول اأحد منهم م�ستعّد 

لإزعاجي. املر�س يخّلف يف املرء ندوبًا �سيكولوجية. 

وهو نكبتي ال�سخ�سية.

بدوري مل  واأنا  ال�سحافة وطردتني.  لقد طاردتني   

وبينها،  بيني  �سالٌم  كان  اأن  اإىل  مطاردتها.  عن  اأكّف 

عندما غادرتها عام ٢٠٠٠ غري نادم، ومل اأكن الكاتب 

الذي ينظر بعني احل�رشة اإىل مهنة يف اأوج تاألقها. لقد 
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اأنا  فيما  مري�سًا  كان  عندما  ال�سحايف  اجل�سم  تركت 

ب�سحة جيدة. اأما الآن فاأ�سعر باأنني بحاجة لأن اأكون 

كل  �سورية،  باأن  اأ�سعر  اأ�ستطيع.  اأن  دون  �سحافيًا 

اأن  مبقدوري  ولي�س  اأمامي.  من  النهر  يف  متر  �سورية، 

اأعاي�س راهنها ك�سحايف، ولي�س اأمامي اإل اأن اأكتفي 

معامل  وهدمت  اأماكن  اأزيلت  لقد  ذاكرتي.  حِفَظْته  مبا 

وتوارى عن امل�سهد اأنا�س عرفتهم مليًا. باتت �سورية 

ل 
ّ
ليكم اأتى  بالدي  يف  يحدث  ما  اأن  لو  كما  خمتزلة. 

طفاًل،  كنت  منذ  خربته  الذي  الطويل  املوت  م�سهد 

»موت الآخرين« يّف.

ليكتبوا  درعا  اأطفال  فيه  خرج  الذي  الأ�سبوع  يف 

حيطان  على  �سعارات   - الت�سلية  بدافع  الأرجح   -

ل بهم،  مدر�ستهم، مر�سُت. ُهم �رشعان ما اعُتِقلوا وُنكِّ

حياة  الفائقة.  العناية  اإىل  ا�ستدعيُت  ما  �رشعان  واأنا 

 بعد تلك اللحظة كما حياة ال�سوريني. 
ّ

�سورية �ستتغري

واأكاد اأجزم، جميع ال�سوريني. �سواء من هم يف داخل 

البالد اأو من هم خارجها. و�ستدخل البالد يف مرحلة 

الأيام  يف  الأطباء،  �سيفعل  فيما  طويلة«،  »احت�سار 

الأوىل لالأزمة، كل ما يف و�سعهم لإبقاء ج�سمي متوازنًا. 

لقد اأُدين اأطفال درعا بواقع �سيا�سي مل يكن له اأي اأثر 

عندما كنُت طفاًل حمويًا يف ال�سام. هم ممنوعون من اأن 

يحولوا الأخبار اإىل مادة للهو اأو اأن يكتبوا ما �سمعوه 

توًا وبطريقة حم�س اأوتوماتيكية، على اجلدران. ورمبا، 

لو �سنعوا على �سبيل اللهو قاربًا ورقيًا من اأية جريدة، 

على مراأى من ال�سابط الذي قام باعتقالهم وتعذيبهم، 

لالقوا اأي�سًا امل�سري نف�سه.

ع�ست  باأنني  ال�سعور  يّف  تعّزز  درعا  اأطفال  ق�سة   

ِتها وعاداتها الب�سيطة. اأنا  طفولة �سورية مرتفة، على قلَّ

اأي�سًا لطاملا كانت الأخبار وو�سيطها الورقي ت�سليتي 

يف  الأول  بيتنا  يف  نف�سي  اأرى  طفل.  واأنا  لة  املف�سّ

على  ال�سحف  اأن�رش  بال�سام،  الرئي�س«  ب�ستان  »حي 

حبال الغ�سيل يف القبو الذي ت�سللُت اإليه عرب املطبخ، 

مل  التي  ال�سوارع  اإىل  اأخرج  اأو  جرائد.  اع 
ّ
بي واألعُب 

 فيها اأو �سلطة، واأخطُّ �سعارات 
ٌ
ليكن حلزب البعث اأثر

اإىل  اأن نذهب  اآخرين، قبل  اأولد  على جدرانها رفقة 

الرئي�س«،  »ب�ستان  حي  يف  ببيتنا  املحيطة  الب�ساتني 

اأي  اإىل  الرك�س  ميكنها  ل  التي  اخل�رشوات  نطارد 

اأوراقها  بلمعان  اأفواهنا،  يف  ها 
ُّ

وند�س نقتلعها  مكان، 

معها  نبتلع  ل.  اأو  نا�سجة  كانت  و�سواء  �سفرتها،  اأو 

لو  اأي�سًا. كما  اأعلم ماذا  الأتربة واجلراثيم، ول  بع�س 

اأننا م�ستعجلون لتخبئة الأر�س يف اأج�سامنا.

 

بو�سعي  اأربطه  حني  يّف،  يثري  امل�سهد  فاإن  حال،  باأية 

الآن، ت�ساوؤًل فيه من الرمزية ما يفوق واقعيتي بطبيعة 

احلال: هل يعقل اأن يكون تراب الأر�س ال�سورية قد 

 طوال تلك ال�سنوات؟ اإنه �سوؤال �سعري، 
َّ
اأُبقي يف كليتي

اأدرك ذلك، والطّب ي�ستطيع اأن يدح�سه بجملة واحدة. 

ل  لكنني اأعرف اأن ل اإجابات ُمطلقة يف ال�سعر. واأف�سّ

واأن  لقارئي.  اأتركه  اأو  جانبًا،  بال�سوؤال  األقي  اأن  الآن 

بالرتاب  واخلافت  املبكر  الت�سال  ذلك  اإىل  اأعود 

ال�سوري، والذي �ستظل �سورته قائمة لعقود يف ذهني. 

اأراه  كنت  الذي  امل�سهد  الأر�س،  اإىل  انحنائي  �سورة 

كلما ا�ستقت اإىل �سورية اأو ابتعدُت عنها. كاأنني داأبت 

على القيام بذلك ملعرفتي امل�سبقة باأنني �ساأظل بحاجة 

�سني عن امل�سافة التي �سُتن�سب بيني وبني 
ّ
اإىل ما يعو

اأن يدًا خفية يف تلك اللحظة  موطني �سورية. كما لو 

بهذا  واأقرتب  الأر�س  اإىل  لأنحني  تدفعني  كانت 

الأول  متا�سي  يحفظ  الذي  امل�سهد  اإنه  منها.  ال�سكل 

بيني وبني ترابها، والذي �سيكون نيغاتيفًا لتما�س اأكرب، 

معاملها  �سُتمحى  التي  بالده  وبني  ال 
ّ
جو �سحايف  بني 

تعد  مل  والهادئة،  املنخف�سة  الب�ساتني،  فتلك  لحقًا. 

احلفارات  اقتلعتها  لقد  راأ�سي.  يف  اإل  اليوم  موجودة 

عمارات  اأمام  الهواء  يف  الطريق  دة 
ّ
معب والبلدوزر 

�ساهقة. اإنها من عالمات دم�سق القدمية التي يحفظها 

الطفل ريا�س يّف. ريا�س الذي كان فردًا يف ع�سابة 

اأطفال اأطلقنا عليها ا�سمًا ل يخلو من البالغة واملبالغة 

اأن  بعد  كان  الذي  الأ�سد  الكا�رش«.  »الأ�سد  اآن:  يف 

يغزو احليطان والب�ساتني، يلقى توبيخ اأمهات الأطفال 

واآبائهم يف اآخر النهار. 

تلك هي �سورية التي غادرتها، اأو رمبا �سورية التي   

مل اأغادرها قط.

هل يعقل أن يكون تراب األرض السورية قد ُأبقي في كليتيَّ 
طوال تلك السنوات؟ إنه سؤال شعري، أدرك ذلك، والطبّ 

يستطيع أن يدحضه بجملة واحدة. لكنني أعرف أن ال إجابات 
ُمطلقة في الشعر وأفضل اآلن أن ألقي بالسؤال جانبًا.
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هي احلرب اإذن!

وفقًا  كان،   
ّ
�سبي وهو  عبا�س.  على  احلرب  لي�ست   

للبالغات الع�سكرية، اأول �سحية مدنية اأ�سيب يف ق�سف 

اأمري الكويت  ع 
ّ
احللفاء يف الأيام الأوىل من احلرب فترب

باإر�سال طائرة خا�سة نقلته للعالج على نفقته. بّثت قناة 

اًل. ف�سقوط �سحية  فوك�س املتحّم�سة للحرب اخلرب مف�سّ

ة يف هذه احلرب لي�س اإّل حدثًا عار�سًا يف حرب ُيراد 
ّ
مدني

ت�سويرها اإن�سانية و�سّماها الرئي�س بو�س نف�سه »ال�سدمة 

يعد  مل  قليلة  �سنوات  بعد   .Shock and Awe والإيالم« 

هل  �سًا. 
َ
عر ي�سابون  متناثرين  اأفرادًا  املدنيون  ال�سحايا 

كان الأمري والأمريكيون يتوّقعون اأن ياأتي يوم لن تكفي 

امل�سابني كما عولج علي  الكون ملعاجلة  فيه كل طائرات 

اأّما من �سيلحقونه  الأقّل.  ا�سم على   
ّ
عبا�س؟ ظّل لل�سبي

عون 
ّ
فلم تعد لديهم اأ�سماء، بل �ساروا اأرقاما. �ساروا يتجر

الأمل وال�سدمة التي �ست�ساحبهم حتى اليوم.

هكذا كان احلال يوم التا�سع من ني�سان / اأبريل ٢٠٠٣.   

مل يعد ثّمة ا�سم ملا ح�سل: �سقوط، حترير، احتالل. تتلّون 

ت�سمية احلدث كما تريد اأن تراه اأو ل تراه. ومل يكن هناك 

و�سف للمالمح. كان الرتباك امل�ساحب لل�سقوط املدّوي 

يعرف  بات  ما  يف  �سيليه  الذي  بالرتباك  ي�سي  للتمثال 

بـ»العملية ال�سيا�سية«.

ح�سني  �سدام  راأ�س  وغّطى  الأمريكي  اجلندي  �سعد   

العلم فورًا. فال بد للحدث  اأزالوا  القادة  بعَلم بالده، لكّن 

اأن يظهر عراقياً.

�شقط التمثال وخرج »احلوا�شم«

نقلت و�سائل الإعالم �سورة الكهل الذي اأم�سك ببو�سرت 

تنقل  مل  لكنها  بالنعال.  ي�رشبه  واأخذ  املخلوع  الرئي�س 

حني  عليها  اأغمي  التي  »اجلزيرة«  قناة  مرا�سلة  �سورة 

فندق  يف  مقرها  من  معبودها  متثال  �سقوط  �ساهدت 

انفرد ال�سحايف جون يل  املرييديان. ومل تنقل كذلك ما 

اأندر�سون باحلديث عنه يف كتابه »�سقوط بغداد«: يف الأيام 

الأخرية للرتاجيديا �ساهد اأندر�سون للمرة الأوىل حواىل 

خم�سني �سخ�سًا ملتحني يرتدون جالبيب ق�سرية ينزلون 

من �سالمل الفندق. كان هوؤلء من املجاهدين الذين �سمح 

لهم �سدام باملجيء )اأو اأطلق �رشاحهم من ال�سجون( على 

الغازية.  القوات  بوجه  اإىل جحيم  الو�سع  يقلبوا  اأن  اأمل 

حني �سقط التمثال، توىّل بع�س الإعالميني نقل هوؤلء اإىل 

جامع الفردو�س املقابل حيث اختباأوا.

�سعود  مع  ح  تتو�سّ ال�ساعدة  الطبقة  معامل  بداأت   

. مئات، بل اآلف ممّن اأجهزوا على ما تبّقى من 
٢
»احلوا�سم«

 
ّ
وال�ستبداد وجوع ح�سار وح�سي احلروب  نخرتها  دولة 

دام ثالث ع�رشة �سنة وغرفوا كّل ما وقعت عليه اأياديهم 

على  اأ�سبوع  م�سى  قد  يكن  عاّمة وخا�سة. مل  اأموال  من 

�سقوط »ال�سنم«، كما �سار اإ�سالميو ال�سيعة ي�سّمونه، حتى 

مت اكت�ساف �ساحنة مالأى ب�سبائك الذهب يف حديقة فندق 

ب  ن�سّ ملن  تعود  ال�ساحنة  كانت  بغداد.  و�سط  ال�سرياتون 

نف�سه حمافظًا لبغداد. كان هذا »املحافظ« ركنًا من اأركان 

حركة �سيا�سية �ستلعب دورًا يف ما بعد ٢٠٠٣، لكّن احلركة 

ل منه. يف الوقت نف�سه ت�رّشبت الأخبار  �سارعت اإىل التن�سّ

العراقي  واملتحف  املركزي  البنك  قبو  على  الهجوم  عن 

اآخرين  ومن  هذه،  احلوا�سم  »طبقة«  من  فيه.  ما  ونهب 

بني  للعمل  جديدًا  توزيعًا  العراق  �سي�سهد  اإليها،  ان�سّموا 

مراقبة  ووظيفتهم  و»العاّل�سة«  اخلطف  ع�سابات  اأفرادها: 

ال�سحية / الهدف وت�سخي�سه، و»القباطنة« املتخ�س�سون 

و»الكابت«  اخلارج،  اإىل  وم�ستّقاته  النفط  تهريب  يف 

 هم 
ّ
الأهم احلوا�سم  لكّن  املخّدرات.  املتخ�س�س يف جتارة 

من �سيتحّولون اإىل رجال اأعمال العراق اجلديد.

كاتب وأستاذ جامعي، 
عضو اسبق يف احلزب 
الشيوعي العرايق. 
آخر أعماله »والدات 
متعرّسة: العبور إىل 
احلداثة يف أوروبا 
والمرشق« )2013(.

عقٌد ضائع من حياة العراق1 )2/1(

عصام اخلفاجي

ف�سل من كتاب   1

يروي، مع بع�س 

التحليل، العقد 

املمهد لغزو العراق 

عام ٢٠٠٣ 

والعام الالحق 

له من خالل 

جتربتي ال�سخ�سية 

يف التعاطي 

مع املوؤ�س�سات 

ال�سيا�سية الأمريكية 

ومراكز اأبحاثها 

ومع ممثل الأمني 

العام لالأمم املتحدة 

ال�سيد الأخ�رش 

الإبراهيمي.

اأطلق العراقيون   ٢

هذه الت�سمية 

على الل�سو�س 

املنبثقني اإثر الغزو 

ن�سبة اإىل ت�سمية 

�سّدام ح�سني 

ملعاركه املقبلة 

مع الأمريكيني 

باحلوا�سم.
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عدا النفالت العارم للحوا�سم وانت�سار الع�سابات، مل   

ك جماعي ُيذكر. خدر وذهول يلّفان ال�سارع. 
ّ
يكن ثّمة حتر

يه، 
ّ
حتي ول جماهري  لالحتالل،  معار�سة  تظاهرات  ل جتد 

ول داعني اإىل ا�ستعادة ال�سيادة واإقامة نظام حكم دميقراطي 

جديد. كان ذبح املعار�س جميد اخلوئي على يد املعار�س 

موؤ�رّشا  علي  الإمام  حرم  يف  ال�سدر  مقتدى  ال�ساعد 

مبّكرًا اإىل امل�سار الآتي لـ»العملية ال�سيا�سية«. وكان عدم 

الإكتفاء بقتل مقاولني اأمريكيني قيل اإنهم كانوا من »ال�سي 

باأن  املعار�سني  الرق�س فوق جثثهم و�رشاخ  اأي« بل  اآي 

على  تعليقهم   
ّ
ثم ومن   

٣
»باجة« �ستكون  هوؤلء  روؤو�س 

�سارية اجل�رش موؤ�رشًا اإىل اعتياد �سعب على دموّية ترّبوا 

عليها طوال عقود من تفنّن احلّكام بالقتل والتعذيب. 

ر انتفا�شة 1٩٩1؟
ّ
ملاذا مل تتكر

َوهم  ل�سنوات،  دافعُت عنه  الذي  الوهم  اأدركُت  ذاك  عند 

العراق«  »م�ستقبل  ور�سة  يف  عنه  دافعت  به.  اقتنعت 

الأمريكية  اخلارجية  وزارة  برعاية  جرت  التي  ال�سهرية 

اأواخر عام ٢٠٠٢ وكتبت عنه يف درا�سة ن�رشها املعهد 

الدويل للدرا�سات ال�سرتاتيجية يف لندن يف الفرتة ذاتها. 

اأّكدت يف حمافل دولية  ال�سواب حني  اأظنني جانبت  ل 

ب�سبب  الغرب  جتاه  العراقيني  وت�سكك  �سلبية  على  عّدة 

من  ح�سني  �سدام  مّكن  الذي  املتحدة  الوليات  موقف 

اإجها�س انتفا�سة عام ١٩٩١. ومل اأجانب ال�سواب حني 

باأن  لها  منا�سبات ل ح�رش  راأيي يف  ت عن 
ّ

كتبت وعرب

مّزق  فيما  النظام  اأفاد  فر�سه  مت  الذي  الوح�سي  احل�سار 

اأنف�سهم  النا�س ينطوون على  الن�سيج الجتماعي وجعل 

اأّن  يزال،  راأيي، ول  وكان  العي�س.  لقمة  وراء  ويرك�سون 

هذا  اإىل  يعود  ها 
ّ
وجتذر الوطنية«  »حتت  الهويات  انبعاث 

لتني يف املجتمع.  اإىل طائفية وع�سائرية متاأ�سّ احل�سار ل 

 مل يّتخذ 
ّ
الهوية الطائفية ظّلت قائمة لكّن ُبعدها ال�سيا�سي

 متفّجرًا اإّل خالل الت�سعينيات. والهوية الع�سائرّية 
ً
منحى

عامل  ظّلت  فيما  وال�رشق،  اجلنوب  يف  كادت  اأو  اأَفَلْت 

متا�سك يف املناطق غري الزراعية يف غرب العراق و�سمال 

بغداد. حّذرت مرارًا من اأن �سيا�سة احل�سار �ستنتج »جيل 

خنقه  الذي  الأملاين  ال�سباب  عن  كناية  عراقيًا  فر�ساي« 

مناجم  انتزاع  مت  حني  الأوىل  العاملية  احلرب  اإثر  احللفاء 

اأملانيا واأو�سل البوؤ�س والبطالة اإىل م�ستويات  الفحم من 

بت�سوير  العواطف  على  اللعب  هتلر  على  �سّهلت  ب�سعة 

�سّد  عارمًا  حقدًا  ووّلد  ماآ�سيه  عن  م�سوؤوًل  الغرب 

املنت�رشين. لكّنني ارتكبت خطاأً فاح�سًا اإذ ت�سّورت باأّن 

ر ما اإن تتبّدى 
ّ
�سيناريو انتفا�سة ١٩٩١ ال�سعبية �سيتكر

معامل هزمية نظام �سدام.

ر انتفا�سة ١٩٩١ يف عام ٢٠٠٣. واإذ اأ�سعى 
ّ
مل تتكر  

اإىل تف�سري هذا الأمر حت�رُشين بع�س اأ�سبابه:

كانت النتفا�سة فعاًل مدينيًا مل يلعب الريف اأو الع�سائر   

ظاهرة  �سارت  »الوهميّة«  الع�سائر  لكن  فيه.  ُيذكر  دورًا 

م�ست�رشية يف املدن والبلدات بفعل احل�سار. انهارت اأجهزة 

البعث يف تلك الفرتة اأو تفّككت وان�سم كثري من البعثيني 

ال�سيعة اإىل النتفا�سة وما عاد بو�سع احلزب التحّكم بكل 

مفا�سل حياة املجتمع. وعلى اأنقا�سها ا�ستح�رش �سدام، اأو 

بهم 
ّ
اخرتع، �سيوخ ع�سائر يغدق عليهم املنافع املادية ويقر

تكوين جدار  ما يف  اإىل حّد  ذكيّة جنحت  اإليه يف خطوة 

املدن.  �سكان  من  كبري  وقطاع  النظام  بني  وو�سيط  عازل 

ك 
ّ
متحر �سّلم  اإن�ساء  على  تقوم  ال�سّدامية  اخلّطة  كانت 

يف  ُيفرت�س  اإذ  الأ�سفل،  اإىل  الأعلى  من  باجتاهني:  ي�سري 

ال�سيخ اأن يوّزع بع�س املنافع الآتية من اأعلى على اأفراد 

اإىل  ال�سيخ  ينقل  اإذ  الأعلى  اإىل  الأ�سفل  ومن  ع�سريته، 

مهّمات  لي�سند  املعار�سة  كات 
ّ
التحر عن  معلومات  القّمة 

ذوي البدلت الزيتونية )كما بات العراقيون ي�سّمونهم( من 

القمع  اأجهزة  من  وغريها  �سّدام  وفدائيي  القد�س  فيالق 

املدن  معظم  تقّطعت  هكذا  احل�سار.  بعد  تكاثرت  التي 

تعيق  ع�سائرية  »ِدَيٍر«  اإىل  احلديثة  غري  اأجزاوؤها  لتتحّول 

والبلدات  املدن  �سكان  هّب  حني   ١٩٩١ �سيناريو  تكرار 

متجاوزين تلك التق�سيمات واإن مل يتجاوزوا النق�سامات 

الطائفية. لعب النق�سام الطائفي دوره اخلطري على �سعيد 

القوى  معظم  تتبّناه  الذي  التزويقي  اخلطاب  برغم  اآخر 

ال�سيا�سيّة. واإن كان التباعد الطائفي وباًء، وهو كذلك، فال 

ميكن  كيف  اإذ  لعالجه.  كمدخل  بوجوده  العرتاف  من  بّد 

الدين والأنبار واملو�سل  بقاء حمافظات �سالح  نف�رّش  اأن 

ال�سّنية �ساكنة اآنذاك؟ وكيف نف�رّش اأن املحافظات املختلطة 

مدينة  اإّل يف  ُتذكر  كات 
ّ
ت�سهد حتر وبغداد مل  دياىل  مثل 

الثورة/ ال�سدر ال�سيعية؟

وكان ثّمة فارق اآخر مل اأعطه ما ي�ستحّق من تفكري.   

يف عام ١٩٩١ اأعلن الرئي�س الأمريكي جورج بو�س الأب 

ات الع�سكرّية عند و�سول قوات التحالف اإىل 
ّ
وقف العملي

النا�رشّية، ممّا دفع غالبية ال�سعب اإىل النتفا�س على نظام 

ولكن  ترّنحه.  برغم  قدميه  واقفًا على  زال  ما  اأنه  اأدركوا 

القوات الأمريكية  �سد من �ستثور هذه املرة وقد و�سلت 

هذا  وبرغم  النظام؟  م�سقطة  فائقة  ب�رشعة  بغداد  اإىل 

الإنت�سار ال�ساحق، كان ثّمة خوف لعب هو الآخر دورًا يف 

وجبة ثريد  3

اخلبز مع راأ�س  

البقر امل�سلوق.  
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لال�ستغراب  مثريًا  يبدو  قد  النتفا�سة. خوف  تكرار  عدم 

حني ن�سرتجع الأمر بعد اأكرث من عقد على انتهاء احلرب. 

ب�سطاء  اأنا�س  األ�سنة  على  �رشى  �سّدام  عودة  من  خوف 

متمّثاًل  ت�سمعه  التمثال.  �سقوط  من  �سهر  بعد  التقيتهم 

يف �سورة ت�سّكك يف نوايا الأمريكيني. قد يّتخذ اخلطاب 

الأمر  يكون  قد  التاك�سي:  �سائق  قال يل  �سكاًل �رشياليًا. 

لعبة اأمريكية تعيده اإىل احلكم فينق�ّس علينا كما فعل يف 

١٩٩١. لكّن خطاب ع�رشات اآخرين التقيتهم كان اأكرث 

الأمريكيون  تركنا  اإذا  لنا  �سيحدث  وماذا  واإيالمًا:  ة 
ّ
واقعي

كما فعلوا يف احلرب الأخرية؟

اجلرنال وال�شيا�شي واخلبري

يف  للتمثال  املدّوي  ال�سقوط  يوم  وا�سنطن  يف  كنت 

واأربعني  مئة  من  فريق  �سمن  اأبريل   / ني�سان  من  التا�سع 

الإعمار  لإعادة  العراقي  املجل�س  اأع�ساء  هم  �سخ�سًا 

تنقل  وهي  التلفزيون  �سا�سات  اأمام  ت�سّمرنا  والتطوير. 

ًا. هل دمعت عيناي فرحًا بانتهاء كابو�ٍس جَثم 
ّ
احلدث حي

على �سدورنا طوال ربع قرن اأم حزنًا لأًن حلمي باأّن ثورة 

عراقية �ستتكّفل بالنق�سا�س على ذلك التمثال مل يكن 

�سوى اأمنية باأن ي�ستحيل احلدث مفخرة للعراقيني عو�س 

تعاملهم معه بارتباك؟

لعب  املجل�س  لهذا  عداًء  الأكرث  �سيكون  جرنال   

اإكمال  وبعد   ،٢٠٠٢ عام  نهاية  يف  تاأ�سي�سه.  يف  دورًا 

عليه  اأ�رشفت  العراق«  »م�ستقبل  با�سم  �سخم  م�رشوع 

من  العراق  ملف  �سحب  مت  الأمريكية  اخلارجية  وزارة 

وليكون  عنه  م�سوؤولة  الدفاع  وزارة  لت�سبح  الأخرية 

لل�سوؤون  �س 
ّ
املفو الدفاع  لوزير  املبا�رش  الإ�رشاف  حتت 

. كان من اأوىل امل�ساريع 
٤
ال�سيا�سية، الدكتور بول فلفوفتز

اخلرباء  من  هيكل  تاأ�سي�س  البنتاغون  لها  خطط  التي 

الذين ميكن اأن ي�ساعدوا يف اإعادة اإيقاف الدولة العراقية 

على قدميها بعد الحتالل.

ل اأعرف اإن كان امل�رشوع وْقدة ذهن اأم اأن الأمريكيني   

كانوا يت�سابقون مع اآخرين �سبقوهم اإىل التخطيط لالأمر، 

اأو نفي معلومات متواترة �سمعتها  اإذ لي�س بو�سعي تاأكيد 

من مّطلعني بريطانيني عن فكرة مماثلة �سّجعت حكومتهم 

الراحل ال�سيد جميد اخلوئي على تنفيذها. ولعّل الوليات 

املتحدة ا�ستبقت الأمر فاأجه�ستها. كما اأ�سري اإىل جمموعة 

من العراقيني املقيمني يف كاليفورنيا، كنت واحدًا ممن كانوا 

على توا�سل معها على �سبكة الربيد الإلكرتوين، كانت 

ت�سعى لذلك بدعم من الدكتور اأحمد اجللبي.

غارنر  اجلرنال جاي  برئا�سة  البنتاغون  من  وفد  جاء   

اإىل ديرتويت للقاء قادة »املنرب الدميقراطي العراقي« وهو 

جتّمع من الكفاءات العراقية املعار�سة لنظام �سّدام ح�سني. 

كرد�ستان  اإغاثة  حمالت  عن  م�سوؤوًل  غارنر  جاي  كان 

بعد  ما  لعراق  حاكم  اأول  و�سار   ١٩٩١ انتفا�سة  اإثر 

وال�رشاعات  النقا�سات  عن  بعد  فيما  ابتعد  لكنه  �سّدام، 

الدائرة يف اإدارة بلده. دعا غارنر قادة املنرب اإىل اجتماع 

اأن يكون  البنتاغون على   
ّ
اأ�رش وا�سنطن.  فلفوفتز يف  مع 

الأمريكيني.  العراقيني  بني  من  للمجل�س  الرئي�س  اجل�سم 

ذهب وفد من خم�سني �سخ�سًا اإىل ذلك الجتماع الذي 

اأن  له  مقررا  كان  اأن  بعد  �ساعة  ون�سف  �ساعة  ا�ستغرق 

ي�ستغرق ثالثة اأرباع ال�ساعة. يف هذا الإجتماع مت التفاق 

والتنمية الإعمار  لإعادة  العراقي  املجل�س  ت�سكيل  على 

.Iraqi Reconstruction and Development Council

ولتكري�س املباركة الأمريكية للمجل�س، وّجه البيت   

الأبي�س دعوة ملمثلني عن املجل�س للقاء الرئي�س بو�س. 

عربي  اختيار  مّت  اإذ  بعناية  م�سوغًا  الوفد  ت�سكيل  كان 

غياب  وكان  لع�سويته.  وم�سيحي  �سّني  وعربي  �سيعي 

 
ّ
ممّثل كردي عن اللقاء لفتا للنظر مع اأن املجل�س �سي�سم

عددًا كبريًا من الأكراد يف ع�سويته. كان الأكراد غائبني 

با�ستقاللية  اخلارجي  العامل  مع  يتعاملون  اأخذوا  لأّنهم 

عن العراقيني.

مل اأكن من بني موؤ�س�سي املجل�س، لكن من�سّقه ات�سل   

بعث  قد  وكان  بهم،  اللتحاق  مّني  طالبًا  عدة  مرات  بي 

يل بر�سالة قبل ذلك حتمل اأطنانًا من املديح. لكّن م�سدر 

وزير  فلفوفتز،  بول  كان  بعد،  فيما  عرفت  كما  الإحلاح، 

ارتباطًا  مرتبطًا  املجل�س  �سار  الذي  املفّو�س،  الدفاع 

اأقيم  حيث  بنف�سه  فلفوفتز  بي  اّت�سل  مبكتبه.  مبا�رشًا 

املوؤ�س�سني  بـ»اأ�سدقائي«  األتقي  اأن  مّني  طالبا  بهولندا 

للمجل�س على الأقل. وبالفعل، كان وليزال يل اأ�سدقاء 

من  م�ساهم  كاأول  ُدعيت  اإذ  فوين 
ّ
�رش املنرب  يف  حميمون 

خارج الوليات املتحدة حل�سور موؤمترهم ال�سنوي وتقدمي 

مداخلة فيه.

خوف من عودة صدّام سرى على ألسنة أناس بسطاء. قال لي
سائـــــــــــــــــــــــــق التاكسي: قد يكون األمر لعبة أميركية
تعيــــــــــــــــده إلى الحكم فينقضّ علينا كما فعل في ١٩٩١.

�ساأتناول م�رشوع   4

»م�ستقبل العراق« 

وفلفوفتز ببع�س 

التف�سيل يف

ما بعد.  
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حتّفظات وقبول

فوجئت بطلب اللتحاق لثالثة اأ�سباب، اأّولها واأهّمها اأن 

للحرب،  ل  معروفًا:  كان  الأمريكي  امل�رشوع  من  موقفي 

لنظامه  ل  العراقي  للمجتمع  املدّمر  احل�سار  لرفع  نعم 

احلاكم، نعم ل�رشبات اإىل مراكز قوة النظام ال�ستخباراتية 

والع�سكرية، نعم لتجرمي قادة النظام وحما�رشتهم بتجميد 

نعم  املالية،  واجهاتهم  عن  ي 
ّ
والتحر املالية  اأر�سدتهم 

�سد  وجمرمني  حرب  كمجرمي  حّلوا  حيثما  ملطاردتهم 

الإن�سانية. وفوجئت بطلب اللتحاق ثانيًا، لأنني كتبت يف 

الباري�سية  مقال طويل يف �سهرية »اللوموند دبلوماتيك« 

وزارتي  بني  ال�رشاعات  عن  والتاأثري  الإنت�سار  وا�سعة 

وفوجئت  العراق.  من  املوقف  حول  والدفاع  اخلارجية 

ثالثًا، لأّن ما طرحت يف مداخلتي مبوؤمتر املنرب الدميقراطي 

اأفكار  الإعمار،  اإعادة  جمل�س  نواة  كان  الذي  العراقي، 

يف  انعقد  املوؤمتر  ولأن  البنتاغون.  اأفكار  مع  كليًا  تتقاطع 

باأ�سهر  العراق  على  احلرب  اإعالن  �سبق  اإذ  حا�سمة  فرتة 

قليلة، كان احل�سور الر�سمي الأمريكي، ف�ساًل عن و�سائل 

الإعالم احلكومية الأمريكية مثل »�سوت اأمريكا«، كثيفًا، 

وزير  م�ساعد  كرات�سيف�سكي  توما�س  د 
ّ
ال�سي اأّن  واأذكر 

اخلارجية الأمريكي كان من بني احلا�رشين.

رّوجهما  وهمني  من  قلقي  اأبديت  تلك،  مداخلتي  يف   

يف  م�سّلمتني  و�سارا  البنتاغون  من  عراقيون  بون 
ّ
مقر

يف  واأخطرهما،  الوهمني  هذين  اأّول  بو�س.  اإدارة  اأعني 

و�سيادة  الإ�ستبداد  من  عقودًا  اأّن  افرتا�س  كان  نظري، 

الفكري  والت�سميم  الواحد  القائد  ومفهوم  الواحد  الفكر 

والتعددية  الدميقراطية  عداء  على  النا�س  رّبى  الذي 

الوطني  ال�سف  ل�سّق وحدة  غربية  كموؤامرة  وت�سويرهما 

لل�سعب  ة 
ّ
ال�سيا�سي الثقافة  يف  املدّمرة  تاأثرياتها  ترتك  مل 

العراقي الذي �سي�ستقبل القّوات الأمريكية كمحرر يقابله 

ل  جزيرة  العراق  ل 
ّ
تخي هو  الثاين  والوهم  بالرتحيب. 

ومتزيق  لإنهاك  ثقله  بكل  �سريمي  حولها  اإقليميًا  حميَط 

اأي جتربة دميقراطية تهّدد الدول املحيطة، وكّلها )با�ستثناء 

ثّمة  كان  دّقة،  اأكرث  بتعبري  ت�سّلطية.  لنظم  تخ�سع  ا( 
ّ
تركي

لأكرب  وال�سيا�سي  الع�سكري  الوجود  اأّن  على  قائم  وهم 

دولة يف العامل �سي�سّل اأّي حماولة لإ�سعاف تلك التجربة، 

ظاهرة  اإطالق  يف  احلا�سم  العامل  دور  �سيلعب  اأنه  بل 

اخلاّلقة[  الفو�سى  عن  العربي  الوهم  ]�سخافة  الدومينو 

الآخر  تلو  واحدًا  ال�ستبدادية  النظم  تت�ساقط  حيث 

اأّن  ما 
ّ
�سي العراقية، ل  الدميقراطية  التجربة  اإ�سعاع  بف�سل 

تلك الّنظم، با�ستثناء اإيران و�سورية، تعتمد اعتمادًا وثيقًا 
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الوهم  هذا  يكن  مل  املتحدة.  الوليات  مع  التحالف  على 

اخلريطة  تغيري  على  وقدرته  الإقليمي  الثقل  عن  متعاميًا 

اأّن  اإّنه تعامى عن حقيقة  ال�سيا�سية العراقية فح�سب، بل 

اأو  القدر  بهذا  مرتبطون  العراق  اإىل  الآتني  احلّكام  معظم 

مطروحة  لي�ست  الدميقراطية  واأّن  ة، 
ّ
الإقليمي بالقوى  ذاك 

اأن  عن  املتواترة  ال�ستنتاجات  برغم  اإذ  اأجنداتهم،  على 

يكونا  مل  العراق  يف  الرئي�سني  املتحدة  الوليات  حليّفي 

الأمريكية  الإدارة  موؤّثر، ظّلت  يتمّتعان بوجود جماهريي 

للعراق  احتاللها  اأّن  مفرت�سًة  الرمال  يف  راأ�سها  تدفن 

ًا جديدًا.
ّ
�سيخلق واقعًا حملي

»ميثاق �رشف« يف وا�شنطن

يف ال�سابع ع�رش من اآذار/ مار�س ٢٠٠٣، ت�سّلمت ر�سالة 

موّقعة من اجلرنال جاي غارنر، مدير مكتب اإعادة الإعمار 

اإىل احل�سور  فيها  »اأورها« يدعوين  الإن�سانية  وامل�ساعدة 

ق املجل�س وم�سوؤولني يف 
ّ

اإىل وا�سنطن »للتباحث مع من�س

الإعمار  اإعادة  مبجل�س  املتعّلقة  الأمور  يف  الدفاع  وزارة 

ما  عراق  يف   ORHA »اأورها«  ومهّمة  العراقي  والتنمية 

 القناعة التي 
ّ
بعد النزاع«. كانت �سيغة الر�سالة، ومن ثم

تكّونت لدّي منذ و�سويل بعد يومني من ت�سّلم الر�سالة، اأّن 

ثّمة غمو�سَا يف العالقة بني املجل�س و»اأورها«. فالر�سالة 

م�ستقلتني  هيئتني  مع  اأمور  ملناق�سة  احل�سور  اإىل  تدعوين 

الوا�سح  اإحداهما الأخرى. ومن  تتبع  ل مع هيئة واحدة 

اأن  دون  من  حديثًا  الهيئتني  اأن�ساأت  الدفاع  وزارة  اأّن 

حتّدد العالقة بينهما. يف اليوم الأول من التحاقي بالعمل، 

ق املجل�س مب�سّودة تعر�س �سيغة تلك العالقة 
ّ

جاءين من�س

ت�سّمنت »اأن يوؤّدي اأع�ساء املجل�س املهّمات التي تكّلفهم 

ب�ساأنها.  مقرتحاتي  اأقّدم  اأن  مّني  وطلب  بها«.  »اأورها« 

لتكون  امل�سّودة  �سياغة  واأعدت  ذلك  على  اعرت�ست 

ومل  و»اأورها««.  املجل�س  بني  واملتكامل  ق 
ّ

املن�س »العمل 

تكن ال�سيغة التي اقرتحت ابتكارًا عبقريًا، فالر�سالة التي 

»اأورها«  اأّن  على  ًا 
ّ
حرفي ت  ن�سّ يل  غارنر  جاي  وّجهها 

»طلبت م�ساعدة املجل�س العراقي لإعادة الإعمار والتنمية 

والنظام  وال�ستقرار  احلكومة  عمل  ا�ستمرارّية  تاأمني  يف 

ق 
ّ

املن�س عاد  بعد فرتة ق�سرية  البلد«.  اإعمار  واإعادة  العام 

فٍرحًا لأّن وزارة الدفاع وافقت على ال�سيغة التي قّدمتها.

�ساهمت يف و�سع »ميثاق �رشف« اأترك لغريي احلكم   

كعراقي  مبهّمتي  اأقوم  اأن  »اأتعّهد  به:  اللتزام  درجة  على 

اإىل  اأ�سعى  اأّل  ال�سيا�سي،  اأو  الطائفي  انتماءه  يتجاوز 

املجل�س  عمل  انتهاء  قبل  وظيفي  مركز  على  احل�سول 

اأجهزة  للعمل يف  التقّدم  للفرد حرية  تكون  وحّله حيث 

حيث  من  العودة  اأو  اخلا�س  الن�ساط  ممار�سة  اأو  الدولة 

 
ّ
اأتى. واأتعّهد اأن اأكون ع�سوًا يف فريق من العاملني ي�سم

العاملني احلاليني يف تلك املوؤ�س�سات اأو الوزارات التي مّت 

تكليفي بامل�ساهمة يف اإعادة اإعمارها«.

مل نعرف وظائفنا لأّننا مل نعرف من اأين نبداأ. ومل نعرف   

الأوىل  اللحظة  منذ  وا 
ّ
اأ�رش الأمريكيني  لأن  نبداأ  اأين  من 

ني. كان الفريق املكّون من ١٤٠ 
ّ
على تهمي�س دور العراقي

ع�سوًا يتوّزعون اإىل اأربعة اأفراد لكل وزارة بالإ�سافة اإىل 

واملحافظات  اآنذاك  الوزارات  العاملني يف  من  مماثل  عدد 

اأن خرجت  بعد  ن�سبيًا  و�سعها   
ّ
ا�ستقر التي  الكردية  غري 

عن اإدارة بغداد منذ عام ١٩٩٢.

باأن يكون وزيرًا يف املجال  بيننا من جاء طامعًا  كان   

الذي اختري من اأجله يف وا�سنطن. ولعّل هوؤلء هم الذين 

املجتهد يف  املتحّم�س  اخلبري  دور  متثيل  الأبرع يف  كانوا 

تقارير  �سريفع  العمل  يتابع  من  اأّن  بّد  ل  اإذ  وا�سنطن، 

يف  بالعمل  املكّلف  الزميل  حال  �ستظّل  بكفاءته.  ت�سيد 

يتحّدث  كان  ككوميديا.  ذهني  يف  عالقة  العدل  وزارة 

ب�رشاحة عن �رشورة تاأمني فياّلت »لنا«: »لنا« تعني نحن 

كما  منه،  مفروغ  اأمر  كوزير  فمن�سبه  القادمني.  الوزراء 

كان يعتقد. ومع اأّنه رجل قانون )يقال اإّن اأطروحته لنيل 

�سهادة الدكتوراه كانت حول الفكر القانوين ل�سّدام( فقد 

قًا ثانيًا، مر�سوٌم 
ّ

، ب�سفتي من�س
ّ
كان من بني ما عر�س علي

يف  املحدودة  خربتي  وبرغم  البعث.  حزب  بحّل  يق�سي 

هذا املجال، اأجبت، مّتخذًا هيئة التلميذ الذي يطرح �سوؤاًل 

�سلطة  عن  كهذا  اأمر  ي�سدر  اأن  يجب  األ  التعّلم:  بهدف 

ثم  املوجبة  القانونية  الأ�سباب  فيه  تبنّي  م�ستقّلة  ق�سائية 

تاأمر ال�سلطة التنفيذية، وهي هنا وزارة العدل، باتخاذ ما 

 الذي 
ّ
يلزم لتنفيذ قرارها؟ كما كان هناك الزميل الإعالمي

الإنكليزية  باللغة  برمير  اإىل  مذّكرة  له  اأ�سوغ  اأن  رجاين 

التي  تكريت  اإىل  ت�ساحبه  ع�سكرية  قوة  اإر�سال  تنا�سده 

املدينة �سد �سّدام  اأبناء  تعبئة  عا�س فيها لأنه قادر على 

ثالث  وزميل  العراق«.  »حترير  عملية  بتاأييد  واإقناعهم 

هناك الزميل اإلعالميّ الذي رجاني أن أصـــــــــــــــــــــــــــوغ 
له مذكرة إلى بريمر باللغة اإلنكليزية تناشـــــــــــــــــــــــــــده 
إرسال قـــــــــــــــــــــــــــــــــوة عسكرية تصاحبه إلى تكريت.
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ا�ستجلب طاقمًا تلفزيونيًا من البلد الذي كان لجئًا فيه 

لي�سّور عودته الظافرة وجهوده يف بناء البلد الذي مل يكن 

م�سى على و�سوله اإليه غري اأيام.

منتفعون وطالبو وظائف

الإخراج  موهبة  اأمتلك  اأن  متّنيت  بغداد،  و�سلنا  حني 

كّلها  تكن  مل  التي  احلالت  تلك  اأ�سّور  لكي  ال�سينمائي 

كوميدية كموقف الكهل امل�سكني الآتي من ال�سويد والذي 

ال�ستقبال  موّظف  اأجابه  قلبية حني  بنوبة  ي�ساب  اأن  كاد 

يف فندق الر�سيد باأّنه ليعرف ا�سم »الوزير« الذي وعده 

باحل�سول على وظيفة رفيعة.

ح�سل بع�ُس من انتمى اإىل هذا ال�سنف من اأع�ساء   

الطرف  على  الرهان  لأّنه جنح يف  يريد  ما  على  جمل�سنا 

ال�سيا�سي الذي �سيكون له دور فاعل يف الدولة اجلديدة، 

وغادر اآخرون حمّملني مبا ا�ستطاعوا ك�سبه من اأموال.

ق 
ّ

املن�س الزميل  عرف  الزمالء،  من  ثان  �سنف  ثّمة   

اأخرى:  جمالت  اإىل  تنتمي  »خرباتهم«  اأن  وعرفوا 

وال�ستفادة  اليومي«  »القوت  على  واحل�سول  ب 
ّ

التك�س

من وجودهم يف بلد اخلراب اجلائع للبحث عن عقود يف 

م�ساريع ليفقهون من اأمرها �سيئًا. ابنه اأحمد الذي اأنهى 

الدرا�سة الثانوية ومل يدخل اجلامعة بعد، و»عبد حمود«، 

كناية عن مرافق �سّدام، وغريهم كثري ممن �سيوّقعون عقودًا 

متنحهم مبالغ تراوح بني ٣٠٠ دولر و٥٠٠ دولر يوميًا 

�سات  املخ�سّ تلك  لرفع  والتو�ّسالت  امل�ساومات  كانت  اإذ 

جارية قبل و�سولنا باأ�سابيع.

اأحد يف كفاءتهم يف  وتفريعة ثالثة: خرباء ل يجادل   

جمالت اخت�سا�سهم، واآخرون ذوو خربات متوا�سعة مل 

يكونوا معنيني باملكافاآت ال�سهرية ومل يدخلوا يف بازارها. 

خّططوا منذ البدء لَغرف اأكرب ما ميكن باأ�رشع وقت. تعّددت 

على  حم�سوب  طبيب  يريدون:  ما  حتقيق  يف  اأ�ساليبهم 

الأحمر  الهالل  رئا�سة  يف  طموحه  حّقق  الدعوة،  حزب 

باأّنه  »قيل«  اأن  بعد  املتحدة  الوليات  اإىل  عائدًا  تبّخر  ثم 

كرد�ستاين  م�سوؤول  ابنة  الدولرات،  ماليني  على  ا�ستوىل 

كبري كانت تعمل يف �رشكة ات�سالت مغمورة يف اإنكلرتا 

برغم احتجاج  اإىل �رشكتها  اإحالة عقد �سخم  جنحت يف 

�رشكة ماركوين ذات ال�سهرة العاملية التي عر�ست وثائق 

تثبت اأنها قّدمت عر�سًا ب�سعر يقّل بكثري عن عر�س �رشكة 

ابنة امل�سوؤول مبوا�سفات اأرقى بكثري، خبري مل يكن بحاجة 

عنه  حتّدثت  �سّدام  بعد  ما  عراق  من  اأموال  ك�سب  اإىل 

ال�سحف الأمريكية ولذا اأجد نف�سي يف حّل اإذ ا�سري اإىل 

ا�سمه الذي »مالأ الدنيا و�سغل النا�س« للحظة، ليتبخر ما 

اإن انتفت احلاجة اإليه. يف عام ١٩٩٨، قّدم الدكتور خ�رش 

الذرية  الطاقة  جلنة  يف  اأقدم  م�ست�سارًا  كان  الذي  حمزة، 

والقنبلة  العراق  »خدعة:  بعنوان  كتاب  م�سّودة  العراقية، 

على  للعراق  قدرة  ل  وا�سحًا:  العنوان  كان  النووية«. 

امتالك �سالح نووي. مل ي�سادف مو�سوع كهذا هوى لدى 

النا�رشين. لكّن الدكتور حمزة كان مثابرًا! بعد عامني فقط، 

راأ�سًا على  الرجل م�سّودة كتاب جديد يقلب �سابقه  اأجنز 

ة 
ّ
عقب ليحّقق انت�سارًا وا�سعًا. كان عنوان الكتاب هذه املر

النووية  العراق  اأ�سلحة  اأجندة  ة  قنابل �سّدام: ق�سّ »�سانع 

والبيولوجية من الداخل« )اأي من �ساهد عيان من داخل 

امل�رشوع(. يف هذا الكتاب، حتّدث حمزة عن دور مفرَت�س 

له كم�ساهم يف م�رشوع نووي على و�سك الكتمال.

تعّمدت اأن اوؤجل احلديث عن جمموعة اأظّنها الأكرث   

مل  املجل�س.  م�رشوع  يف  لالنخراط  اندفاعها  يف  نباًل 

يكن هوؤلء ول من منحت نف�سي احلّق يف ت�سنيفهم يف 

خانات، قلت يف البدء اإنها تت�سابك عنكبوتيًا، غافلني عن 

طبيعة امل�رشوع الأمريكي جتاه العراق. غري اأّن من حتّم�س 

للغزو ومن عاداه ومن وقف مرتددًا �سمن هذه املجموعة 

عن  باحثًا  كان  اأظنه  ول  مبدئية  قناعة  من  ينطلق  كان 

مال اأو عن من�سب. اأ�سري هنا اإىل اأمثلة اوؤّكد اأنها لي�ست 

الطب  اخت�سا�سيي  اأهم  اأحد  ثامر  حممود  د.  ح�رشية: 

الباطني، د. عزام علو�س خبري الرّي الذي اكت�سب �سهرة 

جانب  اإىل  الأهوار،  اإحياء  اإعادة  عمله يف  بف�سل  ة 
ّ
عاملي

حممد  د.  احلكيم،  حممد  د.  اأخرى:  مهّمة  ة 
ّ
علمي اأ�سماء 

علي زيني و�سباب رائعني مثل هاري حبيب و�سامي كرمي. 

واأ�سيف اإىل هذه املجموعة منا�سلني، منهم عدنان الزلفي 

�س للتعذيب يف �سجون �سّدام قبل اأن 
ّ
الذي كان فتى تعر

توفيق  والعميد   ،١٩٩١ انتفا�سة  اإثر  الفرار  من  يتمّكن 

اليا�رشي الذي لعب دورًا بارزًا يف انتفا�سة ١٩٩١. 

اأّي وطن ينتظرك اأّيها اخلبري؟

نقطة  بات  الذي  التمثال  انهيار  من  بال�سبط  �سهر  بعد 

القطع يف تاريخ العراق، حّطت الطائرة التي حملتنا يف 

يف  بقعة  اأّي  يكون  اأن  للمكان  ميكن  كان  بغداد.  »مطار« 

املكان  الطيار  تلّم�س  كيف  تعَجب  دام�س  ظالم  الأر�س. 

ل الأر�س. �سار الطق�س يف عيني 
ّ
اأقب الذي حّط فيه. مل 

م�رشحية مبتذلة. ل اأذكر اإن كنت بكيت وقتها، كما فعل 

بع�س الزمالء، اأم ل. كنت اأ�سعر بذهول وخدر. تظل حتلم 

ملّدة ربع قرن حتى تاأن�س للحلم وتريد له اأن يبقى يوؤن�سك. 
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كاأّن ع�سا �ساحر حّولتنا جميعًا اإىل اأ�سنام. ل اأذكر اأحدًا 

رفع �سوته خماطبًا الآخر »احلمدلله عال�سالمة«. ل اأذكر 

من  معظم  العودة.  فرحة  عن   
ّ

تعرب �سحكة  اأطلق  اأحدًا 

من  جاءوا  الذي  الهدف  حّققوا  املغامرة  تلك  على  اأقبلوا 

اأجله: النتقام من املنفى.

ل اإيّل اأّنه 
ّ
 البا�س الذي قادنا مبحاذاة �سور مرتفع خي

ّ
مر  

لن ينتهي. قّدرت اأّنه ق�رش الر�سوانية الرهيب الذي كان 

للم�ستبه يف م�ساركتهم  التحقيق والتعذيب   حفالت 
ّ
مقر

اأدار  قد  الأمريكي  ال�سائق  كان   .
٥
١٩٩١ انتفا�سة  يف 

ة 
ّ
للمر �سمعتها  التي  العراق«  »�سوا  حمّطة  نحو  الراديو 

باإ�سلوبه  اأمريكا«،  »�سوت  راديو  ف�سل  اأن  فبعد  الأوىل. 

الدعائي الفا�سح، يف الو�سول اإىل امل�ستمع العربي، �سّوت 

الكونغر�س الأمريكي ل�سالح اإن�ساء تلك القناة الإعالمية 

�سة قناًة خمتلفة  لتبّث ن�رشات اأخبار وبرامَج خفيفة خم�سِّ

لكل من مناطق العامل العربي. وكان راديو »�سوا العراق«، 

بالطبع، حمّط الإهتمام الأكرب لدى امل�رشفني على الإذاعة.

و�سلنا اأخريًا اإىل الق�رش اجلمهوري.  

اأوىل ال�سدمات.  

الع�سكري  احلاكم  يختار  اأن  هو  توّقعت  ما  اآخر  كان   

الأقّل،  ًا على 
ّ
اأعلنوا، لفظي له.  ًا 

ّ
العراقية مقر ال�سيادة  رمز 

رين. هذا ما فعله مود، اجلرنال الربيطاين 
ّ
اأّنهم جاوؤوا حمر

يوم دخل بغداد عام ١٩١٧. كان بو�سعهم اإن�ساء منطقتهم 

»اخل�رشاء« اأينما اأرادوا، فق�سور �سّدام الفخمة متالأ بغداد، 

لكّنهم اختاروا الق�رش. 

من  �سّف  وقف  الظالم.  حالك  كان  الق�رُش  حّتى   

الع�سكرّيني اأمامنا وطلبوا اأن ن�سع حقائبنا على الأر�س. مل 

تكن حقائب بال�سبط، بل اأكيا�سًا ع�سكرية زيتونية اللون 

�سخرية:  مثار  وجوده  كان  وما  يلزمنا  ما  داخلها  ح�سونا 

اأقنعة م�ساّدة للغازات ال�ساّمة و�سرتات واقيًة من الر�سا�س 

غارنر  تو�ّسط جاي  قط.  ن�ستخدمها  مل  ع�سكرية  واألب�سة 

قنا 
ّ
تفر  

ّ
ثم لفت.  بربود  �سْحبه،  كما  و�سافحنا،  ال�سف 

نتعرّث على ال�سالمل التي قادتنا اإىل قاعات ا�سطّفت فوقها 

ع�رشات الأ�رّشة والأفر�سة امللقاة على الأر�س. مّذاك �سار 

ه اخلا�س. و�سار 
َ
نف�سه عليه �رشير اأحدنا  األقى  كل �رشير 

هذا ال�رشير مكتبه اخلا�س. مل نكن الوحيدين الذين ع�سنا 

هكذا. فاإىل جانبي كانت اأ�رّشة »مكاتب« مهند�سي وفنيي 

وخمططاتهم  خرائطهم  يفر�سون  العمالقة:  بكتل  �رشكة 

على الأر�س ويجتمعون حولها للدرا�سة. ومل يحظ بع�سنا 

حتى باأ�رّشة ففر�سوا اأغطيتهم على الأر�س. مل يكن عددنا 

يقّل عن ثالثني �سخ�سًا يف القاعة.

بل  بعد،  اأن�سئت  قد  املوّقتة  التحالف  �سلطة  تكن  مل   

كانت اإدارة البلد املحتّل يف اأيدي »اأورها« ORHA، مكتب 

اإعادة الإعمار وامل�ساعدة الإن�سانية الذي ت�سكل يف اأوائل 

جلب  قد  الأخري  وكان  غارنر.  جاي  بقيادة   ٢٠٠٣ عام 

لذا مل  املهمة،  تلك  العراقيني مل�ساعدته يف  معه عددًا من 

يقومون  ًا 
ّ
عراقي واأربعني  مئة  من  فريق  و�سول  ي�ست�سغ 

باملهّمة ذاتها. عرفُت فيما بعد اأن غارنر كان من الداعني 

اأ�رشع وقت ممكن. ومل  للعراقيني يف  ال�سلطة  ت�سليم  اإىل 

»من  غارنر  عّدنا  لذا  الدفاع،  وزارة  موقف  هذا  يكن 

اأجنحة  بني  املرير  ال�رشاع  انتقل  لقد  الأخرية.  جماعة« 

»اأورها«  اإىل بغداد. ظّلت  الإدارة الأمريكية من وا�سنطن 

تدير العراق حتى مت حّلها يف نهاية يونيو/ حزيران لتحّل 

قبيلتي  املوقتة ولتّتخذ احلرب بني  التحالف  حمّلها �سلطة 

دورًا  لعب  جديدًا  �سكاًل  اخلارجية  ووزارة  الدفاع  وزارة 

كبريًا يف تعطيل، بل وتخريب اأّي م�سعى لتح�سني الو�سع 

يف العراق.

يف اإطاعة غارنر

مع  كامل  فوقي  ب�سكل  التعامل  ر 
ّ
قر غارنر  اأّن  تبنّي  حني 

بوا�سنطن  يّت�سل  اأن  ق 
ّ

املن�س من  طلبت  املجل�س،  فريق 

مع  بالتن�سيق  العمل  هي  مهّمتنا  باأّن  غارنر  تبلغ  لكي 

مل  باأّنه  واعرتف  املرتبكة،  ابت�سامته  �سدمتني  »اأورها«. 

ال�سيغة  على  البنتاغون  يوافق  مل  اإذ  احلقيقة  يخربين 

التي قمت باإعدادها ونحن يف وا�سنطن، واأننا نعمل حتت 

ال�سحافيني  اأحد  بالتن�سيق معها. و�سف  »اأورها« ل  اإمرة 

د طلبه 
ّ
غطر�سة غارنر قائال اإن هذا الرجل يعتقد اأّن جمر

من الآخرين مناداته با�سمه الأول كاٍف لإعطاء النطباع 

باأّنه متوا�سع.

اأن  بغداد  اإىل  حلقونا  الذين  الزمالء  اأبلغني  حني  بعد   

اأول جملة خاطبهم بها غارنر »اأنتم هنا لتنفيذ ما اأكّلفكم 

اإىل  فورًا  العودة  فباإمكانكم  الأمر  يعجبكم  مل  واإذا  به. 

يف  العراقيون  فيها  يرتّكز  التي  البلدة  )وهي  ديربورن« 

كان آخر ما توقعت هو أن يختار الحاكم العسكــــــــــــــــــــري
رمز السيادة العراقيـــــــــــــــــــــــة مقرًّا له. أعلنوا، لفظيًا على
األقل ، أنهم جاؤوا محررين. هذا ما فعلــــــــــــــــــــــــــه مود،
الجنـــــــــــــــــــــــــــرال البريطاني يوم دخل بغداد عام ١٩١٧.

بالرغم من الك�سف   5

عن مئات املقابر 

اجلماعية ل�سحايا 

نظام البعث 

ي كثري  وتق�سّ

من وثائق اإدانته، 

وثبوت كون ق�رش 

الر�سوانية مقرًا 

رئي�سًا ملمار�سة 

جرائم التعذيب، 

 له قّط 
ٌ
مل يرْد ذكر

بعد �سقوط النظام. 

فقد حتّول الق�رش 

اإىل »كامب كروبر« 

الذي احتفظ 

فيه الأمريكيون 

بال�سجناء »عايل 

القيمة« مثل

�سدام ح�سني   

وطارق عزيز.
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 لنا ذلك بع�س ما كان غام�سًا يف اأذهاننا 
ّ

ديرتويت(. وف�رش

من  �سهر  بعد  ما  اإىل  العراق  اإىل  �سفرنا  تاأخري  واأهّمه 

واحدة  نيومك�سيكو،  ولية  يف  اآنذاك  كّنا  �سّدام.  �سقوط 

اأق�سى  يف  وتقع  تخّلفًا  الأمريكية  الوليات  اأكرث  من 

الذي  واأوروبا  اأمريكا  يف  الوحيد  املكان  لعّلها  اجلنوب. 

العراق ل  ن�ستعملها يف  التي  الهواء  دات 
ّ
ت�ساهد فيه مرب

اأجهزة التكييف. فا�ستعدادًا للعودة اإىل العراق مّت تدريبنا 

على ا�ستخدام الأقنعة الواقية من الغازات ال�سامة وعلى 

الدكتور  لت 
ّ
تخي النف�س.  عن  للدفاع  امل�سّد�س  ا�ستخدام 

وزنه  يتجاوز  ل  الذي  ال�سبعيني  ثامر،  حممود  الوقور 

خم�سني كيلوغرامًا يجابه قوة ع�سكرية. ت�سّلمنا �سال�سل 

اإىل  للتعرف  رقمًا  منها  كل  ويحمل  الرقبة  على  ُتعّلق 

جثثنا يف حالة الوفاة، اإذ كانت م�سنوعة من معدن يقاوم 

مّت  كما  النفجار،  بها 
ّ
ي�سب التي  العالية  احلرارة  درجات 

ت�سوير اأ�سناننا �سعاعيًا للغر�س نف�سه.

املجل�س  اأع�ساء  من  الزمالء  كّلفني  نيومك�سيكو  يف   

اقتناعنا  عدم  عن   
ّ

تعرب فلفوفتز  بول  اإىل  مذّكرة  بكتابة 

ت�سمح  ل  ة 
ّ
الأمني الظروف  اأّن  مْن  املقّدمة  بالتف�سريات 

بالتحاقنا، اإذ اإّننا مل ننتم للمجل�س اإّل للم�ساهمة يف اإعادة 

الدولة.  مرافق  اإحياء  امل�ساعدة على  وال�رشوع يف  الأمن 

والواقع اأّن املجموعة التي و�سلت بغداد يف التا�سع من اأيار 

 اأكرث من ع�رشين �سخ�سًا 
ّ
وكنت من بينها، مل تكن ت�سم

باأّننا  وقتها  لنا  قيل  والأربعني.  املئة  املجل�س  اأع�ساء  من 

»الأقل  ال�ساحقة  الغالبية  اأّما  ة«. 
ّ
اأهمي »الأكرث  املجموعة 

ة« فقد �سافرت اإىل الكويت وبقيت هناك حتى نهاية 
ّ
اأهمي

املرة �سوء الأحوال اجلوّية.  التربير هذه  اأيار. وكان  مايو/ 

حلّل  ُتبذل  كانت  حممومة   
َ
م�ساعي اأّن  بعد،  فيما  عرفت 

املجل�س حتى بعد اأن و�سلنا اإىل بغداد.

الق�رش يتاأمرك

خرجت من القاعة لأدّخن، فجاءت موّظفة من غرفة مقابلة 

الأمريكية«  التنمية  »وكالة  غرفة  اأّنها  بعد  فيما  عرفت 

الق�رش.  يف  ممنوع  فالتدخني  ال�سيجارة،  باإطفاء  تاأمرين 

عون ما ميكن وما ل ميكن عمله 
ّ
ل�ست يف بلدك اإذًا. هم ي�رش

على  ة، 
ّ
الأمريكي الر�سمية  للوكالت  كان  البدء،  منذ  هنا. 

عك�س »بكتل« وغريها، مكاتب وغرف م�ستقّلة.

فاخرًا  كان  احلّمام.  اإىل  خرجنا  التايل  اليوم  �سباح   

�سّدام  لإقامة  ًا 
ّ
مقر هذا  يكن  فلم  مرتفًا،  يكن  مل  لكّنه 

ح�سني. �سبية ينّظفون املغا�سل والأر�س قابلونا: هلو �سري، 

بالعربية. عرفت  اأجبتهم  غود مورننغ م�سرت. �سعقوا حني 

منهم اأّنهم من مدينة »�سّدام« التي مل يكن قد �سار ا�سمها 

مدينة ال�سدر. هّزوا روؤو�سهم بال مبالة حني قلت لهم باأّن 

ا�سمها مدينة الثورة.

يا لهذه املدينة التي ظّل ا�سمها هاج�سًا لكّل احلّكام.   

كّنا، كبغداديني، نار�س عن�رشّيتنا فن�سّميها »خلف ال�سّدة«. 

�سّكانها كائنات �سّميناهم »�رشاكوة« األقى بهم اجلوع على 

تخوم مدينتنا. وجاء عبد الكرمي قا�سم الذي حّول اأكواخ 

الق�سب اإىل م�ساكن متوا�سعة متتّد اإىل م�ساحات �سا�سعة 

ف�سار ا�سمها »مدينة الثورة«. وقرر �سّدام، يف زيارة نادرة 

له اإىل مدينة يعرف كم تكرهه، اأن ي�سّميها با�سمه.

واحد  حّمام  يكن  ومل  �ساخن.  ماء  احلّمام  يف  يكن  مل   

ليّت�سع بالطبع لكّل هذا احل�سد من الوافدين. يف الأيام التالية 

ا�سرتى كّل مّنا »�سامبو« من ك�سك اأقيم على عجل على اأحد 

الأر�سفة خارج الق�رش، ومّت بناء كابينات لت�سبح حّماماتنا.

ك. �سار ا�سم الف�سحة الدائرية التي 
َ
بداأ الق�رش يتاأمر  

كان  امل�ستديرة(.  )ال�ساحة  »الروتندا«  املكاتب  تتو�سط 

ا�ستلفتتني  اجلمهوري  للق�رش  م 
ّ

الروتندا جم�س و�سط  يف 

مفارقة يف و�سعه. فمع اأن الأمريكيني مل يق�سفوا الق�رش 

م 
ّ

م متاآكلة واملج�س
ّ

ة املج�س
ّ
الذي ظّل على حاله، كانت قب

 اخلارج ي�سارًا 
ّ
يعلوه الغبار. ح�سد من العراقيني ميالأ املمر

بـ»بادجات«  تزويدهم  طالبني  الروتندا  تلك  من  كل�سان 

ت�سمح لهم بالدخول اإىل الق�رش.

حترير  الآن  بع�سهم  يراأ�س  اإعالميون  بينهم  من  كان   

�سحف، ونّواب حاليّون. اأّما نحن فقد حظينا بـ»بادجاتنا« 

التي حتمل كّلها احلرف A الذي يعنى اأّننا يف الدرجة الدنيا 

من الثقة الأمنيّة. كانت القاعة الف�سيحة على ميني الروتندا 

باملجل�س.  خا�سًا  مكتبًا  تكن  مل  لكّنها  عملنا،  مكان  هي 

يعمل  كومبيوتر  جهاز  اأربعني  عن  يقّل  ل  ما  فيها  كان 

اأفراد ينتمون اإىل جهات �سّتى. اإىل ي�سار الروتندا  عليها 

دخلته  الذي  وم�ساعديه  الربيطاين  ال�سفري  مكتب  كان 

ة واحدة للقاء ال�سفري ل�سبب ل اأذكره، لعّله كان لإبداء 
ّ
مر

اأّما  جمل�سنا.  اإىل  املوكل  الهام�سي  الدور  على  اعرتا�سي 

منه  يقرتب  ول  تاّمة  ب�رّشية  حماطًا  فكان  الثالث  الطابق 

ة 
ّ
اإّل حَملة »بادجات C« اأعلى درجات املوثوقيّة. دخلته مر

واحدة بطلب من اأ�ستاذ يف جامعة جورج تاون التي �سبق 

اأن األقيت فيها عّدة حما�رشات. قابلني َمن فتح الباب يل 

با�ستنكار �سديد، فقد اكت�سفت يف ما بعد اأّنني يف مكتب 

مبا�رشة.  الأمريكي  للرئي�س  التابع  القومي  الأمن  جمل�س 

اأحمد يعمل يف  ا�سمه  ب�ساب  بعد حني  املطعم  فت يف 
ّ
تعر

هذا اجلهاز قال يل اإّنه الوحيد من اأ�سول عراقيّة فيه. 
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يا« ثم جاء تلفون »الثرُ

مّت  نرتّفه.  بداأنا  اجلمهوري  الق�رش  ال�سهر يف  بعد حواىل 

كن 
ّ

نا بني ال�س
ّ

ة وُخري
ّ
بناء �سّف طويل من الكابينات اخل�سبي

منفردين يف واحدة منها اأو البقاء يف غرفة تّت�سع حلواىل 

واختار  الكابينة.  فاخرتت  الق�رش  يف  اأ�سخا�س  ع�رشة 

البدء، كانت  تلفون »ثرّيا«. يف  البقاء. قبلها جاء  اآخرون 

لدينا اأجهزة ل�سلكي ل ندري ما نفعل بها �سوى اأنها متنح 

قائد  بلهجة  الفريق  ق 
ّ

من�س قال  ة. 
ّ
بالأهمي �سعورًا  حاملها 

الطوارئ  اإّنها �رشورية لال�ستخدام يف حالت  ع�سكري 

عرب  بيننا  ما  يف  للتحاور  اُللعب  تلك  ا�ستخدمنا  لكّننا 

الغرف. ت�سارك كل اثنني مّنا يف يف واحد من اأجهزة ثرّيا، 

اأذكر  وكان �رشيكي ال�سديق العميد توفيق اليا�رشي. ل 

وب�سديق  بزوجتي  لالإت�سال  اإّل  اجلهاز  ا�ستخدمت  اأّنني 

يف  »العربية«  قناة  مكتب  مدير  ملحم  ه�سام  هو  اآخر 

وا�سنطن الذي كنت اأنقل له ما يدور من مهازل.

التجاري  »بحنانها«  اأحاطتنا  التي  املوؤ�س�سة  لكّن   

روت«  اأند  براون  »كيلوغ  كانت  البدء  منذ  الع�سكري 

التي  العمالقة  هاليربتون  ملوؤ�س�سة  ة 
ّ
فرعي �رشكة  وهي 

كان ديك ت�سيني نائب الرئي�س بو�س ع�سوًا يف جمل�س 

اإدارتها. توّلت كيلوغ تزويد العاملني الذين كانوا باملئات 

والقرطا�سية  بالطعام  بدءًا  اليومية،  حاجياتهم  بكل 

ت�سل  اإن  ما  لكن  ها. 
ّ
وكي املالب�س  غ�سل  اإىل  و�سوًل 

مل  )اإذ  ال�سبابيك  مرافق  على  ونعّلقها  املكوّية  املالب�س 

عليها  ينق�ّس  حتى  بالطبع(  مالب�س  خزانات  ثّمة  تكن 

بعيدًا  العاملني  النتقام من ترف  يريد  كاأّنه  بغداد  تراب 

عن هموم النا�س. وكانت املفاجاأة حني اكت�سفت اأّن كّل 

تلك اخلدمات من دون ا�ستثناء، مبا فيها غ�سل املالب�س 

من  ابتداًء  حاجياتنا  وكل  الكويت،  يف   
ّ
تتم الداخلية 

القرطا�سية حتى الطعام جُتلب من الكويت. كتبت مذّكرة 

ف�ساًل  ة، 
ّ
العراقي الغذائية  املواّد  م�سانع  اإ�سالح  تقرتح 

من  بع�س  ت�سغيل  بهدف  الأخرى  اخلدمات  اإجناز  عن 

ة العمل العراقية العاطلة، فجاء اجلواب باأّنهم يخ�سون 
ّ
قو

اأّنه كان  للت�سميم، علمًا  املنتجات واملالب�س  �س 
ّ
من تعر

نات للتاأّكد من �سالمتها. وكتبُت مذّكرة 
ّ
بو�سعهم اأخذ عي

اأخرى تقرتح اإحياء معامل الإ�سمنت احلكومية لل�رشوع 

يف عملية البناء من جهة، وخللق جو من الثقة لدى رجال 

النتعا�س،  على  مقبل  القت�سادي  املناخ  باأّن  الأعمال 

كاأّن  للخ�سخ�سة  الآن  الأولوّية  اأّن  هو  اجلواب  فكان 

امل�ساريع يف عّز ازدهارها ومل يبَق اإّل بيُعها.

فر�س النيولربالية

فر�س  يف  تها 
ّ
ني بو�س  اإدارة  اأّكدت  قليلة،  اأ�سهر  بعد 

توّجهها النيولربايل فورًا على العراق، وهو ما كان ل بّد 

من اأن يوؤّدي اإىل قيام راأ�سمالية متوّح�سة ل اقت�ساد �سوق 

ميتلك اآفاق الزدهار، وهو ما توّقعت حدوثه قبل �سقوط 

�سّدام يف حما�رشة دعاين البنك الدويل اإىل اإلقائها يف 

عدد حمدود من اخلرباء وال�سخ�سيات اأذكر منهم الأمري 

�سلطة  اأن�ساأت  رعد؟(.  ابنه  )اأو  طالل  بن  زيد  الأردين 

التحالف  ل�سلطة  الدويل  التن�سيق  »جمل�س  التحالف 

وزير  بلتكا  كان  رئا�سته.  بلتكا  ماريك  وتوىّل  املوقتة« 

ة انتقال 
ّ
مالية �سابقًا يف بولونيا توىّل الإ�رشاف على عملي

ة. يف موؤمتر عن درو�س انتقال 
ّ
بلده بعد انهيار ال�سيوعي

اأوروبا ال�رشقية يف اأواخر �سبتمرب/ اأيلول ٢٠٠٣، طرح 

اآراءه بو�سوح تام: الإ�رشار على اللربلة الفورية  بلتكا 

لالأ�سعار، رفع الإعانات التي توّفرها الدولة لل�سلع التي 

اأّن  واعتبار  الفورّية،  اخل�سخ�سة  النا�س،  عليها  يعتمد 

هدفه  كان  واإن  حتى  الدولة،  قطاع  موؤ�س�سات  اإ�سالح 

.
ّ
تهيئتها للبيع اإىل القطاع اخلا�س، اأمر كارثي

اأند  براون  »كيلوغ  على  الأمريكي  الق�ساء  حَكم   

ت�سخيم  بتهمة  عالية  غرامات  بدفع  بعد  ما  يف  روت« 

الأرباح بامل�ساركة مع جّتار كويتيني. كان التعّلل باأجواء 

الدعاء  خالل  من  بذلك  للقيام  �سهلة  و�سيلة  احلرب 

ة لنقل املواّد، 
ّ
با�سطرار املوؤ�س�سة اإىل دفع تكاليف خيالي

الأمن  �سار  هكذا  و�سياعها.  والب�سائع  املعّدات  وتلف 

اأكرث  ف 
ْ
غر اإىل  ال�ساعني  من  وغريهم  لالأردنيني  بابًا 

الإدارة  تها 
ّ
�سم اأموال  من  ميكن  ما  وباأ�رشع  ميكن  ما 

ياأخذون  هوؤلء  كان  للعراق.  اإعمار  نفقات  الأمريكية 

رخي�سة  عاملة  باأيد  التحالف  �سلطة  لتجهيز  عقودًا 

ات 
ّ
القو من بنغالد�س وغريها. فمع بدء الهجمات �سّد 

املطعم  يف  العراقيني  العاملني  عدد  تناق�س  الأمريكية، 

حتى انعدم، وكانت احلجة هي ذاتها: اخلوف من ت�سلل 

العقود  باأن  اأردين  مقاول  من  �سمعت  وقد  الإرهابيني. 

مفاده  مكتوب  غري  �رشطًا  نت 
ّ
ت�سم كيلوغ  وبني  بينهم 

عدم ت�سغيل اأّي عراقي.

كانت لـــــــــــــــــــــــــــــدينا أجهزة السلكي ال ندري ما نفعل 
بها سوى أنها تمنح حاملها شعورًا باألهميـــــــــــــــــــــــــــــة.
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يف  به  املبالغ  كيلوغ  كرم  �سبب  بعد  فيما  اأدركت   

التعامل معنا، فحني انتقلنا اإىل فندق الر�سيد قيل لنا باأننا 

غري مطالبني باإعادة ما مت تزويدنا به من بطانيات ومراوح 

 ٥٠٠ منها  الواحدة  �سعر  الر�سا�س  من  واقية  و�سرتات 

اأعلنت  حتى  ال�رشكة  على  احلكم  �سدر  اإن  وما  دولر. 

وحتّولهما  عنها  انف�سالها  العمالقة  »هاليربتن«  موؤ�س�سة 

ف�سائح  من  للتربوؤ  م�سعى  يف  منف�سلتني  موؤ�س�ستني  اإىل 

»كيلوغ براون«.

ما  ي�سمعون  اإنهم  قل  اأو  تقول،  ما  ي�سمع  اأحد  ل   

احليدري  موؤيد  ال�سديق   
ّ

عرب فقط.  �سماعه  يوّدون 

فلفوفتز  بول  التقى  حني  �سديدة  ببالغة  الأمر  عن 

قال  لبغداد.  الأوىل  زياراته  اإحدى  يف  بالإعالميني 

واأخرجتم  فجئتم  بالقطن  اأفواهنا  ميالأ  �سّدام  »كان  له: 

القطن منها لت�سعوه يف اآذانكم«.

هذا هو رّب عملنا اإذن

ال�سيا�سية  العالقات  بني  الرتابط  حالت  تكن  مل 

على  مقت�رشة  الإقت�سادية  وامل�سالح  وال�سخ�سية 

اآند  براون  و»كيلوغ  و»هالربتون«  »بكتل«  موؤ�س�سات 

روت« وغريها، فبعد اأن تركت عملي يف جمل�س الإعمار، 

�رشت اأنّقب يف الوثائق والتقارير بحثًا عّما يلقي مزيدًا 

من ال�سوء على اخليوط املت�سابكة لّلعبة التي كّنا �سحايا 

اإثارة لذهويل هو ما ح�سلت  لها. كان الكت�ساف الأكرث 

SAIC، وهو  تفا�سيل عن »رّب عملنا« »�سايك«  عليه من 

 Science Applications International Corporation خمت�رش 

 مع وزارة الدفاع 
ّ
اإذ مل تكن عقود عملنا يف املجل�س تتم

الوزارة  من  عقدًا  نالت  التي  »�سايك«  عرب  بل  مبا�رشة، 

لتاأمني لوج�ستيات ت�سغيل الأطقم ومتابعة �سوؤونهم.

وتاأمني  جتهيز  عملية  توّلت  التي  املوؤ�س�سة  هذه  لكن   

»التطبيقات  ا�سمها  ت�ستحق  واإقامتنا  �سفرنا  م�ستلزمات 

اإنتاج  يف  »�سايك«  تعمل  جدارة.  بكل  العاملية«  العلمية 

�س 
ّ

التج�س تكنولوجية فائقة ال�رشية متّثل جوهر عمليات 

اأي«  اآي  و»ال�سي  القومي  الأمن  وكالة  متار�سها  التي 

وغريها من الوكالت التج�س�سية. ففي العام ١٩٦٩ ترك 

العامل النووي بي�سرت Beyster وظيفته املريحة يف �سناعات 

SAIC يف غرفة �سغرية  الدفاع وعمره ٤٥ عامًا ليوؤ�س�س 

»�سايك«  تتعر�س  مل  عقود  اأربعة  وخالل  بكاليفورنيا. 

اأكرب �رشكة خا�سة  اإذ �سارت  �سنة،  اأي  اخل�سارة يف  اإىل 

غزو  ع�سية  عوائدها  وو�سلت  املعلومات  لتكنولوجيا 

العراق اإىل ٦،١ مليار دولر.

تتعاقد  َمن  اأ�سماء  ال�ستخبارات  وكالت  تعلن  ل   

املمنوحة،  العقود  اإجمايل  من  ح�ستهم  عن  ول  معهم 

لكن امل�سادر تفيد باأن »�سايك« كانت املتعاقد الأكرب مع 

مع  متعاقدين  اأكرب خم�سة  بني  القومي ومن  الأمن  وكالة 

عن  فف�ساًل  العراق.  على  احلرب  ع�سية  اأي«  اآي  »ال�سي 

وحتليلها  املعلومات  التقاط  يف  »�سايك«  تكنولوجيا  اأن 

اعتقال عدد كبري  املتحدة من  الوليات  مّكنت  التي  هي 

ات حرارية حتت 
ّ

من اأع�ساء القاعدة، فهي م�سّنعة ملَج�س

التي  للربامج  ومنتجة  الغوا�سات  ع 
ّ
تتب ت�ستطيع  البحر 

العامل  مل�سح  التج�س�سية  ال�سناعية  الأقمار  ت�ستخدمها 

واإي�سال املعطيات الدقيقة حول مواقع الأهداف، ل�سيما 

غاما  اأ�سعة  ت�ستخدم  ملعّدات  ومطّورة  حرب ٢٠٠٣،  يف 

التي تخرتق ال�ساحنات وتفح�س حمتوياتها عن بعد.

»ترياتيك�ست«  برناجما  »�سايك«  اإجنازات  اأهم  لعل   

الكامن   اللغوي  الت�سنيف  وبرنامج   TeraText

Latent Semantic Indexing (LSI). بف�سل هذين الربناجمني 

يف  مكتوبة  لغة  كل  مفردات  مليارات  مليارات  تتحول 

العامل والتي ترد يف الكتب واملجالت واملكاملات الهاتفية 

ميكن  معطيات  اإىل  وغريها  الإلكرتوين  الربيد  ور�سائل 

الإ�ستفادة منها يف عمليات املراقبة والتج�س�س. اإذ بو�سع 

»ترياتيك�ست« حتليل ملياري وثيقة خالل اأربع ثواٍن، اأي 

ثالثني مليار وثيقة يف الدقيقة، من خالل ك�سف ترابطات 

عملية  ففي  والأ�سماء.  وامل�سطلحات  املفردات  وتكرار 

حممد،  �سيخ  خالد  القاعدة  تنظيم  يف  القيادي  اعتقال 

يف  وكان   ،٢٠٠١ �سبتمرب  لعمليات  بالتخطيط  املدان 

مثل  م�سّتتة  عبارات  ترياتيك�ست  برنامج  باك�ستان، جمع 

»خالد«، »نائم«، »تاريخ غري حمدد« لعملية متوقعة تقوم 

بها خلية نائمة.

مع  الوثيقة  والعالقة  الهائل  الدور  هذا  وبف�سل   

ل�سايك  عقود  �سبعة  البنتاغون  منح  الأمريكية،  الإدارات 

يف  العراق  يف  الإعالم  واإنها�س  احلكومة  اإعمار  لإعادة 

�سباط/ فرباير ٢٠٠٣، اأي مع بدء احلرب بال�سبط، على 

الذي  اإ�رشاف دغال�س فيث،  تنفيذها جميعا حتت  يتم  اأن 

في إنتاج تكنولوجية فائقـــــــــــــــــــــــــــــــة  تعمل »سايك« 
السريــــــــــــــــــــــــــــــة تمثل جوهر عمليات التجسس التي 
تمارسها وكالـــــــــــــــــــــــــة األمن القومي و»السي آي أي«.
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يف  فيث  م�ساعدي  كبري  اأّن  علمًا  بعد،  فيما  ذكره  �سريد 

الرئي�س  نائب  كان  الذي  كر�ستوفر هرني  هو  البنتاغون 

الأقدم ل�سايك حتى ت�رشين الأول/ اأكتوبر ٢٠٠٢.

»خرباء  بتوظيف  �سايك  تقوم  العقود،  اأحد  مبوجب   

ينّفذون حمتوى العقد« وهم ١٥٠ �سخ�سًا، يحّدد العقد 

طبيعة عملهم بـ»ت�سخي�س، والت�سال وتوظيف اأفراد من 

املنفيني العراقيني من الراغبني يف تكري�س جهودهم لإعادة 

الإعمار وفر�س ال�ستقرار يف العراق« )اأي نحن(، وين�ّس 

وتغطية  �سقق  ا�ستئجار  »�سايك«  على  اأّن  كذلك  العقد 

تكاليف املعي�سة وتوفري الطاقم الداعم واملقدم للخدمات 

اإىل  الفريق  اإر�سال  على  العقد  وين�س  الأفراد.  لهوؤلء 

العراق لفرتة ل تقّل عن ال�سهر.

لإعادة  جهاز  توظيف  اإىل  »�سايك«  ثان  عقد  ويدعو   

يتكّون  وتدريبه  وجتهيزه  اجلماهريي  الإعالم  جهاز  بناء 

ت�سغيل ثالث حمطات  مهّمته  تكون  �سخ�سًا،  اأربعني  من 

�سحيفة  واإ�سدار  واإربيل  والب�رشة  بغداد  يف  تلفزيونية 

ت�سدر �ستة اأيام يف الأ�سبوع بتوزيع يومي مقداره ٣٠٠ 

األف ن�سخة. ويحدد عقد ثالث ثالثة اأ�سماء بالإ�سم: �ساها 

علي ر�سا )التي �سريد ذكرها كذلك( واأحمد دّبو�س واأوين 

لعراق  ال�سيا�سي  التحول  ت�سهيل  يف  »للم�ساعدة  كربي 

ما بعد النزاع اإىل اأّمة دميقراطية حرة« مبخ�س�سات ٢٠٩ 

دولرات يف ال�ساعة )نعم، يف ال�ساعة الواحدة(.

»بداأنا نعّمر العراق«

ق »جمل�سنا« يجتمع بنا م�ساء كّل يوم يف حديقة 
ّ

اأخذ من�س

ذاكرتي.  يف  عالقًا  �سكلها  �سيظّل  نافورة  ثّمة  الق�رش. 

نافورة يكفي تاأّملها لتكوين �سورة عن �سيكولوجيا �سّدام 

اأو  ال�سباحية  قهوتهم  ب�رشب  النا�س  ي�ستمتع  ح�سني. 

امل�سائية جال�سني اأمام نافورات ت�سّخ الهدوء مع ان�سياب 

ه 
ّ
مياهها: ماء يتدّفق من فم دولفني وديع، من اإبريق ت�سب

ية. نافورة الق�رش اجلمهوري مل تكن كذلك. هل انتبه 
ّ
�سب

�سمكة  م 
ّ

جت�س النافورة  كانت  �سّدام؟  زائري  من  اأيٌّ  لها 

اأ املاء. اأّي ذوق �سادّي! يف الفرتة 
ّ
�سخمة تخنق اأخرى تتقي

انعدام  ب�سبب  قاحلة  احلديقة  فيها هناك، كانت  كّنا  التي 

املياه، ف�سار لون النافورة واأ�سماكها اأقرب اإىل حقيقتها: 

حقيقة املوت.

نه 
ّ
عي اأّمي  �سبه  ب�سخ�س  متبوعًا  ق 

ّ
املن�س ياأتي   

واأربعني  مئة  ي�سم  اأنه  ُيفرت�س  الذي  املجل�س  ع�سوًا يف 

اخت�سا�سيًا يف �سّتى جمالت اإعادة اإعمار العراق، لكّننا 

�سّمينا التابع »عبد حمود« ت�سبيهًا له مبرافق �سّدام ح�سني. 

ويعلن  عام  مدير  مركز  الآن  يحتّل  اجلديد  »عبد حمود« 

م�سيته،  ق يف 
ّ

املن�س يتبخرت  املاج�ستري.  �سهادة  اأنه يحمل 

علينا  ويوّزع  اجلّدية  مظهر  وحركاته  وجهه  على  ير�سم 

ابت�سامات باهتة حم�سوبة، ويجل�س مقاباًل اأع�ساء املجل�س 

كاأّنه يّتخذ قرارات ا�سرتاتيجية. كان الخت�سا�سيون قد 

الوزارات،  اإىل  الأمريكيني  امل�ست�سارين  يرافقون  بداأوا 

لكّنهم كانوا ي�ستكون جميعًا من اأّن الأخريين مل ي�سمحوا 

العراقيني  العاملني  اأو  امل�سوؤولني  اإىل  بالتحّدث  حتى  لهم 

ف�ساًل عن تقدمي اقرتاحات ب�ساأن عمل تلك الوزارات اأو 

�سبل امل�ساهمة يف اإعادتها اإىل �سابق عهدها. عاد الزميل 

مل  اإذ  بالإهانة  ي�سعر  الداخلية  وزارة  يف  بالعمل   
ّ
املعني

ي�سمح له الأمريكيون بالإطالع على قر�س مدمج يحوي 

ة، وهو الذي كان 
ّ
اأ�سماء العاملني يف اأجهزة �سّدام الأمني

بت 
ّ
مفرت�سًا به اأن ي�ساهم يف اإعادة بناء تلك الأجهزة. وجر

هذا بنف�سي يف الزيارة الوحيدة التي قمت بها وكانت اإىل 

قّوات  فقد عهدت  الإيطايل.  امل�ست�سار  مع  الثقافة  وزارة 

التحالف مبهّمة الإ�رشاف على الوزارات الثانوية اإىل غري 

للعراق.  احتاللها  على   
ّ
اأممي طابع  لإ�سفاء  الأمريكيني 

من  عددًا  ي�سطحب  بدوره.  منت�سيًا  امل�ست�سار  هذا  كان 

باهتمامه  يوحي  لكي  ي 
ّ
املتنب �سارع  ويزور  امل�سّورين 

بالثقافة. �سعرت بالعار لأّن املوظفني تعاملوا معي كم�سوؤول 

و�ساروا ي�ستعطفونني موؤكدين اأّنهم مل يكونوا من اأن�سار 

نظام �سّدام ح�سني.

لكّن هذا بال�سبط كان حمور اجتماعاتنا اليومي وما   

�سّخ�ست يف »وزارتك«؟  بعثيًا  ق: كم 
ّ

املن�س ي�ساأل عنه 

ات 
ّ
املهم ون  خمت�سّ يتوىّل  اأن  املطلوب  كان  هكذا 

ل  البعث.  ظّل  بها يف  تقوم  الأمن  اأجهزة  كانت  التي 

حاجة اإىل القول باأّن بع�س اأع�ساء املجل�س مل يكونوا 

احل�سور  من  كبري  ق�سم  وكان  الجتماعات  يح�رشون 

يتنّدر على ما يجري.

ق جمل�سنا هذا الذي ظننته اختفى عن الأ�سواء 
ّ

من�س  

ظهر  اأمريكا  يف  اجلدد  اللرباليني  حمت�سنيه  اختفاء  بعد 

ة يف العراق. قرار بتوليته من�سب 
ّ
موؤخرًا مثريًا قنبلة �سيا�سي

الأمني العام ملجل�س الوزراء كجزء من حملة »الإ�سالح« 

العبادي  حيدر  د.  احلايل  الوزراء  رئي�س  اإليها  دعا  التي 

خ�سومه  فيها  انت�رش  �سارية  ة 
ّ
�سيا�سي معركة  اإىل  حتّول 

الذين اّتهموه باأّن قراره جاء تنفيذًا ملطالب اأمريكية.

قنا اإذن �سار اأوباماوّي الهوى.
ّ

من�س

من  الوظائف  من  وطردهم  ني 
ّ
البعثي ت�سخي�س  كان   

املهاّم املطلوب تنفيذها من جانب امل�ست�سارين الأمريكيني 
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اإىل عراقيني ي�ساعدونهم يف  كذلك. لكّنهم كانوا بحاجة 

بامل�ست�سارين  املنوط  الدور  اأّن  ومع  هوؤلء.  اإىل  التعرف 

الأمريكيني كان �سكاًل ملّطفًا متنا�سبًا مع الع�رش باملقارنة 

فقد  العراقية،  الدولة  تاأ�سي�س  عند  الربيطاين  �سبيهه  مع 

ات املمنوحة لهم لإدارة الوزارات واإعادة 
ّ
كانت ال�سالحي

ر�سم �سيا�ساتها واأ�ساليب عملها اإمرباطورية بامتياز.

موؤّهل اخلبري: الوالء لبو�س!

ولكن من هم م�ست�سارونا ومن اأين جاوؤوا؟

بغداد  مكتب  مدير  �سانرا�سيكاران،  راجيف  يلقى 

القرار  اأو�ساط �سّناع  اأهّمية كبرية يف  للوا�سنطن بو�ست 

العاملني  ال�سحافيني  اأن�سط  واأحد  الأمريكية  الإدارة  يف 

يف بغداد اآنذاك واأكرثهم ثقافة وتوّقدًا ذهنيًا، اأ�سواًء مهّمة 

على نوعية العاملني الأمريكيني يف �سلطة التحالف وكيفية 

فر�سة  اجتذبت  �سّدام  نظام  �سقوط  »بعد   :
٦
اختيارهم

العمل يف بغداد كّل اأ�سناف الأمريكيني: مهنيني �سجرين 

ني يف 
ّ
ني يتحدثون العربية، اخت�سا�سي

ّ
من وظائفهم، اأكادميي

التنمية، ومغامرين راغبني يف الذهاب اإىل مناطق احلرب«. 

ولكن كان عليهم املرور على دائرة خا�سة يف وزارة الدفاع 

قبل اأن ُي�سمح لهم بالعمل هناك. مل يكن على املتقّدمني اأن 

يكونوا خرباء يف ال�رشق الأو�سط اأو يف جمالت اإعمار 

 املوؤّهالت كان الولء لإدارة 
ّ
مناطق ما بعد النزاعات. اأهم

بو�س. كان العاملون يف هذا املكتب يطرحون اأ�سئلة فّظة 

ب�سكل مبا�رش: هل �سّوّت جلورج بو�س؟ هل توؤّيد طريقة 

الرئي�س بو�س يف حماربة الإرهاب؟ كان طبيعيًا يف مثل 

هذه احلال اأن يكون كثري من العاملني يف �سلطة التحالف 

الرابعة  يف  �ساّب  للعمل.  الالزمة  للموؤّهالت  مفتقدين 

والع�رشين من العمر مل ي�سبق له العمل يف جمال املالية 

قّط، قّدم طلبًا للعمل يف البيت الأبي�س فاأر�سل اإىل بغداد 

املحافظني  من  بارز  معّلق  ابنة  البور�سة.  ت�سغيل  لإعادة 

لإدارة  اأر�سلت  اإجنيلية  من جامعة  جت حديثًا 
ّ
تخر اجلدد 

حني  عقُت  �سُ دولر.  مليار   ١٣ البالغة  العراق  ميزانية 

اإن  البنك املركزي  �ساألني من �سيكون م�سوؤوًل عن عمل 

اأجبته  العمل على الكومبيوتر.  كانْت للعراقيني جتربة يف 

البغدادية  اجلمهورية  جريدة  يف  ًا 
ّ
يومي عمودًا  ثمة  باأّن 

�سائدًا  كان  الذي  »بي�سك«  برنامج  على  ال�سباب  لتعليم 

بت على برنامج »فورتران« يف �سنة 
ّ
حني ذاك، واأنني تدر

درا�ستي اجلامعية الأخرية.

اأجراها ع�سو  البع�س بف�سل مكاملة هاتفية  تعيني  مّت   

�سديق  ل�سالح  برمير  مع  اجلمهوري  احلزب  يف  نافذ 

اختري  الذي  هافرمان  جيم�س  هوؤلء  بني  من  �سخ�سي. 

اإّل عاماًل  لإعادة تاأهيل نظام الرعاية ال�سحية، ومل يكن 

اأو�ساط  يف جمال اخلدمة الجتماعية وا�سمًا جمهوًل يف 

بغداد.  يف  بعمله  التحق  العامل  يف  ال�سحة  اخت�سا�سيي 

جاء  الأطفال.  لتبّني  م�سيحية  لوكالة  مديرًا  كان  قبلها 

ة من بني اأكرب اخت�سا�سيي العامل يف جمال 
ّ
خلفًا ل�سخ�سي

ال�سحة العامة وبخا�سة يف البلدان التي ت�سهد �رشاعات 

وال�سومال  كو�سوفو  يف  عمل   
ّ
اخت�سا�سي ع�سكرية، 

 
ّ
�س يف جامعة جونز هوبكنز املرموقة. لكنه مل ي�ستمر

ّ
ودر

على  وقع  الختيار  لأّن  واحد  اأ�سبوع  �سوى  عمله  يف 

هافرمان. وعلى حّد تعبري راجيف: »كان »بركل« الذي مّت 

من  جدارًا  ميالأ  ما  ة 
ّ
العلمي ال�سهادات  من  ميلك  ا�ستبداله 

بو�س.  بالرئي�س  جتمعه  �سورة  ميتلك  مل  لكّنه  املجّلدات 

ُمبتلى  عراق  يف  م�ساريعه  اأوائل  من  فكان  هافرمان  اأّما 

واملفتقد لأب�سط احلاجات  ال�سحية  الكوارث  اأنواع  بكّل 

 التدخني«.
ّ
ية �سّن حملة للتثقيف مب�سار

ّ
واللوازم الطب

ال�رشق  خرباء  عمد  عن  الأبي�س  البيت  حتا�سى   

الأو�سط املحرتفني واملخ�رشمني وخرباء جمتمعات ما بعد 

اأو  الذين عمل كثري منهم يف وزارة اخلارجية  النزاعات، 

الأمم املتحدة لأّنهم مل يكونوا متحّم�سني لن�رش الدميقراطية 

وذوي نزعات ليربالية.

متّثلت احلالة الأكرث تراجيدية يف تعيينات العاملني يف   

�سلطة التحالف يف اختيار امل�رشف على وزارة الداخلية. 

بغداد  اكتمال احتالل  بعد  اأي  مايو ٢٠٠٣،   / اأيار  ففي 

العدل  وزارة  خرباء  من  فريق  ل  تو�سّ واحد،  ب�سهر 

 ٦٦٠٠ من  اأكرث  اإىل  بحاجة  العراق  اأّن  اإىل  الأمريكية 

فكيف  ال�رشطة.  جهاز  تاأهيل  لإعادة  اأجنبي  م�ست�سار 

مّت  التو�سية؟  لهذه  والبنتاغون  الأبي�س  البيت  ا�ستجاب 

الذي كان  اإر�سال �سخ�س واحد فقط هو بريين كريك، 

جنمًا يف الإعالم الأمريكي، بو�سفه قائد �رشطة نيويورك 

اأثناء الهجوم على مركز التجارة العاملي عام ٢٠٠١. لكّن 

عمله  على  اقت�رشت  اخلارجي  العامل  يف  الرجل  خربة 

ال�سعودية  اأمريكي يف  مل�ست�سفى حكومي  اأمنيًا  م�سوؤوًل 

ل التحقيق اإىل اأنه كان يتج�س�س على  وُطرد بعدما تو�سّ

ي هناك.
ّ
الطاقم الطب

يف  اخلارجية  وزارة  خبري  حمّل  كريك  حّل  اإن  ما   

ف 
ّ
يتعر اأن  وقبل  غيفود،  روبرت  الدويل  القانون  تطبيق 

ف مهمته باأّنها »جْذب اهتمام 
ّ
على الو�سع يف العراق، عر

لأّن  ال�رشطة  اإعداد  يف  د 
ّ
اجلي لعملنا  الإعالم  و�سائل 

الو�سع الأمني لي�س بال�سوء الذي يعتقده النا�س«. وقبل 

Rajiv  6
 Chandrasekaran  

 «Ties to GOP

Trumped Know-

 How Among Staff

 Sent to Rebuild

 Iraq: Early U.S.

 Missteps in the

Green Zone»

  The Washington Post,  

Sept. 17, 2006.
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عددًا  كريك  اأجرى  بغداد،  يف  واحدًا  اأ�سبوعًا  مُي�سي  اأن 

يف  اآخذ  الو�سع  اأن  فيها  اأّكد  التي  املقابالت  من  كبريًا 

ا�س ال�سخ�سيني 
ّ
ن مع اأنه عنّي فريقًا كاماًل من احلر

ّ
التح�س

من جنوب اأفريقيا.

امل�ست�سارين  هوؤلء  من  بع�س  جاء  فقد  هذا  ومع   

وحاول  بالفعل.  رومان�سية  واأحالم  بة 
ّ
طي بنوايا  مدفوعًا 

منهم  اأخرى،  لأ�سباب  اإ�سالحية  باأعمال  القيام  اآخرون 

اأراد  الذي  اإيردمان  الثالثيني  ال�سيا�سية  العلوم  دكتور 

بروؤو�سنا. يف تلك  جه 
ّ
اأطروحة تخر ا�ستنتاجات  اختبار 

احلالت القليلة كان ثّمة تبادل مثري لالأدوار بني امل�ست�سار 

الأمريكي وبني اأع�ساء فريقنا العراقيني. كنت حني اأراه 

م�سحوبا باأربع م�سّفحات اأو اأكرث، عندما اأخرج لتدخني 

اأّنه  اأعرف  الق�رش،  بناء  مدخل  عند  ال�سباح  �سيجارة 

ذاهب اإىل البنك ليحمل اأكدا�سًا من النقد لتوزيع رواتب 

الأ�ساتذة  مع  اجتماعاته  تكن  مل  والعاملني.  الأ�ساتذة 

اأدّق  ي�سّجل  كان  تزيينية.  »برميريية«  لقاءات  اجلامعيني 

خمابر  معّدات  توفري  من  ابتداًء  واملقرتحات  التفا�سيل 

الإنكليزية  اللغة  اأق�سام  مكتبات  حتديث  اإىل  الكيمياء 

 مطبوعًا جديدًا منذ نهاية 
َ
ات الآداب التي مل تر

ّ
يف كلي

الثمانينيات. ولأّن اإيردمان وفريقه العراقي كانا ينتميان 

كما  الدائمة،  حمنته  كانت  فقد  النادرة،  الفئة  هذه  اإىل 

بني عمله  التوفيق  تاميز، هي  للنيويورك  بعد  فيما  ح 
ّ
�رش

كموّظف يف �سلطة التحالف املوقتة عليه تنفيذ املر�سوم 

من  العليا  الثالث  املراتب  اأع�ساء  اإق�ساء  حول   ١٦

املباد  بالنظام  اأخرى  عالقات  لهم  ومن  البعث  حزب 

اإيقاف اجلامعات وحتديثها  من جهة، وبني �سعيه لإعادة 

�س 
ّ
ل اإىل مفو

ّ
من جهة اأخرى. مل يرد اإيردمان اأن يتحو

كان  احلظ  وحل�سن  الآخرين.  مطاردة  وظيفته  �سيا�سي 

امل�ست�سارون العراقيون لهذه الوزارة من فريقنا، واأهمهم 

العلمية  اخللفيات  ذوي  من  الربيعي،  حممد  الدكتور 

عالقة  تربطني  مل  ال�سيا�سية.  وال�ستقاللية  اجلدية 

وظيفية مع الدكتور اإيردمان، لكّننا تقاربنا بحكم اخللفية 

الأكادميية امل�سرتكة.

غادر غارنر، جاء برمير

كان اآخر عهدي به حني جتاوب باهتمام مع مقرتحي بعقد 

 روؤ�ساء اجلامعات العراقية الع�رشين بو�سفهم 
ّ
اجتماع ي�سم

الأقدر على حتديد امل�ساكل وتعيني احتياجات كل جامعة 

اإيردمان  اإحلاحها واأولوياتها. �سعر  وترتيبها ح�سب درجة 

باأّن الدكتور �سامي املظّفر، رئي�س  اإبالغه  باخلجل حني مت 

قبل  تفتي�سه  اأرادوا  الذين  احلر�س  �ستم  الب�رشة،  جامعة 

الدخول اإىل ق�رش املوؤمترات وعاد من حيث اأتى.

برمير. كان  واأزيح غارنر ليحّل حمله  »اأورها«  مت حل   

وجه غارنر متجهمًا وهو ي�سافح برمير بربود. و�سل برمير 

من�سب  ليتوىّل  بغداد  اإىل  الدفاع  وزارة  على  املح�سوب 

رئي�س »�سلطة التحالف املوقتة« التي حّلت حمّل »اأورها«. 

اجلديد  احلاكم  تو�ّسط  حيث  الروتندا  يف  العاملون  جتّمع 

اجلمع واألقى كلمة: اأمنيات، وعود وتاأكيدات على ت�سميم 

زاهر  م�ستقبل  ل�سمان  العمل  على  املتحدة  الوليات 

لعراق دميقراطي يكون نوذجًا ي�سّع على املنطقة. مت ترتيب 

اجتماع بني برمير وبع�س اأع�ساء جمل�سنا. اأردنا اأن يرتكز 

يف  رئي�سًا  دورًا  املجل�س  اإعطاء  �رشورة  على  الجتماع 

عملية اإعادة الإعمار. كان الرتباك وترّقب احلدث ال�سعيد 

اأراد اإجراء بروفة  اإنه  ق حتى 
ّ

اجلَلل باديًا على وجه املن�س

كيف  مّنا؟  كل  يقول  ماذا  بيننا:  الأدوار  توزيع  لكيفية 

تذّمر؟  اإبداء  دون  من  مالحظاتنا  نعر�س  كيف  نخاطبه؟ 

اأذكر اأنني وزميلني، خالفنا الأعراف اإذ جل�سنا على حافة 

ق 
ّ

اك املواجه ملقعد برمير املت�سّدر للطاولة. حاول املن�س
ّ
ال�سب

بابت�سامة  اللقاء  مداراة حرجه من عدم احرتامنا لأ�سول 

اعتذار عن »رعونتنا«. كّل ما علق بذهني من ذلك اللقاء 

هو توجيه برمير التحية يل باللغة الهولندية حني عرف اأنني 

اآٍت من هناك، فقد ا�سُتدعي لتويّل مهّمة حكم العراق من 

ثالثي(  )ورمبا  ثانوّي  البلد  ذلك  يف  لبلده  �سفريًا  وظيفته 

اإن �سّحت  يعَلْق �سيء يف ذهني لأّن احلوار،  ة. مل 
ّ
الأهمي

ت�سري  باأن  لالأمنيات  تبادل  غري  يكن  مل  حوارًا،  ت�سميته 

اأن وعد برمير  الأمور على ما يرام. خرجنا من لقائنا بعد 

.
ّ

 الأمور. لكن الأمور مل تتغري
ّ

باأنه �سيغري

مغادرة فندق الر�شيد والعودة اإليه

اأوائل حزيران / يونيو ٢٠٠٣ مت اإ�سالح ما ميكن اإ�سالحه 

من فندق الر�سيد فانتقلنا اإليه. ل اأزال اأذكر مم�سحة الأقدام 

الأب كانت مطبوعة عليها  بو�س  لأّن �سورة  يف مدخله 

الفندق.  اإىل  تدخل  اإذ  باأقدامك  عليها  تدع�س  اأن  بهدف 

كانت تلك من اآثار حرب حترير الكويت. دهمهم الوقت 

تم ترتيب اجتماع بين بريمـــــــــــــــــــــــــــــــر وبعض أعضاء
مجلسنا. أردنا أن يتركز االجتماع على ضـــــــــــــــــــرورة إعطاء
المجلس دورًا رئيسًا في عمليـــــــــــــــــــــــــة إعادة اإلعمار.
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فلم يتمّكنوا من ن�سج مم�سحة جديدة حتمل �سورة بو�س 

البن. ل اأذكر كم بقيت هناك قبل اأن ُنعطى خيار النتقال 

اإىل �سكن خا�س خارج املنطقة التي مل تكن قد منحت 

ال�سائغ  �سادق  ال�سديق  اغتنم  بعد.  »اخل�رشاء«  ا�سم 

�سارع  يف  �سقة  ا�ستئجار  يف  معه  فت�ساركت  الفر�سة 

ال�سعدون قريبًا من �سينما اأطل�س. منطقة تعّج بالع�سابات 

املهّم�سة. ومع  الله  كائنات  ال�سودانيني وكل  واحل�ّسا�سني 

هذا كان �سادق اأكرث �سجاعة مني. ينزل للتجوال ويعود 

حاماًل ق�س�سًا طريفة وخميفة. �سار لدينا زوار »عاديون« 

ل ينتمون اإىل عامل ال�سيا�سيني والقادة »املهمني«: باحثون 

ومثّقفون ربطت �سادق وربطتني بهم عالقات قدمية، اأدباء 

باحثني  غربيون  مثقفني  واأ�سباه  اإعالم،  و�سائل  ومرا�سلو 

كتابات  حاملني  الغرب  اإىل  بالعودة  ياأملون  ال�سهرة  عن 

اأو اأفالما اأو ت�سجيالت ل توّثق بل تعر�س لبطولة املنِتج 

الذي حتّدى املوت يف رحلته البطولية املفرت�سة. مالأ كلُّ 

حياة  اإليه.  ننتم  مل  عامل  داخل  جتّف  كادت  حياًة  هوؤلء 

هذه  احلرية  جزيرة  من  هويتنا.  هي  انتماوؤنا،  هي  ثقافية 

انطلقنا اإىل �سارع املتنبي، اإىل �سوق ال�رشاي.

املعركة  خو�س  ر 
ّ
تقر اأن  اأب�سع  ما  الغربة!  اأب�سع  ما   

اأ�سلوبنا يف  لعّل  اأو  ًا. 
ّ
منفي فتخرج  مبّكرًا  الطغيان  �سد 

املجابهة كان انتحاريًا. لي�ست تلك ماأ�ساتنا وحدنا. هي 

قبل  مبّكرين  خرجنا  كّله.  العامل  ثوريو  عرفها  ماأ�ساة 

على  لكْن،  ة. 
ّ
ب

ُ
�س هذا  ف�سار  للنظام  ه 

ْ
الكر يت�ساعد  اأن 

اخلارج«.  بـ»جماعة  اأحد  ال�سيا�سيني، مل ي�سفنا  عك�س 

احت�سّنا بع�سنا، مزهر مر�سومي، موؤيد احليدري، لطفية 

واأحبة  طهمازي  الرحمن  عبد  زّكو،  �سلوى  الدليمي، 

اأعرفهم من قبل، حيدر  اآخرون. تعرفت اإىل مثّقفني مل 

اأّن  تظاهرنا  جميل.  اأ�سماء  الكبي�سي،  يحيى  �سعيد، 

اأّننا  الزمن توّقف منذ افرتقنا، لكّنه مل يتوّقف. يعرفون 

با�سم  الآن  يخنقهم  جديدًا  ع�رشًا  نفتتح  قادة  ناأت  مل 

باأّننا �سنكون خمنوقني   
ّ

الدميقراطية. لعّل بع�سهم اأح�س

مثلهم يف ظّل نظام توّهمنا اأّنه �سياأتي بجديد فلم ياأت به. 

األي�ست تلك املاأ�ساة املعروفة: الثورة التي تاأكل اأبناءها؟ 

لنا كمثقفني نحّط اأقدامنا يف �سارع املتنبي، كان لتلك 

اأ�سدقاوؤنا  يقوم  اأن  اإىل  بحاجة  كّنا  وجهها.  الب�ساعة 

مل  الذين  املثقفني  من  جلمهرة  بنا  بالتعريف  ال�سيوخ 

ي�سمعوا باأ�سمائنا ولآخرين �سمعوا بها ولكن مل يعرفوا 

ما اأنتجنا. خفق قلبي فرحًا حني عرفت باأن مازن لطيف 

قام بن�سخ كتاب ممنوع يل بخط اليد ووّزعه يف ظّل نظام 

البعث. ولكن كم قارئًا كان بو�سعه احل�سول عليه؟ وكم 

ما  اأو ديني؟  بقراءة عمل غري �سعري  ًا 
ّ
قارئًا كان مهتم

اأب�سع �سعور الغربة!

ما اأب�سع اأن ُي�سعرك اآخرون ل بالغربة عن عاملهم، بل   

لهم عن جدارة. و�سفُت حياتي  ملكًا  عن ف�ساء �سار 

منذ  �سنوات:  عمري خم�س  كان  مذ  املتنبي  �سارع  يف 

١٩٥٥. لكنهم يعي�سون ال�سارع وي�سنعونه اليوم.

مكتبة  هذه  مهّدم:  بناء  اإىل  اأ�سري  واأنا  ملاجد  قلت   

املثّنى. عّلق بالمبالة: »اإذن، كانت هنا«. هو ابن احلا�رش، 

ه 
ّ
واإن مل يكن �ساّبًا. فهو مل يع�س املتنبي اإّل الآن. ما هم

املقابلة ملكتبة  بناية عبد الكرمي قّدوري  اإىل  اأ�رشت  اإن 

املثنى حيث مكتب اأبي للمحاماة؟ اإنه ابن �سارع �سنعه 

 اأن اأتعامل معه 
ّ
ل. علي

ّ
وما عاد يل فيه غري ف�ساء متخي

له. مقهى ال�سابندر الذي مل يكن له اأي 
ّ
كما يوّدون تخي

عالقة بالثقافة، بل كان مقهى العر�سحاجلية ومراجعي 

كاأنه  املثقفني  »كاّفيه«  اإىل  َخيالهم  لها 
ّ
حو املحاكم 

»كاّفيه« كلوين الباري�سي.

يف فندق الر�سيد ويف الق�رش الذي كان جمهوريًا،   

عملنا«،   
ّ
»مقر باعتبارهما  عليهما  نرتّدد  اأن  لبد  وكان 

�ساعات يف  ن ق�ساء 
ّ
يت�سم اأعمال معظمنا  كان جدول 

الكابينة التي اأقامتها �رشكة MCI والتي ت�سم ع�رشات 

للتوا�سل  ا�ستخدامها  ميكن  التي  الكومبيوتر  اأجهزة 

عرب الإمييل. وكانت هذه ال�رشكة، التي يبدو اأنها كانت 

طامعة يف احل�سول على ال�سبق يف بناء �سبكة الهواتف 

النقالة، قد زّودتنا، عرب �سلطة التحالف، بجهاز لكّل مّنا 

نّت�سل به جمانًا. هكذا غادرنا ع�رش» الرثيا«.

ية يف �سّقة اأطل�س 
ّ
مل نكد نبداأ التعود على حياة احلر  

الر�سيد  فندق  اإىل  خائبني  العودة  اإىل  ا�سطررنا  حتى 

لهجوم  �ستتعر�س  البناية  باأّن  �سائعات  ترّددت  اأن  بعد 

اإ�رشائيليني!  لعمالء   
ّ
مقر باأّنها  »معلومات«  ورود  بعد 

الهندية  عر�سات  يف  فندق  مع  ذاته  الأمر  حدث  وقد 

التي  الأمريكية  الدورية  ُت�سعرنا  مل  بالفعل.  تفجريه  مت 

جابت �سارع ال�سعدون م�ساًء بالطمئنان.

لنا كمثقفين نحطّ أقدامنا في شارع المتنبي، كان لتلك 
البشاعة وجهها. كنا بحاجة إلى أن يقوم أصدقاؤنا الشيوخ 

بالتعريف بنا لجمهرة من المثقفين الذين لم يسمعوا 
بأسمائنا وآلخرين سمعوا بها ولكن لم يعرفوا ما أنتجنا.
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يف حني يبدو اأّن اجلميع يف هذه البالد يحاول عن عبث �رشح 

الأ�سباب احلقيقية لالأزمة املاأ�ساوية التي تهز لبنان واكت�ساف 

�سحيفة  تقرتح  منها،  اخلروج  تتيح  التي  الفّعالة  ال�ُسبل 

الالتينية  باللغة  كلمتني   »L’Orient-Le-Jour جور  لو  »لوريان 

مل�ساعدتنا يف فهم ذلك جيدًا!

الالتيني  القول  يفيد  نتفل�سف«،  ثم  اأوًل،  »فلنع�س   

املاأثور. واملق�سود بذلك اأّنه قبل املبا�رشة باأي ن�ساط، على 

املرء اأن ي�سعى اإىل �سمان حياته و�سبل معي�سته. بعباراٍت 

البيولوجية  واملتطلبات  الحتياجات  تتقّدم  معا�رشة: 

اأو  اأو ثقافيًا  اأو م�سعى، �سواء فل�سفيًا كان  ن�ساٍط  اأي  على 

اجتماعيًا اأو �سيا�سيًا، اإلخ.

يف اإطار اأزمتنا، ميكننا اأن نن�سب ثالثة معاٍن اإىل هذه الأولوية 

البيولوجية، اإىل »فلنع�س اأوًل«:

 نتيجة الأزمة

 �سبب الأزمة

 ما العمل للخروج من الأزمة؟

العودة اإىل ما هو بيولوجي

بعد ثالثة اأ�سهر من القتال، ومن الدمار، ومن اجلنون، ومن 

يتمثل  الكراهية،  ومن  اخلوف،  ومن  املوت،  ومن  املعاناة، 

الو�سع القت�سادي لدى ال�سواد الأعظم من النا�س يف اأّنه مل 

يعد لدى هوؤلء �سوى هاج�س واحد: البقاء طبعًا، والتمكن 

من اإنقاذ حياتهم وحياة اأولدهم، اإنا اأي�سًا التمّكن من اإيجاد 

املاأكل،  الأ�سا�سية:  احلياة  احتياجات  لتلبية  الأ�رشع  ال�ُسبل 

وامل�سكن، وامللب�س، والعناية الطبية.

ب�سبب  بالكثريين،  املطاف  بلغ  العد�س،  مقابل طبٍق من   

حقوقهم«،  »بيع  اإىل  اأُ�رَشتهم،  جوع  وخ�سو�سًا  جوعهم، 

وجعل مقولة »العي�س اأوًل« تتقّدم على اأي اعتباٍر اآخر، اأي 

قناعة، اأي طموح، اأي مطلب اإيديولوجي، مذهبي، �سيا�سي. 

الأ�سهر  لهذه  الدراماتيكية  النتيجة  احلال،  واقع  هو  هذا 

اإىل  املرء  يعود  والذعر.  واحلداد،  الدماء،  �سفك  من  الثالثة 

احتياجاته البيولوجية الأ�سا�سية.

قبل اأن يكون نتيجة لالأزمة، �سّكل هاج�س الحتياجات   

البيولوجية الأ�سا�سية هذا اأحد اأهم اأ�سبابها. فقد بات الو�سع 

ال�سنوات  يف  املواطنني،  من  واأكرب  اأكرب  لعدٍد  القت�سادي 

الأخرية، ه�سًا لدرجة اأّنه بلغ حدًا من البوؤ�س ل ميكن حتّمله. 

جماعية:  اأ�سكاًل  تتخذ  وباتت  فردية  ظاهرة  هذه  عادت  ما 

اأ�سابت بالكامل قرى ومناطق يف لبنان، كان النزوح اجلماعي 

ينقل البوؤ�س من املناطق الريفية ويزرعه يف �سواحي املدن، 

خ�سو�سًا بريوت، و�سوًل اإىل قلب بع�س اأحيائها.

خالل هذا النتقال، كان البوؤ�س يتبع م�سارًا كاماًل. وقد   

نا اإدراٌك لدى اأولئك الذين كانوا حتى الآن ريفيني م�ساملني: 

اإدراٌك لبوؤ�سهم، ولبوؤ�س الطبقات العاملة، وللفارق الفا�سح 

بني م�ستوى معي�ستهم وم�ستوى معي�سة اأقلية تعي�س يف ترٍف 

فاح�س، بحيث تنفق يف �سهرة واحدة ما يكفي لإعالة اأُ�رشة 

لع�رشة وع�رشين �سنة.

اإّنه اإدراٌك حلقهم يف العدالة، وامل�ساواة، واحلياة الكرمية،   

حيث ما من اأحٍد حُم�سن وما من اأحد »يتلقى الإح�سان«.

ننرش هذا المقال للمطران الراحل غريغوار حداد الذي تويف بعد نزاع طويل مع المرض يف 23 كانون 
األول/ ديسمرب 2015 المايض. صدر المقال مطلع احلرب األهلية يف جريدة »لوريان لو جور« اللبنانية 
العدالة  موقع  عن  فكرة  يعطي  وهو   .1975 العام  من  يوليو   / متوز   15 يف  الفرنسية  باللغة  الناطقة 

االجتماعية يف فكر المطران وناشطه.
مواليد 1924 درس 
الالهوت وتدّرج يف 
المناصب الكنسية. 
عزل عن منصبه 
كمطران لبريوت 
العام 1975 لمقاالته 
التجديدية اجلريئة 
يف الفقه المسيحي 
يف جملة »آفاق«. 
دعا إىل علمانية 
اشملة وإىل العدالة 
االجتماعية لقطع 
الطريق عىل انفجار 
الزناعات األهلية. 
أسس يف ستينيات 
القرن المايض »احلركة 
االجتماعية اللبنانية«، 
ويف عام 2000 اشرك 
يف تأسيس »تيار 
المجتمع المدين«. 
لغريغوار حداد عدة 
مؤلفات يف اللغة 
والعروض والعلمانية 
والروحانيات.
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المطران غريغوار حداد
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الإف�ساء،  عدم  اأو  الإف�ساء،  العملية  هذه  �ساأن  من   

ال�سعبية،  القوى  تت�سافر  »ي�ساري«.  بحزٍب  اللتزام  اإىل 

تتمثل  اأن  اآجاًل،  اأم  عاجاًل  للنتيجة،  ميكن  ول  وتت�ساعف، 

عليه  القّيمني  و�سد  اجلائر  الو�سع  هذا  �سد  انفجاٍر  يف  اإل 

اأوًل«  »فلنع�س  لهم. مقولة  لأّنهم يجدون يف ذلك م�سلحة 

مع متطلباتها املزعجة، ما عادت متثل واقع حاٍل ثابت: باتت 

ت�سّكل اأحد الأ�سباب الأ�سا�سية، ال�سبب الأكرث اأ�سا�سية رمبا، 

لأزمتنا: ذلك الذي يثري الأمواج، واملّد البحري القادر على 

تدمري كل �سيء يف طريقه من اأجل اإعادة اإعماٍر اأف�سل.

بع�س االأرقام البليغة

ميكننا تقدمي وقائع واإح�ساءات ل ُتعّد ول حت�سى كم�ستندات 

اإثبات يف هذا املجال. �ساأكتفي ببع�س الأرقام التي ُك�ِسف لنا 

وزارة  اأجرته  الذي  العاملة«  »القوى  م�سح  من خالل  عنها 

من  لبناين،   ٢،٩٠٠،٠٠٠ هناك   :١٩٧٠ عام  التخطيط 

ماذا  و�سواحيها.  بريوت  يف  مقيم   ١،٢٠٠،٠٠٠ بينهم 

عن دخلهم؟ ل ياأتي التقرير اأبدًا على ذكره ذلك اأّن النتائج 

اللبناين.  ال�سعب  اأمام  عنها  لُيك�سف  مرعبة  �ستبدو  كانت 

 »IRFED وبالعودة اإىل الن�سب املئوية ال�سهرية لبعثة »اإيرفد

التي و�سعتها عام ١٩٦٢ والتي مل تتغرّي كثريًا كما ينبغي 

)اإن مل يكن مبعنى ا�ستقطاب اأكرب واإفقاٍر للطبقات الو�سطى(، 

ومن خالل زيادة املداخيل مبعدل ال�سعفني )مدخالت الأُ�رشة 

زادت مبعدل ال�سعفني ل اأكرث خالل ١٣ عامًا(، نح�سل عن 

عام ١٩٧٥ على اجلدول التايل:

اإذا قارّنا مدخالت الفئات املختلفة يف ما يخ�س ق�سمني   

فقط من نفقات الأ�رشة، الإيجار واملاأكل، ماذا جند )بالن�سبة 

اإىل بداية عام ١٩٧٥(؟ اإّن اإيجار �سقة ذات غرفتي نوم يف 

بريوت و�سواحيها، ل ميكن اأن يقل عن ٦٠٠٠ ل.ل. �سنويًا. 

الإبقاء  ميكننا  العتبار،  بعني  القدمية  الإيجارات  اأخذ  ومع 

ر بـ ٤٠٠٠ ل.ل. �سنويًا، هذا ب�رشف النظر  على متو�سط ُيقدَّ

عن ر�سوم املياه، والكهرباء، والر�سوم ال�رشيبية والبلدية.

الرتفاع  اإىل  بالنظر  الطعام  تكاليف  تقدير  ي�سعب   

اجلنوين يف الأ�سعار. غري اأّن بع�س املقارنات بني ميزانيات 

عام  اأّنه  اإىل  ت�سري  الكبرية  املجموعات  وميزانيات  الأُ�رَش 

١٩٧٠ كانت كلفة اإطعام ولٍد واحد تبلغ ٢ ل.ل. يوميًا، يف 

حني اأّنه عام ١٩٧٥، تبلغ ٣ ل.ل. على الأقل. وبالن�سبة اإىل 

اأ�رشة متو�سطة، تتاألف من ٦ اأفراد، فاإّن امليزانية ال�سهرية 

الدنيا املخ�س�سة للطعام �ستبلغ ٦ x ٣ ل.ل. x ٣٠ يومًا = 

٥٤٠ ل.ل. اأو ٥٤٠ x ١٢ �سهرًا = ٦٤٨٠ ل.ل. �سنويًا.

الطعام  وتكاليف  الإيجار  ر�سوم  اإ�سافة  فاإّن  وهكذا   

تعطي �سنويًا: ٤٠٠٠ + ٦٤٨٠ = ١٠،٤٨٠ ل.ل.

تنبثق  التي  واملاأ�ساوية  الباردة  اخلال�سة  فاإن  بالتايل 

صحيفة لوريان لوجور، بتارخي 15 متوز/ يوليو 1975
ملف رقم : 001

دخل الأ�رشة ال�سنوي )باللرية اللبنانية(

)Xعام ١٩٧٥ )٢

٢٤٠٠

١٠٠٠٠

٥٠٠٠

٣٠٠٠٠

ما فوق

عام ١٩٦٢

١٢٠٠

٥٠٠٠

٢٥٠٠

١٥٠٠٠

ما فوق

اأُ�رَش ٦ اأ�سخا�س لكل اأ�رشة

٣٣٠٠٠

١١٠٠٠٠

١٣٠٠٠٠

٥١٣٠٠

٣٣٠٠

اأ�سخا�س

١٩٨٠٠٠

٦٦٠٠٠٠

٨٨٠٠٠٠

٣٠٨٠٠٠

٨٨٠٠٠

٪٩٫٠٠

٪٣٠٫٠٠

٪٤٠٫٠٠

٪١٤٫٠٠

٪٤٫٠٠

٪ من ال�سكانالعدد التقريبي )عام ١٩٧٠( للـ
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من  اأيًا  تت�سمن  ل  )التي  التقريبية  الأرقام  هذه  عن 

الأق�سام الأخرى: امللب�س، والنقل، والر�سوم الدرا�سية، 

راتب ٧٩٪ من  اأّن  تتمثل يف  اإلخ(  الطبية،  والرعاية 

الأدنى  احلد  ل.ل.،  اأقل من ١٠،٤٨٠  هو  اللبنانيني 

حتديدًا للتمكن من ت�سديد التكاليف ال�سنوية للماأكل 

والإيجار لأُ�رشة واحدة.

ماذا يفعلون ل�سد هذا العجز؟ يلجاأون اإىل و�سائل   

ا�ستثنائية:

باملدر�سة،  اللتحاق  عدم  التغذية،  �سوء   

امل�ساكن غري الالئقة.

 بيع الأرا�سي واملباين.

 ال�ستدانة من املرابني بفوائد باهظة.

ة.
َ
 هجرة موؤقتة اأو دائمة، وغالبًا تفكك الأُ�رش

 ال�ستجداء من اجلمعيات اخلريية.

 الغ�س والر�سوة.

اأن  ميكن  ول  ح 
َّ
ي�رش مل  خفية،  مدخالت   

ح عنها.
َّ
�رش

ُ
ي

 جرائم، وجنايات وعمليات ف�ساد اأخرى.

ل ي�سهم ذلك كله اإل يف م�ساعفة عدد �سحايا جمتمع 

غري عادل، ل يرحم، غري واٍع، وغري م�سوؤول وبالتايل 

عدد املتمردين، والقوى الراغبة يف التغيري.

نتفل�شف لنعي�س

الالتينية  املقولة  يف  هذا  احلال  واقع  نتيجة  تكمن  ل 

اأن  من  لنا  بد  ل  نتفل�سف،  »لكي  وح�سب:  املعكو�سة 

اإ�سافة: ولنتمكن من  بّد الآن من  اإنا ل  اأوًل«،  نعي�س 

العي�س واإنقاذ حياة اجلموع، مل يعد من املمكن اأن ل 

نتفل�سف اأوًل، اأي:

العادل،  غري  املجتمع  هذا  معطيات  حتليل   

واجلائر وال�ساحق وتركيباته وبناه الفوقية.

يكمن  الذي  الو�سع  هذا  �سبب  اكت�ساف   

ب�سكٍل كبري يف العداء الطبقي، وت�سارب م�سالح هذه 

الطبقات القت�سادية والبيولوجية.

اأولئك  اأمام  وبخا�سٍة  الإدراك  هذا  تعميم   

الطبقات  باإيديولوجيا  خمدوعني  دومًا  كانوا  الذين 

اأو  دينية  اأو  طائفية  باأ�سباب  غالبًا  هة 
ّ
املمو امل�سيطرة، 

بدون  وجودهم،  »فل�سفة«  يف  وم�ساعدتهم  ثقافية، 

»مباأخذ  �سيء  ياأخذوا كل  اأن  عليهم  اأّن  ذلك  يعني  اأن 

فل�سفي«، اأي القبول بالو�سع الراهن غري العادل.

حا�رشة  قوة  خالل  من  اإدراكهم  تنظيم   

العودة  دون  واحلوؤول  تغيري  اإحداث  �سبيل  يف  وفّعالة 

اإىل نظاٍم اآخر جائر وقمعي.

الظروف  يف  تكمن  ل  الأزمة  اأ�سباب  اأّن  �سحيح   

من  الأعظم  لل�سواد  واملادية  القت�سادية  املعي�سية 

اللبنانيني وح�سب. و�سحيح اأّنه من بني هذه الأ�سباب 

هناك هذا املر�س امل�ستوطن امل�سمى بالطائفية. بيد اأّن 

الأزمات  اأوقات  خا�س يف  ب�سكٍل  يظهر  املر�س  هذا 

الأماكن  يف  وخ�سو�سًا  والجتماعية  القت�سادية 

حيث تنتمي الطبقات املحرومة باأغلبيتها ال�ساحقة اإىل 

الجتماعية  العدالة  اإر�ساء  �ساأن  فمن  نف�سها.  الطائفة 

اأن ي�ساعد يف الق�ساء على هذا املر�س ب�سكٍل نهائي.

الق�سية  اأّن  يبدو  اأّنه  اأي�سًا  ال�سحيح  ومن   

الأزمة.  هذه  من  هامًا  عن�رشًا  ت�سّكل  الفل�سطينية 

ال�سعب  غالبية  له  تخ�سع  الذي  الظلم  فاإّن  اأي�سًا  هنا 

بكثري  الأكرب  بالظلم  يقرتن  اأن  اإل  ميكن  ل  اللبناين 

الإجتماعية  العدالة  فاإّن  وهكذا  الفل�سطيني.  لل�سعب 

الذين  مت�ساوية جلميع  عدالة  توّفر  اأن  ينبغي  اللبنانية 

يعي�سون على اأرا�سينا وخ�سو�سًا جموع الفل�سطينيني. 

�سد  م�سرتكة  �رشاعاٍت  بالتايل  ال�سعبان  و�سيكت�سف 

العدو امل�سرتك و�سد ق�سايا الظلم الأكرث راديكالية يف 

العامل الثالث باأ�رشه.

والإمربيالية  ال�سهيونية،  اأّن  اأي�سًا  ال�سحيح  فمن   

والراأ�سمالية العاملية ت�سّكل جميعها ق�سايا اأهم بكثري، 

واأن و�سع حٍد لها اأ�سعب بكثري. لكن اإذا ُحلَّت م�ساكلنا 

الداخلية، �سيقل عدد ال�سعفاء كما العمالء امل�ستعّدين 

للتعاون مع هوؤلء الأعداء �سد اأبناء وطنهم.

للخروج من االأزمة

يقودنا ذلك كّله اإىل القول، مع املجازفة بتكرار اأنف�سنا، 

الذي، على  املاأ�ساوي  الو�سع  لهذا  بغية و�سع حٍد  اإّنه 

الرغم من الهدوء املوؤقت ال�سائد ما زال يعترب متفجرًا 

اإّن  اإىل تفّجره،  اأّدت  التي  ب�سبب ا�ستمرارية الأ�سباب 

اأحد اأهم ال�سبل التي ينبغي اتباعها تتمثل يف �سمان 

زمن  يف  تعاين،  التي  الأغلبية  لهذه  اأوًل«  »العي�س 

ال�سلم كما يف زمن احلرب الأهلية. ولعل الأكرث اإحلاحًا 

لهذه  والطبابة  واملاأكل،  وامل�سكن،  العمل،  تاأمني  هو 

اجلموع وذلك بكرامة وب�سكٍل م�ستقر.

كلمة  لها،  �سعارًا  العامة«  ال�سالمة  »وزارة  اختارت   

واحدة: الأمن. فقد كرر قادة �سيا�سيون ومعّلقون كرث 

هذه  يف  به  متم�سكون  هم  الذي  الوحيد  املطلب  اأّن 
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الأمن.  هو  »املمتدة«،  الوزارة  هذه  من  الأوىل  املرحلة 

اأما الباقي ف�سياأتي لحقًا، بعد تو�سيع الوزارة.

ال�سعي  الأمن من دون  اإر�ساء هذا  الرغبة يف  اأّن  غري 

اإىل »العي�س اأوًل«، واملبا�رشة يف الوقت عينه بتاأمينه، 

د وهم.
ّ
هي جمر

اآن.  يف  واإيجابيًا  �سلبيًا  يكون  قد  الأمن  اأّن  ذلك   

قوية  ووزارة  الأمن«،  »قوى  ت�سمنه  ال�سلبي  فالأمن 

ومّتحدان  حري�سان  داخلية  ووزير  وزراء  ورئي�س 

اأن  على  يحر�سون  الذين  املواطنني  تهدئة  يحاولون 

عدم  وعلى  واآمنة«،  مفتوحة  كافة  »الطرقات  تكون 

طائ�سة.  بر�سا�سة  اإ�سابته  اأو  لالختطاف  اأحد  تعر�س 

ومن �ساأن هذا الأمن اأن يق�سي على اخلوف من موٍت 

عنيف ويطمئن املواطن. اأما الأمن الإيجابي فينبغي اأن 

ن �سبل العي�س بطريقة اأكيدة وم�ستقرة جدًا حتى  يوؤمّ

اأّن املواطنني لن يطاردهم بعد الآن هاج�س اخلوف من 

الطعام،  اإىل  العمل،  اإىل  اأن يحتاجوا  الغد، اخلوف من 

اإىل امل�سكن. فهو يق�سي على اخلوف من املوت البطيء، 

ومن الأمل املربح الذي ل ينتهي اأبدًا.

هذان النوعان من الأمن مرتابطان ب�سكٍل اأ�سا�سي:  

 يف حال عدم توافر الأمن ال�سلبي، ت�سبح 

ال�ستفادة من �سبل العي�س غري ممكنة، حتى واإن كانت 

موؤمنة وم�ستقرة.

 وعلى العك�س، يف حال انعدام الأمن الإيجابي، 

يهدد ذلك مبا�رشة الأمن ال�سلبي اأي حياة اجلميع.

وال�سناعيون  والتجار،  ال�سيا�سيون،  يكرر  عندما   

ونحن  الأمن،  »اأعطونا  كلل:  بال  وال�سحافيون 

البالد  اقت�ساد  بناء  �سنعيد  بالباقي:  نتكّفل  اللبنانيني 

وازدهارها، و�سنعيد لبنان اإىل زمن املعجزة اللبنانية!«، 

يحّق لنا اأن ن�ساألهم:

 اأّي اقت�ساٍد تق�سدون؟

 عن ازدهار من تتحدثون؟

 اأّي معجزة لبنانية تق�سدون؟

 اأّي لبنان �سينتع�س؟

الليربايل  بالقت�ساد  يتعّلق  زال  ما  الأمر  كان  اإن   

الأ�سعف  بقمع  الأقوى  �سي�ستمر  حيث  الوح�سي، 

وا�ستغالله، واإن كان يعتمد على ازدهار الأقلية الراأ�سمالية 

املعجزة  كانت  واإن  الربجوازي،  املجتمع  وازدهار  القليلة 

النظر،  اللبنانية �ستظل ترتجم من خالل الرجتال وق�رش 

اخلا�سعة  )وغري  اخلفية  واملدخالت  التقريبية،  وال�سيغ 

لل�رشيبة(، واإنتاج اخلاليا الرمادية وح�سب، واإن كان الأمر 

املحظيني،  ببع�س  خا�س  بلبنان  املطاف  نهاية  يف  يتعّلق 

لالأغلبية  الإيجابي  الأمن  �س 
ّ
تعر على  ب�رشعة  ف�سن�سهد 

للمخاطر الأ�سد خطورة و�سنغرق جمددًا يف الأزمة، ويعني 

ذلك هذه املرة يف كارثة لن ينه�س منها لبنان جمّددًا.

فيما، خالل ٣٢  كيف؟   !
ّ

يتغري اأن  لبنان  على  بالتايل   

عامًا من ال�ستقالل، وعد احلكام الذين تعاقبوا املطالبني، 

اأكرب عددًا واأكرث وعيًا، بالعدالة  با�سم اجلموع التي باتت 

اأّن الو�سول اإىل »احلّد الأدنى للمعي�سة« مل  والتنمية. ومبا 

يتحّقق حتى الآن، يقودنا ذلك اإىل اأن نطرح على اأنف�سنا 

اأ�سئلة عّدة:

 هل كان احلكام جادين يف وعودهم؟

 هل حاولوا اأن يفوا بوعودهم وف�سلوا يف ذلك؟

اإطار  يف  الوعود  بهذه  الوفاء  باإمكانهم  اأكان   

»النظام« القت�سادي والطائفي املعمول به؟

اأم  اأ�سخا�ٍس  نتحّدث عن عجز  اأن   هل علينا 

عجز »النظام«؟

لطاملا رف�س قادتنا وامل�ستفيدون من هذا النظام اتباع   

كانت  اإليهم،  بالن�سبة  باملخاطر.  املحفوفة  الطرق  هذه 

فالتفكري  اأبدًا!«  التفل�سف  وعدم  اأوًل،  »العي�س  املقولة: 

متعٌب وخطري! بيد اأّنه وب�سكٍل مفاجئ، ي�سبح من الأخطر 

التغيري  اإىل  فعليًا  ال�سعي  وعدم  »التفل�سف«،  عدم  بكثري 

على  اأخريًا  احل�سول  لالأغلبية  يتيح  اأن  �ساأنه  من  الذي 

معي�سة وعلى عي�س كرمي.

كان قادتنا يحمون اأنف�سهم من خالل هذه الكلي�سيهات   

التي كانت مبثابة اأفكار:

الثالث،  القطاع  على  كليًا  اقت�سادنا  »يعتمد   

فالبالد خالية من الرثوات الطبيعية. لن تتمّكن ال�سرتاكية 

ف مع و�سٍع مماثل«.
ّ
من التكي

 »بلدنا عبارة عن ف�سيف�ساء من الطوائف: لن 

حت�سل يومًا ثورة قائمة على ال�رشاع بني الطبقات«.

اللبنانية:  »ال�سيغة«  الكربى  الدول  »ت�سون   

إن كان األمر ما زال يتعلّق باالقتصاد الليبرالي الوحشي وإن كانت 
المعجزة اللبنانية ستظل تترجم من خالل االرتجال وقصر النظر، 
والصيغ التقريبية، فسنشهد بسرعة على تعرّض األمن اإليجابي 

لألغلبية للمخاطر األشد خطورة وسنغرق مجددًا في األزمة، ويعني 
ذلك هذه المرة في كارثة لن ينهض منها لبنان مجدّدًا.
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حيال  الالزم،  من  اأكرث  نقلق،  لأن  داعٍ  ل  تالئمها.  فهي 

ال�سغب الذي يثريه بع�س املحر�سني«.

يف  اأبدًا  ينجح  لن  جدًا!  منق�سم  »الي�سار   

ت�سكيل قوة حقيقية لتبّوء ال�سلطة اأو حتى متّني ذلك«.

اإّنها كلي�سيهات ُمعّدة يف �سبيل �سمان الأمن الأناين   

ال�سغرية  بالتغيريات  القبول   
ّ
يتم ومل  املحظية.  لالأقلية 

هذه  امتيازات  وحماية  املكت�سبات  لتعزيز  اإّل  املنجزة 

تكون  اأن  التغيريات  بهذه  يفرت�س  كان  نف�سها.  ة 
ّ
الأقلي

والرتكيبات  القوانني  تطاول  واأن  جذرّية،  اأكرث  بو�سوح 

يومنا  وم�ستِغَلّة يف  ة 
ّ
طبقات حمظي بوجود  �سمحت  التي 

هذا واأخرى حمرومة وم�ستَغَلة.

املعيار الوحيد ال�شالح

اإّن املعيار الوحيد  التغيري؟  اأّي معيار علينا ت�سميم   وفق 

احلا�سم الذي ي�سمن �سالحية النظام وا�ستدامته هو ذلك 

ة. فالإن�سان هو القيمة املطلقة 
ّ
الذي ي�سون حقوق الأغلبي

ق كل نظام، وكل منظومة وكل 
ّ
التي ينبغي اأن يو�سع ويطب

اإن�سان،  اأي  مطلق  بالإن�سان،  واملق�سود  خلدمتها.  قانون 

النا�س كّلهم.

بيد اأّنه اإن كانت الأقلية املحظية ت�ستفيد دون غريها   

من نظاٍم ما اأو من تغيرٍي يف اإطار النظام، فال ميكن للمعيار 

املعتمد اإّل اأن يكون خاطئًا. لكن اإن كان ي�سّب يف م�سلحة 

بذلك يكون يف  الأقلية:  تلقائيًا  الأغلبية، ف�سي�سمل ذلك 

احلقائق  هذه  تكن  مل  احلظ،  ل�سوء  جميعًا.  النا�س  خدمة 

وا�سحة بالن�سبة اإىل احلكام والطبقات امل�سيطرة يف بالدنا. 

اأ�سهر من الأزمة واحلرب الأهلية كافية  هل كانت ثالثة 

لفتح اأعينهم، واأذهانهم وقلوبهم وحتديد اإرادتهم؟

وفقًا  الدولة  به  تقوم  ُيحكم على كل عمٍل  اأن  ينبغي   

الأحزاب  عمل،  على  اأي�سًا  ينطبق  وهذا  املعيار.  لهذا 

واملجموعات واملجموعات ال�سغرية التي تكافح يف �سبيل 

التغيري ومطالباتها وبراجمها. ل يكفي اأن تاأتي ال�سعارات 

هذه  تكون  اأن  ينبغي  بل  ال�سعب«،  »م�سلحة  ذكر  على 

امل�سلحة مرجّوة فعاًل وقابلة للتحقيق ب�سكٍل مو�سوعي. 

يّدعون  الذين  الأ�سخا�س   
ّ

بتغري التغيري  هذا  ينتهي  واأّل 

الواقع  يف  �سي�ستغّلونهم  والذين  اجلماهري،  بخدمة  اأّنهم 

باأ�سلوٍب جديد.

ف�ساًل عن ذلك، �سي�ساعد هذا املعيار حتى يف علمنة   

بع�س املطالبات الغام�سة، كتلك املتعلقة على �سبيل املثال 

وباإح�ساء  اللبناين،  الد�ستور  تعديل  يف  بـ»امل�ساركة« 

ال�سكان، وبقانون اجلن�سية اإلخ.

هناك  العامل،  يف  اآخر  مكاٍن  كل  يف  كما  لبنان،  يف   

»طاقتان« تت�سارعان، مبزيٍد من الو�سوح وال�رشاوة:

 طاقة »بع�س الأ�سخا�س«، املمثلة براأ�س املال 

ات(، 
ّ
نة متعّددة اجلن�سي

ّ
نة و�رشكاٍت معي

ّ
ز يف دوٍل معي )املُركَّ

والتي تقّويها اأ�سلحة القمع والدمار واإيديولوجيا قمعية.

من  ت�ستيقظ  التي  ال�سعبية  اجلماهري  طاقة   

عن  وتخرج  وتّتحد،  وترتبط،  مكان،  كل  يف  كبوتها 

�سمتها، وجتعل �سوتها م�سموعًا، اأملحدة كانت اأم موؤمنة 

بالله، لكنها توؤمن دومًا بالإن�سان، ب�رشف النظر عن اإميانه، 

وطائفته، واإحلاده.

يبدو اأّن املحظيني يف كل دولة، ويف العامل، ي�سّكلون   

من  الرغم  على  لكن  الأقوى.  الطاقة  الوقت،  لبع�س 

فاأكرث  اأكرث  متيل  امليزان  كّفة  اأن  يبدو  اخلادعة،  املظاهر 

لناحية اجلماهري ال�سعبية.

لو ي�ستطيع هوؤلء »الأ�سخا�س القليلون«، يف بالدنا،   

اأن يكونوا اأكرث �سفافية بقليل، وي�سعوا اأنف�سهم حقيقة يف 

خدمة ال�سعب من خالل تبّني برنامج »الأمن الإيجابي«، 

من خالل  بل  وح�سب،  وزاري«  »اإعالٍن  من خالل  لي�س 

�سعروا  واإن  واخلا�س.  العام  القطاعني  يف  وذلك  عملهم، 

باأّنهم عاجزون عن حتقيق هذا التحّول العميق، عليهم اأن 

اأولئك  اأمام  املجال  واإف�ساح  للتنّحي  بال�سجاعة  يتمّتعوا 

الذين �سي�سعون اأنف�سهم حقيقة يف خدمة ال�سعب، لإجناز 

كافة التغيريات الالزمة مع جتنيب البالد وال�سعب ماآ�سي 

جديدة، لأّنه عاجاًل اأم اآجاًل، الكلمة الأخرية هي لل�سعب، 

والن�رش النهائي هو له وحده.

ول  غالب،  »ل  اللبناين:  احلل  التاريخ  يعرف  ل   

مغلوب!« ولعل اأغلى اأمنياتنا اأن يتحقق ن�رش ال�سعب هذا 

من خالل الأ�ساليب »الالعنفية«! ذلك اأّن اأيًا من م�ساكلنا 

اأّن  بيد  البالد.  تدفق على  الذي  بالعنف  حُتَل  الداخلية مل 

م�ساكلنا كافة، واأولها تلك املرتبطة بـ»العي�س اأوًل«، ميكن 

ل. لكن  اأن حُتَل من خالل قوة الالعنف التي بداأت بالت�سكُّ

يتعّلق الأمر هنا مب�سكلة خمتلفة متاماً.

ولعل أمنياتنا  ال يعرف التاريخ الحل اللبناني: »ال غالب، وال مغلوب« 
ذلك أنّ  أن يتحقق نصر الشعب من خالل األساليب »الالعنفية« 
أيًا من مشاكلنا الداخلية لم ُتَحل بالعنف الذي تدفق على البالد، 

بيد أنها يمكن أن ُتَحل من خالل قوة الالعنف التي بدأت بالتشكل.
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أحد القادة التارخييني
للثورة اجلزائرية
)26 آب / أغسطس 1926 -
23 كانون األول / ديسمرب 
2015( من مؤلفاته كتاب 
عن حقوق االناسن يف 
أفريقيا ومذكراته بعنوان 
»روح االستقالل ــ مذكرات 
مكافح« )2009(.

يف األول من كانون الثاين/ يناير المنرصم، شّيع عرشات اآلالف من اجلزائريات واجلزائريني حسني آيت أمحد، حسني آيت أمحد
أحد القادة التارخييني للثورة اجلزائرية، إىل مثواه األخري يف قريته مبنطقة القبائل.

وكان آيت أمحد قد تويف يف سويرسا يف 23 كانون االول/ ديسمرب 2015 عن 89 عامًا.  
أعلنت السلطات اجلزائرية احلداد الرسمي عليه لثمانية أيام، ويف تلك المناسبة أصدر الرئيس عبد   
العزيز بوتفليقة قرارًا باعتماد األمازيغية لغة رسمية يف اجلزائر إىل جانب العربية وهو المطلب الذي ناضل 

آيت أمحد طوياًل من اجل حتقيقه.
بدأ حسني آيت أمحد حياته النضالية قائدًا لـ»المنظمة اخلاصة« اليت بادرت إىل ممارسة الكفاح المسلح   

ضد االستعمار الفرنيس منذ العام 1947.
بعد انطالقة الثورة العام 1954، توىل مسؤولية مكتب جهبة التحرير الوطين اجلزائرية يف القاهرة ومّثل   
الثورة يف مؤمتر باندونغ لدول عدم االحنياز ودافع عن القضية اجلزائرية يف األمم المتحدة. وكان أحد قادة 
انزتاع  حني  إىل  الفرنسية  السجون  وأودعوا   1956 العام  طائرهتم  فرناس  اختطفت  الذين  اخلمسة  الثورة 

اجلزائر الستقاللها العام 1962.
يف العهد االستقاليل، انُتخب آيت أمحد عضوًا يف المجلس التأسييس للجزائر المستقّلة لكنه عارض   
القوى  »جهبة  معارض  حزب  أول  فأسس  بالسلطة،  بلال  بن  أمحد  وانفراد  األوحد  احلزب  حكم  فرض 

االشرتاكية« العام 1963.
سجنه بن بلال واستصدر حبقه حكمًا باإلعدام. لكّنه هرب من السجن بعد سقوط بن بلال وسلك طريق   

المنفى العام 1966.  
عاد آيت أمحد إىل اجلزائر العام 1989 مع عهد االنفتاح وحظي باستقبال شعيب عارم. اشرك وحزبه يف   

العملية االنتخابية وعارض وقفها بعد مرحلهتا االوىل اليت فاز فهيا اإلسالميون بأكرثية األصوات.
رفض عرضًا من الطغمة العسكريةـ ـ األمنية اليت سيطرت عىل السلطة النتخابه رئياًس للجمهورية، مرّصًا   
عىل تنّحي العسكر واألمنيني عن التدخل يف السياسة والعودة إىل الدولة المدنية والماسر الدميقراطي. 

وما لبث أن غادر البالد جمددًا بعد اغتيال الرئيس حممد بوضياف العام 1992.
للتسّلط األمين  المسؤولية  اليت أطبقت عىل اجلزائر، حمّماًل  أدان حسني آيت أمحد »احلرب األهلية«   
العسكري ولعنف اإلسالميني عىل حد سواء، داعيآ إىل حّل سيايس يّرّسخ » السلم األهيل« وإىل انتخاب جملس 

تأسييس يرّشع جلمهورية ثانية.  
ننرش يف ما يأيت مقابلة أجرهتا جملة »زوايا« الفصلية الصادرة يف باريس مع حسني آيت أمحد يف عددها   
الرابع الصادر يف آذار/مارس 1990. وهي تعطي فكرة عن هذه الشخصية اآلرسة لسيايس يتحدث بشغف 
رؤيوي جيمع الوطنية إىل تطّلب عنيد للدميقراطية، ويعرّب عن عشقه للغة العربية يف الوقت الذي يطرح 

فيه المأسلة االمازيغية كمكّون من مكّونات النضال الدميقراطي يف إطار وحدة الوطن اجلزائري.

حسني آيت أمحد 
حقوق االناسن ناقصة   دون حقوقه االقتصادية واالجتماعية
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الآونة  هذه  تداوله  يكرث  �سوؤال  اجلزائر؟  اأين  اإىل   

وتكرث الأجوبة عنه. اأحزاب املعار�سة تقاطع النتخابات 

اأحمد  البلدية. واأو�ساط يف جبهة التحرير تبحث عودة 

بن بلال يف الجتماع الأخري لّلجنة املركزية.

حلرب  التاريخيني  القادة  من  اأحمد  اآيت  ح�سني   

حزبه  اإجازة  بعد  بالده  اإىل  عاد  وللجبهة.  التحرير 

»زوايـا«  مع  لقائه  يف  ال�سرتاكية«.  القـوى  »جبهة 

ميزج مالحظات عائد من املنفى بعد ٢٣ �سنة مع تركيز 

متما�سك على اأولوية الدميقراطية.

 تطرح باإحلاح الآن م�ساألة �رشعية ال�سلطة يف اجلزائر. 

قامت ال�سلطة ُبعيـد ال�ستقالل على دور جبهة التحرير 

التاريخيني  القادة  من  اأنت  التحرير.  حرب  يف  الوطني 

للجبهة وحلرب التحرير. اإىل اأية �رشعية لل�سلطة تدعو؟ 

اإىل جتديد ال�رشعية الأ�سلية )الثورية( حلرب التحرير اأم 

اإىل بناء �رشعية جديدة؟ وما هي؟

للنظام  �سيادتها  اجلزائر  ت�سّلم  مل  البداية.  من  لنبداأ   

تون�س.  اإىل  بالن�سبة  احلالة  كانت  مثلما  الكولونيايل، 

ا�ست�سالم  مرتكزين:  على  ال�ستعماري  النظام  ارتكز 

احلاكم العثماين يوم ٥ متوز/ يوليو ١٨٣٠، وهو ا�ست�سالم 

ع�سكري حم�س. واملرتكز الثاين هو ت�سليم الأمري عبد 

هو  كان  بل  قانونية  �سفة  اأية  له  يكن  مل  الذي  القادر، 

اأي�سًا ت�سليمًا ع�سكريًا.

يف  دة 
ّ

جم�س كانت  التي  ال�سيادة  اأّن  ذلك  من  نتج   

الدولة اجلزائرية انتقلت اإىل ال�سعب اجلزائري الذي ظل 

يقاوم خالل عقود من الزمن حتى �سنة ١٨٨٠. وما مييز 

ال�سعب اجلزائري عاد ف�سار  اأن  الفرتة الكولونيالية هو 

موئل ال�سيادة. وعندما �سنحت الفر�سة، مل تتكون احلركة 

الوطنية اجلزائرية حول الدولة، كما كان احلال يف املغرب 

وتون�س، بل حول ال�سعب تكونت، اأي حول اأفكار حقوق 

اأ�سلب  قاعدة  اأعطى  مما  الدميقراطية،  والفكار  الإن�سان 

لفكرة ال�سيادة الوطنية، �سيادة ال�سعب اجلزائري.

كانت  انتفا�سة ١٩٥٤،  �سبق  الذي  العقد  خالل   

الوطنية ترف�س كل حقوق للجزائريني تت�سّدق  احلركة 

اأن  الكلمة يجب  اأن  ال�ستعمارية، وتعلن  ال�سلطات  بها 

التاأ�سي�سية. من  بانعقاد اجلمعية  تكون لل�سعب، وتطالب 

ال�سادة  تلك  لتكري�س  العودة  مبثابة  ال�ستقالل  كان  هنا 

الوطنية ال�سعبية تكري�سًا د�ستوريًا.

اأعلنت جبهة التحرير نف�سها حزبًا  عند ال�ستقالل،   

التاأ�سي�سية  اجلمعية  انتخاب  وفر�ست  حاكمًا  وحيدًا 

اإنها مل حترتم تلك  الوحيدة بالئحة انتخابية وحيدة. بل 

اإذ و�سعت الد�ستور مبعزل عن تلك  التاأ�سي�سية،  اجلمعية 

اجلمعية وفر�سته فر�سًا، مما اأثار اأزمة. ولقد اأقدمت على 

�سبتمرب  اأيلول/  ال�سرتاكية« يف  القوى  تاأ�سي�س »جبهة 

واأوّد  الد�ستوري«.  »النقالب  �سّميته  ما  �سد   ١٩٦٣

حزب  بتاأ�سي�س  قرار  اأي  ُيتخذ  مل  اأنه  على  الت�سديد 

لتاأ�سي�س  ع 
ّ
ت�رش �رشعة  من  ثمة  يكن  مل  اإنه  اأي  اأوحد، 

احلزب الأوحد. طبعًا، جبهة التحرير اجلزائرية هي التي 

خا�ست احلرب. ومّثلت الكثري من التنظيمات ال�سيا�سية 

التي قاتلت يف داخلها ل ب�سفتها تنظيمات �سيا�سية ــ 

 منا�سلوها اإىل 
ّ
فقد طلب منها اأن حتّل نف�سها واأن ين�سم

�سفوف اجلبهة ب�سكل اإفرادي. لكّنني اأقول الآن اإن جبهة 

التحرير هي نتاج احلرب اأكرث مما هي �سببها. ولو تعّمق 

الثورة  ظاهرة  درا�سة  يف  وال�سيا�سة  الجتماع  علماء 

اجلزائرية، لكت�سفوا اأّن هذه ل ميكن اختزالها، يف املطاف 

كانت  اإنا  التحرير.  بجي�س  ول  التحرير  بجبهة  الأخري، 

واجلماهري.  لالأفراد  الذاتية  التعبئة  من  ا�ستثنائية  ظاهرة 

اأية �رشعية يف  متلك  تكن  التحرير مل  اإّن جبهة  هنا  من 

تن�سيب نف�سها حزبًا حاكمًا اأوحد. وقرارها النفراد يف 

احلكم هو قرار اتخذته �سّلة اأو حتالف من ال�سلل.

�رشعيـة �شعبية يف موؤ�ش�شات د�شتورية

تتم  عندما  اإّل  �رشعية  هناك  تكون  لن  ال�رشعية،  ب�سدد 

العودة اإىل ال�رشعية ال�سعبية. فهذا الوجه التاريخي الذي 

اأن  اجلزائرية  الأمة  ا�ستمرارية  ل�سمان  ميلي  اإليه  اأ�رشت 

يقوم د�ستور حقيقي ت�سعه جمعية وطنية تاأ�سي�سية على 

القوى  لكافة  توؤمن  انتقالية  وبعد مرحلة  التعددية  قاعدة 

القوى  »جبهة  اإن  هنا  من  املتكافئة.  فر�سها  ال�سيا�سية 

اإىل  فعاًل  الكلمة  تعود  اأن  اأجل  من  تنا�سل  ال�سرتاكية« 

اجلزائريات واجلزائريني مبا هم مواطنون، ومن اأجل حقهم 

ولن  التاأ�سي�سية.  اجلمعية  تلك  اإىل  ممثليهم  انتخاب  يف 

تكون ثّمة �رشعية فعلية للحكم اإّل عندما يو�سع د�ستور 

حتاول  حكومة  توجد  الآن  د�ستورية.  موؤ�س�سات  وتقوم 

اأكتوبر  الأول/  ت�رشين  اأحداث  بعد  اإ�سالحات  اإجراء 

١٩٨٨ الدامية. حتى ذلك احلني كان اجلمود كاماًل وكان 

احلزب الأوحد قد وهب نف�سه ال�رشعية بنف�سه. واأقول اإنه 

جلبهة  ال�ساد�س  املوؤمتر  كان  الدامية،  الأحداث  بعد  حتى 

التحرير موؤمتر انغالق يرف�س اأي تطور اأو اإ�سالح ليربايل، 

اأو بالأحرى تعّددي، رف�سًا قاطعًا.

فالأنظمة  خمالف.  باجتاه  �سارت  الأمور  اأّن  غري   

 قوية للتعرف اإىل املزاج ال�سعبي 
ّ
البولي�سية متلك حا�سة �سم
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اأّن  اجلزائري  النظام  اأدرك  وقد  ال�سعبية.  التطلعات  واإىل 

قطيعة وقعت بني دولته، املفتقدة لأية �رشعية، وبني النا�س. 

فاأدرك اأنه ل خمرج له اإّل بالنفتاح. وقد مت هذا النفتاح 

بوا�سطة قوانني د�ستورية ُعر�ست على ال�ستفتاء ال�سعبي. 

تلك  لعبة  ونلعب  �رشعية،  الآن  توجد  اأنه  نعترب  هنا  من 

اإىل  ال�رشعية. هي �رشعية ه�ّسة، جمّزاأة، وناق�سة، ن�سعى 

تو�سيعها نحو عقد جمعية وطنية تاأ�سي�سية. ولكن ل ميكن 

ميكن  بل  اجلزائر.  يف  د�ستورية  �رشعية  توجد  اإنه  القول 

القول اإن كل �سيء �سار باجتاه وكاأنه اأريد تن�سيب اجلزائر 

كلها �سد د�ستوريتها.

يف  ال�سعبي،  لل�سغط  النظام  ان�ساع  مدى  اأّي  اإىل   

تلك  �سكلت  مدى  اأي  واإىل  هذه.  النفتاح  اإجراءات 

الوليات  اخلارجية، �سغوط  لل�سغوط  تنازًل  الإجراءات 

املتحدة و�سندوق النقد الدويل، التي ت�سع �رشوطًا باتت 

عاملية حول التعددية احلزبية ــ اإنهاء حكم احلزب الأوحد 

وخو�س�سة القطاع العام وحّدًا اأدنى من اللتزام بحقوق 

الإن�سان، ح�سب ال�سيغة المريكية؟

 اأكيد اأن اجلزائر تعي�س يف حميط دويل. وهي قد عا�ست 

عالقاتها بالحتاد ال�سوفياتي على اأمل اأن ت�ستمّد من تلك 

طوال  عا�ست  ما  مبثل  لنظامها.  ثورية  �رشعية  العالقات 

تلك الفرتة عالقات مع الوليات املتحدة �سمحت بن�سوء 

راأ�سمالية دولة وبرجوازية جديدة. والثابت هو البتعاد عن 

اأوروبا واآثارها الدميقراطية. والغر�س تاأمني غلبة الأجهزة 

الع�سكرية والأمنية واإ�رشاك ق�سم من ال�سكان يف املنافع 

من خالل اإن�ساء »ال�سونطراق«.

اأن جبهة التحرير  اأن نتذكره هو  اأن الذي يجب  غري   

اأن  منذ  الإن�سان  حقوق  اأجل  من  نا�سلت  قد  اجلزائرية 

الهوية  من  جزءًا  ت�سكل  احلقوق  هذه  اإن  بل  وجدت. 

الوطنية اجلزائرية، ل احلقوق ال�سيا�سية واملدنية وحدها، 

مطلع  فمنذ  كذلك.  والجتماعية  القت�سادية  احلقوق  بل 

خالل  اجلزائر  وجهت  احلديث،  ال�ستقاليل  الن�سال 

املتحدة  الأمم  اإىل  مذّكرات  عّدة   ١٩٤٩  – عامي ١٩٤٨ 

تطالب فيها بحقوق الإن�سان وتدين الهيمنة ال�ستعمارية 

املطالبة  بني  �سلة  اإذن  توجد  الثقايف.  وال�سطهاد 

واحرتام  الدميقراطية  احرتام  وبني  جهة  من  ال�ستقاللية 

الكرامة الإن�سانية من جهة اأخرى.

اأية  ال�سرتاكية«،  القوى  »جبهة  ي�سمى  حزبًا  تقود   

عالقة تقيم بني ال�سرتاكية والدميقراطية؟

 اإن احلرية ال�سيا�سية ل تنف�سل عن احلقوق الجتماعية 

والقت�سادية. ومن اأجل اإحقاق حقوق الإن�سان، يجب اأن 

ي�ستمر ال�سعب اجلزائري يف ممار�سة �سيادته مثلما مار�سها 

الذي  هو  احلقوق  تلك  حرمانه  اأن  واأعتقد  احلرب.  خالل 

اجتماعية حتتقر  وقيام طبقة  ا�ستبدادية  دولة  بقيام  �سمح 

الربجوازية  تلك  هي  كولونيايل  �سبه  احتقارًا  ال�سعب 

بوؤ�س  عن  بنظرها  وت�سيح  اأذنيها   
ّ
ت�سم التي  املتوح�سة 

الأكرثية ال�ساحقة.

الدميقراطية ال�شيا�شية قاعـدة انطـــالق

الدميقراطية  اأن  نعترب  للدميقراطية،  مبقاربتنا  يتعلق  فيما 

قاعدة  اإنها  كافية.  لي�ست  ولكنها  �رشورية  ال�سيا�سية 

والجتماعية  القت�سادية  احلقوق  �سائر  لنيل  النطالق 

وجت�سيدها. فبقدر ما ي�سمح لل�سعب باأن ي�ستعيد �سيادته 

ومواطنيتهم،  حرياتهم  ي�سرتجعوا  باأن  وللمواطنني 

الذي  بالجتاه  ي�سري  تطور  فر�س  بالتايل  ي�ستطيعون 

متوح�سة  ليربالية  بني  راأينا  اخليار يف  لي�س  فيه.  يرغبون 

اإننا نرف�سهما معًا. منذ ١٩٦٣،  وبني ا�سرتاكية متوح�سة. 

ت�سّمن الإعالن التاأ�سي�سي لـ »جبهة القوى ال�سرتاكية« 

اآنذاك  �سّميناه  وما  الربوليتاريا  دكتاتورية  رف�س 

ال�سعب  متكني  يجب  معًا.  اآن  يف  املجردة«  »الربجوازية 

اجلزائري من اأن ي�سيطر على م�سائره ال�سيا�سية والثقافية 

والقت�سادية والجتماعية.

قدرًا  لي�ست  املتّوح�سة  الليربالية  اأن  نرى  اإننا   
ّ
ثم  

مقّدرًا. وا�سح ان بلدنا بحاجة اإىل اقت�ساد �سوق. والعامل 

كله يرتاجع عن املقاربات البريقراطية يف بناء القت�ساد 

يزال  ال�سرتاكية ل  �سعار  اإذا كان  اأنه  واأعتقد  واملجتمع. 

ا�سرتاكية  بكلمة  الثقة  انعدام  اجلزائر، رغم  له �سدى يف 

النا�س يف حياتهم  منها  التي عانى  بالكوارث  لرتباطها 

لال�سرتاكية  �سمعة  ثّمة  يزال  ل  كان  اإذا  اأقول  اليومية، 

القوى  ــ يف »جبهة  اأننا  تتذّكر  النا�س  فالأن  اجلزائر،  يف 

ال�سرتاكية« ــ قد نا�سلنا من اأجل الدميقراطية ومن اأجل 

حرية ال�سحافة والتعددية. واأعتقد اأنها فر�سة تتيح لنا اأن 

نة هي قيم ال�سرتاكية.
ّ
نظل اأوفياء ملنظومة قيم معي

 ما حاجة النظام اجلزائري اإىل الدميقراطية الآن؟

 �ساأحاول الإجابة عن �سوؤالك بالقول اإنني الآن �رشت 

اأفهم اأكرث ملاذا قتلوا �سديقي املحامي م�سيلي يف باري�س. 

ت�سمح  ا�سرتاتيجية  يف  تندرج  اجل�سدية  ت�سفيته  كانت 

م�سيطرًا  انفتاحًا  يكون  باأن  »الدميقراطي«  الـ  لالنفتاح 

حركة  بعد  فيما  لنا  �سّكلوا  لأنهم  �سكليًا.  انفتاحًا  عليه، 

ال�سرتاكية«  القوى  »جبهة  اإ�سعاف  غر�سها  قبائلية 

ن�رشت  طاملا  فيها.  انغرا�سها  ومنع  القبائلية  املناطق  يف 
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الأكاذيب عن تلك املنطقة، واحلقيقة اأنها تلعب الآن الدور 

ولكن  التحرير،  حرب  خالل  لعبته  الذي  ذاته  الوطني 

»التجمع  فقد خلقوا  الدميقراطية.  م�ستوى  املرة على  هذه 

اآخر  تنظيم  خلق  اأرادوا   
ّ
ثم  RCD الدميقراطي«  الثقايف 

ه اأجهزة اأمنية معروفة، وهذا كله لقطع الطريق على 
ّ

ت�سري

 عن التطلعات العميقة للنا�س وعن 
ّ

 يعرب
ّ
قيام بديل �سعبي

�سوف  قالوا  التطّور.  هذا  مثل  ا�ستبقوا  هكذا  م�ساحلهم. 

ن�سيع الدميقراطية لكّن النفتاح �سوف يوّلد حركة �سعبية، 

اأن  لتدرك  املعلومات  من  يكفي  ما  متلك  ال�رشكة  وكانت 

متثيل  ذات  حركة  لت�سري  احلظوظ  كل  احلركة  تلك  ملثل 

وا�سع النطاق.

ة 
ّ
من اأجل نقابات حر

الأحزاب  بني  وطني  ميثاق  عْقد  حول  حوار  الآن  يدور 

اأو�ساط  يف  عنها  احلديث  يكرث  فكرة  وهي  ال�سيا�سية، 

ال�سيا�سية.  ال�سلطة  اأو�ساط  يف  كما  اجلديدة  الأحزاب 

خالل الفرتة الأخرية ا�ستقبلنا العديد من ممثلي الأحزاب 

ال�سرتاكية«  الطليعة  »حزب  من  وفد  منها  ال�سيا�سية، 

اأجبنا  وقد  وطني.  ميثاق  عقد  عن  يتحدث  كان  الذي 

ت�سفيتنا  حتاول  التي  ال�سلطة  قبل  من  م�ستهدفون  باأننا 

ونواجه  حلزبنا  مقرات  نلك  ل�سنا  حزبنا.  وتخريب 

ال�سيا�سية  الدميقراطية  اأّل تعود  م�ساعب جمة. ونخ�سى 

جمزية اإذا كانت اجلماهري املهّم�سة واأ�سباه الربوليتاريني 

وال�رشائح  والن�ساء  العمل  من  العاطلني  من  واملليونان 

و�سيلة  الدميقراطية  تلك  تعترب  ل  املهّم�سة،  الجتماعية 

ملنحها الثقة والأمل.

املهم الآن اأن ن�ساعد العمال اجلزائريني على تاأ�سي�س   

يف  ممّثل  الطليعة«  »حزب  اأن  علمًا  حقيقية،  حرة  نقابات 

واأّن  اجلزائريني،  للعمال  العام  لالحتاد  الوطني  املجل�س 

القطاع النقابي جلبهة التحرير ي�سعى اإىل دعوة موؤمتر يجّدد 

العمالية  القاعدة  فيما  لأوامره.  ممتثل  نقابي  لحتاد  الثقة 

اإىل حّل  الدميقراطية. نحن ندعو  التيارات  تخرتقها �ستى 

كافة املوؤ�س�سات النقابية. وليقرر العمال اأنف�سهم اإذا كانوا 

احتادات  عدة  اأو  واحدًا  دميقراطيًا  نقابيًا  احتادًا  يريدون 

نقابية. لكن ل نريد اأن يكون حلزبنا نقابة خا�سة به.

نحو  على  اأنف�سكم  نّظموا  للنا�س  نقول  اأن   
ّ
املهم  

امل�سار  من  املرحلة  هذه  يف  نحن  دورنا  اأما  دميقراطي. 

وال�سبيبة  والفالحني  العمال  ن�ساعد  اأن  فهو  الدميقراطي 

والن�ساء على اأن تكون لهم بنى على ال�سعيد الوطني واأن 

ن�ساعد كافة ال�رشائح الجتماعية املهّم�سة على اأن تنتظم 

 حتى 
ّ
يف جمعيات، لأن حركة اجلمعيات تبدو لنا الآن اأهم

من الأحزاب ال�سيا�سية.

 اأفهم من حديثك اأنك تدعو اإىل دميقراطية »من حتـت«، 

فوق«  بها »من  الت�سدق  التي يجري  الدميقراطية  راف�سًا 

والتي تتجاهل الإرادة ال�سعبية.

اأول اجتماع يف راأ�س احلرفة حتدثت عن احلرية   يف 

ال�سلبية. قد يبدو اأّن ثّمة مفارقة يف احلديث عن حرية 

و�سلبية. لكن واقع احلال هو احلرية املمنوحة كهبة من 

فوق. بعد �سنتني من امل�سار الدميقراطي، ل يزال الإعالم 

للتالعب والكيفية. مثاًل، جرى ت�سوير  كما هو عر�سة 

بناء  مت  اأنه  على  جديد  بن  ال�ساذيل  الرئي�س  مع  لقائي 

اأطلب  اأن  على  اعرتا�س  من  عندي  لي�س  طلبي.  على 

مقابلة الرئي�س. لكن احلقيقة اأنه هو الذي طلب مقابلتي. 

يف  ال�سحيح  ن�سابها  يف  الأمور  اأ�سع  اأن   
ّ
علي فكان 

مهرجان وهران.

ثّمة �سحافيون يعتقدون اأنهم يك�سبون ر�سى الرئي�س   

بتقدمي الأمور على هذا النحو، اأي بنفي اأن يكون الرئي�س 

هو الذي اأخذ املبادرة يف دعوتي للقائه، بينما من واجب 

الرئي�س يف نظام دميقراطي اأن يلعب دور احلكم.

ا�شتقالل الق�شاء واالإعالم

امل�سني  املوقف  اإدانة  اإىل  وهران  اجتماع  يف  بادرت 

لالإدلء  العام  للنائب  دقيقة  اأعطى ١٢  الذي  للتلفزيون 

يف  الغتيال  جرمية  اأدنت  اأنا  بليدا.  جرمية  حول  مبطالعة 

بليدا واأدنت العنف وقلت اإنه ل يجوز اأن نتهاون يف مثل 

التهديد. يف حني  اإىل  العام جلاأ  املّدعي  هذه الأمور. لكّن 

عن  وم�ستقاًل  وهادئًا  حياديًا  يكون  اأن  الق�ساء  على  اأن 

اأن التلفزة خ�س�ست ولو �سورة  اأوّد لو  ال�سيا�سة. وكنت 

واحدة حلوادث جامعة وهران عندما خرقت ال�رشطة احلرم 

اجلامعي واأخذت تقمع الطالب داخل اجلامعة ذاتها. هناك 

اإ�رشابات مهمة يف احلّجار ويف اأماكن اأخرى، ف�ساًل عن 

الن�سالت الجتماعية. وهذه كلها ل ت�سري اإليها التلفزة.

اأقولها  القدمي.  النظام  قالع  من  قلعة  التلفزيون  اإن   

ندعـــــــــــــــــــــــــــــــــو إلى حلّ كافة المؤسسات النقابية.
وليقــــــــــــــــــــــــرر العمال أنفسهم إذا كانوا يريدون اتحادًا
نقابيًا ديمقراطيًا واحدًا أو عدة اتحادات نقابيـــــــــــــــــــــــة.
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دقيقة  �سوا خلرب عودتي  املا�سي. عندما عدت، خ�سّ على 

ون�سف الدقيقة. واأية دقيقة ون�سف؟ �سّوروين واأنا اأطالب 

مبداخلة  اأدليت  قد  كنت  اأنني  مع  الأجانب!  بال�سحافيني 

منها  ياأخذوا  مل  ال�ساعة  ون�سف  �ساعة  ا�ستغرقت  طويلة 

ولو لقطة واحدة. عندما نزلت من الطائرة، ف�سلوين عن 

ال�سحافيني الأجانب. قد يكون هذا الأمر طبيعيًا اإذ اأرادوا 

اأن اأخ�س�س حديثي لل�سحافة اجلزائرية. وبعدما انتهيت، 

كان ال�سحافيون الأجانب، املعتمدون يف اجلزائر والآتون 

منهم معي يف الطائرة يريدون الجتماع بي، وميررون يل 

القاعة. وبعد  اإىل  بالدخول  ال�سماح لهم  الر�سائل طالبني 

اأين  �ساألت:  املحلية،  ال�سحافة  مع  لقائي  من  �ساعتني 

التي  اللقطة  هي  تلك  فكانت  الجانب؟  ال�سحافيون  هم 

اختاروا عر�سها على النا�س. ويف الليلة ذاتها، خ�س�سوا 

اأكرث من ربع �ساعة ملوؤمتر »جتّمع الثقافة والدميقراطية«.

هذا هو منطق ال�سدقات والهبات »من فوق«، وملّا كان   

الإطار هو ما هو عليه، فيجب اأن ننا�سل لنمالأه مب�سمون 

اأجل  من  واجلزائريني  اجلزائريات  ىء 
ّ
نعب اأن  يجب  اآخر، 

امل�سار  هذا  يحّولوا  واأن  باأنف�سهم  حقوقهم  ينتزعوا  اأن 

الدميقراطي اإىل م�سار حقيقي.

دور امل�شلمني اإغنـاء الدميقراطية

على  تطّور  عن  الأخرية  الفرتة  خالل  احلديث  كرث   

انقالب  �سيناريو  عن  اأي  اجلزائر  يف  ال�سودانية  الطريقة 

مدى  اأي  اإىل  الإ�سالمية.  احلركات  على  يعتمد  ع�سكري 

تعتقد باإمكان هذا الحتمال؟

لكّننا  م�سلمون.  نحن  الو�سوح:  كل  وا�سحًا  ليكن   

غري  فيها.  للدين  دخل  ل  مدنية  ق�سايا  �سدد  يف  هنا 

التحليل  اأ�سا�س  على  ال�سيا�سية  املعركة  ندخل  لن  اأّننا 

م 
ّ
والتحرمي. نرف�س يف ال�سوؤون املدنية اأن يقال هذا حمر

م�سلمون  نحن  وا�سحًا.  وليكن  وهذا حمّلل.  الدين  يف 

ونحن دميقراطيون. نعتقد اأّن دور امل�سلمني هو اأن ُيغنوا 

من  ال�سعب  فاإرادة  ال�سعب.  ينهبوا  اأن  ل  الدميقراطية 

اإرادة الله.

اأّوًل اإن الإ�سالم  اأوّد اأن اأقول  عن الظاهرة الإ�سالمية   

قاوم  بها  التي  الهوية  ال�ستعمار  مقاومة  خالل  �سّكل 

ال�سعب، ومل يجد من ملجاأ له ومالذ غري امل�ساجد والزوايا.

فيه  ال�سيا�سية  احلياة  وجه  فوجدت  وطني  اإىل  عدُت   

فيها جلبهة  الهيمنة  تعد  راأ�سًا على عقب. مل  انقلب  وقد 

الآن  هي  بل  قرن  ربع  خالل  البلد  اأدارت  التي  التحرير 

لالإ�سالميني. اإن احتكار جبهة التحرير لل�سلطة قد اأ�سحى 

اأ�سطورة فال�سيطرة الفعلية الآخذة يف التكّون اأمام اأعيننا 

هي �سيطرة الإ�سالميني. يف وجه ذلك، يجب بّث الأمل يف 

النا�س ودفعهم اإىل الن�سال. بديهي اأن الأمر لي�س �سهاًل. 

حركتنا  لتنظيم  الالزمة  الو�سائل  ول  ال�سلطة  نلك  ل 

التي  والتنظيم  الإعالم  و�سائل  نتلك  نحن  ول  ب�رشعة، 

متّكننا من اأن نلحق بال�رشعة التي تتدهور فيها الأو�ساع 

التي نحن عليها �سهود.

اأنا متفائل كمنا�سل،  ال�سيناريوهات املمكنة؟  ما هي   

النتائج،  عن  التوقعات  تكن  مهما  وبحما�سة  �سيء  بكل 

واإّل فال نقوم بها على الإطالق. تقوم فكرتنا على تنظيم 

وال�سيا�سية  البلد القت�سادية  املناطق احل�سا�سة يف حياة 

من  واخلروج  املواقف  اتخاذ  اإىل  املثقفني  ودفع  والثقافية، 

نة بل 
ّ
عزلتهم بحيث اإّن املّد اجلاري ل ت�سادره �سعبوية معي

منّظمة. رغبتي وحلمي  دميقراطية  بناء حركة  اإىل  يف�سي 

معًا اأن اأبني حزبًا دميقراطيًا حقيقيًا.

 بني قطاعني من ال�سعب 
ّ
 األ�سَت تخ�سى من ان�سقاق اأهلي

�سعبية  �رشائح  وبني  احلديثة  ال�رشائح  بني  اأي  اجلزائري: 

وت�سيطر  احلداثة  تطاولها  مل  مهّم�سة  وتقليدية  وا�سعة 

عليها الأ�سولية؟

اأوزو،  تيزي  يف  الأفدح.  اخلطر  هو  هذا  اأّن  اأعتقد   

هذا  مثل  على  املرتتبة  الوخيمة  العواقب  من  حّذرت 

انتظار  يف  ال�سكان  من  بوؤ�سًا  الأ�سّد  الفئات  ال�سقاق. 

القوى  هذه  تلتقي  اأن  احتمال  وهناك  املهدي،  ظهور 

يف  جناح  مع  ونف�سيًا  اجتماعيًا  املخلعة  الجتماعية 

احلكم يريد العودة اإىل اخللف.

 غالبًا ما نتنا�سى حجم الن�سقاق بني املدينة والريف يف 

بالدنا. ما حجم تواجد الأ�سوليني يف الأرياف؟

ترييف  هناك  املتمّدنة.  الأرياف  يف  موجودة  الأ�سولية   

ي�رشب  الت�سّيب  الكوارث.  اأكرب  وهو  اجلزائرية،  للمدن 

هناك  اإليه.  عدُت  عندما  بلدي  اإىل  اأتعرف  مل  لهذا  اأطنابه. 

د �سعلكة للمجتمع. يف حني اأن 
ّ
�سعلكة للوعي ولي�س جمر

ال�سبيبة دينامّية، مع اأّنها غري م�سّي�سة مع الأ�سف، وهي قادرة 

بالدنا.  وا�سعة يف  وثقايف  ذهني  عملية جتديد  اإطالق  على 

نحن مسلمون. لكننا هنا في صدد قضايا مدنيـــــــــــــــــــــــة 
ال دخل للدين فيها. غير أننا لن ندخل المعركــــــــــــــــــــــــــة
السياسيـــــــــــــــــــــــــــــــــة على أساس التحليل والتحريم.
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القمع،  متار�س  ل  اأنها  �سحيح  موجودة.  القمع  قوى  لكن 

العملية  هذه  اإن  وتقول:  موجودة  اأّنها  تدري  النا�س  لكن 

الدميقراطية �ستكون ه�ّسة وغدًا قد يعود القمع، فلماذا نظهر 

يف  حما�رشة  لإلقاء  ُدعيت  اآرائنا؟  عن  ونعرّب  العلن  اإىل 

ق�سنطينة وقد ذهلت لأنه يوجد فيها بني ١٥ األفًا و ٢٠ الفًا 

التحرير اجرتحوا  منا�سلو حرب  لهم:  اجلامعيني. قلت  من 

املعجزات، واأنتم يجب اأن ت�ساركوا يف الن�سال ال�سعبي باأن 

اإمكانات  ثّمة  ال�سخ�سية.  ق�سيتكم  الدميقراطية  من  جتعلوا 

هائلة لدى �سعبنا قابلة لأن تنفجر ولكن ب�رشط اأن ينزاح 

كابو�س اخلوف عن النا�س.

ال معنى للدميقراطية بال م�شاركة املراأة

 حتتدم م�ساألة املراأة يف اجلزائر فيما ي�سّن الأ�سوليون 

هجومًا �رش�سًا عليها، على دورها يف حرب التحرير، على 

جمهرة  وثّمة  البيت.  من  خروجها  على  وحتى  عملها، 

من الن�ساء يقاومن للحفاظ على احلقوق، ويرف�سن اأن 

تكّن �سحايا م�ستكينات لتلك احلملة واأن يعاد تهمي�س 

ن�سف املجتمع.

الن�ساء  لعبته  الذي  احليوي  الدور  هو  اجلزائر  ميّيز  الذي   

اإىل  الن�ساء  دفعت  الرجال  ا�ستقالة  التحرير.  حرب  يف 

»الزينة«  بنادرة:  اأ�ست�سهد  �سوف  مب�سوؤولياتهن.  ال�سطالع 

بطلة من بطالت حرب التحرير. اأمام الو�سعية اجلديدة للمراأة 

اإيّل  يف بالدنا، جتدها تقول للرجل: »اأيام الثورة، كنت تاأتي 

اأخرى.  اإىل  قرية  من  بالنتقال  لك  لأ�سمح  الإذن  لتطلب 

لعبت  البيت؟«.  من  لأخرج  الإذن  منك  اآخذ  اأن   
ّ
علي والآن 

الن�ساء دورًا حا�سمًا يف احلرب ومع ذلك مل تكن امراأة واحدة 

لتمثلهن ل يف احلكومة املوؤقتة ول يف قيادة جبهة التحرير. 

اأهمية دورهن يف امليدان مل تكن منعك�سة على م�ستوى  اإن 

القيادة. وعندما اعتمد الفرن�سيون �سيا�سة املناطق املمنوعة، 

بفالحة  الن�ساء  تكفلت  الأرياف.  بكاملها يف  قوى  واأجليت 

كانت عظيمة.  ترون  كما  الن�سائية  امل�ساهمة  اأهمية  الأر�س. 

غري اأن تقهقر ال�سيادة ال�سعبية عرّب عن نف�سه اأي�سًا بتغييب 

املراأة عن امليدان ال�سيا�سي.

اأكرثية  كانت  اإذا  الدميقراطية  عن  للحديث  معنى  ل   

التنمية  ال�سعب لي�ست م�ساركة فيها. ول معنى حلديث عن 

ن�ستطيع  ل  بل  فيها،  امل�ساركة  عن  الن�ساء  �سّل  جرى  اإذا 

احلديث عن ثقافة اإذا مل ت�ساهم الن�ساء يف التجديد الثقايف 

واإذا مل حتّطم الإطار العائلي الظالمي.

الذي  ما  تفهمها؟  كيف  الأمازيغية؟  الق�سية  حتّدد  كيف   

تدعو اإليه حاًل لها؟

 الق�سية ثقافية. يف اجلزائر ل يوجد مناطقية قبائلية ول 

تخ�ّس  اأمازيغية  ثقافية  م�ساألة  هناك  قبائلية.  م�سكلة  يوجد 

�سكان املنطقة القبائلية.

اللغة الأمازيغية من اأقدم لغات العامل. والثقافة الأمازيغية   

القدمية.  املتو�سطية  الثقافات  من  املتبقية  الوحيدة  هي 

اندثرت  الأمازغية.  يف  تاأثري  لها  كان  الفينيقية  اللغة  حتى 

والإيطالية  واليونانية  الفرن�سية  اللغات  اندثرت  �سبيهاتها. 

القدمية ل�سالح اللغة الالتينية. اإنها من اأقدم اللغات املتو�سطية 

ذات الأبجدية. هي من اأقدم الأبجديات )التيفانا(.

اأنه توجد ا�ستمرارية للغة وثقافة بتعبري عربي  واحلقيقة   

الآن. وكانت ذات تعبري روماين اأيام الرومان وتعبري بيزنطي 

اأيام حكم بيزنطية. هناك ا�ستمرارية والأمازيغية ت�سكل جزءًا 

ت�ستثني  ملاذا  اأفهم  ل�ست  اجلزائرية.  الوطنية  ال�سخ�سية  من 

�سدمت  التي  املفارقات  من  هويتها.  مكّونات  اأحد  اجلزائر 

لتحرير جزر  رعايته حلركة  بومدين  اأيام  اجلزائري  ال�سباب 

فيما هو يف  اأمازيغية،  بلهجة  تنطق  هذه  اأّن  بحجة  الكناري 

اأبناء  من  اللغة  تلك  با�ستخدام  املطالبني  ي�سطهد  كان  بالده 

�سعبه ويرف�س العرتاف مبثل هذه احلقوق ل�سعبه ذاته.

الهوية  ب�سفتها  العروبة  مع  نحن  واأكرر:  دائمًا  قلت   

رية، 
ّ
التحر احلديثة  العروبة  مع  نحن  لل�سعب،  الثقافية 

للجزائر.  القومية  اللغة  الر�سمية،  اللغة  لغتنا،  هي  العربية 

 الناطقون بالأمازيغية عن 
َ
نحن اأبناء ثقافة عربية. لقد اأحجم

التحرير  اللغوية والثقافية خالل حرب  املطالبة بحقوقهم 

حتى ل يرتكوا اأّي جمال لال�ستعمار لأن ي�ستغّل ذلك. اأّما 

باحرتام  يطالبون  النا�س  هوؤلء  فاإّن  ال�ستقالل،  نلنا  وقد 

لغتهم. لي�س ثّمة قومية بربرية، لي�س ثّمة قومية اأمازيغية اأو 

قبائلية، ونحن �سد هذا اللون من القوميّة ال�ستئثارية. نرى 

ا�ستجماع  الذات بل هو  انكفاًء على  لي�س  اأّن ال�ستقالل 

للقوى، وهو اأي�سًا انفتاح. 

احلركة ال�سيا�سية الوحيدة التي تطرح م�سكلة الندماج   

ال�سرتاكية«،  القوى  »جبهة  هي  الثقايف  باملعنى  الوطني 

اأن  يجب  الوطنية.  الثقافية  مكونات  كافة  بالعتبار  بالأخذ 

اإعالنها  يجب  لهذا  التطور.  حّظها يف  القبائلية  للغة  يكون 

وا�ستخدامها  لغتهم  تعلم  و�سائل  ال�سكان  ومنح  وطنيًة  لغًة 

تكلم  يجيدون  ل  الذين  ال�سكان  �سدم  الذي  الإدارة.  يف 

العربية اأنهم، يف زمن ال�ستقالل، اأجربوا على تكلم العربية، 

وهم ل يعرفونها اأ�ساًل، كانوا يعّلقون على ذلك بالقول: اأيام 

ال�ستعمار كانوا على الأقل يوّفرون لنا املرتجمني يف اإدارات 

الدولة واملحاكم. وها اإن الكثري منهم غادر اجلزائر وهاجر اإىل 

اأوروبا. اأعتقد اأن الندماج هو نقي�س النبذ. يجب العرتاف 
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بالنا�س كما هم، اإّن الكرامة ل تتجزاأ. الكرامة هي اللغة وهي 

اخلبز وهي احلقوق الجتماعية، وهي احلقوق ال�سيا�سية.

ل نريد اأن تّتم الأمزغة كما مّت التعريب اأي باملناق�سة   

املدى.  طويل  جهدًا  نريد  اإعداد.  دون  ومن  والعتباط 

العربية  واجلزائريات  اجلزائريون  يتعّلم  اأن  يجب 

باأن  تقول  التي  احلجة  على  ردًا  والفرن�سية.  والأمازيغية 

اأو  اأربع  اأ�ساًل  يتعلمون  ال�سباب  اإّن  نقول  كثري،  هذا 

�سبه  نظرة  يوجد  ال�سلطة،  م�ستوى  على  لغات.  خم�س 

زراعية اإىل ق�سية الثقافة، ينظرون اإىل الدماغ على اأنه 

وعاء فارغ واأن كّل �سيء يعتمد على ما ت�سعه فيه. اإذا 

ع فرن�سي، 
ْ
و�سعت اللغة الفرن�سية فهذا زرع اأجنبي، زر

يجب اأن ن�رشح لهم اأّن الدماغ ع�سلة، كّلما ا�ستخدمتها 

طاقتها  ازدادت  اللغات  تكاثرت  وكلما  ن�ساطها،  ازداد 

تطّور  وازدادت فر�سة  اأداوؤها  ن 
ّ

ال�ستيعاب، وحت�س على 

املقولت الذهنية الأكرث تقّدمًا.

اأ�رّش على قول هذا: اأعتقد اأننا نقّدم عن�رش توازن اإىل   

اأجل  من  والن�سال  الثقافية  املطالب  �سيّ�سنا  لأننا  اجلزائر 

احلقوق الأمازيغية.

القبائلية مرتبط  القبائلية والهوية  للثقافة  انبعاث  ثّمة   

�سد  فعل  رّد  اأي�سًا  ولكنه  ال�سباب،  بتهمي�س  ما  بطريقٍة 

العربية يف  التعريب ميّز ال�رشائح  التعريب الإلزامي. هل 

اإدارة مثاًل، لي�س من ق�سية ثقافية بدون اأ�سا�س اجتماعي، 

ثقافية من دون  بتاأكيد هوية ول مطالبة  ل توجد مطالبة 

النظام  يكون  اأن  ذاك.  اأو  النوع  اجتماعي من هذا  مدلول 

ال�سعب هذا �سحيح. لكن  اأكرثية  التمييز �سد  قد مار�س 

التعليم  ذات  القبائلية،  الأطر  �سد  خا�س  متييز  وقع  هل 

الفرن�سي غالبًا؟

 هل كان ثّمة امتيازات قبائلية يف الإدارة الفرن�سية؟ هل 

ميّز التعريب �سد القبائليني بعد ال�ستقالل و�سّكل وا�سطة 

ارتقاء اجتماعي للبع�س على ح�ساب الآخرين؟ اأقول اإن 

اإبراز  يف  بطريقتها  اجلزائرية،  التحرير  جبهة  �سيا�سات 

النزاعات ال�سيا�سية والثقافية، كانت �سيا�سات دمياغوجية.

باللغة  در�سوا  الذين  بني  تاأّطرت  ال�ستقاللية  احلركة   

الفرن�سية، فيما العلماء وراء فرحات عبا�س كانوا ي�سكلون 

التيار الإ�سالحي، وكانوا من اأ�سل برجوازي، ينتمون اإىل 

طبقة اجتماعية لها حدودها. ومل يكن العلماء يخفون ذلك 

اإذ كانوا يقولون: لن ن�سّحي باأنف�سنا اأبدًا من اأجل اجلهالء. 

حتى  �رشاحهم  ُيطلق  اأن  وما  العتقال  يف  يومني  يق�سون 

اأجل  من  اأبدًا  باأنف�سنا  ن�سّحي  لن  ال�سيا�سة.  من  ي�ستقيلوا 

اجلهالء. هذا احتقار للجماهري. انطلقت الثورة بف�سل الذين 

ومنهم  الفرن�سيني،  عند  والثانويات  اجلامعات  يف  در�سوا 

ت�سكلت فئة من الذين يقولون عنهم »ح�سني الأحول« اإنهم 

د متقدمني على الأميني.
ّ
مل يكونوا مثقفني بل جمر

يكن  مل  ال�ستقالل  بعد  باملناق�سة  التعريب  اإن  اأقول   

قَدرًا مقدرًا. مع ذلك، ل�ست اأعتقد اإن كان �سيوجد قبائلي 

اأنه جرى  بالعربية. واحلال  التعليم احلديث  يعار�س  واحد 

بزجها يف  اللغوية  وامل�سكالت  الثقافية  امل�سكالت  تزوير 

جرى  ال�سيا�سية،  النزاعات  يف  ال�سلطة،  على  النزاعات 

النبيل  غري  باملعنى  بت�سيي�سها،  الثقافية  املوا�سيع  تزوير 

للكلمة. وهكذا طبقت �سيا�سة تعريب قائمة على املناق�سة. 

بالعربية قولهم  الناطقني  املثقفني  والذي مل�سته عند بع�س 

يكن  مهما  الإدارة  يف  بالعربية  الناطقني  ترقية  يجب  اإّنه 

الكفاءة،  اإدارة عدمية  تنتج  ذلك؟  ينتج من  ماذا  م�ستواهم. 

املباريات،  اأ�سا�س  على  يكون  اأن  يجب  التوظيف  اإن  اإذ 

بع�س  اإر�ساء  اإجل  فمن  عندنا،  اأّما  الكفاءة.  اأ�سا�س  على 

على  الإدارة  اأبواب  ت�رشيع  جرى  الجتماعية  ال�رشائح 

م�ساريعها، ممّا اأّدى اإىل املاأزق املعروف حيث البريوقراطية 

بريوقراطية  بريوقراطية!  واأية  املدين.  املجتمع  خنقت 

مت�سّخمة وعدمية الكفاءة.

 موقفك من الوحدة املغاربية.

ربع قرن من  اإن  الكال�سيكية،  اعتبارات  يتعدى  ما   يف 

�سوء احلكم والإدارة والتجارب امل�سرتكة يجب اأن توّحدنا. 

مل نعد نلك القدرة على البقاء اإّل بوحدتنا يف وجه التيارات 

الإقليمية التي ن�سهد عليها يف اأوروبا و�سواها. يف الوقت 

الذي ننا�سل فيه من اأجل اإ�ساعة الدميقراطية كّل يف بلده، 

علينا اأْن نعمل من اأجل اإ�رشاك الفئات الأكرث حرمانًا يف 

الربملان  متثيلها يف  فقط  لي�س  املوّحد،  املغرب  بناء  عملية 

املغاربي بل واأي�سًا اأن جند اأ�سكال متثيل يف جمال�س تنموية 

ت�سارك فيها الن�ساء والنقابيون وجميع الذين مل ت�سنح لهم 

فر�سة التمثيل يف الربملانات الوطنية. املهم جعل الوحدة 

املغاربية حقيقة ل رجعة عنها باإ�رشاك الأحزاب ال�سيا�سية 

واجلمعيات والهيئات املمثلة للمجتمع املدين حتى ت�ستطيع 

اأن تلعب دورها كاماًل يف النطاقني العربي والأفريقي.

جـــــــــــــــــــــــــــــرى تزوير المشكالت الثقافية والمشكالت 
اللغويـــــــــــــــة بزجها في النزاعات على السلطة، في النزاعات 
السياسيـــــــــــــــــة، جرى تزوير المواضيع الثقافية بتسييسها.
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في�سل در�ج
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كاتب وناقد أديب، 
األردن، من أعماله 
األخرية »ماسهمة 
يف عالقة األدب 
بالسياسة« )2012(
»ذاكرة المغلوبني« 
.)2014(

فيصل دراج

األنظمة العربية
من دولة االستقالل إىل جمتمع اخلراب

املا�سي،  القرن  منت�سف  منذ  العربية،  الأنظمة  اأرهقت 

وهي  ذاتها  واأرهقت  خمتلفة.  القمع  من  باأ�سكال  �سعوَبها 

ال�رشعية.  اإىل  تفتقر  باأدوات   مفقودة  �رشعية  عن  تدافع 

تبادلت الأنظمة و�سعوبها العداء، دافعة بالطرفني اإىل ركود 

التفّكك والنحالل. ل ينف�سل  انفتح، لحقًا، على  طويل 

دولة  دور  عن  العربية،  خ�سو�سيته  رغم  املتبادل،  العداء 

العربية«،  املجتمعات  »تطور  يف  فاعل  كعن�رش  اإ�رشائيل 

الذي �سّكلت اإ�رشائيل فيه عالقة داخلية.

اأجنز قيام دولة اإ�رشائيل، عام ١٩٤٨، هدفني مرتابطني:   

عن  الطبيعي  التطور  ومنع  الفل�سطينية،  باملاأ�ساة  جاء 

املجتمعات العربية، ذلك اأن احتالل ال�سهيونية لفل�سطني 

ل  فاملهزوم  الهزمية«،  على  »الرد  �سعار  مبا�رشة  ا�ستولد 

»حترير  موازيًا  �سعارًا  ا�ستولد  كما  هزميته،  عن  ير�سى 

ال�سعاران  �سّوغ  املقد�ّسة.  الأماكن  ون�رشة  فل�سطني« 

اللذان اعتنقتهما ال�سعوب العربية قيام انقالبات ع�سكرية 

�سفات  �سوغ  مركزيُا يف  دورًا  »اجلي�س«  اأعطت  لحقة، 

ي« 
ّ
»تلب جيو�سها  اأن  اعتقدت  التي  العربية،  املجتمعات 

طموحاتها القومية.

والدة »الدولة الوطنية«

بلدان  ال�ستعمار عن  كما رحيل  فل�سطني،  احتالل  تزامن 

تقّدمت  التي  الوطنية«  »الدولة  ولدة  مع  متعّددة،  عربية 

بخطاب يجمع بني التقّدم الجتماعي وحترير فل�سطني، فلم 

تكن ال�سهيونية قادرة على النت�سار لول »تخّلف املجتمع 

»وحدة  ب�سعار  هدفيه  الع�سكري  اخلطاب  ترجم  العربي«. 

ال�سيا�سية »مر�سًا« يجب  الأحزاب  راأى يف  الذي  الأّمة«، 

ا�ستئ�ساله، واعترب ال�سيا�سة، من حيث هي، نقي�سًا مل�سالح 

الوطن. جعل اخلطاب الع�سكري من ال�سيا�سة، اأو ما دعي 

خ�رش  الذي  اجلي�س،  مرجعه  �سلطويًا،  اخت�سا�سًا  بذلك، 

ع�سكرية  بانقالبات  القيام  وا�ستطاع  اإ�رشائيل،  مع  احلرب 

ناجحة، يف م�رش و�سورية اأوًل، ويف بلدان اأخرى، لحقًا.

عنا�رش  البداية،  منذ  الع�سكري«،  »اخلطاب  حمل   

فل�سطني،  وحترير  القومي«  »اللتزام  بني  م�ساويًا  ت�سويغه، 

اإىل  ال�سعب  وان�سياع  اللتزام  حتقيق  على  القدرة  وبني 

�سكل  الأمر  يف  كان  الع�سكريني«.  »النقالبيني  اإرادة 

املفارقة، اإذ اأوكل حترير فل�سطني اإىل ع�سكريني ف�سلوا يف 

انتظار  ويف   .١٩٤٨ عام  ال�سهيونية«  »الكتائب  مواجهة 

ا�ستولوا  الذين  الع�سكريون  قام  اإجنازه،  يجب  ما  اإجناز 

على ال�سلطة، ومن بداية �ستينيات القرن املا�سي، بتجديد 

التقدم  التي ت�سمن  فيه »ال�سرتاكية«،  فاأدرجوا  خطابهم، 

ما  �ستوّحد  التي  العربية«  و»الوحدة  الجتماعية،  والعدالة 

حزيران  حرب  يف  كان  اأنه  ومع  بتجزئته.  ال�ستعمار  قام 

فقد جاءت  الع�سكرية،  ال�سلطات  ما يخترب وعود   ١٩٦٧

الإ�رشائيليون  انت�رش  جديدتني:  ومفارقة  بهزمية  احلرب 

هزائمهم  الع�سكريون  وعَو�س  العربية،  اجليو�س  وهزمت 

و�سع جديد:  اإىل  منتقلني  وقمعه،  العربي  ال�سعب  بح�سار 

بعد احتكار ال�سلطة واإق�ساء ال�سعب، متّددت ال�سلطة ومتّدد 

معها اإق�ساء ال�سعب وتهم�سيه، باأدوات تاأديبية متزايدة. مّت 

النتقال من »الدولة الوطنية« اإىل »الدولة البولي�سية« التي 

الذي  الع�سكري«،  »احلاكم  اإرادة  يف  »ال�سعب«  تخت�رش 

ب ذاته »حرًا وحيدًا«. ي�سع داخله كل ما هو خارجه، وين�سّ

بالغة �شغرية عن ق�شايا كبرية

املا�سي،  القرن  اأربعينيات  يف  فل�سطني،  احتالل  �سّوغ 

الوطني،  القرار  واحتكار  ال�سلطة  احتالل  للع�سكريني 

»دولة  اإىل  الوطنية  الدولة  حتويل  حزيران  هزمية  و�سّوغت 

بولي�سية مطلقة«، على اعتبار اأن »القوى اخلارجية املتاآمرة« 

ل ت�ستهدف ال�سعب بل القوى املدافعة عنه. ومع اخت�سار 
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املت�سلطة  ال�سلطة  اإرادة  يف  ال�سعبية  ــ  الوطنية  الإرادة 

انتهى زمن »الت�سويغ الإيديولوجي«، تر�ّسبت فل�سطني يف 

الوحدة  واختزلت  املنا�سبات،  تفر�سه  براغماتي،  خطاب 

العربية اإىل تن�سيق »وزارات الداخلية«، التي تر�سد خماطر 

ر الإن�سان العربي، واأ�سقط الف�ساد املت�ساعد »امل�سالح 
ّ
حتر

الوطنية«، و�سّكل مع ال�ستبداد مرجعني متكاملني، يكفالن 

ال�سعبي«.  »الإخ�ساع  ودميومة  امل�ستبّدة،  ال�سلطة  دميومة 

انطوت ال�سعارات ال�سلطوية، بداهة، على نقائ�سها، فزادت 

»ال�سرتاكية« من الفروق الطبقية يف املجتمع اإىل حدودها 

متزيق  املتناف�سة  العربية  ال�سلطات  وتقا�سمت  العليا، 

ال�سلطة  م�سلحة  ت�سع  لقاعدة  وفقًا  العربية«،  »امل�سالح 

فوق  ال�سلطوية  احلا�سية  وم�سالح  الوطن،  م�سلحة  فوق 

ت 
ّ
م�سالح الوطن وال�سعوب والقومية العربية، التي ا�ستقر

باأبعاد خمتلفة، يف »الالوعي ال�سعبي العربي«.

ال�سلطة  من  متّكنها  وبعد  العربية،  ال�سلطات  اأهملت   

بخا�سة، اخلطاب الإيديولوجي، وحّولته اإىل بالغة �سغرية 

ت�ستثمر الق�سايا الكبرية، وذلك يف تكرار فارغ ميحو معنى 

اخلارجي«.  و»التاآمر  العربية،  والوحدة  وفل�سطني  القد�س 

قبل  الإيديولوجي،  ال�سلطات  خطاب  اأن  الأمر  وواقع 

وي�سخر  الت�ساق  يعوزه  كان  وبعده،  ال�سلطة  من  التمكن 

تلفيقيًا  خطابًا  ا�ستمر  واملمار�سة،  القول  بني  العالقة  من 

مل  ولهذا  وم�ساحلها.  ال�سلطة  دميومة  الأ�سا�سي:  مرجعه 

تكن  ومل  عنها،  يدافعون  »مفكرين«  ال�سلطات  تلك  تنتج 

بحاجة اإليهم، على اأية حال، ذلك اأن احلديث عن »مثقفني 

اإيديولوجية  هيمنة  يف  اإرادة  عن  ينف�سل  ل  ع�سويني«، 

اأية حال، على اعتبار اأن  مل تكن �رشورية، �سلطويًا، على 

ت�سويغ ال�سلطة مير باخلوف والقمع واأجهزة الدولة التاأديبية، 

ول يحتاج اإىل الإقناع، ول يقبل باحلوار واملواقف الن�سبية. 

هي  التي  »ال�سرتاكية«،  من  ب�سهولة،  انتقلت،  ولذلك 

ال�سوق،  راأ�سمالية  اإىل  العامة،  للم�سالح  �سلطوي  احتكار 

اإىل  القومي«  اأية حال، ومن »الفكر  التي مل تغادرها على 

نظام  اإىل  احلدود،  غائمة  »علمانية«  ومن  الديني،  التب�سري 

�سلطات مل  با�ستثناء  بالديني،  بالعلماين ول  هجني، ل هو 

تغادر، �سيا�سيًا، الع�سور الو�سطى.

ت�شنيع الوعي الديني املغلق

القرن  منت�سف  منذ  العربية  الأنظمة  معظم  اجتاحت 

وطنية  »اإيديولوجيا  لها  ع�سكرية  انقالبات  الع�رشين 

عفوية«، اأرادت اأن حتارب »تخلفًا« ل تعرف م�سادره، واأن 

وب�سبب  اإليه.  الطريق  تعرف  ل  زاهرًا«  »م�ستقباًل  تخلق 

اأو�ساط  الذين جاوؤوا من  للع�سكريني،  البنية الجتماعية 

اإىل  هوؤلء  ارتاح  والثقافة،  ال�سيا�سة  اإىل  تفتقر  ريفية 

خيار اإيديولوجي تلفيقي، يجمع بني التقليدي واحلداثي، 

ال�سعبيتني.  والإرادة  الرقابة  وي�ستبعد  والديني،  والقومي 

به  تقّدم  الذي  ال�رشيح،  العلماين  امل�رشوع  عن  فبعيدًا 

امل�رشي طه ح�سني، يف كتابه »م�ستقبل الثقافة يف م�رش«، 

اآثر  ــ   ١٩٣٦ ــ  وبريطانيا  م�رش  بني  اجلالء  معاهدة  بعد 

معتدًل«  »حاًل   ،١٩٥٢ ثورة  بعد   ، النا�رش  عبد  جمال 

وي�سالح  الزمان،  ذاك  بلغة  والأ�سالة،  احلداثة  بني  يجمع 

»ال�سادات«،  وريثه  انتظار  والإ�سالم، يف  ال�سرتاكية  بني 

الذي اأطلق �سعار »دولة العلم والإميان«. ا�ستبعد الرئي�سان 

الدميقراطية وقاما، بن�سب خمتلفة، »بتاأميم احلياة احلزبية«، 

اإذ ل حزب اإل حزب الرئي�س، ول �سحافة اإل تلك التي 

باركتها ال�سلطة.

مل يكن احلال خمتلفًا يف اجلزائر، »بلد املليون �سهيد«،   

بني  خا�سة،  بومدين  وهواري  الثورة،  قادة  �ساوى  حيث 

الثوري وامل�سلم، فاإن اأراد الثوري اأن يكون وطنيًا علمانيًا، 

الذي  البعث،  حزب  اأّما  والعقاب.  الإق�ساء  م�سريه  كان 

انت�رش يف العراق و�سورية وغريهما، فقد �ساوى بدوره بني 

القومية والإ�سالم ، حيث امل�سلم عروبي والعروبي م�سلم 

بال�رشورة. مل يخرج اجلرنال جعفر النمريي، يف ال�سودان، 

عن هذا اخليار وانتهى، بعد ت�سّلمه ال�سلطة، اإىل »اخلالفة«، 

اأطلق  على مقربة من الزعيم الليبي معّمر القذايف، الذي 

�سعار: »من حتّزب خان«، مكتفيًا »بكتابه الأخ�رش«، الذي 

�سّوغ طغيانه الفريد.

ارتاحت »الدولة الوطنية«، منذ بداياتها، اإىل »اإ�سالم   

ُمنعت فيها »التعددية«،  تلفيقي«، يف جمتمعات تقليدية 

واأق�سي فيها املواطن عن ال�سيا�سة و�سوؤونه الوطنية. غري 

اأن ال�سلطات الطويلة العمر، التي جاوز حكمها الأربعني 

اإذ  وال�سياق«،  »الإ�سالم  مببداأ  لزومًا،  معها،  جاءت  عامًا، 

فبعد  به.  خا�س  اإ�سالم  اإىل  يحتاج  �سلطوي  ظرف  كل 

»الأ�سالة«،  تفر�سها  ثقافية  كقيمة  بالإ�سالم  العرتاف 

خطاب السلطات اإليديولوجي، قبل التمكن من السلطة وبعده، 
كان يعوزه االتساق ويسخر من العالقة بين القول والممارسة، 

استمر خطابًا تلفيقيًا مرجعه األساسي: ديمومة السلطة 
يدافعون عنها. ومصالحها. ولهذا لم تنتج تلك السلطات »مفكرين« 
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الأمة«،  »وحدة  اأو  لال�سرتاكية  كم�سوغ  الإ�سالم  جاء 

الثقايف«،  »التنوع  مواجهة  يف  ك�سالح  خطوة  تقدم  ثم 

م�سّوغًا اأنظمة غري �رشعية.

بعد اإخفاق مت�ساعد، يف املجالت جميعًا، ويف �سياق   

القرن  ثمانينيات  منت�سف  منذ  الدينية،  التيارات  �سعود 

املا�سي، جلاأت الأنظمة العربية اإىل الدين، »فتاأ�سلمت«، كي 

حتجب ل �رشعيتها من ناحية، ولتناف�س الجتاهات الدينية 

بت منها رجال 
ّ
يف »جناحها ال�سعبي« من ناحية ثانية. فقر

واأعطت  الدينية،  باملنا�سبات  احتفالها  يف  وبالغت  الدين، 

واملدار�س  الإعالم  يف  وا�سعًا  مكانًا  الإ�سالمي  اخلطاب 

اأ�سا�سيُا يف  الدين عن�رشًا  بدا  الر�سمية، حتى  واملنا�سبات 

اإىل  بال�رشورة،   ، متحّوًل  الر�سمية،  الإيديولوجية  البنية 

واإىل  ال�سلطة،  م�سالح  اإىل  تنت�سب  دينية،  اإيديولوجيا 

النت�ساب  هذا  اأف�سد  منها.  القريبة  الجتماعية  القوى 

واأ�سبح  الدينية،  املوؤ�س�سة  ووظائف  الدين  رجاَل  املزدوج 

املوؤ�س�سة  وغدت  امل�سيطرة  املجتمع  نخبة  من  »امل�سايخ« 

الدينية �سلطوية بامتياز. جتّلى الأمر بو�سوح كبري يف تاأويل 

املمار�سات  مقولت  بنيته  اإىل  نقل  الذي  الديني،  اخلطاب 

ال�سلطوية لالأنظمة احلاكمة.

يف  عرف،  قد  الإ�سالمي  اخلطاب  تاأويل  كان  فاإذا   

متعددة،  اجتاهات  الع�رشين،  القرن  من  الأول  الن�سف 

الإيديولوجيا  اأن�سار  فاإن  الأخرية«،  »احلقيقة  ت�ستبعد 

م�سالح  يلّبي  واحدًا،  تاأوياًل  فر�سوا  ال�سلطوية  الدينية 

»احلاكم الواحد«، واعتربوا ما خاله خروجًا على الأعراف 

والرتاث. وما ماأ�ساة الأ�ستاذ اجلامعي امل�رشي ن�رش حامد 

اأبو زيد، الذي حاول اجتهادًا دينيًا طليقًا، اإل خروجه عن 

الراأي الواحد املفرو�س �سلطويًا، و�سعيه اإىل تاأويل منفتح 

على العلم واحلياة. ولهذا طرد من اجلامعة، ووقف معلقًا يف 

ومات يف  ترك م�رش  اأن  اإىل  موؤازرة،  ول  دعم  بال  الهواء، 

املنفى. وبداهة فاإن ماأ�ساته من ماأ�ساة �سياقه، فقد اجتهد يف 

زمن �سلطة فا�سدة ت�ستثمر الإيديولوجيا الدينية، طغى فيه 

»الإ�سالم النفطي« و�سيطر، جمتمعيًا، الوعي املتخّلف، الذي 

�س على تاأويل اأكرث تخّلفًا.
ّ
يحر

اأن  الليربايل«،  »امل�سلم  زيد،  اأبو  حامد  ن�رش  اأراد   

فا�سطدم  خمتلف،  زمن  يف  ح�سني  طه  جهود  ي�ستاأنف 

وزمنه.  ح�سني  طه  »تراث«  على  اأجهز  جديد  ب�سياق 

ال�سعر  »يف  كتب  حني  املوروث  على  »الثاين«  جتراأ  فقد 

ثانية  وجتراأ  ديكارت،  مبنهج  وعاجله  ــ ١٩٢٥،  اجلاهلي« 

بني  كبري  فرق  مع  ــ ١٩٤٧،  الكربى«  »الفتنة  كتابه  يف 

وله  حزبيًا،  الأول  كتابه  كتب  حني  ح�سني  كان  احلالتني. 

حزب يدافع عنه، وكان مل�رش برملان يقبل بتعددية الراأي، 

وحني اأجنز كتابه الثاين كان مل�رش حركة �سعبية دميقراطية 

وا�سعة، يلعب املثقفون فيها دورًا كبريًا، ول اأثر »لالإ�سالم 

به  اأن متحو ما جاء  الوهابية  للتعاليم  اأراد  النفطي«، الذي 

»التنوير امل�رشي«، املمتد من منت�سف القرن التا�سع ع�رش 

اإىل منت�سف القرن الع�رشين.

جمتمع اخلوف

»جمتمع  خمتلفة،  باأدوات  ي�ستولد،  �سلطوي  ف�ساء  يف 

اخلوف«، كان على الإيديولوجيا الدينية اجلديدة اأن حتتفي 

مبقولة »املراتب الجتماعية«، ا�ستنادًا اإىل فهم مبتور لآية 

قراآنية تقول: »اأطيعوا الله والر�سول واأويل الأمر منكم«، 

الله،  طاعة  من  �سلوكه،  كان  مهما  احلاكم،  طاعة  حيث 

والن�سياع اإىل رجل الدين من الن�سياع اإىل اإرادة الله 

امل�رشي حممد  ال�سيخ  كتاب  كما جاء يف  معًا،  واحلاكم 

ال�سعراوي »تربية الإن�سان امل�سلم«، الذي اعترب »ال�رشاع 

غدا  لهذا  الإ�سالم.  ه 
ّ
يقر ل  احل�سد  من  �سكاًل  الطبقي« 

رجال  واكت�سح  التقدي�س،  من  قريبًا  اأو  مقّد�سًا،  احلاكم 

املرّبني  من  هجني  �سكل  وانت�رش  املثقفني،  مواقع  الدين 

الأجهزة  �سورهم  مالأت  الذين  »الدعاة«،  هم:  الدينيني 

من  الكالم  يتقن  هجني،  معّلم  و»الداعية«  الإعالمية. 

يعرف  اأن  اأو  اللغوية،  القواعد  بال�رشورة،  يتقن،  اأن  دون 

ف مرتاحًا ب�سكله املوروث، 
ّ
الدين معرفة �سحيحة. يت�رش

�ساكنة  ببالغة  �سورته  ويكمل  والذقن،  الراأ�س  غطاء 

حّداها الوعد والوعيد، ت�سري اإىل اجلنة وجهنم ول ت�سري 

»الدعاة«،  اأّن  نة، 
ّ
معي حدود  يف  والطريف،  غريهما.  اإىل 

طائلة  ثروات  جمعوا  املجتمع،  جنوم  من  اأ�سبحوا  الذين 

وعيًا  تر�سي  التي  �سلطويًا،  املقبولة  الدين،  جتارة  من 

»جماهرييًا« �ساذجًا، ي�ساوي بني �سكل ال�سيخ واملوروث 

الديني. واملحقق اأن قراءة الدعاة للدين اأهدرت ال�سياقني 

لت الدين اإىل خطاب بالغي 
ّ
التاريخي والجتماعي، وحو

وممار�سات  الجتماعية  بالأو�ساع  له  عالقة  ل  د، 
ّ
جمر

والدنيا  والإحلاد،  الكفر  ثنائيات:  اإىل  وان�رشفت  احلكم، 

لجأت األنظمة العربية إلى الدين، »فتأسلمت«، كي تحجب ال 
شــــــــــــــــــــــــــــــــــرعيتها من ناحية، ولتنافس االتجاهات 
من ناحية ثانية. الدينيــــــــــــــــــــــــة في »نجاحها الشعبي« 
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القرب«  »عذاب  من  وجعلت  واحلرام،  واحلالل  والآخرة، 

عنه.  والرباهني  ومفرداته  وقائعه  له  بذاته،  م�ستقاًل  علمًا 

الذي  ال�سلطوي،  الإيديولوجي  التلفيق  �سورة  وعلى 

فاإن  خمتَلقة،  واأ�سالة  لها  وجود  ل  معا�رشة  بني  �سالح 

ثقافته  الراأ�سمايل  الغرب  يف  هاجم  الدعاة«  »اإ�سالم 

وفنونه ودميقراطيته وفل�سفته، وبارك �سوقه الليربالية، التي 

اندرجت فيها »اأنظمة العلم والإميان«.

اإذا كانت الأنظمة املت�سلطة، الطويلة العمر، قد حّولت   

النتخابات الربملانية اإىل »فولكلور برملاين«، قوامه تاأييد 

املرجع الأعلى، والأحزاب ال�سيا�سية، »امل�سموح بها«، اإىل 

ال�سلطوي  الديني  اخلطاب  غدا  فقد  حزبي«،  »فولكلور 

وعظمته،  املوؤمن«  »املا�سي  ي�ستعيد  بدوره،  فولكلوريًا 

كان  باجلّنة.  بع�سهم  ويب�رّش  احلّكام،  ال�سادة  به  ويلحق 

بديهيًا يف �سياق جتهيلي، يتكامل فيه الدعاة واحلكام، اأن 

عة 
ْ
تزدهر لفظية دينية ما�سوية تتحدث عن: اخلالفة والبي

القراآين«  العلمي  و»الإعجاز  واجلهاد  الأمر  اأويل  وطاعة 

التلفيق  وو�سل  احلديثة«،  العلوم  و»�سذاجة  الإميان  وقوة 

التي  الر�سمية،  اجلامعات  بع�س  اإىل  حدوده  جاوز  الذي 

عرفت بتاريخها التنويري، قبل رحيل ال�ستعمار وبعده، 

الدين،  ورجال  العلم  رجال  بني  م�سرتكة  ندوات  فعقدت 

الأمرا�س  �سفاء  يف  الدينية«  »الن�سو�س  دور  »ت�رشح« 

امل�ستع�سية. بل اإن امل�رشي ال�سهري م�سطفى حممود، الذي 

اأُطلق ا�سمه على جامع �سهري يف القاهرة، مايز بني »العلم 

الدنيوي«  و»العلم  املوؤمن،  القلب  من  املنبعث  اللديّن«، 

علمًا  واجلامعات،  الر�سمية  املدار�س  توّزعه  الذي  الزهيد 

ما  »املتاأ�سلمة«  الر�سمية  املدر�سية  املناهج  يف  كان  اأنه 

يف�سل بني الرواية »امللحدة«، والرواية املوؤمنة، وبني ال�سعر 

الذي يقبل بـ »ال�رشع«، وال�سعر املغاير املنفلت من قيود 

الدين وال�رشيعة.

الرتاث بني اجتهادين

املا�سي، كما يف  القرن  العقود الأخرية من  كان عاديًا يف 

مطلع الألفية الثالثة، اأن تزدهر درا�سات الرتاث ــ التي اأراد 

تاأ�سي�سًا  اإعطاءها  اآخر،  زمن  العرب، يف  التنويريني  بع�س 

جديدًا حال اأحمد اأمني يف م�رش، على �سبيل املثال. اجتهد 

ونبذ  التاريخ  مفهوم  تعيني  امل�ستطاع، يف  قدر  التنويرون، 

»ترهني  على  عاملني  الدينية،  والأقا�سي�س  »الَتَدْرو�س« 

احلياة  يف  احلا�رش  ثقافة  من  جزءًا  ي�سبح  كي  املوروث« 

الثقافية الجتماعية. وعلى خالف ذلك، �ساوت الدرا�سات 

وق�سايا  دة 
ّ
املجر الرتاث  ق�سايا  بني  ال�سلطوية  الرتاثية 

ال�سعبي،  الالوعي  مثل:  هجينة  مقولت  متو�سلة  املجتمع، 

الذي ميكن توزيعه على احلا�رش واملا�سي معًا، اأو الوجدان 

الديني العربي ــ الإ�سالمي ــ على اعتبار اأّن هذا الوجدان 

املتجان�س  وجدانه  يف  واأنه  الأزمنة،  جميع  يف  متجان�س 

مما  قريب  �سيء  الإ�سالمية.  الدينية«  بـ»احلكمة  ل�سيق 

اأهدر  الذي  اجلابري،  عابد  حممد  ال�سهري  املغربي  به  قال 

بنية  مب�سطلح:  واحتفى  والجتماعي  التاريخي  ال�سياقني 

ومع  والإيديولوجيا.  ال�سيا�سة  من  املتحرر  العربي  العقل 

اأن بع�سًا من هذه الدرا�سات ارتكن اإىل مفردات: العلمي، 

�سورة  عمليًا،  وّطد،  فقد  املعريف،  والقطع  الإب�ستمولوجي 

األغى  الذي  ال�سلطوي  ال�سياق  عن  و�سَمت  القدمي،  الفكر 

ال�رشوط الجتماعية للعمل الفكري.

بها  عني  التي  الرتاث،  درا�سات  ماآل  يف  يكون  رمبا   

املارك�سيون العرب يف �ستينيات القرن املا�سي و�سبعينياته، 

ماآل  بقدر،  ولو  ي�سيء،  ما  �سلطويًا،  منحى  تاأخذ  اأن  قبل 

املثقف العربي، الذي حتّزب يف حتليالته ذات مرة، وانت�سب 

اإىل الأحزاب ال�سيا�سية واأ�سهم يف تاأ�سي�سها، اإىل اأن جاءت 

خيارات  اإىل  به  وقذفت  العا�سفة،  الجتماعية  التحّولت 

ال�سلطة  بني  وامل�سمر  ال�رشيح  احللف  فر�سها  �سّيقة، 

كان  الذي  املثقف،  تراجع  الدين«.  و»اأدعياء  املتاأ�سلمة 

النقد  اإىل  منه،  تبقى  ما  وانتقل،  ال�سيا�سي  بالنقد  ماأخوذًا 

الثقايف يف عناوينه »الكبرية«: الأنا والآخر، الإب�ستمولوجي 

والإيديولوجي، التفكيك ونظريات اللغة، اإلخ. وواقع الأمر 

اأن املثقف الع�سوي اأو ما كان يدعى بذلك، عرف يف الربع 

�سهد  ثالث:  اأزمات  تاله  وما  املا�سي  القرن  من  الأخري 

»نهاية« اأوهامه الإيديولوجية، وهو املوؤمن بالتقدم و»عدالة 

ال�سيا�سية،  بالأحزاب  »اجلماهري«  عالقة  ونهاية  التاريخ«. 

والتحاقها باجلماعات الدينية التي ت�سمح بتحّزب املوؤمنني 

�سد امل�رشكني. وعاين اأي�سًا التداعي الثقايف الذي اخرتق 

املجتمع العربي، بدءًا من انهيار املوؤ�س�سة التعليمية، العالية 

الذي  العربية،  اللغة  تدهور  اإىل  و�سوًل  واملتو�سطة،  منها 

العربية«  »اللغة  وجعل  الجتماعية،  الفروق  �سعود  رافق 

منها   والأمريكية  الأجنبية،  واللغات  الفقراء  ن�سيب  من 

بخا�سة، من ن�سيب النخبة.

تخليق االإن�شان الفقري

د والثورة من �سفات »الفئات املي�سورة«، 
ّ
الحتجاج والتمر

مبمار�ساتها  قّو�ست  التي  امل�ستبّدة،  الأنظمة  وعْته  ما  هذا 

املختلفة الطبقة الو�سطى العربية، التي كانت تنتج الأحزاب 

واملثقفني واملن�رشفني اإىل ال�سيا�سة ب�سكل عام. ب�سبب منظور 
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�سلطوي غايته الإفقار الجتماعي، تفككت الطبقة الو�سطى 

واندرجت غالبيتها يف الفئات الفقرية، والتحق بع�س منها 

رّثة،  برجوازية  مع  التكّيف  على  القادرون  وهم  بال�سلطة، 

اإليها،  وتنتهي  بال�سلطة  تبداأ  البع�س،  قال  كما  ومتوح�سة 

حيث ال�سلطة هي احلاكم الأكرب واملالك الأكرب يف اآن.

اإىل  واملف�سدة،  الفا�سدة  العربية،  الأنظمة  ارتكنت   

اقت�ساداً  ال�سامل«،  املجتمعي  »الإفقار  ُيدعى  اأن  ميكن  ما 

و�سيا�سة وثقافة وقَيمًا. ففي منظور ت�سلطي، ي�سع كل ما 

هو خارج احلاكم اأُفِقر، عمليًا، معنى الوطن واأُفقر املواطن 

العادي الذي »تعطيه« ال�سلطة ما ي�سمن ا�ستمرار عمله يف 

�سلطويني،  وا�ستظهار  تلقني  يف  ثقافته  وتختزل  اأجهزتها، 

فقرية«.  »�سكالنيات  اإل  ال�سيا�سية  احلقوق  من  متنحه  ول 

عرّب الروائيون عن هذا الو�سع ب�سيغة »الكائن الأجوف«، 

الواقع  مع  يتعامل  الذي  جوهره«،  من  املفرغ  »الكائن  اأو 

اخلوف  كائن  لو  كما  خائفًا،  احلياة  من  وين�رشف  خائفًا 

تتمدد  فقرية«  »�سلطة  له  ت�سمنه  الذي  الأكيد  احلق  هو 

من  »املواطن«  يرتعب  اأن  غرابة  ل  جميعًا.  الجتاهات  يف 

وجوه ال�سلطة يف اأكرث تفا�سيلها هام�سية، بدءًا من »�رشطي 

اإىل »معلم  اإىل مقام »الأعيان«،  املرور«، الذي نقله ف�ساده 

هذه  ت�سيء  والإجابات.  الأ�سئلة  يبيع  الذي  املدر�سة« 

ال�سارمة،  مراتبّيته  اخل�سوع«، يف  معنى »جمتمع  الظواهر 

ال�سخ�سية  ال�سالمة  من  يجعل  الذي  اخلوف«  »جمتمع  اأو 

ال�ساعر  بلغة  التخوين«،  »جمتمع  اأو  كبريًا،  هدفًا  اليومية 

ال�سوري الراحل ممدوح عدوان، حيث القمع يعطي الإن�سان 

طبيعة ثانية، تغاير طبيعته الإن�سانية الأوىل.

»الإن�سان  توليد  ال�سلطوية  الرتبية  هدف  يكن  مل   

�سريث  الذي  وبابنه  باحلاكم  ير�سى  الذي  فقط،  ال�سلبي« 

اأن  عليها  كان  التي  »الذاكرة«،  ا�ستهدفت  ما  بقدر  موقعه 

تن�سى ما تعلمته من اأنظمة �سابقة، كاحلديث عن النقابات 

العربية  الأغنية  حال  املثال،  �سبيل  على  املرت�سي  ومعاقبة 

الهابطة وامل�سيطرة، التي تف�سد الذوق وحتجب فنًا »�سابقًا« 

نظام  اأن كل  الرفيع. واملح�سلة   الذوق  فيه �سيء من  كان 

م�ستبد يعترب ذاته بداية مطلقة، جتّب ما �سبقها من بدايات، 

الأمر الذي يخت�رش التاريخ الوطني، يف رموزه املتعددة، يف 

�سخ�س »احلاكم الأول«، الذي ل تاريخ له.

ع بطبائع اال�شتبداد
ّ
التطب

تاريخية  مرحلة  العمر  الطويلة  العربية  الأنظمة  خلقت 

جديدة، اأرغمت »املثقف القدمي« على تغيري نط حياته، بقدر 

ما اأجربه »ن�سيج املجتمع الفا�سد« على خيارات مل يعرفها 

لتح�سيل رزقه. فلم تعد ال�سحافة هي ال�سحافة، ول احلزب 

هو احلزب، وحتّولت النقابات اإىل �سيء قريب من الأحجية. 

لذا اأ�سبح »احلزب اجلماهريي« نقي�سًا للحزب، فهو جمموع 

من املرتزقة واملتك�سبني، واأخذت اجلماهري موقع »الرعاع« 

القدمي. بل اإن هذه الأنظمة مار�ست »نهاية الإيديولوجيا«، 

قبل اإعالن ال�سوق الليربالية عنها، ذلك اأنها جعلت الأجهزة 

الأمنية بدياًل عن احلزب واجلماهري والإيديولوجيا، باملعنى 

الذي  الفا�سد،  الجتماعي  الن�سيج  وب�سبب  عليه.  املتعارف 

ات�سم  والذي  عالقاته،  وتهند�س  ال�سلطة  عليه  ت�رشف 

بالإثراء ال�رشيع والإفقار املنهجي، ارتبك معنى »الطبقات«، 

وتر�ّسب »ال�رشاع الطبقي« فوق طبقة �سميكة من الن�سياع 

ولذلك  الق�رشي.  وال�سمت  اجلماهريي  والتدّين  والإذعان 

تدعى:  وا�سعة  كتلة  اإىل  وامل�ستغلون  امل�سطهدون  انتهى 

الذين  الأموال«،  »اأ�سحاب  اأو  »الأثرياء«  مقابل  الفقراء، 

تتك�سف »طبقيتهم« يف عالقتهم بفئة قمعية م�سيطرة، جعلت 

من اأجهزة الأمن و�سيلة لتكد�س الرثوات. كان املارك�سيون 

يقولون: ل طبقات اإل يف عملية ال�رشاع الطبقي، التي تعني 

الأنظمة  يف  مالحمها  »ارتبكت«  متمايزة،  طبقات  وجود 

العربية الفا�سدة، اإل اإذا اعترب »الفقر والتدين اجلماهريي« 

ممار�سة طبقية يف �رشوط معينة.

انطوت املجتمعات العربية، املحكومة ب�سلطات م�ستبّدة   

طويلة العمر، على ما يربك »النظر التقليدي«، اعتمادًا على 

اآثارها  يف  اإّل  لطبقة  وجود  ل  اأولهما:  تقول  اأطروحتني 

ال�سلطة  من  جعل  �سياق  يف  وذلك  الفاعلة،  الجتماعية 

هي الفاعل الوحيد. وتقول الثانية: ل وجود لطبقة، باملعنى 

التعيني  هو  ما  ولكن  الثقافية.  تعييناتها  يف  اإل  احلقيقي، 

تلفيقية،  �سلطوية  باإيديولوجيا  الثقايف يف جمتمع حمكوم 

وباإيديولوجيا دينية مغلقة ترف�س ال�سلطة وتن�ساع لها يف 

اآن؟ وما هو الفرق بني هاتني الإيديولوجيتني اللتني تتقا�سمان 

وجوهًا م�سرتكة، حتيل اإىل »واقع وهمي« ل ميكن حتديده؟

عهد  طال  »اإن  يقول:  الكواكبي  الرحمن  عبد  كان   

واأخذوا  بطباعه،  تطّبعوا  ال�ستبدادي،  باحلكم  بهم  امل�ستَبّد 

يف  ال�سلطات،  ا�ستولدتها  التي  الطبائع  ترجمت  بقيمه«. 

األنظمة مارست »نهاية اإليديولوجيا«، قبل إعالن السوق الليبرالية
عنها، ذلك أنها جعلت األجهزة األمنية بدياًل عن الحزب والجماهير
واإليديولوجيا، بالمعنى المتعارف عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــه.



بدايات  �لعدد 13 | �ستاء 1702016

اأول، خ�سائ�س »املجتمع اخلائف«،  الذي تخرتقه  م�ستوى 

القدرية والنغالق الفكري و»التدّين القطيعي« وعدم الثقة 

الثقة  وعدم  الرزق  عن  القلق  والبحث  وبالآخرين  بالذات 

بامل�ستقبل، وعك�ست، يف م�ستوى ثاٍن تفكك القيم املحايث 

ال�سغرية  امل�سالح  بني  ي�ساوي  الذي  املف�سد«،  »للمجتمع 

واحلقيقة، وبني اخل�سوع والأمان.

اإيديولوجيتها  ن�رش  يف  امل�ستبدة  الأنظمة  اأخفقت   

وتاأمني  والأّمة  ال�سعب  وحدة  عن  املحدثة  »املعلنة«، 

»اإيديولوجيتها  ن�رش  يف  وجنحت  الوطني،  ال�ستقالل 

حاجات  بتقنني  املرتبطة  املف�ِسدة،  الفا�سدة  امل�سمرة«، 

ال�سيا�سة واحلوار  احلالني،  ا�ستبعدت، يف  اليومية.  املواطنني 

مقولة  هو  الذي  »ال�سعب«،  تفكيك  اإىل  منتهية  املجتمعي، 

اأف�سى  �سيا�سية.  باأدوات  اإل  له  وجود  ل  ومنتج  �سيا�سية، 

كل هذا اإىل �سعود النزعات الطائفية واجلهوية والع�سائرية 

وال�سعب  املجتمع  يهّم�س  ما  وكل  والعائلية،  والقبلية 

امل�ستّبد  املجتمعات  يف  ال�سيا�سة،  غياب  جتّلى  والوطن. 

بها، يف �سيطرة الأجهزة القمعية على غريها، وجتلى غياب 

الوعي ال�سيا�سي، جمتمعيًا، يف �سيطرة النتماءات ال�سيقة 

على النتماء الوطني. عرّبت اجلماعات الدينية عن اأولوية 

»املعتقد الديني«، على الوطن، كما جاء على ل�سان الناطقني 

الفئات  وعربت  له«،  وطن  ل  له  دين  ل  »من  با�سمها: 

ال�سلطوية  امل�سالح  اأولوية  عن  العمر،  الطويلة  املت�سلطة، 

الذي  الوطن واملجتمع. نفت الأوىل معنى »ال�سعب«،  على 

وهي  »الدولة«  معنى  الثانية  وهّم�ست  حديثة،  مقولة  هو 

ف باملجتمع الذي 
ّ
مقولة حديثة بدورها، ذلك اأن الدولة تعر

توؤمن م�ساحله، وت�سمن له الرعاية واحلماية. ولهذا هزمت 

هزمتها  مرتني:  العربية،  البلدان  يف  الجتماعية،  احلداثة 

الوحيد،  احلر  هو  احلاكم  اإذ  تقليدية،  بقيم  تاأخذ  �سلطات 

وهزمتها �سعوبها التي رّدتها �سلطاتها اإىل و�سع الرعية.

التي  »الغربية«،  الرطانة  عن  وبعيدًا  القول،  وحا�سل   

فاإن  معًا،  الطرفني  اإىل  اأو  النزاهة،  اأو  املعرفة  اإىل  تفتقر 

تو�سيف العامل العربي بالتطرف والعنف والإرهاب، ل يقراأ 

يف »جوهر عربي« جمرد، ول يف »جوهر اإ�سالمي« عجيب، 

اإ�رشائيل  اأمام  ُهزمت  التي  ال�سلطات،  طبيعة  يف  يقراأ  اإنا 

عربي  »عامل  وراء  �سعيًا  �سعوبها،  بهزمية  لحقًا،   ، وقامت 

الراأ�سماليات  وم�سالح  اإ�رشائيل  م�سالح  يوؤمن  م�ستقر«، 

املختلفة، املعنية مبا هو »حتت الأر�س«، ل مبا هو فوقها، بلغة 

الأمريكي ديك ت�سيني، اإّبان الهجوم على العراق.

فقد عرفت احلوا�رش العربية الأ�سا�سية )القاهرة، دم�سق،   

بغداد(، قبل قيام اإ�رشائيل، حياة طبيعية ل مكان فيها للعنف 

والتطرف الدينّيني، وعرفت، ولو بقدر، ال�سيا�سة والأحزاب 

ال�سيا�سية، بعيدًا عن زمن ال�ستقالل الوطني، الذي تزامن 

مع ولدة اإ�رشائيل، ووّحد بني احتكار ال�ساأن الوطني العام 

واإلغاء حقوق املواطنة.

اال�شتبداد وارتباك االأفق العربي

اإذا كانت احلداثة الجتماعية تت�سمن الدميقراطية والعرتاف 

املتبادل بني الب�رش ون�سبية الأحكام وتعددية القيم والنظر، 

فما هي حظوظ احلداثة يف بلدان عربية حرمت خم�سني عامًا 

من املمار�سات احلداثية؟ كيف ترجع ال�سيا�سة اإىل جمتمعات 

اأفقرت من ال�سيا�سة؟ وكيف ت�ستقيم املواطنة يف بلدان حرم 

تعرتف  كيف  املتعددة؟  املواطنة  حقوق  من  فيها  املواطنون 

والعلمانية؟  الكفر  بني  �ساوت  وا�سعة  جماعاٌت  بالعلمانية 

والواقع اأنه: ل جواب. فكل طبقة منت�رشة تقّلد الطبقة التي 

هزمتها يف اأ�سياء كثرية. وال�سوؤال يف عالقته »باأطياف الربيع 

والقدمية« لدى �سعوب  »الوليدة  القيم  ما هي  العربي«، هو: 

عربية مل تنت�رش، بعد، يف �رشاعها �سد الأنظمة امل�ستبدة؟

ينق�سها  ل  ثالث  مقولت  املجال  هذا  يف  حت�رش   

الرتباك: ا�ستمرارية ال�رشاع بني قدمي عميق اجلذور وجديد 

»فقري البنية«، و�سريورة حتويلية معّقدة يفعل فيها الداخل 

م�سهدًا  تراقب  املتحدة  الوليات  تزال  فال  معًا،  واخلارج 

ت�ستقر  اأن  ملجتمعاته  ول  ينت�رش  اأن  تريد جلديده  عربيًا ل 

يف  القومي  العربي،  الإن�سان  الثالثُة  املقولة  مت�س  وتزدهر. 

طائفيته،  يف  اأحيانًا،  والوا�سح،  انتمائه  يف  والديني  لغته 

وغري الوا�سح يف »وطنّيته«، لأنه يرى يف الطائفة، لأ�سباب 

�سلطوية، وطنًا. تتبّقى »قوى املتقدم« املهّم�سة، التي عليها 

اأن تقراأ واقعًا اجتماعيًا مل تتوقعه.

انطلق  الذي  العربي«،  الثوري  »احلراك  ماآل  مهما يكن   

الأكرب  احلدث  ج�ّسد  فاإنه  طوياًل،  و�سي�ستمر  �سنوات،  قبل 

اأكرث من طاغية على  اأجرب  يف تاريخ العرب احلديث. فقد 

اأمر لي�س ماألوفًا  اإبراز وجهه الكامل، وهو  اأو على  التنّحي 

تبعية  اخرتقتها  التي  واملقّيدة،  املعقدة  العربية،  احلياة  يف 

وا�سعة ومتجّددة.

هزمـــــــــــــــــــــــت الحداثة االجتماعية، في البلدان العربية، 
مرتين: هزمتها سلطات تأخذ بقيم تقليدية، إذ الحاكم هو الحر 
الوحيد، وهزمتها شعوبها التي ردّتها سلطاتها إلى وضع الرعية.



حممود حممد طه  172 
 اإلسالم يف راسلتني
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حممود حممد طه
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ولد املفكر املهند�س حممود حممد طه يف مدينة رفاعة بو�سط 

بينما  ال�سمال  اإىل  والده  جذور  تعود   .١٩٠٩ عام  ال�سودان 

درا�سته  حممود  بداأ  رفاعة.  غربي  �سفيتة  قرية  من  والدته 

والأو�سط  الأويل  النظامي  بالتعليم  فيها  والتحق  باخللوة 

برفاعة، وا�ستمر بالدرا�سة التي نبغ فيها، حتى التحق مبدر�سة 

اخلرطوم  جامعة   - التذكارية  غوردون  كلية  يف  الهند�سة 

النبيلة،  اأثناء �سني الدرا�سة متيزه باخل�سال  حاليًا. عرف عنه 

كما  ال�سعفاء،  ومنا�رشة  وال�سجاعة  بال�سدق  عرف  حيث 

عرف عنه متيزه يف الألعاب الريا�سية التي كان ميار�سها منذ 

اأن كان باملدر�سة الو�سطى حتى التحاقه بكلية غوردون. كان 

وقد عرّب عن  اأقرانه،  اجلامعة كبريًا خ�سو�سًا يف  تاأثريه يف 

كثري  كان  حممودًا  »اإن  قائاًل:  ال�سودانيني  الأدباء  اأحد  ذلك 

التاأمل لدرجة جتعلك تثق يف كل كلمة يقولها«.

الفكرة اجلمهورية

من  اأكتوبر   / الأول  ت�رشين  يف  »اجلمهورية«  فكرته  اأن�سا 

ا�سم  اأخذ  �سيا�سي  حزب  ب�سفة  بداأت  وقد   ١٩٤٥ العام 

اجلالء  وقتها  مطالبه  اأهم  من  وكان  اجلمهوري«،  »احلزب 

بنظام  ال�سودان  ُيحكم  باأن  احلزب  ونادى  لال�ستعمار.  التام 

ت�ستخدمه  كانت  الذي  امللكي  النظام  من  بدًل  جمهوري 

كل من بريطانيا وم�رش حلكم البالد. وقد �سبق بحديثه ذاك 

اإذ  وقتها،  موجودة  كانت  التي  الأخرى  ال�سيا�سية  الأحزاب 

موؤمتر  مرحلة  ُبعيد  احلديثة  الوطنية  احلركة  حينها  انق�سمت 

اخلريجني العام اإىل اأحزاب احتادية واأخرى ا�ستقاللية.

بداأ احلزب اجلمهوري امل�ساك�سة مع امل�ستعمر الربيطاين،   

حيث عمد طه اإىل توزيع من�سورات حتّث على الن�سال متخذًا 

ال�ستعمار  و�سيا�سة  اجلزيرة  م�رشوع  مزارعي  ق�سايا  من 

الثنائي جتاه ق�سية اجلنوب منطلقات للن�سال. وكان اأع�ساء 

احلزب اجلمهوري يوّقعون اأ�سماءهم على املن�سورات، ممّا اأّدى 

اإىل اعتقال طه وتقدميه للمحاكمة يف حزيران / يونيو ١٩٤٦ 

اإطالق  ومت  الوطنية،  احلركة  تاريخ  يف  �سجني  اأول  فكان 

�رشاحه بعد خم�سني يومًا.

ال�ستعمار  �سلطات  قامت   ١٩٤٦ �سبتمرب   / اأيلول  يف   

لكّن  الإناث(،  )ختان  الفرعوين  اخلفا�س  منع  قانون  بتفعيل 

احلزب اجلمهوري عار�س املن�سور من باب اأّن العادات ال�سيئة 

ل حتارب بالقوانني بل ببث الوعي والعلم واإ�ساعة التنوير يف 

ال�ستعمارية على �سجن  ال�سلطات  اأقدمت  املجتمع. وعندما 

امراأة يف رفاعة ختنت هذه ابنتها. وجاء ذوو املراأة ي�ستنجدون 

مبحمود الذي قام فيهم خطيبًا يف م�سجد رفاعة قائاًل »لي�س 

هو  اإنا  النا�س،  اأيها  والزوايا  اخلالوي  يف  العبادة  وقت  هذا 

وقت اجلهاد، فمن ق�رّش عن اجلهاد وهو قادر عليه األب�سه الله 

ثوب الذل وغ�سب عليه ولعنه«. فخرجت املدينة باأجمعها يف 

ثورة عارمة اقتحمت ال�سجن واأطلقت �رشاح املراأة. وجنم عن 

ثورة رفاعة تلك اإيداُع حممود حممد طه �سجن ود مدين ملدة 

ال�ساعر  يقول  ذلك  كوبر. ويف  �سجن  مدته يف  اأمت  ثم  عامني 

حممد املهدي املجذوب من نونيته )اإىل الله(:

أين محمودها الذي دفع الضيَم
للقْيد في يديه رننُي

عربي يثور للِعرض والدين
ولكنه الغداَة سجنُي

طاهرالقول والسريرة والكّف
له اخلسف والعذاب املهني

رّب رحماَك إنه فعل اخلير
ولكنه وحيد غبنُي

جناة إدريس إسماعيل

حممود حممد طه
اإلسالم يف راسلتني

قاصة وصحافية
من السودان.
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املذهب اجلديد

اأثناء عاَمي ال�سجن �رشف حممود وقته بالعبادة وال�سيام 

ال�سمدي، وعندما خرج منه اعتكف يف رفاعة ملدة ثالث 

خرج  وعندما  العمل.  عن  احلزب  عندها  توقف  �سنوات 

والذي  اجلديد  الإ�سالمي  مذهبه  طه  طرح  معتكفه،  من 

يقوم على العدالة الجتماعية وحرية الفرد واجته بدعوته 

وكان  الفكر«.  فراغ  ملء  اإىل  احلما�س  فراغ  »ملء  من 

يتحدث  التي  الكتب  اأ�سدر  ثم   .١٩٥١ العام  يف  ذلك 

�سبيلي« و»الدعوة  فيها عن مذهبه مثل كتاب »قل هذه 

»د�ستور  الكتب  اإ�سدار  تواىل  ثم  اجلديدة«،  الإ�سالمية 

زادت  حتى  الإ�سالم«  يف  الثانية  و»الر�سالة  ال�سودان« 

كتبه ومن�سورات اجلمهوريني عن مائتي الكتاب.

اآراء فكرية خا�شة

اإن احلركة اجلمهورية  الزين  الدكتور قي�رش مو�سى  يقول 

اأم درمان، وقد  اإىل  انتقلت  ت يف مراحل عديدة حتى 
ّ
مر

ديني  تنظيم  بتطوير  فكره  ن�رْش  طه  حممد  حممود  ربط 

وكذلك باإطالق حمالت دعوية بال�سوارع. ومن اأبرز اأفكاره 

تق�سيم الإ�سالم اإىل ر�سالتني، تخ�س الأوىل القرن ال�سابع 

امليالدي والثانية القرن الع�رشين. وي�سري الزين اإىل تق�سيم 

ــ  الثانية  الر�سالة  يخ�س  ــ  نا�سخ  اإىل  الكرمي  القراآن  طه 

اأّن  تبنى فكرة  ــ وقد  الأوىل  الر�سالة  ــ يخ�س  ومن�سوخ 

الر�سالة الثانية هي التي تنا�سب التقدم الب�رشي يف الع�رش 

احلايل خللّوها من ت�رشيعات مثل الرق وتقييد حقوق املراأة، 

م�ستندًا يف اآرائه تلك اإىل مرجعية الفكر الباطني.

نزلت يف فجر  التي  املّكية  الآيات  اأّن  ويرى حممود   

الدعوة مبكة متثل اأ�سول القراآن، م�سيفًا اأّن الإ�سالم ديانة 

ي�سّمي  وكان  الب�رش،  بني  امل�ساواة  على  تقوم  كوكبية 

الآيات املكية »اآيات الأ�سول« م�سريًا اإىل اأنها قامت على 

الإ�سماح ونبذ الإكراه.

ن خطى اأحد اأبرز مفكري ال�سودان مل يكن 
ّ
ولعل تكو  

بالأمر ال�سهل، اإذ ي�سري الكاتب حمجوب عمر با�رشي يف 

قائاًل:  الأوىل  اإىل حياته  ال�سوداين«  الفكر  كتابه »رواد 

فاح�سة يف حياته  يرتكب  »ن�ساأ حممود حممد طه ومل 

وعاهد الله على اأن يلتزم باخللق الإ�سالمي، ودر�س يف 

للحياة  وخرج  الهند�سة،  يف  وتخ�س�س  غوردون  كلية 

يف الثالثينيات فالتحق بال�سكة احلديدية وعمل بعطربة، 

والإنكليزية...  العربية  اللغتني  يف  نهمًا  قارئًا  وكان 

ودر�س مذاهب الفل�سفة وكل اأنواع املنطق، حتى املنطق 

مدر�سة  عن  درا�سات  وله  اجلديل،  واملنطق  الو�سفي 

كتبه  ما  حتى  هيغل  الأملاين  الفيل�سوف  منذ  اجلدليني 

وله  املارك�سية،  منّظرو  كتبه  ما  منه  وتفرع  مارك�س، 

درا�سات عن املنطق الريا�سي واعرتا�سات على وايتهد 

ورا�سل، كما له اعرتا�سات على مدر�سة هيغل«.

معار�شته لالإخوان امل�شلمني

بن�ساعة  ا�ستهر  فريد  مفّكر  باأنه  طه  ز حممود حممد 
ّ
متي

احلجة وقوتها وا�ستقامة ال�سخ�سية والثبات على املبداأ، 

الذين  خ�سومه  و�سط  فكرية  و�سطوة  هيبة  له  وكانت 

ال�سودانية.  ال�سيا�سي  الإ�سالم  نا�سطي حركة  من  كانوا 

متيز طه بقدرته الفائقة على ال�ستدلل بن�سو�س القراآن، 

الإ�سالمي  بالرتاث  اإملامه  يف  مو�سوعيًا  رجاًل  وكان 

ومبختلف تيارات الفكر املعا�رش.

من اأهم ما طرحه حممود حممد طه اأّن الفكر الإ�سالمي   

على امل�ستوى الكوين »الكوزمولوجي«، كما اأنه قد تنباأ 

ب�سقوط ال�سيوعية قبل عقود من حدوثه الداوي، فكان 

الراأ�سمالية وال�سيوعية وجهان لعملة  اأن  اأطروحاته  من 

واحدة، وهي الفكرة املادية عن الوجود. وقال اإن الإ�سالم 

�سيخلف النظامني ال�سيوعي والراأ�سمايل، وكان يكرث من 

ال�ستدلل باحلديث النبوي »بداأ الإ�سالم غريبًا و�سيعود 

يا  الغرباء  ومن  وقالوا:  للغرباء.  فطوبى  بداأ،  كما  غريبًا 

ر�سول الله؟ قال: الذين ُيحيون �سّنتي بعد اندثارها«.

ويقول الكاتب ال�سحفي بابكر ح�سن مكي يف كتابه   

حممد  حممود  حاور  اإّنه  والروليت«  الإمام  »النمريي: 

فهم  الإخوان  »اأما  له  فقال  الثورة  مبدينة  منزل  يف  طه 

على  با�ستيالئهم  مرتبط  املجتمع  اإ�سالح  اأن  يعتقدون 

ال�سلطة. ولذلك فاإن فكرة التبليغ لديهم اأ�سا�سها احلكم، 

بينما اأ�سا�سها بالن�سبة اإلينا هو حركة الن�سياب الثقايف 

الإخوان  »دعوة  اأن  حممود  واأ�ساف  للمجتمع«.  اليومي 

بني  والعرقي  الديني  بالتمايز  الدوام  على  م�سطدمة 

جمهورية  اإقامة  نحو  �سعيهم  اإّن  اإذ  واجلنوب،  ال�سمال 

اإ�سالمية ل بد له من اأن يرتطم باجلدار امل�سيحي للجنوب، 

اإلخــــــــــــــــــــــــــــوان يعتقدون أن إصالح المجتمع مرتبط 
باستيــــــــــــــــــــالئهم على السلطة. ولذلك فإن فكرة التبليغ
لديهم أساسها الحكم، بينما أساسها بالنسبــــــــــــــــــــــــــــة
إلينا هو حركة االنسياب الثقافي اليومي للمجتمــــــــــــــــــع.
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مقاتلة  اإما  خيارين:  بني  اأنف�سهم  �سيجدون  وعندها 

اجلنوبيني وف�سل ال�سمال واإما الرتاجع عن اإ�سرتاجتيتهم 

اجلنوب  يكون  اأن  يهّمنا  فال  نحن  اأما  م�ستحيل.  وهذا 

م�سيحيًا اأو الغرب اإثنيَا... نحن مع املثّقف اجلنوبي ومثقف 

غرب ال�سودان و�رشقه و�سماله وو�سطه«.

ر�شالة ال�شالة

اأربع  اإىل  الإن�سان  ن�ساأة  طه  املفكر حممود حممد  م 
ّ

وق�س

اأن  اإىل  مراحل وذلك يف كتابه »ر�سالة ال�سالة«. واأ�سار 

املادة  تطّوره يف  تعني  الإن�سان  ن�ساأة  الأوىل من  املرحلة 

الآية  اإىل  م�سريًا  اجل�سد،  يف  بروزه  منذ  الع�سوية  غري 

والأر�س  ال�سماوات  اأن  كفروا  الذين  ير  »اأَومل  الكرمية 

حي  �سيء  كل  املاء  من  وجعلنا  ففتقناهما  رتقًا  كانتا 

الإن�سان  ن�ساأة  من  الثانية  املرحلة  وبداأت  يوؤمنون«.  اأفال 

بربوز املادة الع�سوية من املادة غري الع�سوية، م�سيفًا اأن 

بداأت  بينما  الأوىل،  اخللية  بحيوان  بداأت  الثانية  املرحلة 

النبي  اآدم  ظهر  حيث  الإن�سان  ن�ساأة  من  الثالثة  املرحلة 

املرحلة  وتتميز  كاماًل،  خلقًا  الله  خلقه  الذي  اخلليفة 

الرابعة من ن�ساأة الإن�سان ــ والتي يعتربها الكاتب قفزة 

من قمة منازل املرحلة الرابعة ــ بدخول احلا�سة ال�ساد�سة 

واحلا�سة ال�سابعة ويعتربها درجة من درجات الرتّقي.

قريبًا   
ً
معنى لل�سالة  اأن  طه  حممد  حممود  ويرى   

املعروفة  احلركات  ذات  ال�رشعية  ال�سالة  يف  ويظهر 

والتي فر�ست يف مقام »قاب قو�سني اأو اأدنى« م�سيفًا اأنها 

و�سيلة  يعتربه  والذي  الأ�سمائي  ال�سهود  مقام  تكون يف 

اأن عبد الرتقي ي�ساهد  الذاتي. واأو�سح طه  ال�سهود  اإىل 

وحده الفعل، ثم يرتقى منها اإىل �سهود وحدة ال�سفة، ثم 

اإل  ذلك  وراء  ولي�س  ال�سم،  لي�ساهد وحدة  منها  يرتقى 

�سهود الذات. واأ�ساف اأنه يف مقام ال�سهود الذاتي فر�ست 

ال�سالة باملعنى البعيد، وهي ال�سلة مع الله بال »وا�سطة«، 

من  تطم�س  حيث  طغى«  وما  الب�رش  زاغ  »ما  مقام  يف 

يرى طه أن للصالة معنًى قريبًا ويظهر في الصالة الشرعية 
ذات الحركات المعروفة والتي فرضت في مقام »قاب 
قوسين أو أدنى«. وأوضح أن عبد الترقي يشاهد وحده 

الفعل، ثم يترقى منها إلى شهود وحدة الصفة، ثم يترقى منها 
ليشاهد وحدة االسم، وليس وراء ذلك إال شهود الذات.
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العبد ذاته املحدثة وتبقى ذاته القدمية يف �سلة مع القدمي، 

ل يف�سلها و�سيط ول تقوم بينهما و�سيلة وهناك ت�سقط 

الو�سائل والغايات ول يبقى اإل الواحد القّهار.

الر�شالة الثانية

اأجمَلها  الثانية  الر�سالة  اأن  طه  حممد  حممود  ويرى 

يف  اإل  التف�سيل  حقها  يف  يقع  ومل  اإجماًل  املع�سوم 

الت�ساريع املتداخلة بني الر�سالة الأوىل وبينها، كت�ساريع 

الكاتبة  قول  ح�سب  ذلك  احلدود،  وت�ساريع  العبادات 

اأ�سماء حممود حممد طه والكاتب الدكتور النور حممد 

لالإ�سالم«.  م�ستقبلي  م�رشوع  »نحو  كتابهما  يف  حمد 

اإل  وبالتف�سري  بالت�رشيع  منه  يبنّي  القراآن مل  اأن  واأ�سافا 

مبا  التبيني  فيه  الذي جرى  الوقت  ينا�سب  الذي  الطرف 

يتنا�سب مع طاقة النا�س وقتئذ. وقد اأ�سافا يف كتابهما 

عن الر�سالة الثانية اأن القراآن الكرمي ل ميكن اأن يكمل 

لأن ال�سري يف م�سماره �رشمدي، م�سريين اإىل »عند« يف 

باأنها لي�ست  الآية الكرمية »اإن الدين عندالله الإ�سالم« 

واملكان،  الزمان  خارج  هي  واأنا  مكان  ول  زمان  ظرف 

م�سيفني اأن اَل�سري بالقراآن يف م�سمار الإ�سالم �سري اإىل 

الله يف اإطالقه وهو بذلك مل يتم تبيينه واإنا مت اإنزاله بني 

دفتي امل�سحف ومل يتم تبيينه – على حد قولهما.

حمكمة الرّدة واالإعدام

يف العام ١٩٦٨ رفع �سيخان من �سيوخ جامعة اأم درمان 

الإ�سالمية دعوى ح�سبة طالبا فيها باإعالن رّدة الأ�ستاذ 

حممود حممد طه عن الإ�سالم، وانعقدت وقتها حمكمة 

لعدم  ي�ستاأنف حكمها  ومل  اأمامها  طه  ميثل  ومل  �سورية 

اعرتافه ب�رشعية املحكمة. ثم اأودع ال�سجن ثانية عقب 

اأن�سار  ا�سمهم  ولي�س  الوهابية  »ا�سمهم  لكتاب  تاأليفه 

ال�سّنة« الذي اأغ�سب ال�سلطات الدينية باململكة العربية 

قد  كان  بعدما  ال�سجن  مايو  نظام  فاأودعه  ال�سعودية، 

اأ�سدر قرارًا من قبُل مبنعه من اإلقاء املحا�رشات العامة.

الديني  »الهو�س  كتاب  اجلمهوريون  اأ�سدر  عندما   

يثري الفتنة لي�سل اإىل ال�سلطة« الذي انتقدوا فيه �سلطة 

هو  ال�سجن  واأودعته  طه  الأخرية  اعتقلت  مايو حينها، 

ال�سجن حتى �سدور  وبقوا يف  وعددًا من اجلمهوريني، 

ال�رشيعة  بقوانني  عرفت  والتي  �سبتمرب   / اأيلول  قوانني 

الإ�سالمية، ليطلق �رشاحه يف ١٩ كانون الأول / دي�سمرب 

اأو الطوفان« الذي  ١٩٨٤. عندها اأ�سدر من�سوره »هذا 

كما  �سبتمرب١٩٨٣   / اأيلول  قوانني  باإلغاء  فيه  طالب 

طالب بوقف القتتال يف جنوب ال�سودان، فاأعيد اعتقاله 

يف اخلام�س من كانون الثاين / يناير ١٩٨٥ كما اعتقل 

عدد من اجلمهوريني قبله.

يف ال�سابع من كانون الثاين / يناير مثل املفكر حممود   

واأربعة من تالميذه اأمام حمكمة الطوارئ. ويف العا�رش من 

ال�سهر عينه اأ�سدرت املحكمة برئا�سة القا�سي املكا�سفي 

بحكم  طه  حممد  حممود  باإعدام  حكمها  الكبا�سي  طه 

الردة لي�سّدق على احلكم رئي�س اجلمهورية جعفر نريي 

ويتم تنفيذ احلكم يف ١٨ كانون الثاين / يناير ١٩٨٥.

ابت�شامة وداع

وما بني اجلدل الكثيف الذي اأثاره الأ�ستاذ حممود حممد 

ابت�سامته  طه حيًا وميتًا، بني متفق معه وخمتلف، كانت 

الغطاء عن  نزع  عندما  عنها  افرّت وجهه  التي  الو�ساءة 

اأنظار  لفتت  قد  به،  الإعدام  حكم  تنفيذ  قبيل  وجهه 

عبدالله  ال�سودان  عالمة  �ساعرية  وا�سرتعت  العامل، 

رًا امل�سهد:
ّ
الطيب فقال م�سو

كشفوا وجهه ليعرف أن هذا
هو الشخص عينه محمود

قرئ احلكُم ثم صاح به القاضي
أال مثله اقتلوه، أبيدوا

كّبر احلاضرون للحّد مثل
العيد إذ جمعهم له مشهود

وأراهم من ثغره بسمَة الساخر
واحَلْبل فوقه ممدود

وعلى وجهه صفاء وإشراق
أمام الردى وديع جليد

بين الجدل الكثيف الذي أثاره األستاذ محمـــــــــــــــــــــــــود 
محمد طه حيًا وميتًا، بين متفق معه ومختلـــــــــــــــــف، لفتت 
األنظار ابتسامته الوضاءة التي افترّ وجهه عنها عندما نزع الغطاء
عن وجهه قبيل تنفيذ حكم اإلعدام بـــــــــــــــــــــــــــــــــــه.
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حممود حممد طه

الراسلة الثانية من اإلسالم

الرسالة األولى
بالت�رشيع  التبيني  التي وقع يف حقها  الأوىل هي  الر�سالة 

ولي�س  امل�سلمني،  غري  واملوؤمنون  املوؤمنني.  ر�سالة  وهي 

الختالف بني املوؤمن وامل�سلم اختالف نوع، واإنا هو اختالف 

مقدار، فما كل موؤمن م�سلم، لكّن كّل م�سلم موؤمن.

واملكان  الزمان  اأن  فكما  ونهاية.  بداية،  والإ�سالم   

لولبيان، فكذلك الأفكار، فاإنها لولبية، ي�سري ال�ساعد يف 

مراقيها يف طريق لولبي، يرتفع يف املراقي كّلما يدور على 

نف�سه، حتى اإذا متت دورة على نقطة البداية ارتفع ال�سالك 

�سمتًا فوقها، وجاءت نهاية تلك الدورة على �سورة ت�سبه 

البداية، ول ت�سبهها. وكذلك احلال، فاإن ال�سالك يف مراقي 

 نحو مركزه، كلما 
ّ
الإ�سالم ي�سري على معراج لولبي، ين�سم

كلما رقي يف  دورة،  نف�سه  ويدور على  قمته،  نحو  ارتفع 

�سبع درجات، اأولها الإ�سالم، ثم الإميان، ثم الإح�سان، ثم 

نهاية  ثم، يف  اليقني،  ثم حق  اليقني،  ثم عني  اليقني،  علم 

الدورة، الإ�سالم.

ا�سمها  ــ  الأوىل  الر�سالة  اأمة  ــ  الأول  البعث  واأمة   

الذي  امل�سلمني،  ا�سم  اأخذت  واإنا  الدقة،  لدى  املوؤمنون، 

على  ولي�س،  الأول،  الإ�سالم  من  عادة،  عليها  ينطلق 

التحقيق، من الإ�سالم الأخري.

الله  عند  الدين  »اإن  تعاىل  قوله  تقراأ  حني  واأنت   

الأخري،  الإ�سالم  املق�سود  اأن  تفهم  اأن  يجب  الإ�سالم« 

الإ�سالم  باأن  ذلك  الأول،  الإ�سالم  التحقيق،  على  ولي�س 

الأول لي�ست به عربة، واإنا كان الإ�سالم الذي ع�سم الرقاب 

النفاق  اأكل  رجال  حظريته  يف  ح�سب  وقد  ال�سيف،  من 

قلوبهم، وانطوت �سلوعهم على بغ�س النبي واأ�سحابه ــ 

ثم مل تفر �سلوعهم عن خبئها، وذلك لأن املع�سوم قد قال 

»اأمرت اأن اأقاتل النا�س حتى ي�سهدوا اأن ل اإله اإل الله، 

الزكاة،  ويوؤتوا  ال�سالة  ويقيموا  الله،  ر�سول  حممدًا  واأن 

بحقها،  اإل  واأموالهم،  دماءهم،  مني  ع�سموا  فعلوا،  فاإذا 

مكة  القريتني،  بني  الإ�سالم  ن�ساأ  ولقد  الله«.  اإىل  واأمرهم 

واملدينة: بداأ يف مكة، فلما انهـزم فيها هاجر اإىل املدينة، 

حيث انت�رش. وما كان له اأن ينت�رش يف مكة، ومل ينت�رش 

»وتلك الأمثال ن�رشبها للنا�س، وما يعقلها اإل العاملون«.

اإ�شالم املرُ�شلمني واإ�شالم املوؤمنني

ما انت�رش الإ�سالم، واإنا انت�رش الإميان. ولقد جاء القراآن 

مفكر إسالمي وسيايس سوداين )1909ـ ـ 1985(، مؤسس احلزب اجلمهوري )1945( الذي دعا إىل حكم دميقراطي 
اشرتاكي فيدرايل. اعتقل أكرث من مرة وأعدم يف عهد جعفر النمريي بهتمة إثارة الكراهية ضد الدولة والرّدة. من 
مؤلفاته »راسلة الصالة«، »تطوير رشيعة األحوال الشخصية«، »اإلسالم وقضية المرأة« و»الراسلة الثانية 

من اإلسالم«.
الثانية من اإلسالم« )كانون الثاين / يناير 1967( اليت حتتوي أبرز أفكار  ننرش أدناه خمتارات من »الراسلة   
حممود حممد طه واجهتاداته. وقد أثارت من اخلالفات والسجاالت واالهتامات بالرّدة قدر ما أثارت من تأييد 
ومحاسة. وتدّل الفصول األخرى عىل فحوى ما تبّقى من أفكاره وتدور حول »ما ليس أصاًل يف اإلسالم«، حسب 
»األستاذ« طه )حسبما يسّميه أنصاره( وهذا يشمل: اجلهاد، الرّق، عدم الماسواة بني الرجل والمرأة، تعّدد 

الزوجات، الطالق، احلجاب، العزل بني الرجال والناسء.
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اإنزاله  جاء  ما  معنى  يف  والإ�سالم،  الإميان،  بني  مق�سما 

مق�سمًا بني مدين، ومكي. ولكل من املدين واملكي مميزات 

اإميان، واملكي  املدين مرحلة  اإىل كون  فيها  ال�سبب  يرجع 

مرحلة اإ�سالم.

اآمنوا«  الذين  »ياأيها  بلفظ  اخلطاب  فيه  وقع  ما  فكل   

فهو مدين، ما عدا ما كان من اأمر �سورة احلج، وكل ما ورد 

فيه ذكر املنافقني فهو مدين، وكل ما جاء فيه ذكر اجلهاد، 

وبيان اجلهاد، فهو مدين، هذا اإىل جملة �سوابط اأخرى.

فيها  ذكرت  �سورة  كل  اأن  �سوابطه  فمن  املكي  واأما   

اأولها حروف التهجي  �سجدة فهي مكية، وكل �سورة يف 

فاإنهما  عمران،  واآل  البقرة،  �سورتي  �سوى  مكية،  فهي 

النا�س«  »ياأيها  بلفظ  اخلطاب  فيه  وقع  ما  وكل  مدنيتان، 

و�سورة  الن�ساء،  �سورة  �سوى  مكي،  فاإنه  اآدم«  بني  »يا  اأو 

البقرة، فاإنهما مدنيتان وقد ا�ستهلت اأولهما بقوله تعاىل 

النا�س  »ياأيها  اأخراهما  ويف  ربكم«  اتقوا  النا�س  »ياأيها 

اعبدوا ربكم« وال�سواذ عن ال�سوابط، بني املكي واملدين، 

اإنا �سببها التداخل بني الإميان والإ�سالم، فاإنه، كما ذكرنا، 

كل موؤمن م�سلم يف مرتبة البداية، ولي�س م�سلمًا يف مرتبة 

النهاية، وكل م�سلم موؤمن، ولن ينفك.

مكان  اختالف  لي�س  واملدين  املكي  بني  والختالف   

النزول، ول اختالف زمن النزول، واإنا هو اختالف م�ستوى 

وياأيها  معينة.  باأمة  اآمنوا خا�سة  الذين  فياأيها  املخاطبني. 

النا�س فيها �سمول لكل النا�س. فاإذا اعتربت قوله تعاىل 

عنتم،  ما  عليه  عزيز  اأنف�سكم،  من  ر�سول  جاءكم  »لقد 

تعاىل  وقوله  ــ  رحيم«  روؤوف  باملوؤمنني  عليكم،  حري�س 

»اإن الله بالنا�س لروؤوف رحيم« واأدركت فرقًا، فاعلم اأنه 

الفرق بني املوؤمن وامل�سلم، وهو م�ستوى كل من اخلطابني. 

وورد خطاب املنافقني يف املدينة، ومل يرد يف مكة، مع اأن 

زمن النزول يف مكة ثالث ع�رشة �سنة، ويف املدينة ع�رش 

واإنا  منافقون.  مبكة  يكن  لأنه مل  وذلك  يقل،  اأو  �سنوات، 

كان النا�س اإما موؤمنني، اأو م�رشكني، وما ذلك اإل لأن العنف 

مل يكن من اأ�ساليب الدعوة بل كانت اآيات الإ�سماح هي 

باحلكمة  ربك  �سبيل  اإىل  »ادع  يومئذ،  الوقت  �ساحبة 

واملوعظة احل�سنة، وجادلهم بالتي هي اأح�سن، اإن ربك هو 

اأعلم مبن �سّل عن �سبيله، وهو اأعلم باملهتدين« واأخواتها، 

وهن كرث.

اآيات  ون�سخت  املدينة،  اإىل  الهجرة  متّت  وحني   

الإ�سماح، وانتقل حكم الوقت اإىل اآية ال�سيف، ونظائرها، 

حيث  امل�رشكني  فاقتلوا  احلرم  الأ�سهر  ان�سلخ  »فاإذا 

كل  لهم  واقعـدوا  واح�رشوهم،  وخذوهم،  وجدمتوهم 

مر�سـد، فاإن تابوا، واأقامـوا ال�سالة، واآتـوا الزكاة فخلـوا 

ميدان  الله غفور رحيم«. ودخل اخلوف يف  اإن  �سبيـلهم، 

ت اأمرًا واأعلنت 
ّ
الدعوة، وا�سطرت نفو�س اإىل التقية، اأ�رش

غريه، ودخل بذلك النفاق بني النا�س.

وكون ذكر اجلهاد، وبيان اجلهاد، من �سوابط الآيات   

املدنية، ل يحتاج اإىل تعليل.

واأما كون املكية من �سوابطها ذكر ال�سجدة، فذلك لأن   

ال�سجدة اأقرب اإىل الإ�سالم منها اإىل الإميان. ويف حديث 

املع�سوم: »اأقـرب ما يكـون العبـد لربه وهـو �ساجد«، ويف 

القـراآن الكرمي »ا�سجد واقرتب« وفيه �رش عظيم من اأ�رشار 

ال�سلوك اإىل منازل العبودية.

باب  وهذا  التهجي،  بحروف  ال�سَور  تفتتح  اأن  ومنها   

عظيم، وفيه �رش القراآن كله، واحلديث عنه ل يت�سع له هذا 

املقام، واإنا نكتفي منه مبا نحن ب�سدده من بيان الفرق بني 

ر�سالتي الإ�سالم.

الرسالة الثانية
الر�سالة الثانية هي الإ�سالم، وقد اأجملها املع�سوم اإجمال، 

املتداخلة  الت�ساريع  يف  اإل  التف�سيل  حقها  يف  يقع  ومل 

بني الر�سالة الأوىل وبينها، كت�ساريع العبادات، وكت�ساريع 

واأمتمت  دينكم،  لكم  اأكملت  »اليوم  تعاىل  قال  احلدود، 

عليكم نعمتي، ور�سيت لكم الإ�سالم دينًا« هذا اليوم يوم 

عرفة، من حجة الوداع، يف ال�سنة الثامنة من الهجرة، وقد 

القراآن.  من  نزل  ما  اآخر  الآية هي  وهذه  يوم جمعة.  كان 

وهي قّمة ر�سالت ال�سماء.

االإ�شالم ال ميكن اأن يكمل

وهو اإنا ر�سي لنا الإ�سالم دينا لرن�ساه، فاإن اأمرًا ل يبداأ 

»ثم  تعاىل  قال  نحن.  طرفنا  من  يبداأ  ل  هـو،  طرفه  من 

قوله  اأن  النا�س  من  كثري  ظن  وقد  ليتوبوا«.  عليهم  تاب 

تعاىل »اليوم اأكملت لكم دينكم« تعني اأن الإ�سالم كمل 

االختــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف بين المكي والمدني ليس 
اختــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف مكان النزول، وال اختالف 
زمن النزول، وإنما هو اختالف مستوى المخاطبين. فيأيها الذين 
آمنوا خاصة بأمة معينة. ويأيها الناس فيها شمول لكل الناس.
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يومئذ. وهوؤلء، حني  اإىل قمة كماله  وانتهى  النا�س،  عند 

ما  للنا�س  لتبنّي  الذكر  اإليك  »واأنزلنا  تعاىل  قوله  يقراأون 

اإليهم« يعتقدون اأن تبيني القراآن قد مّت، ولي�س هناك  نزل 

اأمر هو اأبعد من ال�سواب من هذا الراأي. فالقراآن مل يبنّي 

منه بالت�رشيع، وبالتف�سري، اإل الطرف الذي ينا�سب الوقت 

الذي جرى فيه التبيني، وينا�سب طاقة النا�س. والقراآن ل 

ميكن اأن يتم تبيينه. والإ�سالم، كذلك، ل ميكن اأن يكمل. 

الله  عند  الدين  »اإن  �رشمدي.  �سري  م�سماره  فال�سري يف 

الإ�سالم« و»عند«، هنا، لي�ست ظرف زمان، ول هي ظرف 

مكان، واإنا هي خارج الزمان، واملكان. فال�سري بالقراآن يف 

بذلك مل  اإطالقه. وهو  الله يف  اإىل  �سري  الإ�سالم  م�سمار 

، واإنا مّت اإنزاله بني دّفتي امل�سحف. مت 
ّ
 تبيينه، ولن يتم

ّ
يتم

اإنزاله، ومل يتم تبيينه.

من  و»نزل«  »اأنزلنا«  بني  الفرق  يفهم  ههنا  ومن   

اإليهم،  نزل  ما  للنا�س  ن 
ّ
لتبيـ الذكر  اإليك  »واأنزلنا  الآية 

ولعّلهم يتفّكرون«. فاإّن الفهـم العام، عنـد العلماء، اأنهما 

مرتادفتـان، وما هما بـذاك. و»ما« يف جملة »ما نزل اإليهم« 

ل تعود اإىل الذكر، واإنا تعود اإىل جزء من الذكر، ين�سب 

عليه الأمر بالتبيني، وهو ما يخ�س الر�سالة الأوىل. اإل ما 

يكون متداخاًل بينها وبني الر�سالة الثانية.

مثاين. ويف  نزل  قد  القراآن  اأن  هنا  نذكر  اأن  ويح�سن   

ذلك يقول تعاىل »الله نزل اأح�سن احلديث كتابًا مت�سابهًا، 

تلني  ثم  ربهم،  يخ�سون  الذين  جلود  منه  تق�سعر  مثاين، 

يهدي  الله  هدى  ذلك  الله،  ذكر  اإىل  وقلوبهم  جلودهم، 

ومعنى  هاد«  من  له  فما  الله  ي�سلل  ومن  ي�ساء،  من  به 

وبني  واأعاله،  اأ�سفله  بني  ال�سبه  قرينة  قائمة  »مت�سابهًا« 

وجهه وقفاه، وبني ظاهره وباطنه.

ومعنى »مثاين« اأنـه ذو معنيني. معنى بعيد عند الرب،   

ومعنى قريب تنّزل للعبد. والقراآن كله مثان. كل اآية منه، 

وال�رش  كلمة.  كل  من  حرف  وكل  بل  فيه،  كلمة  وكل 

العبد.  به  الرب خماطب  اأنه حديث �سادر من  يف ذلك 

وال�سبه الذي فيه هو ال�سبه الذي قام بني الرب والعبد، 

 عنه املع�سوم بقوله »اإن الله خلق اآدم على �سورته« 
ّ

وعرب

 عنه تبارك وتعاىل »ياأيها النا�س اّتقوا ربكم الذي 
ّ

وعرب

خلقكم من نف�س واحدة« وتلك النف�س الواحدة اإنا هي 

نف�سه، تبارك وتعاىل.

 
ّ

فكلمة الإ�سالم، مثاًل، لها معنى قريب هو الذي عرب  

عنه القراآن بقوله تعاىل »قالت الأعراب اآمنا، قل مل توؤمنوا، 

ولكن قولوا اأ�سلمنا، وملا يدخل الإميان يف قلوبكم«. وهذا 

هو الذي �سّميناه الإ�سالم الأول وقلنا اإنه ل عربة به عند 

الله. ولالإ�سالم معنى بعيد، وهو مركوز عند الله، حيث ل 

حيث. وهو مبعناه البعيد قد اأ�سار اإليه �سبحانه وتعاىل حني 

قال »ياأيها الذين اآمنوا اّتقوا الله حق تقاته، ول متوتّن اإّل 

اإل  تقاته  الله حق  يّتقي  ل  اأنه  ومعلوم  م�سلمون«.  واأنتم 

املعارج، يف  الله ذي  اإىل  معراج  نهج  ثم،  من  وهو،  الله، 

مقام عزه، بالعبودية، والتذلل، وال�ست�سالم. والعبـودية ل 

تتناهى. فهي كالربوبية متامًا. والعبودية املطلقة لله تقت�سي 

العلم املطلق بالله. وهذا ل يكون اّل لله عز وجل »قل ل 

اإّل الله« فالغيب  يعلم من يف ال�سموات والأر�س الغيب 

هنا يعني الله. فكاأّنه قال، ل يعلم الله اإل الله، ولقد حتدثنا 

ل  ممّا  احلرية،  هي  العبودية  اأن  كيف  ال�سالة  ر�سالة  يف 

�سبيل اإىل اإعادته هنا. فلريجع اإليه.

االأّمة املرُ�شِلمة مل تظهر بعد

بف�سل  العبودية  مقام  اإىل  معراج  نهج  كان  اإنا  والإ�سالم 

الت�سليك هو  القراآن. وهو كتابه امل�سلك يف مراقيه. وهذا 

اأنزل القراآن، واإىل ذلك الإ�سارة بقوله تعاىل  ما من اأجله 

اإنا  وهو  مذكر«.  من  فهل  للذكر،  القراآن  نا 
ّ

ي�رش »ولقد 

يذكرنا بالعبودية التي اأقررنا على اأنف�سنا بها، ثم ن�سيناها، 

وذلك حيث قال تعاىل عنا »واإذ اأخذ ربك من بني اآدم، من 

يتهم، واأ�سهدهم على اأنف�سهم، األ�ست بربكم 
ّ
ظهورهم، ذر

؟ قالوا بلى! �سهدنا، اأن تقولوا يوم القيامة اإنا كنا عن هذا 

غافلني / اأو تقولوا، اإنا اأ�رشك اآباوؤنا من قبل، وكنا ذرية من 

بعدهم، اأفتهلكنا مبا فعل املبطلون / وكذلك نف�سل الآيات، 

بالعبودية  الله  اإىل  يرجعون  لعّلهم  يرجعون«،  ولعلهم 

وال�ست�سالم بالإ�سالم.

»قلنا  الله،  اإىل  ال�سلوك  منهاج  هو  القراآن  كان  وملّا   

تبع  فمن  هدى  مّني  ياأتيّنكم  فاإما  جميعًا،  منها  اهبطوا 

هداي فال خوف عليهم ول هم يحزنون«، والقراآن هو هذا 

الهدى، فقد اأ�سبح اأوله عند الله، واآخره عندنا. فاإن نحن 

الذي  الفردو�س  ا�سرتجعنا  مدارجه  يف  ال�سلوك  اأح�سّنا 

قال  الإطالق.  يف  املراقي  وارتقينا  اآدم،  بخطيئة  فقدناه 

تعاىل عن القراآن »اأ ل م / ذلك الكتاب ل ريب فيه، هدى 

أنه ذو معنيين: معنى بعيد عند الرب، معنـــــــــــــــــــــــى »مثاني« 
ومعنى قريب تنزّل للعبد. والقرآن كله مثان. كل آيــــــــــــــــــــــــة 
منه، وكل كلمة فيه، بل وكل حرف من كل كلمـــــــــــــــــــــــــــــة.



بدايات  �لعدد 13 | �ستاء 1802016



بدايات  �لعدد 13 | �ستاء 1812016



بدايات  �لعدد 13 | �ستاء 1822016

املتقني  »اإن  بالقراآن  املهتدين  املّتقني  وقال عن  للمّتقني«. 

مقتدر«.  مليك  عند  �سدق،  مقعد  يف  ونهر،  جّنات،  يف 

وهذه درجات: اأّولها اجلنات، ثم النهر، ثم مقعد ال�سـدق 

ثم عند مليك مقتـدر، وذلك »عنـد ل عنـد« و»حيث ل 

حيث«. وهذه الدرجات تتفاوت من اجلنات احل�سية، وهي 

الفردو�س املفقود باخلطيئة، اإىل املطلق يف اإطالقه، واإىل 

كان  لو  »قل  ي�ستنفد.  ل  فهو  القراآن،  يهدي  اأولئك  كل 

البحر مدادًا لكلمات ربي لنفد البحر قبل اأن تنفد كلمات 

ربي، ولو جئنا مبثله مَددًا«. ومن اأجل هذا فاإنه باطل، زعم 

باأن  ذلك  تبيينه.  ي�ستق�سى  اأن  ميكن  القراآن  اأن  زعم  من 

القراآن هو ذات الله. وهذه الذات تنزلت، مبح�س الف�سل، 

تنزلته  يف  القراآن  فكانت  ليعرفوها،  العباد  مدارك  اإىل 

الفرقان  منزلة  ويف  والفرقان.  والقراآن،  الذكر،  املختلفة: 

هذه  وا�ستعملت  العربية،  التعبري  قوالب  يف  ان�سّب  هذه 

القوالب اأبلغ ا�ستعمال لت�سري اإىل منزلتي القراآن، والذكر. 

لنتمّكن  العربية  التعبري  قوالب  يف  ان�سّب  اإّنا  والقراآن 

نحن من الفهم عن الله. قال تعاىل يف ذلك: »اإّنا جعلناه 

الآية،  هذه  طت 
ّ
ور ولقد  تعقلون«.  لعّلكم  عربيًا  قراآنًا 

فظنـوا  اخلطاأ،  يف  امل�سلمني  علماء  من  كثريًا  واأخواتها 

اأن ي�ستق�سى فهمه من  اأنه ميكن  اأن القراآن عـربي مبعنى 

ولقد  بذاك،  هو  وما  اأ�ساليبها،  معرفة  ومن  العربية،  اللغة 

حتّدثنا عن ذلك عند حديثنا عن ال�سور املفتتحة باأحرف 

التهجي، فلرياجع هناك.

وملا كان الإ�سالم بهذا ال�سموق، فاإنه مل يتفق لأّمة من   

الأمم اإىل اليوم. والأّمة امل�سلمة مل تظهر بعد. وهي مرجّوة 

ظهورها  يوم  و�سيكون  الب�رشية.  اأيام  مقبل  يف  الظهور 

يوم احلج الأكرب، وهو اليوم الذي يتم فيه حتقيق اخلطاب 

الرحماين بقوله تعاىل: »اليوم اأكملت لكم دينكم، واأمتمت 

عليكم نعمتي، ور�سيت لكم الإ�سالم دينًا«.

ولقد كان حممد يومئذ طليعة امل�سلمني املقبلني، وهو   

اأّمة املوؤمنني، من امل�ستقبل، فهو مل يكن  كاأنا جاء لأّمته، 

�سالتي،  اإن  »قل  بينهم  الوحيد  امل�سلم  كان  فقد  منهم، 

ون�سكي، وحمياي، ومماتي، لله رب العاملني ل �رشيك له، 

وبذلك اأمرت، واأنا اأول امل�سلمني«. ولقد كان اأبوبكر، وهو 

ثاين اثنني، طليعة املوؤمنني. وكان بينه وبني النبي اأمد بعيد. 

الب�رشية،  اأيام  مقتبل  يف  يجيئون  الذين  امل�سلمني،  واإىل 

اأ�سار حديث املع�سوم، حني قال: »وا�سوقاه لإخواين الذين 

ر�سول  يا  اإخوانك  »اأول�سنا  اأبوبكر  فقال  بعد!«  ياأتوا  ملّا 

»وا�سوقاه  ثانية:  قال  ثم  اأ�سحابي!«  اأنتم  »بل  قال  الله؟« 

»اأول�سنا  بكر  اأبو  فقال  بعد!«  ياأتوا  ملّا  الذين  لإخواين 

اإخوانك يا ر�سول الله؟« قال »بل اأنتم اأ�سحابي!« ثم قال 

ثالثة: »وا�سوقاه لإخواين الذين ملّا ياأتوا بعد!« قالوا »من 

اإخوانك يا ر�سول الله؟« قال »قوم يجيئون يف اآخر الزمان، 

للعامل منهم اأجر �سبعني منكم« قالوا »منا اأم منهم؟« قال 

اخلري  على  جتدون  »لأنكم  قال  »ملاذا؟«  قالوا  منكم«  »بل 

اأعوانًا ول يجدون على اخلري اأعوانا«.

امل�شاواة ال�شيا�شية: الدميقراطية

بني  الطويل  النزاع  ثمرة  هي  ال�سرتاكية  اأّن  …كما 
»العندهم واملاعندهم« يف ال�سعيد املادي، فاإن الدميقراطية 

واملاعندهم« يف  »العندهم  بني  ال�رشاع  نتيجة  اأي�سًا  هي 

ال�سعيد ال�سيا�سي، وهي تبتغي اأن يكون النا�س �رشكاء يف 

ال�سلطة، كما هم �رشكاء يف خريات الأر�س. والدميقراطية 

�سنو ال�سرتاكية. وهما معًا ميّثالن جناحي املجتمع. فكما 

اأن الطائر ل ي�ستقّل يف الهواء على جناح واحد، فكذلك 

املجتمع، ل ي�ستقّل بغري جناحني من دميقراطية وا�سرتاكية. 

لأن  ذلك  ال�سرتاكية،  قبل  الدميقراطية  ظهرت  ولقد 

اإليه  حتتاج  مما  اأكرث  جماعي  وعي  اإىل  حتتاج  ال�سرتاكية 

الدميقراطية التي قد تقوم يف بدايتها على قلة من املثقفني. 

الراأ�سمالية  اإىل  لها،  كمقدمة  حتتاج،  ال�سرتاكية  اإّن   
ّ
ثم

النامية الغنية. وهي اأي�سًا وليدة الآلة، فلم يكن من املمكن 

اأن تتقّدمها. ومل جتئ الآلة اإل موؤخرا. هذا احلديث يعني 

البدائية،  ال�ساذجة،  ال�سرتاكية  اأّما  العلمية.  ال�سرتاكية 

فاإن ن�ساأتها بعيدة يف التاريخ.

ولدت الدميقراطية يف بالد الإغريق، ويف اأثينا بالذات.   

كّل  وكانت  ثقافة.  الإغريق  مدن  اأرقى  اأثينا  كانت  وقـد 

مدينة من تلك املدن حكومة قائمة بذاتها. وملّا كانت الدول 

ال�سهل  املدن �سغرية فقد كان من  متّثلها  التي  الإغريقية 

على ال�سعب اأن ميار�س احلكم مبا�رشة عن طريق اجتماع 

اأفراده، وكانت دميقراطيتهم بذلك الدميقراطية املبا�رشة التي 

ل حتتاج اإىل جمل�س نيابي، ول اإىل جمل�س تنفيذي، على 

النحو الذي عرف موؤخرًا، وهي مل تكن تقوم على موظفني 

ما  وكثريا  عام.  ينتخبون كل  املوظفون  كان  واإّنا  دائمني، 

كان النتخاب يجري بالقرتاع، وكان اأهل اأثينا يعتقدون 

حّق  العاّمة،  ال�سوؤون  و�سيا�سة  مناق�سة،  ال�سرتاك يف  اأن 

الن�ساء  يعتربون  يكونوا  عليه، »مل  وواجب  مواطن،  لكّل 

والعبيد من املواطنني«. )…(

الفرد غاية

وتتطّور  تنمو  اأثينا  اأيام  من  الدميقراطية  اأخذت  ولقد 
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تنبع  ولكّنها  العامل،  اأرجاء  خمتلف  يف  ذلك  يف  وتتباين 

نها بو�سوح كنهج 
ّ
اأن تبي يف كّل مكان من مبادئ حتاول 

بكرامة  يعرتف  للحياة  نهج  احلياة.  مناهج  من  وفّذ  ز 
ّ
متمي

الإن�سانية  ال�سوؤون  ت�رشيف  يقيم  اأن  ويحاول  الإن�سان، 

ال�سعب. ولقد و�سلت مرحلة  العدل، واحلّق، وقبول  وفق 

تلخي�س  ميكن  مبادئ  اإىل  احلديثة  الدميقراطية  تطوير 

اأهّمها يف ما يلي:

١  العرتاف بامل�ساواة الأ�سا�سية بني النا�س.

٢  قيمة الفرد فوق قيمة الدولة.

٣  احلكومة خادمة ال�سعب.

٤  حكم القانون.

٥  ال�سرت�ساد بالعقل، والتجربة، واخلربة.

٦  حكم الأغلبية، مع تقدي�س حقوق الأقّلية.

٧  الإجراءات اأو الو�سائل الدميقراطية ت�ستخدم 

لتحقيق الغايات يف الدولة الدميقراطية.

غاية  الدميقراطية  الأجهزة  ول  الإجراءات  فلي�ست   

لي�ست  وراءها.  غاية  اإىل  و�سيلة  هي  واإّنا  ذاتها،  يف 

تنفيذية،  وهيئة  ت�رشيعية،  هيئة  لنا  تكون  اأن  الدميقراطية 

اأولئك و�سائل لتحقيق كرامة  وهيئة ق�سائية، واإنا جميع 

واإنا  اأ�سلوب حكم فح�سب،  لي�ست  الدميقراطية  الن�سان. 

الب�رشي فيه غاية، وكل ما عداه  الفرد  هي منهاج حياة، 

الكرامة  الدميقراطي  اأ�سلوب احلكم  اإليه، ول يجد  و�سيلة 

التي يجدها عند النا�س اإل من كونه اأمثل اأ�سلوب لتحقيق 

كرامة الإن�سان.

ويف النهج الدميقراطي احلا�رش خطاأ هو اأقل من اخلطاأ   

طت فيه ال�سيوعية املارك�سية بكثري، لكّننا رغم 
ّ
الذي تور

ذلك لن ن�سرت�سل يف ا�ستق�سائه هنا واإنا نرتكه اإىل حينه 

يف �سفر »الإ�سالم دميقراطي ا�سرتاكي«.

واإنا جتيء كرامة الإن�سان من كونه اأقدر الأحياء على   

الدميقراطية من كونها،  واإنا جتيء كرامة  التعلم والرتقي، 

الفـر�س  اإتاحة  على  الأ�ساليب  اأقدر  للحكم،  كاأ�سلوب 

لالإن�سان ليبلغ منازل كرامته و�رشفه، واإنا يتعلم الإن�سان 

ففي  للتعليم.  املثلى  الطريقة  هي  وتلك  اأخطائه،  من 

الديكتاتورية متنع احلكومة الفرد من اأن يجرب، اأو يعمل 

واخللقي،  والعاطفي  الفكري  نوه  تعطل  وبذلك  بنف�سه، 

لأن كل اأولئك اإنا يتوقف نوه على ممار�سة العمل، وحتمل 

م�سوؤولية اخلطاأ يف القول، ويف العمل، ثم التعلم من اخلطاأ. 

وعلى العك�س من الديكتاتورية، جند اأن الدميقراطية قائمة 

على احلق يف ارتكاب الأخطاء، وهذا لي�س معناه الرغبة 

يف اخلطاأ من اأجل اخلطاأ، واإنا العرتاف باأن احلرية توجب 

لالإن�سان  ميكن  ول  للعمل.  املختلفة  ال�سبل  بني  الختيار 

واأن  يختار،  كيف  يتعلم  اأن  دون  دميقراطيًا حقا  يكون  اأن 

با�ستمرار، خطاأ  ي�سحح،  واأن  ذلك،  الختيار يف  يح�سن 

واقع  ويف  الفينة.  بعد  الفينة  منه  يبدو  الذي  الختيار 

الأمر فاإن ال�سلوك جميعه، وممار�سة احلرية برّمتها، اإنا هي 

�سل�سلة من الت�رشف الفردي يف الختيار والتنفيذ. اأو قل 

يف حرية الفكر، وحرية القول، وحرية العمل. على �رشط 

واحد هو اأّن الإن�سان يتحّمل نتيجة خطئه يف القول، ويف 

العمل، وفق قانون د�ستوري.

التعريف  هذا  قّمة  ويف  اخلطاأ.  حّق  هي  فالدميقراطية   

جاء حديث املع�سوم »اإن مل تخطئوا وت�ستغفروا ف�سياأتي 

الله بقوم يخطئون وي�ستغفرون فيغفر لهم«.

»ل�شَت عليهم مبرُ�شيطر«

ومن كرامة الإن�سان عند الله اأّن احلرية الفردية مل يجعل 

ا، حتى ولو كان هذا الو�سي هو النبي على 
ّ
عليها و�سي

ذلك  يف  تعاىل  قال  فقد  �سجاياه.  وكمال  خلقه  رفعة 

ل�ست عليهم مب�سيطر«، واملعنيون  اأنت مذّكر/  اإنا  »فذّكر 

وعكفوا  الله،  عبادة  رف�سوا  الذين  امل�رشكون،  هم  هنا 

بالقرابني،  اإليها  بون 
ّ
ويتقر يعبدونها،  الأ�سنام،  على 

واملنهي عن ال�سيطرة عليهم هو الر�سول حممد، الذي مل 

ًا يف الأر�س، والذي قال تعاىل عنه »واإنك لعلى 
ّ
ُيـرد علو

هو  رجل  هناك  لي�س  اأنه  ناأخذ  هذا  ومن  عظيم«.  خلق 

من الكمال بحيث يوؤمتن على حريات الآخرين. واأّن ثمن 

احلرية الفردية هو دوام ال�سهر الفردي عليها. ويف احلق 

اأ�سا�سي يقابله واجب هو ح�سن  اأن احلرية الفردية حّق 

قا�رشًا  املوؤمنني  وملّا كان جمتمع  ممار�ستها.  الت�رشف يف 

الختيار  يف  الفردية  احلرية  ممار�سة  اإىل  الرتفاع  عن 

لتحّمل  عّدهم 
ُ
لي عليهم  ًا 

ّ
و�سي النبي  جعل  فقد  والعمل 

و�سايته  اأثناء  وهو  املطلقة،  الفردية  احلرية  م�سوؤولية 

 على اإعطائهم حق اخلطاأ، كلما و�سعه ذلك، 
ّ
عليهم ي�رش

من غري اأن ي�سّق عليهم اأو يعنتهم. فهو بذلك اإنا يعّدهم 

وي�ستح�سد  عودهم،  يقوى  حني  الدميقراطية  ملمار�سة 

عقلهم. وبذلك اأمر الله حني قال »فبما رحمة من الله لنت 

الديمقراطيــــــــــــــــــــــة ليست أسلوب حكم فحسب، وإنما 
هي منهاج حياة، الفرد البشري فيه غاية، وكل ما عداه وسيلة إليه.
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حولك،  من  وا  لنف�سّ القلب  غليظ  فظا  كنت  ولو  لهم، 

فاإذا  الأمر،  يف  و�ساورهم  لهم،  وا�ستغفر  عنهم،  فاعف 

عزمت فتوكل على الله، اإّن الله يحب املتوكلني«.

وهذه اآية ال�سورى، وال�سورى، حيث وردت، �سواء يف   

لربهم،  ا�ستجابوا  »والذين  تعاىل  قوله  اأو يف  الآية،  هذه 

رزقناهم  ومما  بينهم،  �سورى  هم 
ُ
واأمر ال�سالة،  واأقاموا 

ينفقون« فلي�ست اآيـة دميقراطية، واإنا هي اآية تنزلت من 

اآية الدميقراطية لتعّد النا�س لي�ستاأهلوا الدميقراطية، حني 

فرع،  هي  واإنا  اأ�ساًل،  لي�ست  فال�سورى  اأوانها.  يجيء 

وهي لي�ست دميقراطية، واإنا هي حكم الفرد الر�سيد الذي 

يعّد الأّمة لت�سبح دميقراطية. والأ�سل يف الدميقراطية اآيتا 

»فذّكر اإنا اأنت مذكر / ل�سَت عليهم مب�سيِطر«.

لي�ست  املقادير  ذات  الزكاة  القدر،  هذا  وبنف�س   

اأموالهم  من  »خذ  واآيتها  راأ�سمالية.  هي  واإنا  ا�سرتاكية، 

�سدقة تطّهرهم، وتزّكيهم بها، و�سّل عليهم، اإن �سالتك 

�سكن لهم«. لي�ست اأ�ساًل، واإنا هي فرع. والغر�س وراءها 

حني  ا�سرتاكيني،  ليكونوا  وماّديًا  نف�سيًا،  النا�س  اإعداد 

يجيء اأوان ال�سرتاكية. والآية الأ�سل، التي تنّزلت منها 

اآية الزكاة ذات املقادير، هي قوله تعاىل: »ي�ساألونك ماذا 

ينفقون قل العفو« ولقد اأ�سلفنا الإ�سارة اإىل ذلك.

من  الرتفاع  على  تقوم  الثانية  الر�سالة  كانت  وملّا   

الآيات الفرعية اإىل الآيات التي هي اأ�سل، والتي جرى 

طاقة  وملالءمة  الزمان،  ملالب�سة  الفروع  اإىل  التنّزل  منها 

املجتمع، املادية، والب�رشية، فقد وجب الرتفاع بالت�رشيع، 

وذلك بتطويره ليقوم على اآيات الأ�سول، وكذلك يدخل 

الطريق  وينفتح  الدميقراطية.  وعهد  ال�سرتاكية،  عهد 

اإىل حتقيق احلرية الفردية املطلقة باملمار�سة يف م�ستوى 

امل�سلمني.  �رشيعة  هي  وهذه  املعاملة.  وم�ستوى  العبادة، 

اأ�سبحت  وقد  بعد،  تاأت  ملّا  التي  امل�سلمة  الأّمة  �رشيعة 

ميّهدوا  اأن  القراآن  اأهل  فعلى  ملجيئها.  تتهياأ  الأر�س 

ًا، وهذا ما من 
ّ

طريقهم، واأن يجعلوا جميئهم ممكنًا، ومي�رش

اأجله ُكتب هذا الكتاب.

امل�شاواة االقت�شادية: اال�شرتاكية

خريات  يف  �رشكاء  النا�س  يكون  اأن  تعني  ال�سرتاكية 

فاإنها �سنو  بداأ املجتمع،  اأن  بداأت منذ  الأر�س، وهي قـد 

هي  امللكية،  يف  ممثلة  الراأ�سمالية،  وكانت  الراأ�سمالية. 

النظام الذي ن�ساأ عليه املجتمع، ولقد تطّورت الراأ�سمالية 

تطورت  وكذلك  احلا�رش،  العلمي  معناها  و�سلت  اأن  اإىل 

الراأ�سمالية  اأبطاأ من تطور  واإنا كان تطورها  ال�سرتاكية، 

ميكن  ول  لها،  طبيعية  مقدمة  تعترب  الراأ�سمالية  لأن 

لال�سرتاكية اأن ت�سبق الراأ�سمالية. ثم اإن ال�سرتاكية نتيجة 

اأن  حني  يف  ال�سعيف،  حق  يرعى  الذي  القانون  حكم 

الراأ�سمالية نتيجة قانون الغابة الذي يعطي احلق لالأقوياء، 

الغابة مرحلة  قانون  فاإن  الن�ساأة،  ويتقا�ساه لهم، وبطبيعة 

�سابقة ملرحلة قانون العدل، واملرحمة.

يف  البدائية  جرثومتها  يف  ال�سرتاكية  ظهرت  ولقد   

�سورة احَل�َسد، اأو الغبطة التي تعتمل يف �سدر »املاعندهم 

�سد العندهم«. فقد كان حم�سودًا الذي يوفق اإىل �سالح 

حجري ميتاز باخلفة، والقوة، واحلّدة. والذي يوّفق اإىل كهف 

ة، 
ّ
ح�سني، وف�سيح، والذي يوّفق اإىل زوجة جميلة، وحُمب

ومطيعة، وقوية، وهكذا. ولقد دفع هذا احل�سد اإىل ال�رشاع 

التاريخي بني »املاعندهم والعندهم«. ول يزال هذا ال�رشاع 

 امل�ساواة املطلقة بني النا�س 
ّ
حمتدما، ولن ينفك، حتى تتم

يف خريات الأر�س.

وقبل اأن تظهر ال�سرتاكية العلمية نتيجة لهذا ال�رشاع   

الطويل املرير كانت ال�سرتاكية يف مرحلتها البدائية، وهذه 

تعني امل�ساركة يف اخلريات التي ل ت�سيق باأحد، ول يقع 

عليها احلوز. ولقد عرّب املع�سوم عن هذه حني قال »النا�س 

احلديث  هذا  ويف  والنار«.  والكالأ  املاء  ثالثة:  يف  �رشكاء 

اإ�سارة ر�سينة اإىل وجوب ال�سرتاكية بني النا�س حني ميكن 

اأن تفي�س اخلريات با�ستغالل املوارد الطبيعية وال�سناعية.

موؤخرًا،  العلمي  الطور  يف  ال�سرتاكية  دخلت  واإنا   

يف  واأ�سبحت  النا�س،  اهتمام  على  وا�ستحوذت  وبرزت، 

يعنونها،  ل  والذين  يعنونها،  الذين  يّدعيها  هذه  اأيامنا 

وذلك لفرط تعّلق ال�سعوب بها.

من روبرت اأوين اإىل كارل مارك�س

ا�ستخدام  ع�رش  التا�سع  القرن  اأوائل  يف  بداأ  ولقد 

له  ما  كل  يف  و»ال�سيوعية«  »ال�سرتاكية«  ا�سطالَحي 

�سلة بفكرة امللكية العامة للعقار. وقد ا�ستخدم ا�سطالح 

 ،١٨٢٠ عام  حوايل  يف  اإنكلرتا  يف  »ال�سرتاكية« 

ثري،  �سانع  وهو  اأوين،  روبرت  بوا�سطة  مرة،  ولأول 

الشـــــــــــــــــــــــــــــــورى ليست أصاًل، وإنما هي فرع، وهي 
ليست ديمقراطية، وإنما هي حكم الفرد الرشيد الذي يعدّ األمة 
لتصبح ديمقراطية. واألصل في الديمقراطيـــــــــــــــــــــــــــة 
آيتا »فذكر إنما أنت مذكر / لسَت عليهم بمسيطــــــــــــــــــر«.
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يوؤمن  كان  ولقد  احلديثة.  ال�سرتاكية  موؤ�س�س  ويعترب 

باإمكان حتقيق التح�سني الجتماعي عن طريق الو�سائل 

ة، التي جتنب 
ّ
الختيارية، والد�ستورية الوئيدة، وامل�ستقر

ال�سعوب ال�رشور التي ت�سري يف ركاب التغيريات الثورية 

العنيفة، وبخا�سة �سيئة الإعداد منها.

معناها  كلمة لتينية  من  م�ستّقة  »ال�سيوعية«  وكلمة   

»عام« اأو »مملوك للجميع«. ولقد ا�ستخدمت يف اأول الأمر 

ال�رشية  الثورية  اجلمعيات  بوا�سطة   ١٨٣٥ عام  حوايل 

الو�سطى  الطبقة  قلب  اإىل  ترمي  كانت  التي  الفرن�سية 

اقت�ساد  اإن�ساء  بهدف  فرن�سا،  ال�سيطرة على  ثم  بالعنف، 

يكون فيه جميع املتاع املنتج مملوكًا لل�سعب، وتكون فيه 

طبقة العمال هي العن�رش احلاكم.

يدر�س  واأخذ  ال�سورة،  يف  مارك�س  كارل  ودخل   

النظريات،  اأ�سا�س  على  اأفكاره  ر 
ّ
ويطو وير�سد 

ولقد  املختلفة،  وال�سيوعية  ال�سرتاكية،  والتطبيقات 

ل ا�سطالح »ال�سيوعية«، فاختاره لي�سف به اأفكاره،  ف�سّ

املجتمع  تغيري  بفكرة  مرتبطًا  كان  ال�سطالح  هذا  لأّن 

بالعنف. وكان مارك�س يقيم مذهبه على اأربعة مبادئ:

ـ جمرى التاريخ تتحّكم فيه القوى القت�سادية.

ـ التاريخ ما هو اإل �ِسجّل حلرب الطبقات.

اإّل اأداة ت�ستخدمها طبقة يف ا�سطهاد  ـ احلكومة ما هي 

طبقة اأخرى.

اأي  لتحقيق  الوحيدتان  الو�سيلتان  هما  والقوة  العنف  ـ 

تغيري اأ�سا�سي يف املجتمع.

منذ  مارك�س،  ظل  بها،  ووفاءً  املبادئ،  هذه  وعلى   

ال�سرتاكية،  التجارب  باإحلاح  يهاجم  الأوىل،  كتاباته 

غري  باأنها  وي�سفها  اأوين،  روبرت  يرعاها  كان  كالتي 

وا�سح يف  التاريخ، كما هو  واقعية، لأن  علمية، وغري 

تغيريًا  واأّن  قا�سية،  علمية  قوانني  على  �سار  قد  راأيه، 

ميكن  ل  والعنف  ة 
ّ
القو طريق  بغري  جوهريًا  اجتماعيًا 

من  وغريه  اأوين  باعتقاد  �سخر  فقد  ولهذا   .
ّ
يتم اأن 

طريق  عن  اجتماعي  اإ�سالح  باإمكان  ال�سرتاكيني 

ر الوئيد. وكان ي�سمي عملهم 
ّ
الزمالة، والتعاون، والتطو

بينها  بالتفريق  كثريًا   
ّ
ويهتم »املثلى«  ال�سرتاكية  هذا 

اأو  »العلمية«  ال�سرتاكية  يه 
ّ
وي�سم هو،  مذهبه  وبني 

ال�سرتاكية  عن  نتحدث  عندما  ونحن  »ال�سيوعية«. 

نريد  ل  اإليه،  ندعو  فيما  ال�سيوعية،  عن  اأو  العلمية، 

مذهب مارك�س هذا، بل اإّنا لنعلم اأّن ا�سرتاكية مارك�س 

، لي�س 
ّ
لي�ست علمية، واإنا هي متورطة يف خطاأ اأ�سا�سي

هذا املقام مقام اخلو�س فيه، واإّنا �سنخو�س يف تبيانه 

الذي  ا�سرتاكي«  دميقراطي  »الإ�سالم  عن  الكتابة  عند 

�سي�سدر عما قريب اإن �ساء الله.

احلّد االأدنى جلميع املواطنني

اثنتني،  دعامتني  على  تقوم  عندنا،  ة، 
ّ
العلمي فال�سرتاكية 

م�سادر  من  الإنتاج،  زيادة  اأولهما  واحد:  اآن  ويف 

واحليوان.  وال�سناعة،  والزراعة،  املعدن،  وهي  الإنتاج، 

وذلك با�ستخدام الآلة، والعلم، وبتجويد اخلربة الإدارية، 

والفنية. وثانيتهما عدالة التوزيع، وهي تعني، يف مرحلة 

الأفراد،  لدخول  اأعلى  حّد  هناك  يكون  اأن  ال�سرتاكية، 

جلميع  مكفوًل  الأدنى  احلد  يكون  اأن  على  اأدنى.  وحّد 

والعاجزون  والعجائز،  الأطفال،  ذلك  يف  مبا  املواطنني، 

املواطن  ليعي�س  كافيًا  يكون  اأن  وعلى  الإنتاج،  عن 

واأّما  الب�رشية.  كرامته  عليه  حتفظ  معي�سة  م�ستواه  يف 

من  اأكرب  يكون  اأّل  فيه  في�سرتط  للدخول  الأعلى  احلّد 

عليا  طبقة  يخلق  ل  حتى  كثرية  باأ�سعاف  الأدنى  احلّد 

ت�ستنكف اأن تتزاوج مع الطبقة ذات الدخول الدنيا. ومن 

الإنتاج،  ملكية م�سادر  الإنتاج وَجب حترمي  زيادة  اأجل 

وو�سائل الإنتاج، على الفرد الواحد، اأو الأفراد القالئل 

�رشكة  اأو  اإنتاج،  �رشكة  كانت  �سواء  �رشكة،  �سورة  يف 

توزيع. ول يحّل للمواطن اأن ميلك، ملكًا فرديًا، اإّل املنزل، 

واحلديقة حوله، والأثاث داخله، وال�سيارة، وما اإىل ذلك 

مما ل يتعّدى اإىل ا�ستخدام مواطن ا�ستخدامًا ي�ستغّل فيه 

عرقه لزيادة دخل مواطن اآخر. وامللكية الفردية، حتى يف 

قة، يجب اأّل تكون ملكية عني لالأ�سياء 
ّ
هذه احلدود ال�سي

اململوكة، واإّنا هي ملكية ارتفاق بها، وتظّل عينها مملوكة 

لله ثم للجماعة باأ�رشها.

الإنتاج اجتهت  الإنتاج من م�سادر  زاد  اإّنه كلما   
ّ
ثم  

وذلك  الفوارق،  وتقريب  الإتقان،  اإىل  التوزيع  عدالة 

برفع احلّد الأدنى، وبرفع احلد الأعلى، على ال�سواء. لكّن 

رفع احلد الأدنى يكون ن�سبيًا اأكرب من رفع احلد الأعلى، 

وذلك بغية حتقيق امل�ساواة املطلقة. وعند حتقيق امل�ساواة 

تتحّقق  الإنتاج،  وفرة  بف�سل  ثم  الله،  بف�سل  املطلقة 

ال�سيوعية، وهي تعني �سيوع خريات الأر�س بني النا�س. 

االشــــــــــــــــــــــــــتراكية العلمية عندنا تقوم على دعامتين 
اثنتيـــــــــــــــــن أوالهما زيادة اإلنتاج وثانيتهما عدالة التوزيع.
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مقدار.  اختالف  ال�سرتاكية  عن  تختلف  اإّنا  فال�سيوعية 

 نحو ال�سيوعية.
ّ
فكاأّن ال�سرتاكية اإّنا هي طور مرحلي

حيـن  قّمتها  يف  ال�سيوعيَة  املع�سوُم  عا�س  ولقـد   

كانت �رشيعتـه يف م�ستـوى اآية الزكاة الكربى »ي�ساألونك 

عن  يزيد  مبا  العفو   
ّ

ف�رش ولقد  العفو«  قل  ينفقون  ماذا 

م�ستوى  يف  الأ�سعريني  عن  وحديثه  احلا�رشة.  احلاجة 

ال�سيوعية، وذلك حني قال »كان الأ�سعريون اإذا اأملقوا، 

اأو كانوا على �سفر، فر�سوا ثوبًا، فو�سعوا عليه ما عندهم 

وهم  منهم  اأنا  قوم  اأولئك  بال�سوية،  فاقت�سموه  زاد،  من 

مّني«. وهذا هو فهم الأّمة امل�سلمة التي ملّا جتئ بعد. ولقد 

روا 
ّ
اأدرك هذا الفهم اأ�سحاُبنا ال�سوفية وذلك حني ت�سو

اأنزلها  كمائدة  خريات،  من  عليها  وما  الأر�س،  جميع 

امل�سافر،  بزاد  اأن يرتفقوا منها  واأمرهم  الله على عباده، 

ويوا�سلوا �سريهم اإليه. فهذه الأر�س، مثلها عندهم مثل 

املائدة، و�سعت لالآكلني، وعليها اللحم، واخلبز، واخل�رش، 

واحللوى، وجل�س اإليها ع�رشة رجال، فاإّن كّل ما عليها 

الفردية  امللكية  لك  تقع  ول  بينهم،  ال�سيوع  على  هو 

لقطعة حلم منها، اإّل حني حتتويها اأ�سابعك، وتبداأ رحلتها 

اإىل فمك.

ال�شيوعية يحّققها االإ�شالم

الذي  لله  اجلّنة »وقالوا احلمد  القراآن عن  وحني يحّدثنا 

حيث  اجلنة  من  اأ 
ّ
نتبو الأر�س،  واأورثنا  وعده،  �سَدقنا 

ن�ساء، فِنعم اأجر العاملني« اإنا عنى اأي�سًا النموذج امل�سّغر 

للجّنة الكربى، الذي يتحّقق يف هذه الأر�س التي نعي�س 

ملئت  كما  عدًل  الأر�س  »متالأ  حني  وذلك  اليوم  عليها 

داعب  ما  وهو  الكرمي.  النبوي  التعبري  حّد  على  جورا« 

خيال مارك�س و�سّل الطريق اإليه كّل ال�سالل، ولن يبلغه 

اإّل امل�سلمون الذين ملّا ياأتوا بعد. وحني ياأتون �سيتحّقق 

املّتقني يف جّنات  »اإّن  يف الأر�س طرف من قوله تعاىل 

�سدورهم  يف  ما  ونزعنا  اآمنني.  ب�سالم  ادخلوها  وعيون. 

هم فيها ن�سب 
ّ

من غّل، اإخوانًا على �رشر متقابلني. ل مي�س

جني«. وهذا الطرف هو ال�سيوعية التي 
َ
وما هم منها مبخر

ت�رشق  ويومئذ  امل�سلمني،  اأّمة  مبجيء  الإ�سالم  يحّققها 

 نعمة الله على �سّكانها، ويحّل 
ّ
الأر�س بنور ربها، وتتم

ة.
ّ
يف ربوعها ال�سالم، وتنت�رش املَحب

5- امل�شاواة االجتماعية: حمو الطبقات والفوارق

امل�ساواة  وتعترب  حتقيقًا،  امل�ساويات  اأ�سعب  هذه 

القت�سادية، وامل�ساواة ال�سيا�سية مقّدمة لها، وهي تتويج 

لهما، وخال�سة، وقّمة. وهي مل تتحقق لالإن�سانية اإىل يوم 

النا�س هذا، ولن تتحقـق يف امل�ستقبل اإّل باجلهد ال�ساّق، 

كالطبيعي  هو  ما  وتغيري  لت�سحيح،  والتعليم،  والرتبية، 

املدنية يف  اإنتاج  اأرقى  بذلك  وهي  الإن�ساين.  امل�سلك  يف 

جميع الع�سور. اإذ املدنية اإن هي اإّل حماولة تبعد الإن�سان 

اأعلى  م�ستوى  اإىل  وتقوده  الدنيئة،  احليوانية  نزعاته  عن 

العنف،  قانون  ــ  الغابة  قانون  ي�ستبدل  حيث  اخللق،  من 

ــ  واملرحمة  واحلق،  العدل،  بقانون  ــ  بالقوة  وال�سيطرة 

فيدخل بذلك التح�سني يف نوع العالقات الب�رشية، فيحّل 

واحلرية  ال�ستغالل،  حمّل  والعدالة  القوة،  حمّل  الر�سا 

حمّل  القوي،  بالعقل  املت�سامية  والعاطفة  الكبت،  حمّل 

العاطفة النا�سبة. )…(

�شد الفوارق والتمييز

 مو�سوع امل�ساواة الجتماعية هو الفرد الب�رشي، كما كان 

الأمر يف �ساأن امل�ساواة القت�سادية، وامل�ساواة ال�سيا�سية. 

فاإّن الفرد الب�رشي، كما �سبقت الإ�سارة اإىل ذلك مرات، هو 

. هو غاية و�سيلتها الإ�سالم 
ّ
الغاية وراء كل �سعي جماعي

الإطالق.  على  املنهجية  الو�سائل  اأعظم  وهما  والقراآن، 

الإن�سانية  اأنتجته  ما  اأعلى  وهو  املجتمع،  اأي�سًا  وو�سيلته 

من  الب�رَشي،  الفرد  هو  غاية  هو  الذي  والفرد  اليوم.  اإىل 

اأّل  يجب  فاإّنه  اأحمق.  كان  واإن  حتى  ب�رَشي.  هو  حيث 

اأّل  اأجل ذلك وجب  �سواه. ومن  اإىل �سيء  يجعل و�سيلة 

اأو  العن�رش،  اأو  املولد،  اء 
ّ
جر من  فوارق  الأفراد  بني  تقوم 

قال  والأنوثة.  الذكورة  من  اجلن�س  اأو  العقيدة،  اأو  اللون، 

تعاىل يف ذلك: »يا اأيها النا�س اإّنا خلقناكم من ذكر واأنثى، 

الله  عند  اأكرمكم  اإّن  لتعارفوا،  وقبائل  �سعوبًا  وجعلناكم 

اأتقاكم، اإّن الله عليم خبري«، وقوله »اإّن اأكرمكم عند الله 

اأتقاكم« يعني اإنا تكون الكرامة بالعلم واخللق. فاإّن التقوى 

علم وعمل مبقت�سى العلم، واإىل ذلك الإ�سارة بقوله تعاىل 

»خبري«  العلم.  اإىل  اإ�سارة  »عليم«  خبري«.  عليم  الله  »اإّن 

لآدم  »النا�س  املع�سوم  وقال  بالعلم.  الت�رشف  اإىل  اإ�سارة 

واآدم من تراب، اإّن اأكرمكم عند الله اأتقاكم«.

حين يحدّثنا القرآن عن الجنة إنما عنى أيضــــــــــــــــــــــــــًا 
النموذج المصغر للجنة الكبرى الذي يتحقـــــــــــــــــــــــــــــق 
فــــــــــــــــي هذه األرض التي نعيش عليها اليوم وذلك حين.
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وحمو  ال�سعيف،  �سد  الجتماعي  التمييز  وعدم   

الأفراد  بني  الغابة  قانون  على  قامت  التي  الفوارق 

والطبقات هو عمل التمدين الأكيد، فاإذا وجدت جمتمعًا 

وجدت  واإذا  ة، 
ّ
مرعي وكرامة  حمفوظ،  حّق  فيه  لل�سعفاء 

ولالأطفال  وت�رشيف،  وحرمة،  حرية،  فيه  للن�ساء  جمتمعًا 

ة، 
ّ
فيه حقوق، وله بهم عناية، وعليهم رحمة، ولهم فيه حمب

فاعلم اأنه جمتمع متمّدن، ومتح�رّش.

يزال  ول   ،
َ
تعّلم وفيها  الأول،  املجتمع  هي  والأ�رشة   

النظيف،  الجتماعي  وال�سلوك  النظام،  الفرد  يتعّلم، 

ال�سلطة، والتعاطف، والت�سامح،  القانون، وتوقري  واحرتام 

تربية  على  الفائقة  مقدرتها  لالأ�رشة  تزال  ول  واملحبة. 

حياتهم  يف  الأثر،  بعيدة  تكون  التي  الرتبية  الأفراد 

ال�سغري، ويف جمتمعهم  وحياتهم يف جمتمعهم  الفردية، 

وهي  الأّم،  الأ�رشة  وعماد  اإليهما،  يربزون  حني  الكبري، 

فاإّن  الأ�سف  �سديد  مع  ولكن  ال�سغرية،  اململكة  ملكة 

فاإنها  اليوم.  اإىل  الب�رشية  لالأ�رشة  يّتفق  مل  بها  العرتاف 

يف  دورها  يزال،  ول  وكان،  م�سطهدة.  تزال،  ول  كانت، 

بيتها دور اخلادمة. ولهذا الو�سع �ُسود العواقب على تن�سئة 

الأطفال، مما يرتك عميق الأثر يف حياة املجتمع برّمته ويف 

جميع م�ستوياته.

ري
ّ
التعليم م�شار تطو

ولقد اأ�سلفنا القول يف هذا الكتاب عن اأمر امل�ساواة املطلقة 

بني الرجال والن�ساء مما ل نحتاج اإىل اإعادته يف هذا املو�سع، 

ولكن ل بد من الإ�سارة اإىل اأّن اأمر امل�ساواة الجتماعية 

من  فيه  بد  ل  بل  للتطّور.  طبيعي  وكاأمر  عفوًا،  يجيء  ل 

التخطيط، والتطوير الذكي للمجتمع، ذلك باأنه يحتاج اإىل 

تعليم، ويحتاج اإىل تربية. والتعليم غري الرتبية، فاإّن غر�س 

مفيدًا  جتعله  التي  املهنية  اخلربة  الفرد  اإك�ساب  التعليم 

للمجتمع يف امليدان الذي خلق وهو م�ستعّد له مبا ركز يف 

فطرته من موهبة. وهو �رشوري لي�سّلح الأفراد بالقدرات 

العلمية، والفنية، والإدارية، والتكنولوجية، لتنمية ح�سارة 

جمتمعهم، وللت�سامي بها يف مراقي الكفاءة والكفاية. ويف 

أنّ المرأة حين تعدّ لتكون أما بأن تعَلم كل مــــــــــــــــــــــــــا 
يؤهلها لهذه الوظيفة الحيوية المتشعبة ال تقــــــــــــــــــــــــلّ 
خــــــــــــــــدمتها للمجتمع في نظر المجتمع عن خدمة أخيها.
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التعليم يقع التخ�س�س، ويقع التمييز، وي�سود الجتاه اإىل 

بني  التمييز  يقع  فيه  ــ  املجتمع  حاجة  لإجناب  التخطيط 

والرجال  الرجال،  بني  التمييز  ويقع  والن�ساء،  الرجال، 

اإّنا يرمي اإىل تنمية، وتغذية املوهبة عند  اأي�سًا، ذلك باأنه 

الذي خلق  امليدان  كل موهوب، حتى يخدم جمتمعه يف 

وهو م�ستعد له ا�ستعدادًا فطريًا، بيد اأّن هذا التمييز الذي 

يحمل  ل  املدنية  املجتمع  الإعداد خلدمة  ميادين  يقع يف 

معه اأّي امتياز اجتماعي ترتفع به، تلقائيًا، مكانة فرد فوق 

فرد اآخر. ويف هـذه النظرة، التي تّتجه اإىل اإعداد املواطنني 

املراأة  قيمة  املوّجه،  التعليم  برامج  بوا�سطة  مهنيًا  اإعدادًا 

اأّن  غري قيمة الرجل، ولكنها قيمة م�ساوية لقيمته. مبعنى 

باأن تعلَّم كل ما يوؤهلها لهذه  اأّمًا،  املراأة، حني تعّد لتكون 

للمجتمع، يف  تقّل خدمتها  املت�سّعبة، ل  احليوية  الوظيفة 

نظر املجتمع، عن خدمة اأخيها الذي يعّد ليكون مهند�سًا، 

عًا. ولي�س لإعداد الأمومة ال�ساحلة حّد 
ّ
اأو طبيبًا، اأو م�رش

كفاءتها  زادت  كّلما  علمت  كّلما  الفتاة  فاإّن  عنده،  تقف 

املجتمع  م�سلحة  اأجل  ومن  نف�سها.  الأمومة  ميدان  يف 

وهو  وبالعقل،  باليد  يتقنه  عماًل  فرد  كل  يعلم  اأن  يجب 

تن�سج  ل  الإن�سان  لأّن  نف�سه،  الفرد  م�سلحة  من  كذلك 

مه اخللقية، اإّل اإذا كان يحب العمل 
َ
مه الفكرية، ول قي

َ
قي

الرتّقي  باأّن  ذلك  ح�سنًا،  اإتقانًا  منه  طرفا  ويتقن  اليدوي، 

تعاىل يف  قال  العلم.  مبقت�سى  اإنا هو علم، وعمل  جميعه 

ذلك »اإليه ي�سعد الَكلم الطيب، والعمل ال�سالح يرفعه«. 

كل هذه امل�سائل تدخل يف غر�س التعليم.

الرتبية حترير للمواهب

واأّما غـر�س الرتبية فهو حترير املواهب الطبيعية: العقل، 

والقلب، من اأ�رْش الأوهام، والأباطيل. فب�سالمة القلب من 

الفكر،  حياة  تتحقق  الأوهام،  من  الفكر  و�سفاء  اخلوف، 

الرتبية.  مهمة  وهي  كل حي.  غاية  وهي  ال�سعور،  وحياة 

وللرتبية وظائف كثرية هي يف جملتها نقل الإن�سان من 

ال�ستيحا�س اإىل ال�ستينا�س، حيث ت�سبح عاداته جميعها 

وي�رشب  اإن�سانية،  بطريقة  ياأكل  فهو  ومهذبة.  اإن�سانية، 

بطريقة اإن�سانية، وينام، ويجل�س، ويتحدث، ويت�رشف يف 

ومهذبة،  اإن�سانية  بطريقة  واخلا�سة،  العامة  �سوؤونه،  جميع 

ول  ال�سمع،  يوؤذي  ما  منه  يبدر  ول  مباذله،  يعر�س  فال 

الب�رش، ول العقل، ول القلب. وهو ل يب�سق يف الأماكن 

العامة النظيفة، ول يتبول، ول يتغوط، يف الأماكن العامة. 

ول يرمي الأو�ساخ، والقاذورات، يف الأماكن النظيفة على 

اأن  الطاقة،  بجهد  يحاول،  العموم،  على  وهو،  الطرقات. 

يرتك كل �سيء على �سورة اأح�سن من التي وجده عليها.

يف  الرتبية  الرتبية.  اأولئك  لكل  يعّده  اأن  ويجب   

املدار�س، ويف النوادي، ويف الأماكن العامة، حيث يجري 

التثقيف، والتعليم، لل�سعب، كل حني، وبغري انقطاع، وبكل 

و�سائل الإعالم التي ت�ستطيع الدولة اأن توفرها، من اإذاعة، 

وتلفزيون، و�سينما، وم�رشح، و�سحافة، وكتب، وجمالت، 

الفنون  لأنواع  املختلفة،  الت�سجيل  واأنواع  وحما�رشات، 

املختلفة، حيث توّجه الدولة كل اإمكانات املجتمع لإجناب 

ال�سليم.  النهج الرتبوي  النا�سجني، وذلك بتوّخي  الأفراد 

فاإن م�ساكل املجتمعات كون اأغلبية الأفراد اإما مراهقني، 

يقوون  الذين  النا�سجون  الأفراد  فيها  ويقّل  اأطفاًل.  اأو 

على مواجهة احلقيقة، )والأطفال يتابعون مبداأ اللهو، وهو 

ورغباته،  باأهوائه  مدفوعًا  يت�رشف  الإن�سان  يجعل  مبداأ 

ويحاول اأن يحقق اأية رغبة عند ظهورها، دون اأن يوازن 

بني رغبة واأخرى وينّفذها، ويقرتن اجلري وراء هذا اللهو 

الأمل،  اأو  الف�سل،  ي�سبب  قد  ما  بتجنب  املبا�رش  الوقتي 

التمييز  يف  الف�سل  من  ين�ساأ  كهذا  وم�سلك  الإنكار،  اأو 

املدى.  معقول طويل  اأ�سا�س  على  املتنازعة  الرغبات  بني 

وغالبًا ما يحّل التمّني حمّل ما هو حمتمل اأو مرغوب فيه( 

ولي�س هناك خمرج اإل عن طريق الرتبية.

التخ�س�س،  فيها  يقع  ل  التعليم،  بخالف  والرتبية،   

اأ�سا�سي  حق  هي  واإنا  والن�ساء،  الرجال  بني  التمييز  ول 

لكل فرد ب�رشي، وهي ت�سمل حتى الأطفال، ول حتّد اإل 

بطاقاتهم على التلقي، والإدراك، والتنفيذ.

الأفراد  ت�سع  اأن  هي  الرتبية  يف  الذهبية  والقاعدة   

حتمل  على  الو�سائل،  بكل  ُتعينهم،  واأن  امل�سوؤولية  اأمام 

الأفراد  اإجناب  هو  الرتبية  غر�س  باأن  ذلك  امل�سوؤولية، 

النا�سجني. هو اإجناب الرجال، من الأطفال، ومن املراهقني، 

الذين تعّج بهم املجتمعات عجيجًا. والفارق بني الأطفال 

واملراهقني، وبني الرجال هو اأن الرجال يت�رشفون بحرية، 

ويتحّملون م�سوؤولية ت�رشفهم، بينما الأطفال واملراهقون 

يرتكون الت�رشف خوف امل�سوؤولية، اأو يت�رشفون ويحاولون 

الهروب، حتت الظالم، من م�سوؤولية ت�رشفهم.

القاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة الذهبية في التربية هي أن 
تضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع األفراد أمام المسؤولية وأن 
ُتعينهم، بكل الوسائل، على تحمل المسؤوليــــــــــــــــــــــــــة.
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قصة حوار لم يتم

مقابلة معه ضمن  »الكرمل«  أن جتري جملة  أدونيس  درويش عىل  اقرتح حممود  باريس،  العام 1990، يف  يف 
المقابلة،  جيري  أن  احدًا  يفّضل  كان  إذا  أدونيس  العرب. وأسل حممود  الشعراء  مع  المقابالت  من  سلسلة 
فاختارين أنا. وكنت حيهنا يف عداد أرسة حترير »الكرمل«. ترددُت أول األمر، عىل اعتباري لست اشعرًا وال 
ناقدًا أدبيًا بأي معىن احرتايف. لكين فكرت أنه إذا كان أدونيس قد اختارين فهو حيدس أننا سوف جنري مقابلة 
سجالية غنية متعددة المواضيع وناجحة. أقول سجالية ألنه كان دومًا يدعوين »صديقي اللدود« لكرثة ما بيننا 

من خالفات عقيدية وسياسية وأدبية. وافقت مهتّيبًا.
قلت ألدونيس نلتقي عىل كأس عرق. نضع مسّجلة بيننا ثم ننطلق. قال: موافق وستكون المقابلة مبناسبة   

عيد ميالدي السّتني وأختم بعدها اعطاء مقابالت صحافية.
لم يكن شعر أدونيس وال آراؤه بغريبة عيّن منذ أيام الدراسة الثانوية. مع ذلك، أعطيتين مهلة ال بأس هبا   
كرب من أعمال عيل أمحد سعيد الشعرية، وكرثة من مقابالت ودرااست له  لإلعداد، قرأُت خاللها القسم األ

وعنه يف الصحف. ووضعت بضع عرشات من األسئلة عىل أن تضاف إلهيا اسئلة ثانوية خالل المقابلة.
ولما حان وقت المقابلة أبلغين أدونيس، وكان موظفًا يف »األونيسكو« حيهنا، أنه يفّضل قراءة األسئلة أواًل   

ثم نتوسع بواسطة احلوار الشفهي.
سّلمته قامئة األسئلة ولما قرأها هاتفين قائاًل إنه يفّضل اإلجابة عهنا خّطيًا. بعد أيام استدعاين وسّلمين   
إجاباته المكتوبة، ولست متأكدًا ما إذا سّلمين إياها أو تركها عند سكرترية يف المكتب. المهم أّن المقابلة 

الشفوية لم حتصل.
قرأت األجوبة وفوجئت بالترّسع والسلبية يف األجوبة، وقد اختتم المقابلة بنص يتاسءل فيه لماذا صديقي   

ظلمين / وهامجين، وفهيا حترّس ولوم عىل الصديق الذي هو أنا.
أيقنت أن األسئلة قد بدت له سلبية بل مستفّزة، وأن المقابلة لم تكن ناجحة. سّلمت المخطوطة، وكانت   
خبط اليد، لمحمود مع المالحظة أين أعترب المقابلة فاشلة وال تليق بأدونيس، وتركت له حرية القرار بالنسبة إىل 
النرش. يف اليوم التايل هاتفين حممود ليبلغين أّن أدونيس اتصل به طالبًا اسرتداد المقابلة واالمتناع عن نرشها. 

وأردف حممود: آمل أن تكون لديك نسخة عن المقابلة للذكرى.
لم خيطر يف بايل أن أنسخ المقابلة بالمرة. وهكذا ضاعت أجوبة أدونيس عىل تلك المقابلة اليت لم تتم. ما   

بقي مهنا األسئلة، وقد رّقنهتا عىل كومبيوتري ذي األحرف العربية.
وقعُت عىل األسئلة منذ فرتة. قلت لنفيس لماذا ال أنرشها يف »بدايات« ألستطلع آراء القراء عن مدى   

جديهتا ومالءمهتا لشخص أدونيس وشعره وأفكاره.
ال يقترص األمر عىل ذلك، نرش أسئلة المقابلة اليت لم حتصل مبثابة جتديد العرض عىل أدونيس لكي جييب   

عهنا، مع االستعداد طبعًا لنرش أجوبته، دون أدىن تدّخل، عىل صفحات المجلة.
فواز طرابليس
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.١

يطرحون عليك ال�سوؤال من اأنت؟ فتجيبهم عادة »اأنا هو 

كان يل  لو  نف�سي.  اأبحث عن  »اأنا  تقول يل:  وقد  اأنا«. 

جواب عن هذا ال�سوؤال ملا كتبت ال�سعر«. لي�س يهمني 

اإىل  ترى  كيف  اأكرث  يهمني  نف�سك:  ف 
ّ
تعر كيف  كثريًا 

على  واأنت  الآن  والفكرية  ال�سعرية  وجتربتك  حياتك 

عتبة ال�سّتني.

.٢

هّدام  اأنك  الوحيدة  اأيديولوجيتك  اأن  ترّدد  ما  كثريًا 

واملعرفة.  الأيديولوجيا  حول  لنتفاهم  الأيديولوجيات. 

هل املعرفة جَتلٍّ اأم هي �رشاع دائم �سد اأفكار منقو�سة، 

العارف  نظر  وجهة  حمدودية  �سد  قة، 
َ
م�سب اأفكار 

)وم�ساحله يف احلجب(؟

والأيديولوجيات  القومي  الفكر  �سقوط  تعلن   

ال�سادرة عن فكر النه�سة. ومع ذلك فاأنت تنت�سب اإىل 

اإىل  الطويل  انت�سابك  خالل  من  وتلك  هذا  اإ�سكاليات 

هنا  اأحتدث  ل�ست  الجتماعي.  القومي  ال�سوري  احلزب 

املذكور  احلزب  روؤية  يف  اأحتدث  املبا�رشة.  ال�سيا�سة  يف 

اإىل التاريخ والثقافة وعن ح�سورهما العميق يف نتاجك: 

اإ�سكالية  الإ�سالمية،  قبل  احل�سارات  اإىل  النت�ساب 

الهوية القومية )تتذّكر �سوؤال اأنطون �سعادة: »من نحن؟«(، 

النخبوية )نخبة »عاملة« تنقل الوعي والعلم واملعرفة اإىل 

كنبع  الزعيم  فكرة  متخّلف(،  تقليدي،  جاهل،  »�سعب« 

للمعرفة )النبوءة(، اإلخ.

هل اأنت متاأكد اأنك اأجريت ت�سفية ح�ساب مع هذه   

اإذا   – ح�ساب  ت�سفية  لنا  جُتري  اأن  لك  وهل  التجربة؟ 

كنت اأجريت ت�سفية ح�ساب – مع هذا اللون من الفكر 

القومي والأيديولوجية النه�سوية؟

 .٣

انتقالك من �سورية اإىل لبنان. مل يكن لبنان جمرد منفى 

لك. يف حياتك مرحلة لبنانية. ملاذا ومتى اأخذت اجلن�سية؟ 

اأقبل النقالب ال�سوري القومي اأم بعده؟ هل تن�رّشت؟

 .٤

مواكبتك لل�سبعينيات. كيف ترى اإىل العالقة بني الأحداث 

ت مبنطقتنا وبني �ِسعرك؟
ّ
الكربى التي مر

.٥

اإىل  نظرتك  يف  الالتاريخية  النّقاد  بع�س  عليك  ياأخذ 

الرتاث.

- تقول يف »الثابت واملتحّول« اإنك تعالج الإ�سالم مبا هو 

اإدخال املحّددات  بنية فوقية. هل هذا ي�سكل عذرًا لعدم 

الأمر  اأّن يف  اأم  التحليل؟  الجتماعية يف  ــ  القت�سادية 

تك ]اأي النحياز 
ّ
خيارًا فل�سفيًا، نظريًا، ومنهجيًا هو هيغلي

اإىل فل�سفية الفيل�سوف الأملاين هيغل[ التي يتحدث عنها 

الأب نوّيا يف مقدمة الكتاب؟

تنحت  الإ�سالمي   - العربي  التاريخ  اإىل  نظرتك  يف   -

اإىل  يتحّولن  مفهومان  هما  واملتحّول.  الثابت  مفهومني: 

هما  ول  »يثبت«  الثاين  ول  »يتحّول«  الأول  ل  جوهرَين: 

باأ�سلني:  عندك  اجلوهران  هذان  ويرتبط  الأدوار.  يتبادلن 

ال�سلطة دومًا  )املعار�سة(. مل تكن  / علي  )ال�سلطة(  معاوية 

مهمة  العربية  الدولة  بناء  فهل  و»الثبات«.  املحافظة  مركز 

تقليدية جتايف منحى التقّدم؟ ومن جهة ثانية، مل تكن تيارات 

»التحّول« بال�سفاء الذي تريده. ولي�ست كل معار�سة حاملة 

مل�رشوع بناء جمتمع جديد كي تكون حاملة م�رشوع ارتداد 

عن اجلديد. اأجدك تنظر اإىل تيارات »التحّول« نظرة انتقائية 

ُت�سقط فيها احلا�رش على املا�سي:

أسئلة لم جيب عهنا أدونيس
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فكرة  على  تنطوي  اأر�ستقراطيتها،  عن  عدا  الإمامة،   -

احتكار الفرد للمعرفة.

عن جدلية واإن�سانية وثورية ال�سوفية، نعم. لكن ال�سوفية 

تنطوي اأي�سًا على فكرة امل�سيخة الأبوية.

فهي  القرمطية،  يف  الأممية  الإن�سانية  النزعة  عن  اأما   -

اإ�سقاط ملفاهيم معا�رشة على املا�سي. هذا حتى ل نتحدث 

ولية  فكرة  عنها  �سدرت  التي  ال�سلطة  يف  الإمامة  عن 

الفقيه ودكتاتورية الأئمة.

األي�س ما تقوله عن الإ�سالم ينطبق على كل ديانة؟

الأول  ديانة:  كل  ي�ِسمان  الأقل  على  تناق�سان  ثمت   

هو التناق�س بني فكرة امل�ساواة بني اأفراد الأمة )املوؤمنني( 

وبني الالم�ساواة الفعلية )الجتماعية، ال�سلطوية، الثقافية 

الوعد  بني  الثاين:  التناق�س  بينهم(.  واجلن�سية  والعرقية 

باجلّنة، الذي حتمله كل الديانات التوحيدية، وبني ال�سوؤال 

امل�سريي: ملاذا لي�ست اجلّنة على الأر�س؟

.٦

يف لقاء بينك وبني حممد اأركون يف »مواقف« يقرتح اأركون 

العودة اإىل ما ي�سّميه »الن�س الأول« )القراآن( وحتريره من 

»الن�س الثاين« الذي يرى اأنه غدا حجابًا وحاجزًا ثقياًل 

خاّلقًا.  ًا 
ّ
حي يزال  ل  الذي  الأول  الن�س  عن  يبعد  جدًا 

اأو  ال�سلطة  ن�س  هو  اإنا  الثاين  الن�ّس  اأن  على  تتفقان 

ال�سلطة. تثري عندي هذه الدعوة  الن�س الذي تدافع عنه 

عدة اأ�سئلة:

بروت�ستانتية يف  ثورة  اإىل  الدعوة  املق�سود  اإذا كان   -

الإ�سالم تقيم عالقة مبا�رشة بني املوؤمن والن�س املنزل 

�س(، وبالتايل تعطيه – املوؤمن الفرد – املرجعية 
ّ
)املوؤ�ِس

يقال  ل  فلماذا  وتاأويله،  الن�س  تف�سري  عن  املبا�رشة 

ذلك �رشاحة؟

ن�سًا  ثمة  اإن  تقول  التي  الفر�سية  على  توافق  هل   -

املا�سي  يحوي  الن�س،  هذا  كان  ما  كائنًا  زمنيًا،  ل 

وا�ستباقًا  علمًا  وي�سكل  وامل�ستقبل  واحلا�رش 

وا�ست�رشافًا لها جمتمعة؟

د وجود »الن�سو�س الثانية« مبثابة العرتاف 
ّ
- األي�س جمر

اأي  واملكان،  الزمان  يف  حمدود  الأول«  »الن�س  باأن 

العرتاف باأنه لي�س فوق التاريخ بل هو خا�سع له؟

.٧

كثريًا ما تنعى على املثقفني واملفكرين العرب العجز عن 

عن  واآرائهم  فكرهم  يف  يعربون  اإذ  بينهم،  فيما  احلوار 

لية وي�سعي كٌل منهم اإىل فر�س راأيه 
ْ
م�سبقات واأفكار َقب

به يف  تب�رّش  الذي  التفاعل  متار�س  اإلخ. هل  الآخر،  على 

اآراء  من  فكرك  يف  اأنت  تغتني  هل  بالآخرين؟  عالقتك 

اإذا   – اأغناك  كيف  الآخرين؟  مع  حوارك  ومن  الآخرين 

كانوا فعاّل قد اأغنوك – �سائر امل�ساهمني حول الرتاث؟

 .٨

يبدو يل اأّن تعاملك مع الثقافة وال�سيا�سة ي�سري على النمط 

والثقافة  ال�سيا�سة  هما  متقابالن  جوهران  اإياه:  الثنائي 

ف 
ّ
تعر الآخر.  عن  واحدهما  متييز  يف  الوقت  تق�سي 

ما  وكثريًا  بالختالف  لتنادي  ائتالف  اأنها  على  ال�سيا�سة 

تختزل ال�سلطة بالقمع.

الب�رش  وا�سطة  يعتربها  لل�سيا�سة  بتعريف  راأيك  ما   

على  حياتهم  �سياغة  واإعادة  م�سريهم  على  لل�سيطرة 

»الذات«  اإنها  اأي  وم�ساواة؟  وعدالة  حريةً  اأرحب  نحٍو 

و»امل�سيئة« الب�رشية يف اأرقى جتلياتها؟ األي�س يعتمد الأمر 

على كيفية تعريف ال�سيا�سة – وي�سعب على التعريفات 

اأن تتغافل اأن ال�سيا�سة ميدان خ�سب لالختالف – والروؤية 

اىل احلياة التي تلّون النظرة اإىل ال�سيا�سة؟

هنا  ننهج  ما  كثريًا  )وال�سلطة(.  وال�سيا�سة  املثقفون   

الأولوية  عقل(:  �سعيد  اإىل  اأفالطون  من  )ميتّد  قدميًا  نهجا 

يف  الثاين  على  الأول  ة 
ّ
واأحقي ال�سيا�سي  على  للمثقف 

احلكم والقيادة. لعل هذا ميدان العالقة اخل�سبة الغريبة بني 

املعرفة وال�سلطة، وبني احتكار املعرفة واحتكار ال�سلطة. 

على  ا�ستولت  اأن  منذ  املجال  هذا  يف  جديد  بالدنا  يف 

ال�سلطة اأحزاب عقائدية ت�ستمّد �رشعيتها من الدعاء اأنها 

حتمل املعرفة )الوعي، العلم، اإلخ.( اإىل ال�سعب. هل لك من 

جديد تقوله يف هذا املجال؟

.٩

متار�س يف �سعرك حرية عظيمة وتعلن ح�سور الفرد �سد 

لعبته يف  الذي  الكبري  الدور  اإىل  هذا  التابعة.  اجلماعات 

وهو  اأمامه،  خ�سبة  جمالت  وفتح  ال�سعرية  اللغة  تثوير 

على  بعامة.  العربية  اللغة  اإىل  ين�سحب  لأن  قابل  تثوير 

عن  البحث  الفكر،  يف  كما  ال�سعر  يف  �سعيك،  حمور  اأن 

الهوية. ومع ذلك تدعو اإىل الثورة ال�ساملة. تدعو اإىل نقد 

والأكرث جذرية يف  تقدي�سًا  الأكرث  الثالث  البنى  يطاول 

جمتمعاتنا – الدين، ال�سلطة، اجلن�س. تدعو اإىل ا�ستخراج، 

بل ا�ستنطاق »املكبوت واملهّم�س« يف النف�س العربية.

اأو  القومية  الإ�سكالية  هي  الهوية  اإ�سكالية  لكن   



بدايات  �لعدد 13 | �ستاء 1952016

الإ�سكالية الدينية. بل اإّن كل بحث يف الهوية يرّد اإىل 

املا�سي، اإىل البحث عن اأ�سل واإىل الو�سف اأو ال�سعي 

نحو جوهر. يف حني اأن ال�سعي اإىل التغيري ل يكتفي 

الإن�سان  اأّن  من  ينطلق  بل  الهوية،  اإ�سكالية  برف�س 

ذاته،  �سانع  هو  ذاته،  مبدع  هو  الإن�سان   – �سريورة 

كيف  عندك؟  يغلب  الذي  ما  غرام�سي.  قول  ح�سب 

توّفق بني هذين ال�سعيني؟

 .١٠

ملا  �رشط  الدميقراطية  اأن  حقًا  هل  والقمع.  الإبداع 

دون  يحول  القمع  كان  حقًا  هل  الإبداع؟  يه 
ّ
ت�سم

نتاج  من  والفنية  الأدبية  الأعمال  واأعظم  الإبداع 

ع�سور مظلمة؟

 .١١

يف  عنها   
ّ
تزور ثم  بحياء  منها  تقرتب  فكرة  ثمت 

كتاباتك. دعني اأ�سفها بفجاجة. �سادر ال�سعر التعبري 

حديثًا  القدم:  منذ  العرب  عند  الفني  وحتى  الأدبي 

مبدعًا اأكان ]ال�سعر[ اأم اإتباعيًا تقليديًا. األي�س ال�سعر 

ذاته الذي يجب ك�رش احتكاره للتعبري الأدبي والفني 

عندنا؟ تقول اإنك تعمل على جمع ديوان للنرث العربي. 

هل يف هذا اجلهد جواب عن �سوؤايل؟

 .١٢

اأ�سهمت اإ�سهامًا كبريًا يف تعميم اإ�سكالية حول ال�سعر 

هي اإ�سكالية تعريف ال�سعر وتعريف الكتابة الإبداعية. 

 حقًا اأن نبذل كل هذه اجلهود يف البحث عن 
ٌ
هل مهم

تعريف لل�سعر؟

 .١٣

يكون  اأن  ال�سعر  من  تتطلب  كاأنك  ثانية،  جهة  من 

ال�سعر كما ورثناه قد  اإن »مفهوم  تقول  معرفة، علمًا. 

 كّليًا« مل يعد يطرح عليه ال�سوؤال حول معنى هذا 
ّ

تغري

البيت اأو تلك الق�سيدة بل �سار القارئ ي�ساأل: »ماذا 

تطرح علينا هذه الق�سيدة من اأ�سئلة؟«. يعزز من ذلك 

نزعتك النبوية الروؤيوية. ال�سعر مبا هو اعرتاف باملجهول 

باملجهول  اعرتاف  كذلك  هو  الدين  له.  وا�ستك�ساف 

يقول  ح�سبما  للعامل«،  معنى  )»اإعطاء  عنه.  واجلواب 

الدينية  الإ�سكالية  هنا يف  تقع  األ�ست  اإلياد(.  مري�سيا 

ل«؟
ّ
ذاتها التي تنتقد يف »الثابت واملتحو

 .١٤

هل ال�سعر اأبدًا معا�رش؟ حديث؟ ت�ستغرب يف حما�رشة لك 

»كيف اأمكن للنظام القي�رشي الإقطاعي اأن يخلق �سعرًا 

 بكثري من ال�سعر الذي خلقته الثورة ال�سرتاكية« يف 
ّ
اأهم

اأن الأدب  رو�سيا ال�سوفياتية. وتتخذ على ذلك مثاًل من 

ال�سوفياتي اليوم لي�س لديه بو�سكني اأو دو�ستويف�سكي. ثم 

اإنك تقفز ب�سهولة، كما نفعل جميعنا، عن الثقافة الرو�سية 

العدالة(  نحو  ال�سري  يف  بليغ  در�س  )وهي  الثورة  قبل 

اأطلقتها  التي  العظيمة  الثقافية  الثورة  ذلك  من  والأهم 

ثورة اأكتوبر خالل العقد الأول من حياتها. ولكن لنعد اإىل 

بالن�سبة  ذاته  القول  تقول  اأن  ت�ستطيع  املبا�رش:  مو�سوعنا 

لأي �سعر: األ�سَت ت�ستغرب اأن �سك�سبري )الع�رش الإقطاعي 

 بكثري من كل ال�سعر احلديث؟ 
ّ
الربيطاين( خلق �سعرًا اأهم

وماذا عن املقارنة بني كبار �سعراء العربية الآن وبني املتنبي 

مثاًل؟ هذا حتى ل نتحدث عن الإلياذة وال�سعر اجلاهلي! 

هل ال�سعر يتبع تطّور قوى الإنتاج وعالقات الإنتاج؟ اأم 

 معاك�سا؟ هو مارك�س – قد ت�ستغرب – من 
ً
هو ينحو منحى

ال�سعر  التفارق بني عظمة  اإ�سكالية  طرح هذه الإ�سكالية، 

وبني التطور التاريخي.

 .١٥

متار�س وتفكر على م�ستوى »الثقافة العليا«، الثقافة التي 

اجلماهري  ثقافة  ان  احيانا  ظّنك  ويف  املثقفون.  ينتجها 

الدينية.  الثقاقة  اىل  هنا  ت�سري  لعلك  متخلفة«.  »تقليدية 

ولكنك تغفل م�ستوى كامال من عالقة ال�سعب بحياته تتم 

امثال وطقول وعادات  ال�سعبية من  الثقافة  على م�ستوى 

من  مرتاكبة  طبقات  حتوي  ثقافة  وهي  وق�س�س  و�سعر 

الرت�ّسبات تعود ملا قبل الديانات التوحيدية وتنطوي على 

الرّد  و�سائل  وابتكار  الظلم  مقاومة  نواة  هي  �سلبة  نواج 

على حتديات احلياة والنزوع اىل امل�ساواة. هل لك ما تقوله 

يف هذا املو�سوع؟

.١٦

يلفت نظري يف تقدميك لنف�سك يف الغرب خ�سو�سًا اإىل 

الثقافة  دك دون �سائر منتجي 
ّ
تفر  على 

ّ
اأي مدى ت�رش

اأو  ب�سوفكلي�س  عالقتك  اأّن  وترّدد  املعا�رشين  العرب 

عالقة  من  اأعمق  ماياكوف�سكي  اأو  رامبو  اأو  �سك�سبري 

اأن  لك  كان  لو  لكن  باأ�س.  ل  قدمي،  عربي  �ساعر  باأي 

ومعا�رشين  قدامى  من  العربية  ب�سعراء  عالقتك  حتدد 

فماذا تقول؟
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اأ�شئلة اإ�شافية

 �أ 

�ساملة:  قطعية  ال�سائدة  العربية  الثقافة  على  اأحكامك 

وا�ستهالك  الإن�سان  قمع  ثقافة  ال�سلطة«،  اإنتاج  »ثقافة 

قطاع  يف  وتدخل  الإبداع  قطاع  من  تخرج  طاقاته، 

ال�سيا�سة-التجارة. األ جتد ثقافة مقاومة مبدعة لل�سائد؟

 ب 

ال�سعر واللغة: ما العالقة بينهما؟ يقول اأحدهم اأن ال�سعر 

. هي نتاج جماعي. تعي�س 
ّ
يخاطب اللغة. اللغة كائن حي

يف ال�سعب الذي ي�ستخدمها وتتنف�س فيه.

 ج 

ال�سعر واللتزام: ملاياكوف�سكي راأي يقوم على ا�ستخدام 

هي  ال�ساعر  جتربة  ال�سعرية.  للعملية  ال�سناعة  ت�سبيه 

لكنه  النهائي  املنتوج  هي  والق�سيدة  لل�سعر  اخلام  املادة 

اء، اجلمهور، ال�سعب. مثلك 
ّ
ي طلبًا جماعيًا، القر

ّ
منتوج يلب

حمّل  يحّل  ل  لكنه  املجهول،  يف  رحلة  ال�سعر  اإن  يقول 

قابلة  ال�سخ�سية  التجربة  اإىل احلاجة جلعل  النبوة. ي�سل 

لال�ستخدام من قبل قرائه وم�ستمعيه.

 د 

�سد ال�سعر ال�سيا�سي. تكون الق�سايا فيه اأهم من ال�سعر 

تتهمه  دعوية.  و�سيلة  جمرد  اإىل  ال�سعر  يتحّول  ذاته. 

]ال�سعر ال�سيا�سي[ باأنه ياأمتر بالهيئات احلزبية ول ينتج اإل 
�سديدًا؟ حتى  تب�سيطًا  هنا  ط 

ّ
تب�س األ�ست  الرديء.  ال�سعر 

بالق�سايا   كليًا 
ٌ
اإن جيلنا م�ساَدر تتجّنى جتنيًا؟  اإنك  نقول 

لكي  حزبية  اأوامر  اإىل  حاجة  لل�ساعر  لي�س  ال�سيا�سية. 

 بق�سايا )�سعبه(. اأما ال�سعر الرديء فموجود ب�سيا�سة 
ّ
يهتم

وبدون �سيا�سة. تكاد تكون الق�سائد من النمط الأدوني�سي 

احلداثي كوارث �سعرية يف رداءتها اأين منها رداءة الكرثة 

من الأ�سعار ال�سيا�سية. على اأّن ثمت �سعرًا �سيا�سيًا مبدعًا 

حقًا. اأنت نف�سك كتبت �سعرًا �سيا�سيًا، يجب اأن اأقول اإن 

الكثري منه رديء.

 هـ 

اإنه مل يكن على م�ستوى  الفل�سطيني. تقول عنه  ال�سعر 

ج�سد  يف  الفل�سطينية  الق�سية  اأحدثتها  التي  الزلزلة 

املجتمع العربي الذي ف�سحته وف�سحت اهرتاءه ومتّزقه. 

اأكرث  �سيا�سي  وهو  ق 
ّ
�سي الفل�سطيني  الثقايف  امل�رشوع 

منه ح�ساريًا. 

فل�سطيني«؟  »�سعر  باأنه  ال�سعر  هذا  ت�سمية  معنى  ما   

هل اأنت تنتمي اإىل ال�سعر اللبناين اأو ال�سوري مثاًل؟ هل 

كان �سعرك اأنت على م�ستوى الزلزلة؟ هل ت�سّنف �سعر 

اأنه دون م�ستوى الزلزلة التي  حممود دروي�س مثاّل على 

تتحدث عنها؟

 ز 

�سعادة  اأنطون  كتب  فل�سطني،  يف   ١٩٤٨ هزمية  بعد 

»العروبة اأفل�ست!«. األ ترى نف�سك على الطريق ذاته بعد 

هزمية ١٩٦٧؟

 ح 

كتابة.  كونه  على  جوابًا  جمدداً:  وال�سعرية  ال�سعر  يف 

وت�ساوؤًل ومعرفة.

قته احلياة، مّزقه العنف، 
ّ
 ]ال�سعر[ يوالف ما فر

باعدْته امل�سافات.

 لون من ال�سالة: جتديد الأمل، جتديد الثقة 

اإليه  – تبطله النظرة  بالغناء  بالطاقات الب�رشية، �سلته 

على اأنه كتابة.

لة للمكان، دروي�س مثاًل.
ّ
 ا�ستعادة متخي

حا�رش   – الكالم  جرح  واجلرح:  ال�سعر   

ديب  اأبو  كمال  عنه  كتب  كبريًا.  ح�سورًا  �سعرك  يف 

�سفحات جميلة.

 �سيف الكالم: بني خري و�رش: و�سيلة ملقاومة 

ظلم هذا العامل.

اأمامهما.  الدائمة  الده�سة  املجهول/املوت:   

اإن الن�سان فاٍن منذ جلجام�س ...
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من شعر طالل حيدر  206 
»يا ناطرين التلج!«
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كتاب:  اإعداد  من جتربتي يف  املداخلة  هذه  �ساأنطلق يف 

ال�سبيل«،  ة 
ّ
و»جمعي قنبز«  )»دار  وعّديات«  »عّديات 

من  كبرية  جمموعة  ن�رشت  وفيه   ،)٢٠٠٩ بريوت 

جتميعي  جهد  ثمرة  كانت  لالأطفال،  ة 
ّ
ال�سعبي العّديات 

ا�ستغرق العديد من ال�سنوات.

عملي يف هذا الكتاب، ويف جمالت احلكاية ال�سعبية،   

وامل�سموح،  املمنوع  بني  العالقة  م�سكلة  اأمامي  طرح 

خ�سو�سًا اأن الأدب ال�سعبي متفّلت يف طبيعته من كّل 

مات. غري 
ّ
واملحر املمنوعات  يراعي  ول  الرقابة،  اأ�سكال 

اأن عملي الذي يجمع بني امل�ستويني التوثيقي والرتبوي، 

اللغوي وم�ستوياته  التاأّمل يف معنى املمنوع  اإىل  دفعني 

ة.
ّ
واأطره، يف الن�رش والعمل الرتبوي واحلياة اليومي

تعالج ورقتي هذه املمنوعات يف م�ستوياتها الثالثة:   

التعامل  حتّلل   
ّ
ثم املجهول.  من  واخلوف  واحلرام  العيب 

ة واجلندر واملوقع، لت�سل 
ّ
معها بح�سب البيئة الجتماعي

والتعبري  اللغة  م�ستويات  على  البدائل  ا�ستخدام  اإىل 

اجل�سدي والت�سويه اللفظي.

جتربة  من  تنطلق  اأ�سئلة  �ساأطرح  النهاية،  يف   

رف�س  على  القائم  املبدئي  موقفي  رغم  ا�سطراري 

الأدب  مع  التعامل  على  واحلر�س  اللغوية،  املمنوعات 

ًا ومتجددًا ــ اإىل القيام 
ّ
ًا حي

ّ
ال�سعبي ب�سفته كنزًا اجتماعي

ن�رش  عن  امتناعي  خالل  من  �سارمة،  غري  ة 
ّ
ذاتي برقابة 

عدد من العدّيات يف كتابي، لأ�سباب �سّتى. غري اأن �سبب 

انتقال  التعبري، هو  ا�ستخدام هذا  اإذا جاز يل  الأ�سباب، 

الن�ّس ال�سعبي من ال�سفوي اإىل املكتوب واملطبوع.

تتعّلق  حرمات  يفر�سان  والن�رش  الكتابة  اإّن  اإذ   

قابة التي متار�سها 
ّ
بالن�ساب الجتماعي، ولي�س فقط بالر

نوعًا  تفر�س  فالكتابة  العربي.  العامل  يف  ال�سلطات 

ومراعاة  احرتام  ا�سم  عليه  نطلق  ما  ومراعاة  اخلفر  من 

املبداأ،  لهذا  ال�سخ�سي  رف�سي  اإن  الجتماعي.  ال�سلوك 

وخ�سو�سًا  ُيكتب،  اأن  ال�سفوي  حّق  من  باأّن  واقتناعي 

الذي  ال�سعبي،  الأدب  عامل  اإىل  تنتمي  وثيقة  كان  اإذا 

 
ّ
ال�سفوي، فر�س علي الإطار  يت�سّكل يف  ن�ساأ ول يزال 

 اللتزام 
ّ
م�ساألة اأخرى هي امل�سوؤولية الرتبوّية، التي علي

ب�رشوطها. وهذه م�ساألة حتتاج اإىل درا�سة م�ستقّلة، واإىل 

اأو  املوّجه لالأطفال واملرّبني،  الوثيقة والن�ّس  التمييز بني 

حتتاج اإىل وعي ت�ساحمي، يقبل ب�رشوط اللعبة كما هي، 

وي�سع جانبًا جميع العتبارات مل�سلحة احلقيقة.

بداأت عالقتي بالعدّيات مع دخويل يف جتربة الأمومة.   

واإيقاعات  كالم  اإىل  حاجة  يف  الولدة  حديث  فالطفل 

خالل  من  معه  العالقة  ن�سج  على  الأم  ت�ساعد  ق�سرية، 

اللغة. فا�ستعنت بذاكرتي، وبعدّيات طفولتي. لكن الذاكرة 

اإىل  ة 
ّ
الأهلي احلرب  تها 

ّ
ا�سطر تن�سى، وو�سعي كمهّجرة 

اأو�سال  ع  اإىل عائ�سة بكار، وتقطُّ ة 
ّ
النتقال من الأ�رشفي

الأ�سئلة  طرح  اإىل  دفعني  القدمية،  ة 
ّ
الجتماعي عالقاتي 

يتذكرنها،  التي  العدّيات  عن  اجلديدات  جاراتي  على 

فبداأت رحلتي غري املربجمة لت�سجيل هذه العدّيات التي 

لت مع الوقت واجلهد اإىل م�رشوع كتاب.
ّ
حتو

وقد ترافق هذا امل�رشوع مع عملي يف فرقة »�سندوق   

ة 
ّ
�ستها عام ١٩٧٩، وهي فرقة م�رشحي

ّ
الفرجة« التي اأ�س

ت اإدارتي لهذه 
ّ
تقّدم عرو�سًا للدمى وخيال الظّل. ا�ستمر

الفرقة ع�رشين �سنة، قّدمنا خاللها عرو�سًا م�ستوحاة من 

ة ال�سفوّية. وبداأت بت�سجيل احلكايات 
ّ
احلكايات ال�سعبي

احلكايات  ة 
ّ
اأهمي فاكت�سفت  الهدف،  لهذا  النا�س  من 

ًا يف تدوينها، وكانت نتيجة 
ّ
ة، وبداأت عماًل منهجي

ّ
ال�سعبي

ة 
ّ
هذا العمل كتابي: »حكايات وحكايات، حكايات �سعبي

من لبنان«، )دار الآداب، بريوت ٢٠١٤(.

مقرتب  يف  واحلكايات  العدّيات  العمالن،  اندمج   

كاتبة وباحثة يف 
الثقافة الشعبية، من 
أعمالها »عّديات 
وعّديات« )2009(، 
»حكايات وحكايات/ 
حكايات شعبية من 
لبنان« )2014(، 
»يا ريتين عصفور« 
.)2015(

جنال جريصايت خوري

الممنوعات اللغوّية والعّديات الشعبّية
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واحد، هو جمع وحترير هذا الرتاث ال�سعبي الهائل الغني 

ع واجلميل، من اأجل و�سعه يف خدمة الأطفال يف 
ّ
واملتنو

والعدّية  والأغنية  احلكاية  لعّل  ة. 
ّ
العربي واملنطقة  لبنان 

من  لعوا�سف  �س 
ّ
تتعر بالد  يف  الأمل،  من  اأفقًا  تفتح 

النكبات املتالحقة.

لرييا  كانا  ما  الكتابني  هذين  باأن  اأعرتف  اأن  اأريد   

النور لول جتربتي خالل حرب متّوز ٢٠٠٦. ففي و�سط 

زميلتي  مع  حاولت  الوح�سي،  الإ�رشائيلي  الق�سف 

لالأطفال يف  ترفيهي  تربوي  بعمل  القيام  بحلق  جمانة 

من  للمهّجرين  ماأوى  �سارت  التي  العامة  املدار�س 

اجلنوب وال�ساحية اجلنوبية.  

يف هذه التجربة ال�سغرية اكت�سفت اأن اأطفالنا يعي�سون   

اأردنا اقامة ن�ساط  انقطاعًا عن تراثهم ال�سعبي. وعندما 

مع الأولد على اإيقاع اأغنية يعرفها اجلميع، اكت�سفنا اأن 

الأغاين التي يحفظونها هي الأغاين الرائجة للمطربات 

ة، ول 
ّ
ة والوطني

ّ
الديني اأو الأغاين  املعا�رشين،  واملطربني 

عالقة لها باأغاين الأطفال وبالرتاث الغنائي الُلعبي الذي 

جنده يف العدّيات.

اأّن من ال�رشوري ن�رش العدّيات التي  هكذا وجدت   

اأ�سدقاء  ال�سبيل،  »جمعية  تبّنته  م�رشوع  وهو  جمعتها، 

ون�رشته  طرابل�سي،  نوال  الزميلة  عرب  العاّمة«  املكتبات 

دار قنبز يف كتاب جميل.

خالل عملي على ت�سنيف العدّيات وكتابة حوا�سي   

 مواجهة املمنوعات اللغوّية، واتخاذ 
ّ
الف�سول، كان علي

القرارات ب�ساأنها، و�ساأقوم الآن بت�سنيف هذه املمنوعات 

التي تنق�سم اإىل ثالثة اأنواع وحتليلها:

العيب

ما هو العيب؟ جاء يف القامو�س املحيط: »العيب: م�سدر 

والو�سمة والنقي�سة وما يخلو عنه اأ�سل الفطرة ال�سليمة«.

ة هو ما يجب اأّل ُيقال اأو ُيفعل. 
ّ
العيب يف احلياة اليومي  

ة 
ّ
واإذا حاولنا حتديد الذي ل ُيقال يف املمار�سة الجتماعي

ال�سائدة، فاإننا �سوف جند اأن معظمه يتمحور حول اأطراف 

اجل�سد  حول  يرتّكز  وهو  اجل�سد،  يف  احلميمة  الأع�ساء 

»القّط  لعبة  مثاًل،  الأمل.  ــ  اجل�سد  ولي�س حول  املتعة   –
املربوط«  »القرد  اإىل  ت�سميتها  ت 

ّ
تغري القدمية،  املربوط« 

 اىل »ال�سعدان املربوط«، قبل اأن تختفي، وذلك 
ّ
ومن ثم

ب�سبب اللتبا�س بني هذا احليوان وفرج املراأة.

بالقيم  مرتبطًا  اآخر  �سكاًل  العيب  يّتخذ  قد  كذلك   

احللوى  �سانعي  دفعت  التي  الجتماعية  ــ  الأخالقية 

تغيريه  اإىل  العبد«  »را�س  ا�سم  عليها  ُيطلق  كان  التي 

اإىل »طربو�س«. اأما يف طرابل�س فال نزال نتذّوق احللوى 

�سة( 
ْ
)ال�سمي املاليكة«  »بي�سات  ة: 

ّ
ال�سعبي بت�سمياتها 

)القطايف  و»ال�ِسلّكات«  )النّمورة(  الدّب«  و»خرية 

ال�سغرية بالق�سدة(.

كال�سهال  عيبًا،  يعترب  فال  بتفا�سيله،  الأمل  اأما   

)م�سي البطن( اأو حريق يف البول، فهذه يجري احلديث 

عنها باإ�سهاب.

»خرا«  مثل  النابية  الكلمات  حتتّل  ثانية،  جهة  من   

رغم  املمنوعات،  يف  اأ�سا�سيًا  زًا 
ّ
حي واأخواتهما،  و»طيز« 

اأّنها جزء من الكالم اليومي.

ة 
ّ
من ناذج تلطيف التعابري بني القوامي�س كلمة فرن�سي  

كلمة  الروبري  قامو�س  يرتجم  للتعّجب:  اعتبارها  ميكن 

 )damn( »اللعنة«  بكلمة  الإنكليزّية  اإىل   )zut( »زوت« 

اي   )merde( بكلمة  ة 
ّ
الفرن�سي اإىل   )damn( ويرتجم 

»اخلراء«، اأو »الغائط« كما جاء يف حميط املحيط، والعامة 

ا«، غري اأّن فريحة يتجاهلها يف معجم الألفاظ 
َ
تقول »اخَلر

هي  الأطفال  لغة  يف  النابية  اللفظة  هذه  ت�سمية  ة. 
ّ
العامي

 »
ّ
ة حدث ال�سبي ة والِققَّ »كاكا« )caca(، والالفت اأن »الَققَّ

واحلدث هو الغائط، كما جاء يف »املحيط«.

النابية  والكلمات  العيب  كلمات  ا�ستخدام  اأما   

ل  فيتزايد  الكوميدي،  وامل�رشح  النكات  يف  وال�ستائم 

ل 
ّ
ما على �سبكات التوا�سل الإجتماعي، حيث يتحو

ّ
�سي

العيب اإىل ماّدة للفكاهة وحلظة مثرية لل�سحك.

احلرام

واحلرام  اللغوّيون.  فه 
ّ
يعر هكذا  احلالل،  �سّد  هو  احلرام 

لمبالة،  اأو  احرتام  بقّلة  الِدين  حول  الكالم  يرتّكز يف 

وعلى ال�ستائم التي تدور يف معظمها حول م�ساألتني: �ستم 

الدين اأو اخلالق، والإ�سارة اإىل الأع�ساء احلميمة.

القول »احرتق ديني«، مثاًل، للدللة على الإرهاق، اأو   

ب، »عايف دينه«، »طلع دينها«، 
ّ
»يلعن رّبه ما اأحاله« للتحب

استخـــــــــــــــــــــــــــــــــدام كلمات العيب والكلمات النابية 
والشتائـــــــــــــــــــــــــــــــــم في النكات والمسرح الكوميدي 
يتزايد ال سيمـا على شبكات التواصل اإلجتماعـي، حيث يتحـوّل 
العيب إلى مادّة للفكاهة ولحظة مثيرة للضحـــــــــــــــــــــــك.
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»ارحتنا من دينه«، »�سو دينه هيدا؟« اأو »�سو رّبه هيدا؟«: 

لكّنها  ة، 
ّ
اليومي اللغة  اإىل حّد كبري يف  ت�ستخدم  عبارات 

ًا.
ّ
تعترب كالمًا معيبًا، كما اأن كتابتها لي�ست مقبولة اجتماعي

اخلوف من املجهول

اأ�سا�سًا.  امل�ستع�سية  الأمرا�س  �سكل  اخلوف  هذا  يتخذ 

الأمرا�س  اإىل  اأو  ال�رشطان  مر�س  اإىل  فالإ�سارة 

املوت  يّتخذ  كما  جتّنبها.  النا�س  ل  يف�سّ م�ساألة  ة 
ّ
اجلن�سي

اأ�سماء مواربة، كي ل يجري الكالم عنه ب�سكل مبا�رش، 

وخ�سو�سًا حني نتحّدث عنه لالأطفال.

يقال  كاأن  اخلوف:  هذا  تراعي  ل  ال�ستائم  اأن  غري   

مر�س«،  لك  »يبعت  بتّمك«،  »�رشطان  ت�سلقك«،  »حّمى 

اأو  عمرك«  »يقطع  ت�سرتك«،  »بلي  بعيونك«،  »العمى 

»يق�سف عمرك«... و�سمعت اأي�سًا »راحك ريح ما يخّلي 

حيح!«. فيك ول عظمة �سْ

البيئة  بح�سب  تختلف  اللغوية  املمنوعات  هذه   

ة واجلندر والظرف.
ّ
الجتماعي

ة 
ّ
املديني البيئات  اأن  الجتماعية نالحظ  البيئات  يف   

ة عليها، بينما 
ّ
تتحايل على هذه الألفاظ ومتار�س رقابة ذاتي

ة. يف 
ّ
يكون الأمر اأكرث حرّية و�رشاحة يف البيئات الريفي

»حميط املحيط« يطلق املعلم بطر�س الب�ستاين على هذه 

ا�ستخدام  اأن  كما  ال�رشيحة«.  »الألفاظ  ا�سم  الكلمات 

الجتماعية.  الطبقات  باختالف  يختلف  التعابري  هذه 

الألفاظ  هذه  بع�س  اأن  املو�سوع  هذا  يف  الطريف 

ة، 
ّ
اأجنبي بلغة  تقال  اأن  �رشط  اجتماعيًا،  مقبولة  نف�سها، 

اأو  للتعّجب،  للعاهرة(  )يا  ة 
ّ
بالفرن�سي  »oh putain!« مثل 

القدا�سة،  تعني  الأوىل  )الكلمة  بالإنكليزّية   »holy shit«

ف.
ّ
والثانية، الغائط( للتاأ�س

اأّما التعامل مع ال�ستائم فهو يتبع النق�سام اجلندري.   

بل  الذكور،  اأبنائهم  ب�ستائم  الآباء  يفرح  حني  ففي 

الإناث  ا�ستخدام  فاإن  الأحيان،  يعّلمونها لهم يف بع�س 

لل�ستائم يعترب عيبًا كبريًا.

هذه  قبول  يحّددان  والإطار  الظرف  فاإن  النهاية  ويف   

الألفاظ اأو رف�سها، فهي تقبل يف برنامج تلفزيوين فكاهي 

مثاًل، بينما تعترب منافية للذوق اإذا قيلت يف ن�رشة الأخبار.

املنوعات يف احلياة اليومية

يف  اللغوّية  املمنوعات  هذه  مع  التعامل  يجري  كيف 

ة؟
ّ
احلياة اليومي

ميكن  لذا ل  احلياة،  لغة  من  اللغوّية جزء  املمنوعات   

جتاهلها اأو اعتبارها غري موجودة، فيجري التعامل معها 

لكن  والظرف،  واجلندر  البيئة  بح�سب  متعّددة  باأ�سكال 

التحايل.  عرب  يح�سل  التعامل  لهذا  الأ�سا�سي  ال�سكل 

ًا من دون 
ّ
ًا اأو �سكلي

ّ
فالتحايل ل يلغيها بل ي�سّذبها لفظي

اإلغاء معانيها. وهذا يكون عرب ثالثة اأ�سكال:

 1 

ا�ستخدام البدائل اللفظية: لناأخذ مثاًل »الدورة ال�سهرّية«، 

اأو  ال�سهرّية«  »العادة  فيقال  احلي�س،  اأو  الطمث  اأي 

ُيد« 
ْ
ة، »معي الِبري

ّ
»امليعاد«. اأو يقال باللجوء اإىل لغة اأجنبي

 .)règles( »اأو »الِريْكل )sick time( »تامْي )period( اأو »ال�ِسّكْ

توّتر  ل�سبب  ا�ستباقًا   »pms بك؟  »�سو  اأي�سًا  و�سمعت 

وهو   ،»pre menstrual syndrom« يعني  وهذا  اإحداهّن، 

التوّتر قبل الدورة ال�سهرّية.

اأو يجري اللجوء اإىل لغة مبتكرة، يعيق على امل�ستمع   

ال�سالة«.  »قاطعة  اأو  روز«،  »الطانت  مثل  رموزها،  فّك 

كما ت�ستبدل كلمة »طظ« بـ»١٦-١٧«، وهما رقما »ط« 

املفردة  لفظ  عدم  بعدم  يكون  اأو  الأبجدّية.  يف  و»ظ« 

فت«، اأو »عملها«.
ّ
احلرام، مثل »جايتني« اأو »�رش

اخلبيث«  »املر�س  لل�رشطان  يقال  الأمر،  كذلك   

اأو»املر�س الب�سع« اأو »هيداك املر�س«. ويقال عن موت 

اأحدهم مثاًل: »عطاك عمره« اأو »�سّلم الأمانة« اأو »طلع َع 

الهدف منها  اأو »خل�سوا زيتاته«، وهي كنايات  ال�سما« 

تخفيف وقع الكالم ومعناه. ويف النهاية ميكن اللجوء اإىل 

اإ�ستي!  »العق  كالف�سحى،  اآخر  لغوي  مرجع  ا�ستخدام 

فرج �سقيقتك يا �سقيق الزانية! يا براز!«.

 2 

موحية،  اإ�سارات  خالل  من  اجل�سد:  لغة  ا�ستخدام 

اأو  مر�س  من  الياأ�س  عن  تعبريًا  بالراأ�س  كالإ�سارات 

عن  اأو  ة 
ّ
اجلن�سي العملية  عن  للتعبري  وباليدين  املوت، 

العادة ال�سهرّية عرب و�سع اليدين على البطن، والغمزة، 

منها  نذكر  والأ�سابع،  اليد  واإ�سارات  والبت�سامة، 

الل�سان  مّد  مثل  بالأطفال،  اخلا�سة  الرمزّية  الإ�سارات 

ال وجود أليّ ممنوعات لغوية في العديات كما فــــــــــــــــــي 
األدب الشعبي بشكل عام ما دامت في اإلطار الشفـــــــــــويّ.
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و»�ِسنُكف«  ال�سوء،  لتمّني  باليّد  و»َبقطة«  للتزريك، 

باخلن�رش للمخا�سمة، و»�سالح« بال�سبابة للم�ساحلة، »وّز 

عينك«، و»نح�س«، وما اإىل هنالك من الإ�سارات املرّمزة.

 3 

يقال  اأن  امل�ستح�سن  من  اأّن  ال�سائع  اللفظي:  الت�سويه 

»ينعن« اأو »ينعم« بدًل من »يلعن«، و»ديكك« اأو »ديبك« 

بدًل من »دينك«. اأو ا�ستبدال الكلمة املمنوعة، مثل »اأكل 

تهجئة  حكاية  يعرف  وكّلنا  خرا«.  »اأكل  من  بدل  َهوا«، 

َج« التي �سارت نكتة: »خ فتحة خا، ر فتحة را 
َ
كلمة »َخر

َج«.
َ
= حازا، ج فتحة جا= َخر

العمل  يف  ة 
ّ
ال�سخ�سي جتربتي  اإىل  النهاية  يف  اأعود   

بثقل  اأ�سعر  مل  اأّنني  اإىل  لأ�سري  العدّيات  كتاب  على 

املمنوعات اللغوية اأو حتى بوجودها عندما كنت اأ�ستمع 

اإىل العدّيات على ل�سان راوياتها. فال وجود لأّي ممنوعات 

لغوّية يف العدّيات كما يف الأدب ال�سعبي ب�سكل عام ما 

دامت يف الإطار ال�سفوّي.

وعندما اأعددت العدّيات كي تطبع يف كتاب، �سعرت   

�سلطة،  ب�سفتها  فالكتابة  الألفاظ،  بع�س  من  بالنزعاج 

نف�سي  ووجدت  القيود.  كّل  من   
ّ
فحر الكالم  اأما  تقمع، 

ة خمّففة ل�سببني:
ّ
ة اإىل اللجوء اإىل رقابة ذاتي

ّ
م�سطر

مق�ّس  من  الكتاب  على  خويف  هو  الأّول   

الرقيب العربي، وتخّويف من اأن اأوؤذي دار الن�رش ماديًا. على 

اأّن جتربتي مع »دار قنبز« ت�سري اإىل جراأة الدار  الرغم من 

واإ�رشارها على احرتام الرتاث ون�رش الن�سو�س كاملة.

اأح�س�ست  و�سخ�سي.  تربوي  �سبب  الثاين،   

اأو  ة 
ّ
طائفي ن�سو�س  بحذف  يق�سي  تربوّيًا  دورًا   

ّ
علي اأّن 

اأوًل،  اأخالقي  بدافع  وهذا  تراثنا،  موجودة يف  عن�رشّية 

باأّن بع�س العدّيات الفا�سحة ل مكان لها،  كما �سعرت 

نفوري  وهو  اأي�سًا،  �سخ�سي  �سبب  اإىل  ذلك  يعود  ورمّبا 

من الألفاظ النابية.

كما  لغتنا  جمتمعنا  ل 
ّ
ويتقب ل 

ّ
نتقب متى  هو  ال�سوؤال   

ة كي يكون للحرّية 
ّ
الذاتي الرقابة  ر من 

ّ
هي، ومتى نتحر

الكلمة الف�سل يف كّل ما نقوم به ونكتبه ونن�رشه؟ فاأنا 

جتاوز  مع  واأنا  تنف�سالن،  ل  وال�سجاعة  احلرّية  اأن  اأرى 

اأنف�سنا وحتى تعري�سها للخطر يف بحثنا عن احلرية.

اأ�ستك�سف  كي  حذفتها  التي  العدّيات  بع�س  هنا  اأن�رش 

معكم جوابًا على �سوؤال: »ماذا لو ن�رشتها؟« اأو »هل كان 

يجب ن�رشها؟«.

مناذج من العدّيات املحذوفة

عدّيات للببو

مّلا قالوا لي بنّية
هّبط البيت علّي

طعموني البيض املسلوق
سلقوه بشّوية مّية

مّلا قالوا لي الغالم
شوف كيف اشتّد َحيلي وقام

ِقْليوا لي البيض امِلقلي
وكّل السمن فوقه عاْم

مّلا قالوا لي ولد
انشّد ضهري وانسند

وجابوا لي البيض مقّشر
وكلُّه عامي بالزبد

دّبة كلي
 ِدّبة اشربي
خدي البنت

 وخّلي الصبي

 مني ضربك مني قال لك شي
 ريتها ِجماُله ما متشي

ريتها مرُته ما حتبل
وما تدوق قعود الكرسي
وإن قال حدا عنك شي

ريتها عيونه ما تشوف شي
وان قال حدا عنك مشوم

من مناُمه ما بيقوم

يا حبيب احلّبوبات
ويا رفيق املاّليات )اللواتي ميألن املاء(
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ويّلي زوجها غايب
يروح ابني لعندها يبات
هاي بنتي سّت السّتات

بجّوزها واحد غني

حتى ميوت ويترك لها
وجتيب الِورتة وترجع لي

دخَلك دخلك دخل اهلل
انَت ابريق واّل جّرة

انَت ابريق الفاخوري
أمسر ومدندل بّرا

دخِلك دخِلك دخل اهلل
انِت ابريق وال جرة

انِت جرة الفاخوري
قرص مدّور من جّوا

عدّيات لجسم الطفل 

على عّشك طبخنا
رّز وأبلما ويخَنة

أكلنا النتفخنا
وطعمينا كل اجليران

عّشك عّشك ضناني
إُله أربع قراني

إُله رّف وإُله رفوف
وإُله قرنه للغالي

فّنيِرك ياّم الفّنير
كان صغير وصار كبير

وعشعوشك يّلي معّرش
حّطيني عليه أمير

فّنيرك بّدي قّصه
وأعطي لسامر نّصه

إله نبعة بنّصه
عّمالي تفّور تفوير

افرحي يا ماما
وزلغطي يا جارة

احلمامة من طولها
عربشت ع الدالية

ويا بنات غّنوا لها
هيدي بنتي الغالية

والهبرة هبرة قنفد
بتشق احليط وبتنفد

والهبرة هبرة أمير
بتبحش لنا بالبيت ِبير

يا جارة خّبي بنتك
كبر ابني واعلمتك

بكرا رّح يخزق احليط
ورّح يفوت لعند بنتك

بكرا بيخطف لك اّياها
وبتصير بنتك مش بنتك

عدّيات لتنويم الطفل

نّيمتك بسرير حديد
خفت عليك من العبيد

هّزي له يا أّم شديد
بركي على صوتك بينام

نّيمتك بسرير العود
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خفت عليك من اليهود

غّني لها يا أّم مسعود
بلِكن على صوتك بينام

عدّيات اختيار الالعبين

َنَور نَور حتت التوت
معهن صبي عّم بميوت

حّطوا راسه بالعلبة
وقبروه بالتربة

عدّيات وألعاب كالمية

بدوّية حيِزْك ميزْك
والبرغوت يقرص ... طيزك

بدوّية ِحّزك ِمّزك
والعصفور ينقر ... بّزك

ك ك ِمسِّ بدوّية ِحِسّ
واهلل يخّلي لك... ِكّسك

عدّيات التضامن

دّبوس انكليزي ... يويو

يغرس بطيزي ... يويو

دّبوس اإلبرة ... يويو

يغرس بزبري ... يويو

عدّيات الحرقصة والتزريك

يا صامي رمضان
يا موّحد رّبه

كلبتنا البيضا
تبوسه على خّده

يا فاطر رمضان
يا مقّلل دينك

كلبتنا السودا
تسحب مصارينك

املفطر كلب مشّحر
والصامي غزال نامي

واملفطر هّلق هّلق
بمّته كلب معّلق

واملفطر هالساعة
بتّمه بّزاقة

عدّيات المواسم

الزبرة من زبارتها
واّمها تدّق بهارتها

وبّيها شّمر ووّقف
ع قطش دندولتها

والزبرة من زباريها
والرحمن يداريها

والشعر النابت فيها
كّله خوخ ورّمانة

يّلي بتعطي بالكمشة
انشااهلل تعمى وما متشي

ويّلي بتعطي باحلفنة
انشا اهلل بتموت مندفنة
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طالل حيدر

اشعر بالعامية 
والفصحى، لبنان.
من اعماله ديوان
»آن االوان« )1991( 
غّنت له فريوز 
ومارسيل خليفة 
وغادة غانم.

من شعر طالل حيدر
»يا ناطرين التلج!«

ار
ّ

فخ

ه
ّ
ال فخارا لهاجلر

ّ
ني

فرحان عندو عيْد

بي�رشب ع طول نبيّد

ا
ّ
وِمدري خدودو لي�س حممر

ِتخمني َبّو�س �سي مرا �سمرا

ه
ّ
مِتّا ِغفي ع مّت هاجلر

�سو كنت يا فخار قبل بهالدين؟

كم�سة تراب وع�ست ما �رشلك �سني

ملّن جبلتك خابيي حمرا

تا عّتق نبيداتنا للعيد

متلك انا

كنت بزماين طني يا فّخار

�سدفه مرق الله جبلني بدمعتو بالنار

َو�ْسَو�س باإدين وطار

وقلّلي انت فخار

ا
ّ
 يو جر

ا
ّ
 و�سو نفع هاجلر

 لو ِن�سفْت اخلمرا؟

 هيدي الدين ا�رشار

 بكرا اإن �رشْت ِختيار

 وَعّنت ع بالك �سي ِبنت �سمرا

 يا �ساحبي تذكر انت فّخار 

يا رايح

يا راعي الق�سب مبحوح

جايي ع بايل �رشوقي

قّلو للق�سب ما يبوح

 اللي بعروقي
ّ
بال�رش

واإن �سعنا �َسوى بهالليل

خّلي �سوتك م�سموعي

ق
ّ
يا رايح �سوب م�رش

ق ما يا بو ربيعي
ّ
م�رش

راحوا يرعوا غنمهن

والع�سب فوق �سلوعي

واإّيام الـ غاُبن ِولفي

لُعّدن ع �سابيعي

وعّتم علينا يا ليل

يعي يا حلوة �سيعي و�سِ

قالويل اإيّن ع�سقان

واأين م�س داري بحايل
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بني ال�ساحي والغفيان

ملحت خياِلك قبايل

كان ال�سبح �ِسّنو بان

واآدان ال�سبح عايل

ونازل من �سوُبن مر�سال

من عيني نزلوا دموعي

مّي

بتلبقلك املي

ل متوتي

ْاغرقي باملي

تي�سري موِتك َنَع�س

وْت�سري

ّ �سم�ِسك يَفَ

َخويف عليِك ِتكربي

وخويف على حايل

 الدين
ّ
رح تنزل علي

ق خيايل
ّ
و يتغر

ون كان

ل بد وغنى ورح ترحلوا

وا الطريق حَمّ

مر�سوم ع احليطان

ولد حفيان

راك�س باحلريق

قومي ْنع�سيُله يا دين

بلكي اإذا ْنِع�ستي

بيفيق

وحدن

َوحُدن بيبقوا متل زهر البيل�سان

وحدهن بيقطفوا وراق الزمان

بي�سّكروا الغابي

بي�سلهن متل ال�ستي يدّقوا على بوابي

يا زمان

يا ِع�سب دا�رش فوق هـ احليطان

�سّويْت َورد الليل ع كتابي

برج احلمام م�سّور وعايل

هّج احلمام ْبِقيْت حلايل

يا ناطرين التلج ما عاد بدكن ترجعوا

خ عليهن بال�ستي يا ديب بلكي بي�سمعوا
ّ
�رش

وحدن بيبقوا متل هالغيم العتيق

وحدهن وجوهن وعتم الطريق

عم يقطعوا الغابي

وا البكي وباإيدهن متل ال�ستي يدّقّ

وِهّني على بوابي

خيال

لو كان عندي فر�س

ل�سّل عالعايل

ب�س ْنَدهيني

ِبنزل على خيايل

يا بنت راعي الغنم

هاملوت مقابيلي

رّدوا معي البواب

جايي هوا �سمايل
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يف نا�س

قالوا ِقِتل

يف نا�س

قالوا مات

يف نا�س

قالوا فتح عتمة خيالو 

وفات

قومي اطلعي عالبال

بغيبتك نزل ال�ستي

قومي اطلعي عالبال

يف فوق �سجادة �سال 

واللي عم ي�سّلوا قالل

�سوتن متل م�رش املرا

وبعلبك الرّجال

ع ِكرت ما طلع الع�سب بيناتنا

�سار يرعى الغزال

وّديت مع راعي حماه

ي�سوف يل الطريق �سمال

قاللي اِل�سنه طالع هوا

ال
ّ
بيوقع اخلي

يا ريت 

جت الفر�س
ّ
ما �رش

ول بعتت هاملر�سال

كان عندن بيت هـ  ال

هـ الكان عندن بيت

و�سورة

عليها نا�س

معّلقني بخيط

وقعوا ع �سطوح الُعمر

و�ْسِتلقتهن احلجار

وقعوا 

متل ما بيوقع امل�سم�س

ع ولد ال�سغار

َوين اأهلي؟

َوين طاحونة حزن خيي ال�سغري؟

َوين طيارة ورق نومي

على هّزة ال�رشير

َوين اليدين

اللي حّطت البريق فوق احل�سري

َوين ال�سبابيك 

الفات ِمّنا ال�سوت

ِمتل الزمهرير

َوين رّمان ال�سقف

مقطوف ومعّلق

متل عمر الكبري

ِلك.. ِعّنْ يا قلبي

متل هـ الَنحل 

ُجّوات اَلقفري

ِوقع الُعمر

ما بني اإيد

وهّزات ال�رشير

حلوه

حلوه

متل ِعبي الق�سب

خيط الق�سب تعبان 

جيبوا حدا من دّمر

يدقدق و�ْسم

جيبوا من الهامة

والو�سم



بدايات  �لعدد 13 | �ستاء 2112016

بّن حمّم�س وهّب الهوا �سامي

غّمازة لعاخلّد

ما اإلها ا�سم؟

واخلد قّدامي

ومكّحلي

والكحل را�سمها ر�سم

ا قالمي
َ
مني اللي َبر

وُم�سن�سلي متل الفر�س

باإيدا اأ�ساورِ من دهب

بتخ�ّس

بتخ�س؟

ب ليوم القيامة
َ
بيدور الَطر

شرق شمال

و�سلنا على م�سارف حماه

نواعريها ناحوا

فارقتهن �رشقي حلب

ما عرفت وين راحوا

رس االِلف ع

ر�سموا ال�سوت ع الكّف

وحّنوا �سبيع اللغة باخَلّط حرف وحرف

دار اِلعر�س

خ�سخ�س ب�سهرات الأِلف هـ الدّف

ت ع اخل�رش زّنارها والـ »حا« لفِّ

ملّن حبيبا لّف

يف حرف دّق وفاْت

وقفوا حروف الَعطف

والـ»دال« فتحت دارها

ت�ستقبل بزّوارها

واإل »ها« قلبا هّف

رق�ست وداخت بالهوا حلالها

والـ»كاف« ْتَزّقّق كف

�َسْمل الُلغة ما بيجمعه

 
ّ
اإل املِ�ِسي ع املي

لأنه اأخّف 

ما دام

ما دام

 ورق بال�سهل
ّ

نوم ولدهن طري

ما دام

بي ما عاد َبدهن يخّلوا ال�سَ

ا�س الَنحل
َ
يدقدق ْجر

ما دام

اإيديِك البيوت الفا�سيه

ما دام

ما ِبِقي يف حدا

غري القفا�س العاليه

وغري ال�سدى

ما دام

اإيديِك ال�سهول

ما دام

ب�س ِتلململي َدْيكي

بيتلملموا طراف احلقول

ما دام

مهما قلْت

رح اأ�سكت ع طول

ما عاد بدي قول
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سيف

يا من حلب

يا من ال�سام

هـ احِلّنة �سماليه

َحّنيت اإيديك

ه
ّ
يا بو خطوط حمني

بيلبق لك الَتوب

وال�َسملة ال�سامية

 

ِلْك �سحاب �سيفك وغّني

تلبق لك الغّنيه

مكتوب ع ال�سيف

والكلمات كوفية

يْت«
ّ
مكتوب »حب

الباقي حروف ممحيه

ُ
ِمينن

لب�سوا الكفايف وم�سوا

وما عرفت مينن ِهْن

ما عاد رح يرجعوا

يا قلب حاج تِعّن

ل ح�سان جايب حدا

ول �رشج عم بريّن

ِلْك �سحاك

�ِسّنك َدَهب

خّليه يبان ال�ِسّن

كل ما ِعِتق بيحّن

با ُبن اإ�سمك حلو

�َسّميت حايل ُبن

ب ْد العباية َق�سَ
َ
ر

ع الِكتف

حمبوبي

والعني قو�س الَقَدح

و�سيوف م�سحوبة

راحوا 

وا الَعْتم
ُ

�س
ْ
ِلب

قامات َمهيوبه

ناديْت

يالله ارجعوا

وبي ما تلّفتوا �سَ

حزن الَمْيدةن

اوعا ت�سّموها

بتحزن َميدنة

بيوقع اأدان الع�رش

وبين�رشق �سيف النبي

وما بيلتقي مب�رش

اإنت ال�سام مزّينة

اإنِت قوا�س الن�رش

وقفوا العرب ع �سالحهن

ملن فردِت ال�َسعر

متنيْت حايل َدَهب

تا�سري متل ال�سام

وتغار مني حلب

ي نام
ّ
وما عود في

هاملَوت ع �سهر الفر�س

مارق بهاليام

والنا�س

ع كرت النع�س

كل ما مرق بتنام
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حصان

ما تقول غاب القمر

قول العبايه َليل

ْ
لو كان عندي ُعُمر

ج �سهيل اخليل
ُ
لأ�رش

فلسطين

نِت

ْفَتْكروِك ولد غفيان

ّ
حتت املي

بوا منك يحاكوِك
ّ
قر

ّ
لقيو ُبحرية مي

وّجك متل رجعة ولد

بعد الغياب

وّجك متل تّلة

وعم ت�رشخ دياب

يا ُعْمر

ما بيلحق يجي تريوح

وّجِك

متل بريق عزا

من بعيد عم يلوح

انت 

بيت اأهلي

َورد عم اأرفعو

ج احلقلي
ّ
ت �سي

انِت بالد مقّو�سة

وعم ِتنقتل قبلي

انت 

ط يا منام
ِّ
وَهب

ووعيا متلي

واقف على �سهل البقاع

ملّثم ب�سمله

خ
ّ
ب�رش

و�سوتي �سايع

وقالوا الَهواِ ِقبلي

يا بيت اهلي

حات احلمام
ْ
يا �ْسَطي

يا َدْع�س عايل

فوق تلجات املنام

تفريد

يا مني �َسفلي بو لهب

وَمرُته معه

حمّمل على �سهرا َحَطب

ب
َ
بردان عم ُيوِقد َعر
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دييغو ريفريا، »بائعات الزنبق«، 19٤3، �ص. 11٢  -

دييغو ريفريا اأمام لوحته »بائعة الزنبق«، ال�ضورة ملانويل األفاريز برافو وتعود   -

للعام 19٤٥، �ص. 113

دييغو ريفريا وزوجته فريدا كاهلو، ت�ضوير نيكوال�ص موراي، �ص. 11٤  -

اأر�ضيف ال�ضور التاريخي العثماين، �ص. 1٢3  -

�ضتيف �ضماي�ضرن، �ص. 1٢٦ – 1٢7   -

كري�ص هوندرو�ص، غيتي، �ص. 13٢ – 133  -

جملة »ذا اأتالنتيك«، �ص. 1٤٢ – 1٤3  -

اأ�ضماء وجيه، رويرتز، �ص. 1٦7  -

اأ�ضمى طه، �ص. 1٨7  -

الر�ضومات حل�ضني ن�رص الدين، �ص. ٢0٨ و٢09 و٢1٢ و٢13  -


