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ي�شتدعي  ما  بذلك،  البع�س  يدعوه  ما  اأو  اجارية،  العربية  الثورات  عن  احديث  ي 
اأ�شبابها و�شفاتها واآفاقها. وي احديث عنها ما ي�شتعيد ما�شياً عربياً  اأ�شئلة متعددة عن 
قريباً دعي »ع�شر النه�شة«، عا�س ي �شكله الكل�شيكي، قرناً من الزمن، بداأ مع كتاب رفاعة 
بريز ي تلخي�س باريز، وانتهى مع بداية الن�شف الثاي من القرن  الطهطاوي تخلي�س الإ
اإى م�شتقبل  اأي�شاً،  �شارة،  الإ الثورات ما يفر�س  الع�شرين. وي احديث اجاري عن هذه 

ملتب�س، ذلك اأن الظواهر الجتماعية ل حقق، دائماً، ما َوعدت به.
ما الذي اأطلق ما يجري ي العام العربي اليوم، اأكان جديراً ب�شفة الثورة اأو ب�شفات 
ن للثورات، اإن كانت جماهرية ال�شورة،  اأخرى؟ لي�س هناك جواب وا�شح �شفاف العنا�شر، لأ
وتقي�س  امقارنة،  وفاعلية  فكار  الأ وتاأثر  امعي�س  الواقع  حت�شن  التي  امتعددة،  اأ�شبابها 
موا�شفاته  له  كوي«  »جتمع  على  واأم�شه  العربي  احا�شر  وتقي�س  اأم�شه،  على  احا�شر 

القابلة للقراءة.

الفتتاحية

حدث كبر يهزّ العام العربي
التحرير≠
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»الربيع  تف�صر  اإى  كثرة  درا�صات  حيل 
ال�صحافة  بها  جاءت  ت�صمية  وهي  العربي«، 
بها  جاءت  التي  العميقة  بالتحولت  وروبية،  الأ
بخا�صة؛  الإعامية  اآثارها  ي  اجديدة«  »العومة 
الثامن  القرن  ي  الرجوازية،  الثورة  كانت  فاإذا 
م  الأ بن  امتوارثة  اجدران  هدمت  قد  ع�صر، 
بداأت  التي  الإعامية«  »الثورة  فاإن  وال�صعوب، 
الذي  مر  الأ ام�صافة،  األغت  قد  قليلة،  عقود  منذ 
خر، اإلغاء الزمن اأي�صًا، ما  يعني، ي التحليل الأ
دام العام منفتحًا على بع�صه من دون ح�صيب اأو 

.Ö«bQ

ومع اأن م�صطلح »القرية العامية« ل تنق�صه 
امفر�صة  القرية  ي  )اإذ  والت�صليل  ال�صذاجة 
ق�صور واأكواخ( فاإن فيه اأ�صياء من احقيقة، لي�س 
تعني  التي  العامية«،  الإعامية  »القرية  اآخرها 
خبار وتدفق امعلومات و»�صقوط ال�صيادة«  تبادل الأ
التي كانت ت�صمح بف�صل كل جتمع، اإعاميًا، عن 
ن عامنا ل ركود فيه، فهو متحول متبدل  غره. ولأ
العرب بن�صب ختلفة،  م�صطرب؛ فقد كان على 
واأن  غرهم،  يعي�صه  وما  يعي�صونه  ما  يتاأملوا  اأن 
عدة  من  ام�صتمر  جتمعاتهم  ركود  بن  يقارنوا 
جتمعات  يازم  الذي  الدوؤوب  واحراك  عقود، 
ي�صبهها  ما  اأو  للمدار�س  كان  و�صواء  غرهم، 
ن�صيبها القليل اأو الكثر من التعليم، يظل عن�صر 
امقارنة فاعًا ي حري�س امجتمعات وتعليمها مع 
فرق نوعي اأكيد؛ ذلك اأن التعليم امدر�صي يحتاج 
التعليم  اأن  حن  ي  ورقابة،  وكتاب  مدر�صة  اإى 
الذي جاءت به »الثورة الإعامية« �صفهي ومبا�صر 
التلقن  قواعد  اإى  يخ�صع  ول  تقريبًا،  وجاي، 

وال�صتظهار.

�صّكلت الثورة الإعامية اجارية، ي م�صتقاتها 
ي  يجري  ما  توليد  ي  فاعًا  عن�صرًا  امختلفة، 
»امواطن«  كان  اأن  فبعد  اليوم.  العربي  العام 
يتعرف على واقع جتمعه من وجهة نظر ال�صلطة، 
اإى  انتقل  تريد،  ما  وحجب  تريد  ما  تقول  التي 
قراءة جديدة، ب�صيغة امتعدد، تتفق مع ما يعرفه 
وتاأمر  وموا�صيعها،  امعرفة  وتو�صع  تخالفه،  اأو 
عام  »الإ معاير  من  والتحرر  وامتابعة  بالتدقيق 
اإ�صافة اإى ذلك، فاإن امتعدد  حادي« ال�صابق.  الأ
الف�صائية«  »القنوات  من  يتدفق  الذي  الإعامي 
متوقفًا  خبار،  الأ وراء  ما  اإى  خبار  الأ من  يذهب 
بامجتمع  امرتبطة  الفكرية«  »الق�صايا  اأمام 
ام�صاءلة،  العدالة،  الدمقراطية،  مثل:  الكوي، 
اأ�صكال  اإى  و�صوًل  ال�صطهاد...  التحرر، 

ن�صاي امختلفة. الغراب والتحقق الإ
ا�صتعمالتها  رغم  الإعامية،  الثورة  اأ�ص�صت 
امتعار�صة، ل�صكل جديد من التثقيف العام، الذي 
الذاتي، الذي  اإى عقول كثرة، والتثقيف  يت�صلل 
اإى  احاجة  دون  من  امعري«،  »الف�صول  ير�صي 
خرين. واأ�صهمت هذه الثورة، ب�صكل وا�صح  عون الآ
وغائم معًا، ي ك�صر العاقة التقليدية بن امعلم 
»امعلم«  يختار  حرًا«  »تلميذًا  مقرحة  والتلميذ، 

.ójôj …òdG

وبداهة، فاإن هذا الف�صاء الإعامي امرامي 
خبار فقط، لكنه يعّرف،  فكار والأ ل يكتفي ب�صخ الأ
ي  امختلفة  احياة  باأماط  ونهارًا،  ليًا  اأي�صًا، 
احياة  م�صتوى  تعك�س  التي  امتنوعة  امجتمعات 
امواطن  حقوق  تعك�س  كما  فيها،  وال�صتهاك 
القت�صادية وامعي�صية والثقافية. واإذا كان الفرق 
امعي�صي الوا�صع بن امجتمعات العربية وامجتمعات 
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يدعي  كما  خر«  الآ »كراهية  على  يبعث  الغربية، 
بع�س امحللن، فاإن ي هذا الفرق، الذي ل ي�صر 
خر �صعورًا  ن�صان امحروم، ما يبعث ي نف�س الأ الإ
اأر�صان  �صكيب  كان  الر�صا.  وعدم  باحرمان 
تقريبًا:  الزمان  من  قرن  من  اأكر  منذ  �صاأل  قد 
وي�صتطيع  ام�صلمون؟  وتاأخر  الغرب  تقدم  ماذا 
ن�صان العربي امحروم، الذي جذبه اآيديولوجيا  الإ
رخاء  ي  يعي�صون  ماذا  ي�صاأل:  اأن  ال�صتهاك، 
ن�صتهلك  ل  ماذا  اأو:  والفاقة؟  ال�صنك  ونعي�س ي 

ما ي�صتهلكون؟
تثره  ما  رغم  والوفرة،  ال�صح  ثنائية  ولعل 
»القرية  التي جعل من  اأ�صئلة م�صروعة، هي  من 
عامية«  »قرى  بـ  قائلة  زائفًا،  تعبرًا  العامية« 
يخرقها التباين والاتكافوؤ. ل غرابة ي اأن يبعث 
يريد  ما  يحتكر  الذي  خر«  الآ »كره  على  الفرق 
احتكاره، م�صتعيدًا ما قال به بير جاليه قبل عقود 
عن »نهب العام الثالث«. ول غرابة، اأي�صًا، ي اأن 
احياة  من  بن�صيبه  امحروم«  ن�صان  »الإ يطالب 
كارهًا الغرب وم�صائًا حكومته ي اآن. وامو�صوع، 
ن�صانية،  الإ بالكرامة  ال�صلة  وثيق  احالن،  ي 
اجارية؛  العربية  الثورة  �صعارات  اأحد  هي  التي 
الطعام  من  ال�صروري  حقه  الكرم  ن�صان  فلاإ
ي  احق  له  ما  بقدر  والتعليم،  وال�صكن  واللبا�س 

اتهام الذين يفر�صون عليه الفاقة واحرمان.
مر، اأن حق امواطن بامطالبة ما هو  وواقع الأ
وثيق  ن�صانية،  الإ الكرامة  اأي مقومات  من حقه، 
الرتباط مو�صوع احرية، الذي هو حق اإن�صاي 
مر  اأوي، كافح الب�صر من اأجله ول يزالون. وهو الأ
الذي عر عنه اخليفة الثاي عمر بن اخطاب، 
ر�صي اه عنه، ي قوله العظيم: »متى ا�صتعبدم 

اأن  اأحرارًا؟!«. غر  اأمهاتهم  ولدتهم  وقد  النا�س 
الثاي،  اخليفة  ق�صده  الذي  بامعنى  احرية، 
امجردة  ال�صكانية  احرية  عن  كله  البعد  بعيدة 
لزومًا،  تلتفت،  ول  بالكام  ن�صان  لاإ ت�صمح  التي 
اإى م�صمون الكام ومطالب الناطق به. وب�صبب 
بام�صاواة  اقرنت  اإذا  اإل  للحرية  معنى  ل  ذلك، 
مو�صوعية  اجتماعية  قيمة  اإى  تاليًا،  وحولت، 
الب�صر.  حياة  ي  فعلي  حويل  اإجاز  على  قادرة 
حرية  ن  لأ ن�صان،  الإ يحيا  وحدها  باحرية  فلي�س 

ن�صان اجائع تثر ال�صفقة، قبل اأي �صيء اآخر. الإ
والكرامة  والعدالة  وام�صاواة  احرية  تبدو 
التي  امرابطة  امبادئ  من  ن�صقًا  ن�صانية  الإ
جميع  بها  تعرف  معًا،  ومتميزة  كونية  هي 
ال�صعوب  ب�صكل مت�صاٍو، ومار�صها جيمع  ال�صعوب 
الثقافية  خ�صو�صياتها  وفقًا  ختلفة،  باأ�صكال 
والتاريخية. غر اأن هذه امبادئ لي�صت غريبة عن 
الذي احتفى بالرجمة  العربي،  النه�صوي  الفكر 
ومجيد  بال�صحافة  وجاء  خر،  الآ على  والنفتاح 
معنى  وترجمة  امراأة  بحقوق  والقول  التعليم 
والرواية  بام�صرح  مرورًا  ال�صيا�صية،  حزاب  الأ

.™HÉ°ùdG øØdGh

فقد مار�س رفاعة الطهطاوي الرجمة ودافع 
عن التعليم وطالب بتعليم البنات والبنن وحدث 
ف�صائل  تبيان  ي  واأ�صهب  ال�صيا�صي،  العدل  عن 
خر«  الآ من  »التعلم  اإى  ودعا  وال�صناعة،  العلم 
م  الوطنية.  ودللة  الديني  الرباط  بن  ومايز 
ال�صيا�صي  ام�صروع  اإى  قرب  الأ اأفكاره  ي  يكن، 
مكتفية  جديدة  اأفكار  اإى  يدعو  الجتماعي، 
بذاتها، ول مفتونًا بالتجديد الفكري امجاي، بل 
»اأزمة« جتمعه ام�صري ويقرح  كان ينطلق من 
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زمة، اإى اأن �صاق به حمد علي  و�صائل جاوز الأ
ن  الآ ال�صودان. وما يتامح  اإى  ونفاه  با�صا ذرعًا 
مظاهرات  ي  غام�صة،  اأو  وا�صحة  �صعارات  من 
التبا�س، عن �صيء  »الثورة العربية«، يف�صح، با 
زمة الجتماعية، التي تتجلى اأول  حدد عنوانه: الأ
اآفاقهم،  وان�صداد  ال�صباب«  »بطالة  ي  تتجلى  ما 
الثورات �صبابية يقرحها ويقودها  وهذا ما جعل 
ال�صباب، قبل غرهم، حال الثورة ام�صرية التي 
لعب »�صباب 5 اإبريل« دورًا حا�صمًا ي التحري�س 

عليها وتطويرها.
العربي؟  العام  ي  الراهنة  زمة  الأ معنى  ما 

وما اآفاق الدور ال�صبابي؟ 
ال�صكل  بن  الطاق  هي  نظريًا،  زمة،  الأ
ثقال �صعيفًا منهكًا  وام�صمون؛ كاأن يكون رافع الأ
ل يقوى على الوقوف، اأو اأن يكون لعب كرة القدم 
زمة ي معناها الجتماعي  مفرط ال�صمنة. اإن الأ
�صتن  ال�صباب  ي�صكل  عربيًا  جتمعًا  تعني  اليوم 
ول  عمل،  على  ثلثهم  يعر  ل  تعداده،  من  بامئة 
ي�صتطيعون تدبر �صوؤون احياة من دون م�صاعدة 
عدد  تزايد  ي  تتمثل  زمة  الأ اأن  مثلما  عائلية. 
اخريجن اجامعين وتناق�س فر�صهم ي العثور 
زمة اأن ي�صتهلك امجتمع اأكر ما  على عمل. والأ
زمة اأن تطغى معاير الكم على معاير  ينتج، والأ
القرن  منت�صف  ي  العرب  امتلك  فقد  الكيف. 
الع�صرين ع�صرين األفًا من امتعلمن الذين يحملون 
درجة دكتوراة، ومتلكون اليوم مئتي األف دكتور، 
نتاج  دون اأن يكون هناك فرق ملمو�س ي حالة الإ
اإن ال�صعور احاد  العلمي ي بلدان عربية كثرة. 
اأطلق  الذي  هو  بخا�صة،  ال�صباب  ولدى  زمة،  بالأ
ول يزال، الثورات العربية، �صواء اأكانت »الت�صمية« 

دقيقة ومو�صوعية اأم جزوءة الدقة والو�صوح.

التحرر  العربي مقولت  النه�صة  �صاغ ع�صر 
ن�صاي والوطني بجهود نقدية متكاملة، فتحدث  الإ
الجتماعية  احرية  عن  ال�صدياق  فار�س  اأحمد 
وم�صاواة امراأة بالرجل، ودعا ال�صيخ حمد عبده 
اإى الت�صامح والنفتاح على معارف الغرب، واأكد 
وتاأمل  والدمقراطية،  التعليم  وحدة  ح�صن  طه 
وكان  اللغوية،  الهوية  اإبراهيم  حافظ  ال�صاعر 
كتابه  ي  قراأ  قد  اخالدي  روحي  الفل�صطيني 
والعرب  هوغو  فيكتور  بن  دب  الأ علم  تاريخ 
به  قال  ما  اإن   ... بداع،  والإ احرية  بن  العاقة 
هوؤلء النه�صويون ب�صكل مكتوب وو�صعوه ي كتب، 
اجارية،  العربية  الثورات  ي  »عفويًا«  تك�ّصف 
وثقافة  ال�صباب  ثقافة  بن  النقطاع  ذلك  ب�صبب 
النه�صة، ال�صادر عن م�صادرة الثقافة وال�صيا�صة 

ي بلدان عربية عدة، على مدى عقود.
ما م�صتقبل هذه الثورات؟

يتحدث اموؤرخون عن »ا�صتحقاق التاريخ«؛ اأي 
نه ل ي�صاير معنى التاريخ،  عما يجب اأن يزول، لأ
اأن ياأتي، كي ي�صبح احا�صر العربي  وعما يجب 
جزءًا من التاريخ الكوي. ورغم ا�صتحقاق التاريخ 
الذي ل يقرح قواعد حددة يجب تطبيقها، فاإن 
طويلة،  �صرورة  �صكل  بال�صرورة،  الثورات،  لهذه 
الفعل  اأهمية  مامًا،  يعون،  بالفعل  القائمن  ن  لأ
اأحيانًا، عن  اأنهم عاجزون،  الذي ينجزونه، غر 

التعريف به ب�صكل وا�صح و�صليم.
واأكر من ذلك، فاإن هذه الثورات ل اآباء لها، 
ثورة  قامت  فقد  وال�صيا�صي؛  الفكري  بامعنين 
م�صر عام 1919 نتيجة لارتقاء الثقاي وظهور 
اجامعة وال�صحف والدور الذي قام به امثقفون، 
و�صوريا،  العراق  ي  ال�صيا�صية  الظواهر  وولدت 
مدفوعة  اما�صي،  القرن  و�صتينات  خم�صينات  ي 
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بتقدم فكري �صيا�صي نوعي. اأما الثورات العربية 
اجارية فا »اأبّوة« لها. اإنها فعل جماهري اأقرب 
اإى العفوية، يحر�س عليها ال�صباب وحاول بع�س 
اأن  عليها،  حّر�س  م  التي  ال�صيا�صية،  القوى 
غرا�صها اخا�صة. اإنها ثورات تطالب  ت�صتثمرها لأ

�صاح ول تن�صر القوى ال�صيا�صية القائمة. بالإ
من  يعانون  الذين  ال�صباب،  هوؤلء  اأن  بيد 
ثقافة  يحملون  ل  متكافئة،  غر  باأ�صكال  البطالة 
واحدة، ول يتمتعون بوعي متجان�س، وقد يكونون 
ما  وهذا  معًا.  وال�صيا�صة  الثقافة  عن  بعيدين 
كثرة،  احتمالت  على  مفتوحة  »ثورتهم«  يجعل 

�صلبية واإيجابية معًا، مع اأمر اأكيد وحيد: اإن هذه 
»الثورات« رغم التبا�س الت�صمية، عملية احتجاجية 
على  الراهنة  اأ�صئلتها  تعر  ولن  مد،  الأ طويلة 

اإجاباتها ال�صافية اإل بعد زمن.
»الثورات«  هذه  لي�صت  القول:  مكن  لذا 
اإعان  هي  اأو  قادمة،  لثورات  وا�صحة  بداية  اإل 
مت�صاعد قوامه »امخا�س الفاعل« الذي مكن اأن 
ياأخذ اأ�صكال ولدات متنوعة. اأما الف�صيلة الكرى 
فهي حد�س »ال�صباب« باأن الواقع العربي »متخلف« 
جديرون  واأنهم  ن�صانية  الإ اح�صارة  ركب  عن 

u بحياة »جديدة« اأكر كرامة واطمئنانًا

ت�صوم�صكي،   ناعوم  تعّو�س:  ثقافية ل  لها، بكرمهم، مادة  اأّمنوا  الذين  اإى  بال�صكر  الثقافية  امجلة  تتقدم   ≠

كرمهم  حّر�س  الذين  العرب،  الكّتاب  من  ام�صاهمن  ت�صكر  كما  ديفيز.  ومايك  روز،  وجاكلن  وورنر،  ومارينا 
اماألوف على ال�صتعانة م�صاهماتهم من دون حّوط كبر.
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إّن فيه ما ينفتح على  هل ما يجري ي العام العربي اليوم، اآية على حقبة ثورية، اأم ا
إنه ف�شل مراوغ يجمع بن  ثورة �شاملة بعد زمن؟ وهل هو ربيع له ح�شوله امرجى اأم ا
الوعد والوعيد؟ وهل ال�شعوب هي التي ت�شنع تاريخها حن تتمرد عليه وتقطع معه، اأم اإن 
تاريخ ال�شعوب، الذي يتاأبى على النقطاع، هو الذي ي�شوغها ويعاقب اللحظات ام�شاك�شة؟

في�شل دّراج

آفاق متعددة! هذا احراك امفتوح على ا

لي�س ي هذا امنظر امهيب الامتوقع وامتوقع 
جابات  الإ اأن  ذلك  جاهزة؛  باإجابة  يقبل  ما  معًا 
امطمئنة تقرن، تاريخيًا، بوقائع ل مكن الرجوع 
التي تزعزع ما  امادية  الوقائع  توليد  ولعل  عنها. 

�صبقها، هو الذي يقيم الفرق بن الزمن والتاريخ، 
ول ان�صياب م�صتقيم ل يعّوقه اأحد، واإذ الثاي  اإذ الأ
وال�صتئناف  والنف�صال  الت�صال  من  حلقات 
ثنايا  ي  م�صترًا  يزال  ل  هذا  وكل  والقطيعة. 
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اإمكانيات  بن  جمع  التي  العربية«،  »الثورات 
جردة قد َتِعُد ول تاأتي بجديد، واإمكانيات فعلية 

مايز احا�صر من اما�صي الذي �صبقه.
ولعل �صيق امجال الزمني، فاحراك ال�صعبي 
الذي  امعقد،  م�صاره  مثل  م�س،  الأ وليد  العربي 
الذي  هو  ام�صاد،  وال�صراع  ال�صراع  يحت�صن 
الثورة،  متباينة:  نعوت  جملة  اإى  احراك  ي�صّد 
النقاب، التمرد، الثورة ال�صعبية، وتلك ال�صفة 
تعبر  اأن  بيد  الربيع.  التكاليف:  القليلة  دبية  الأ
اأن  موؤكدًا  يرف�صه،  من  على  �صريعًا  يعر  الثورة 
الثورة حويل حا�صم ي البنيتن الفوقية والتحتية، 
نتاج  اأي امنظومة احقوقية ال�صيا�صية وعاقات الإ
ترّد  التي  النقاب،  كلمة:  وكذلك  القت�صادي. 
اإى نخبة ذات ا�صتطاعة، تقرح ما تقرح دون اأن 
مر  الأ ت�صت�صره. ول يختلف  اأو  ال�صعب  اإى  ترجع 
مع كلمة التمرد، التي تعني ك�صرًا طارئًا للقانون 
ال�صامة.  اأو حدود  كان  �صليمًا كما  وا�صتعادته، 
حاًل؛  اأح�صن  ال�صعبية«  »الثورة  تعبر  يكون  ولن 
وا�صحة  ومراجع  واإعدادًا  تهيئة  ت�صتلزم  فهي 
التي  اموا�صفات  من  وغرها  �صماء،  والأ ال�صوت 
م ي�صمح »القهر ال�صلطوي امكن« بتوفرها. ولهذا 
ل  ما  اأجز  البطولة،  وا�صع  بطًا  ال�صعب  يبدو 
بطًا  يبدو  ما  بقدر  اأنظمة،  واأ�صقط  منه  يتوقع 
ل وجود له، موزعًا على ج�صد ل مكن قيا�صه ول 

.¬aGôWCG Ú«©J

الثورية  ال�صرورة  وامتبقي هو احديث عن: 
حركة  اإى  تومئ  التي  ن،  الآ القائمة  العربية 
وت�صر  واخطاأ،  ال�صواب  معها  حمل  م�صتمرة، 
اإى م�صتقبل ل ترت�صم ماحه كليًا ي احا�صر، 
وترّد اإى »خرة ثورية« ت�صتطيع الوقوف، اأحيانًا، 

وقوف  على  تعر  اأن  قبل  مرة  من  اأكر  وت�صقط 
مو�صوعًا  »احراك«  يبدو  قد  ولذلك  �صليم. 
قبل  بالنتائج  حتفي  اأكادمية،  لدرا�صة  مائمًا 
اإى امقدمات، وتعزل ما �صيجري عما  تلتفت  اأن 
هو قائم، كما لو كان احا�صر كمية زمنية ثابتة. 
عقل اأن يتم التعامل معه منطق  ي�صر والأ بيد اأن الأ
ام�صاءلة، الذي يرى الق�صايا ي حركتها، موؤجًا 
ي  تتامح  ال�صباب،  قليلة  مرحلة  اإى  اجواب 

اأفق، ل يزال طّي الغيب.
1. احراك: مقدماته احياتية

باأق�صاط  امجتمع،  ح�صور  من  الرغم  على 
امجتمع  اأ�صابت  التي  النقابات  ي  ختلفة، 
القرن  من  الثاي  الن�صف  بداية  منذ  العربي، 
الع�صرين اإى زمن ما دعي بـ »الربيع العربي«، فقد 
غالبًا،  ع�صكرية  وهي  النقابات،  تلك  خ�صعت 
العامة.  امجتمعية  رادة  بالإ »ماهت«  نخب  اإى 
ولعل تلك امماهاة، التي كان يعوزها الو�صوح، هي 
التي و�صعت ي النقابات �صعارات عامة، ع�صّية 
العربية  والوحدة  احرية  مثل:  القيا�س،  على 
وحرير فل�صطن، اأو ذلك ال�صعار القابل للروي�س 

باأ�صكال ختلفة امدعو: حاربة ال�صتعمار.
ا�صتهلكت  التي  النقابات،  تلك  مزجت 
الب�صيطة  يديولوجيا  الآ بن  كثرًا،  »ثوريًا«  كامًا 
اأكر  »التخّلف«  تدفن  اأن  اأرادت  التي  اجاهزة، 
تبارك  التي  »الطبقية«  والتق�صيمات  مرة،  من 
طبقة وتق�صي اأخرى، دون اأن ت�صتقر على �صيغة 
ي�صبهه،  ما  اأو  ال�صتقرار،  يكن ذلك  وا�صحة. م 
ينقل  كان  ال�صلطة  اأجهزة  امتاك  ن  لأ مكنًا، 
اإى  طبقي  و�صع  من  �صريعًا،  »النقابين«، 
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اآخر، و�صاعد على ذلك غياب »الرقابة ال�صعبية« 
وواقع  ال�صلطوية طليقة.  »التجاوزات«  الذي ترك 
يدفنوا  اأن  اأرادوا  الذين  »النقابين«  اأن  مر  الأ
ي�صتاأنفون،  كانوا  �صبقوهم،  الذين  »التقليدين« 
بوتائر  التقليدية  واممار�صات  العادات  �صريعًا، 
القاعدة  انحراف،  با  مطبقن،  م�صبوقة،  غر 

القائلة: ال�صلطة ثروة والروة �صلطة.
ي  العربي  الو�صع  يراوح  اأن  ي  غرابة  ل 
مكانه، اأو اأن يتقهقر اإى الوراء، طاردًا امفاهيم 
احقيقية وم�صتبقيًا ظالها، اإذ »القومية« كلمة ل 
تتحول اإى مار�صة، واإذ احزب ال�صيا�صي مفردة 
نه ل وجود للحزب اإل بوجود  من مفردات اللغة، لأ
الكلمات  �صيطرة  ولعل  وتناف�صه.  تنقده  اأحزاب 
التي  هي  امحددة  الوقائع  على  امحددة  غر 
اأوجدت »حكومات د�صتورية« ل تعرف بالد�صتور، 
ونزعت عن القوانن امعرف بها اإمكانية التطبيق 
تعد  اقت�صادية«  »�صيا�صات  اإى  و�صوًل  والتنفيذ، 
مو�صرة  قلة  اإى  امجتمع  وتق�صم  بالرفاه،  ال�صعب 

واأغلبية فقرة.
و�صواء كان »الربيع العربي« ربيعًا، اأو ف�صًا 
فاإن  هويته،  عن  حائرًا  يبحث  ال�صنة  ف�صول  من 
ما مّيزه ماثل ي بعدين: عدم انت�صابه اإى طبقة 
وجود  ل  اأنه  ذلك  امجتمع؛  طبقات  من  حددة 
لطبقة واحدة قادرة على احديث با�صم امجتمع 
وغياب  العدد،  هائلة  كانت  لو  حتى  باأ�صره، 
ب�صحة  اجميع  تقنع  التي  الوحيدة  يديولوجيا  الآ
ن ي تعددية الفئات التي تروم التغير  اأفكارها، لأ
ما يف�صح عن انتماءات فكرية متنوعة. بل اإن ي 
مين  هذه التعددية، التي جمع بن امتعلمن والأ
ما  امي�صورة،  والفئات  امعوزين  الفقراء  وبن 

اإى  جميعها  يديولوجية  الآ مكانيات  الإ يخت�صر 
واحدة مكن اأن تدعى: اآيديولوجيا التغير. واأكر 
التي �صارت، ول  العظمى  الغالبية  فاإن  من ذلك، 
ل  ما  تعرف  العربي«  »الربيع  وراء  ت�صر،  تزال 
تريده اأكر ما تعرف ما تريده، وترف�س ما كان 

دون اأن تدرك ما �صيكون.
تك�ّصف الفرق ال�صا�صع بن امرفو�س امعروف 
والامعروف امحتمل ي ال�صعار ال�صهر: »ال�صعب 
امتفائلة  القراءة  تقف  النظام«.  اإ�صقاط  يريد 
اأ�صبح  الذي  ال�صعب  ثاث:  ف�صائل  على  لل�صعار 
اأن  النقد واحراك والختيار؛ ذلك  �صعبًا بف�صل 
جموع  جرد  النقدي  دوره  عن  معزل  ال�صعب 
من ال�صكان ل اأكر. وتراءى الف�صيلة الثانية ي 
فعل: اأراد، حيث ال�صعب الذي �صلبت اإرادته واأدمن 
القبول والن�صياع، يتمرد على ذاته ويتمرد على 
كما  التمرد،  اإمكانية  فيه  قمعت  التي  ال�صلطات 
لو كان ينهي رحلة ويبداأ اأخرى. ت�صدر الف�صيلة 
يريد  ل  الذي  النظام،  من  اموقف  عن  الثالثة، 
�صخا�س الذين يديرونه،  ال�صعب اأن يتحرر من الأ
وقيمًا  ومار�صات  بنية  ي�صقطه  اأن  يود  اإما 
واإدارات. والوا�صح ي الكلمات الثاث ثورة اأو ما 
ي�صبه الثورة؛ فاإ�صقاط نظام، ي م�صتوياته البنيوية 
اأخرى مغايرة،  اإى نظام له بنية  امتعددة، تطلع 

ي جالت ال�صيا�صة والقت�صاد والثقافة...
به  يقول  الذي  الثوري،  الطموح  اأن  غر 
بكلمة  اأي  منه،  وى  الأ بالكلمة  معّوق  ال�صعار، 
معًا؛  والنف�صال  الوحدة  بن  جمع  التي  ال�صعب 
فهي تف�صح عن وحدة الراف�صن للنظام القائم 
الراف�صن«  بن  »انق�صام  عن  لزومًا،  وتف�صح، 
ل  واآيديولوجية  �صيا�صية  اقراحات  لهم  الذين 
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فما  قليل.  اأو  كبر  بي�صر  بينها،  ام�صاحة  مكن 
كان موحدًا قبل �صقوط النظام ل يظل موّحدًا بعد 
الو�صوح  ت�صتقدم  اأ�صئلة  طرح  فار�صًا  �صقوطه، 
امطلوب: ما هي القوى الجتماعية امختلفة التي 
تزال؟  ول  العربي«  ال�صعبي  »احراك  �صاركت ي 
وهل هي متناظرة ي البلدان العربية جميعًا، اأم 
تختلف من بلد اإى اآخر؟ وهل تتقا�صم هذه القوى 
خا�صة  ق�صايا  بلد  لكل  اإن  اأم  مت�صاوية،  م�صاكل 
به؟ واإذا كان ي اإ�صقاط اأنظمة راكدة تفتقر اإى 
ال�صرعية ما ي�صّوغ م�صطلح الثورة، فهل ي امرحلة 

الاحقة ما ي�صتبقي ام�صطلح ويّرره؟
احالة  اإى  ال�صريعة  �صارة  الإ ي  يكون  رما 
»احركة  معنى  على  �صوءًا  يلقي  ما  التون�صية 
هدف  من  تبداأ  التي  ثار«،  الآ وا�صعة  ال�صعبية 
وتبلغ  حددة  �صعبية  فئة  ومن  اآخر،  اإى  وت�صل 
�صريعًا فئات اأكر ات�صاعًا. فقد انطلقت النتفا�صة 
التون�صية من بلدة »�صيدي بو زيد«، بعد اأن اأ�صعل 
ال�صابع ع�صر  نف�صه ي  النار ي  بوعزيزي  حمد 
ول عام 2010، لتتحّول اإى معار�صة  من كانون الأ
غالبية  بها  التحقت  م�صتبد،  فا�صد  وا�صعة حكم 
كر فقرًا ي امجتمع.  الفئات الو�صطى والفئات الأ
التون�صي  ال�صاب  �صا�صي ي حالة هذا  الأ يتمّثل  ل 
التي  الجتماعية  بالفئة  بل  اماأ�صاوي،  موته 
يج�ّصدها، اموجودة ي تون�س وغرها من البلدان 
والبالغن  ال�صباب  ماين  عنها  امعّر  العربية، 
حجبها  التي  امقنعة،  البطالة  على  اموزعن 
التي  العارية  البطالة  على  اأو  هام�صية،  مرافق 
والكبت  اإى مدارات احرمان  باأ�صحابها  تقذف 
عمال الهام�صية، كما ي  والنفجار. ومع اأن ي الأ
على  ي�صاعد  ل  ما  بعامة،  الهام�صي  احياة  مط 

ال�صيا�صي،  التنظيم  منه  واأقل  النقابي،  التنظيم 
مغاير  �صيء  اإى  يتحولون  الهام�صين  هوؤلء  فاإن 
ما  وهو  ال�صعبية«،  النتفا�صات  »انبثاق  حظة 
مركزية  قوة  ذاتهم  موؤكدين  تون�س،  ي  ح�صل 
اإنتاج  واإعادة  التحري�س  اإعادة  تعي�س  يومية، 
ال�صيطرة  مكن  ل  مت�صاعد،  ب�صكل  التحري�س 
التون�صي ا�صتطاع ي  النظام  اأن  عليه دائمًا. ومع 
»انتفا�صات  على  ال�صيطرة  اما�صي  القرن  عقود 
»�صيدي  انتفا�صة  اأمام  عاجزًا  بدا  فقد  اجياع«، 
ن الهام�صين وجدوا �صندًا  بو زيد«، ل ل�صيء اإل لأ
وا�صعًا من فئات اجتماعية غر هام�صية، اأو ب�صكل 
اآِخَرها  اأ�صا�صية من امجتمع، لي�س  اأدق من فئات 

الطلبة وامحامون وامثقفون.
العاطلن  بن  ام�صرية«  »النتفا�صة  جمعت 
وقد  هام�صية،  قطاعات  ي  والعاملن  العمل  عن 
نقابية  جارب  لهم  منظمون  عمال  اإليها  اأ�صيف 
و�صيا�صية. واحق اأن ام�صرين الراف�صن للنظام 
مع  امبا�صر  ال�صدام  اإى  ف�صيئًا،  �صيئًا  دخلوا، 
اأنتجت  ال�صلطة، عن طريق تنظيم »كفاية« الذي 
واإن  مفتوحًا،  �صعبيًا  حراكًا  التاريخية  مبادرته 
ال�صعب  حاجات  مو�صوعه  قليلة،  باأعداد  يكن 
اخبز  ق�صايا  حول  امتمحورة  اليومية  امادية 

والدمقراطية.
الوا�صعة،  ال�صعبية  النتفا�صات  ي  والوا�صح 
قل،  الأ على  عربية  بلدان  خم�صة  �صملت  التي 
تداخل فئات اجتماعية ختلفة ي جبهة واحدة، 
كر فقرًا وقوى فاعلة من الفئات  ت�صم الفئات الأ
الو�صطى، �صواء كانت من العمال والتجار ال�صغار 
طباء  واحرفين، اأو فئات مهنية من امحامن والأ
يدعى  ما  اإى  و�صوًل  وال�صحفين،  وامهند�صن 
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ي  يعملون  من  اأي  البي�صاء«  »الياقات  اأ�صحاب 
بلغة  امهني  التنوع  هذا  اإن  متقدمة.  قطاعات 
معينة، اأو الطبقي بلغة اأخرى، هو ي اأ�صا�س ت�صكل 
اإى  اختزالها  مكن  ل  التي  ال�صعبية،  النتفا�صة 
فئة دون اأخرى، وهو الذي مّدها بدينامية وا�صعة 

ب�صبب تكامل اجهود والقراحات امتنوعة.
النتفا�صات  هذه  مع  التعامل  العبث  من 
منطق »النبثاق«؛ اأي اخروج ال�صاعق على غر 
ومتوفرة،  قائمة  كانت  فاأ�صبابها  توقع،  ول  موعد 
وما كان يقمعها اأو يوؤجلها هو »الرقابة البولي�صية« 
ال�صديدة، التي تاحق امجتمع ي مرافقه جميعًا، 
كاأن يكون ي م�صر ثاثة ماين رجل اأمن، كما 
قل وفقًا  يقول البع�س، اأو »مليون« رجل اأمن على الأ
لدرا�صات موثقة. ومع اأن الدولة البولي�صية تفر�س 
به  اأمره  ما  ينفذ  م�صوؤول  كل  اإذ  �صارمة،  مرتبية 
اآخر اأعلى مرتبة، فاإن الف�صاد امو�ّصع، مثل غياب 
على  م�صر  ي  اأمني،  م�صوؤول  لكل  اأتاح  القانون، 
يوميًا،  قانونًا  الر�صوة  اأن يجعل من  امثال،  �صبيل 

حِوًل، من ثّم، امواطنن اإى جمع من امتهمن.
من  الكثر  ي  العربية،  ال�صلطة  اأنتجت 
ال�صلطة  بن  امتبادل  العداء  ظاهرة  البلدان، 
وى ل تهج�س اإل مراقبة امجتمع  وامجتمع، اإذ الأ
والتعبر  التظاهر  حق  منع  ما  حركته،  و�صبط 
والتنظيم ال�صيا�صي، واإذ الثاي ل ينتظر اإل رحيل 
ال�صلطة وي�صتعجله. مع ذلك كان اأ�صا�س الحتجاج 
وتون�س  م�صر  ي  احال  هو  كما  اقت�صاديًا، 
بخا�صة. فقد قامت الطبقة العاملة ام�صرية، بن 
�صرابات م  h 2006 »eÉY 2009، موجة من الإ
ت�صهد لها الباد مثيًا ي تاريخها احديث كله. 
و�صهدت تون�س مردات عام 2008 اأطلقها العمال 

ي مدينة »قف�صة« البحرية، واأ�صيف اإليها، على 
واجتماعي  �صيا�صي  ن�صال  كلها،  الباد  م�صتوى 
�صرة  �صد البطالة والف�صاد وامح�صوبيات وبطر الأ

احاكمة.
ثابتًا  م�صتمرًا  كفاحًا  البلدان  هذه  عرفت 
قاده  م�صر،  ي  وخا�صة  الدمقراطية،  اأجل  من 
امحامون وال�صحفيون الذين لعبوا دورًا متميزًا، 
احتجت  التي  »كفاية«،  حركة  ي  وا�صحًا  جلى 
على تزوير ال�صلطة ام�صتمر لانتخابات ورغبتها 
احاكم  الرئي�س  من  ال�صلطة  ونقل  »التوريث«  ي 
التي  ال�صلطات احاكمة،  ابنه. واماحظ ي  اإى 
اطماأنت اإى التوريث، لي�س عبثها مبادئ »النظام 
رادة  اجمهوري« فقط، بل ا�صتخفافها ال�صامل بالإ
جديدة«،  »رعية  ال�صعب  باأّن  واقتناعها  ال�صعبية، 
عليه اأن يطيع ال�صلطة من دون م�صاءلة، وذلك ي 
مفارقة كا�صحة ت�صاوي بن مطلع القرن احادي 
والع�صرين والقرن التا�صع ع�صر، معترة اأن »قوة 

من« تفوق قوة التاريخ وتنت�صر عليها. الأ
يرى  الذي  ال�صلطوي،  امنظور  مواجهة  ي 
زمنة، جاء جيل  ذاته الثابتة وي�صتخف بتحولت الأ
وامدّونات،  نرنت  الإ مع  التعامل  يح�صن  جديد 
ويتميز بوعي �صيا�صي حديث، يتطلع اإى الليرالية 
للمجتمع،  احداثي  التحويل  واإى  والدمقراطية 
مثلما اأ�صار �صمر اأمن ي كتابه ثورة م�شر. فقد 
�صكل ال�صباب امتعلم الثائر ي م�صر طليعة فاعلة، 
تقرب من امليون، تطالب بالتغير وتقوم بتن�صيق 
جهود امطالبن به، عماًل كانوا اأو جامعين، حال 
تنظيم »�صباب 5 ني�صان/ اإبريل« الذين ت�صامنوا 
ب�صكل  الن�صيج  وعمال  العمال،  اإ�صرابات  مع 
خا�س، ي مدينة »امحلة الكرى« ال�صناعية عام 
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معارف  امزودون  ال�صباب،  هوؤلء  اأخذ   .2008

تقادمت  التي  ال�صيا�صية،  حزاب  الأ دور  جديدة، 
قيادتها، وبقيت متم�صكة باأ�صكال كفاحية قا�صرة 
ولعل  القمعية.  ال�صلطة  �صيا�صات  مواجهة  عن 
جعلت  التي  هي  امتوقعة،  غر  ال�صباب،  فاعلية 
قاربت  اأن  اإى  وتتزايد،  تت�صع  امحتجن  اأعداد 
الرئي�س  خرة من حكم  يام الأ الأ }13« مليونًا ي 

ام�صري مبارك.
بلد  من  اأكر  ي  الثائرة،  اجموع  اتكاأت 
عربي، على عن�صرين اأ�صا�صين: قنوات الت�صال 
النا�صطون  ا�صتعمالها  اأح�صن  التي  الجتماعي 
كما  نرنت،  الإ ا�صتعمال  وات�صاع  ال�صيا�صيون، 
الهواتف امحمولة، الذي اخرق الفئات الجتماعية 
الو�صع  هذا  ولعل  معًا.  والفقرة  امي�صورة  كلها، 
التقني  الت�صال  اأولوية  فر�س  الذي  هو  اجديد 

الختاف  تاأجيل  معلنًا  يديولوجيات،  الآ على 
يديولوجي اإى مرحلة لحقة. وبهذا امعنى، فاإن  الآ
توليد الدمقراطية اجديدة ي العام العربي ل 
امتاحة،  يديولوجية  الآ باخيارات  تف�صره  مكن 
نرنت، واإن  بل باإرادة اجتماعية تعي�س ي زمن الإ
يديولوجيون امنظمون« يح�صنون ا�صتثمار  كان »الآ

معطيات الدمقراطية اأكر من غرهم.

يديولوجي،  الآ ال�صتثمار  حدود  تكن  مهما 
ال�صعبية  النتفا�صات  فاإن  امدى،  بعيدة  اأو  موؤقتة 
العربية اجارية، ل مكن اأن ُتقراأ اإل ك�صرورات 
ن اأغرا�صها حياتية، دنيوية،  اجتماعية مفتوحة، لأ
اأو  اآيديولوجي  خيار  عن  اإعانًا  تكون  اأن  قبل 
»ثورات  �صيبقيها:  وما  جعلها  ما  وهذا  نقي�صه، 

�صعبية متحولة التكوين«.
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2. احراك ال�شعبي العربي: ق�شايا وت�شاوؤلت

ظهور  اإثر  ا�صتعمالهما  ازدهر  مفردتان 
النتفا�صات العربية، ي نهاية عام 2010 والعام 
وى رغم  الذي تاه، هما: امعجزة واموؤامرة. والأ
املمح الثنائي الذي يحايثها ل ينق�صها التبخي�س 
واخارج  الامتوقع  هو  امعجز  اأن  ذلك  وال�صلب؛ 
خارجية  بقوة  اإل  يتحقق  ل  والذي  اماألوف،  عن 
الذي  العربي  ال�صعب  يبدو  بالظهور.  له  ت�صمح 
مرد وبرهن اأنه قادر على التمرد، �صعبًا ل يتمتع 
التي  خرى،  الأ ال�صعوب  بها  تتمتع  التي  بال�صفات 
تطرد اأنظمة ل تريدها وت�صتقدم، ي هذه احدود، 
اأخرى تعر عن اإرادتها. بل يبدو اأنه ك�صر ال�صورة، 
التي اأعطته �صفة: ال�صتثنائية العربية، التي تعني 
يتعّرف  اأن  يريد  ول  الدمقراطية  يعرف  ل  اأنه 
على  واأكر،  عقود  ثاثة  »اأدمن«،  اأن  بعد  عليها، 
اأنظمة راكدة ت�صتبد بوجوده ول تعرف بحقوقه. 
اإذ  امجالت جميعًا،  اأقل ي  �صعبًا  وهذا ما جعله 
قل  احقوق الدمقراطية ي العام العربي هي الأ
ي العام باأ�صره، اأكان ذلك ي حقوق النتخابات 

والتعبر، اأم م�ّس ذلك حقوق امراأة وق�صاياها.
ي مواجهة مفردة »امعجزة«، التي ل تنتظر 
مفردة:  ظهرت  مردًا،  اأو  حراكًا  العرب  من 
ب�صكل  وى  الأ امفردة  معنى  تعيد  التي  اموؤامرة، 
اآخر، كما لو كان ال�صعي اإى الدمقراطية ل ياأتي 
من العرب، بل جرهم قوى خارجية على ال�صعي 
وى ما ل يف�ّصر، فاإن  اإليه. واإذا كان ي امفردة الأ
امفردة الثانية اأقرب بدورها اإى ال�صتنكار؛ فهي 
تفر�س اأن ال�صعب العربي يتمتع بحقوقه كلها، ول 
لزوم اإى احتجاج اأو انتفا�صة، وهي تفر�س، ي 
اللحظة عينها، اأنه �صعب قا�صر وبحاجة محاكمة. 

�صباب غام�صة،  خرة تن�صى، لأ غر اأن امفردة الأ
تدفع  اأن  اخارجية  القوى  ت�صتطيع  كيف  اأمرين: 
اإى ميدان التحرير، ي القاهرة، ثمانية ماين 
خر من �صلطة  متظاهر، كما هو احال ي اليوم الأ
ام�صري  لل�صعب  اأن  افر�صنا  اإذا  هذا  مبارك؟ 
قابلية لان�صياع اإى اأوامر اأطراف غر م�صرية، 
التي  الثانية  النقطة  اأما  امقام.  وهو كام �صئيل 
ت�صتفز العقل ال�صوي بقوة اأكر، فمجالها ال�صوؤال 
خطار ال�صادرة عن عام عربي،  التاي: ما هي الأ
»امجتمع  خارج  اأنه  امراقبن  من  كثر  اعتقد 
وجامعاته  واحقوقية  ال�صيا�صية  بحياته  الكوي« 
اأي�صًا؟ وهل هناك من �صرورة للتاآمر على �صلطات 
عربية، لي�س لديها برنامج نووي كاإيران، ول تهدد 
حيان ل  اإ�صرائيل ي �صيء، بل اإنها ي كثر من الأ

ت�صتطيع الدفاع عن حدودها؟
الوطني  التاريخ  هو  احالن،  ي  وامن�صي، 
العقود  �صبقا  اللذان  العربيان،  الثقاي  والتاريخ 
خرة التي رزح فوقها ركود ثقيل. فعلى م�صتوى  الأ
اأحمد عرابي على الإجليز  ثار  الوطني،  التاريخ 
القوى  ميزان  اختال  رغم  وقاتلهم،   1882 عام 
قاد  عرابي  وبعد  الكبر.  التل  معركة  ي  امريع، 
ال�صريف ح�صن الثورة العربية الكرى عام 1916 
على  العثمانين  واأجر  العثمانية  ال�صيطرة  �صد 
ر�س العربية، واأعقب ذلك الثورة  الرحيل عن الأ
هي  التي  الإجليز،  �صد   1919 عام  ام�صرية 
م�صر،  تاريخ  ي  الثانية  الكرى  ال�صعبية  الثورة 
فيها  ا�صرك  والتي  حفوظ،  جيب  قال  كما 
اأهل امدن واأهل الريف معًا. واأعقبت ذلك الثورة 
عام  الفرن�صي  الحتال  �صد  الكرى  ال�صورية 
ي  طر�س،  الأ با�صا  �صلطان  قادها  التي   ،1925
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 ÜGóàf’G  ó°V ,1936 عام  فل�صطن  ثورة  انتظار 
الريطاي وام�صروع ال�صهيوي معًا،... هذا اإى 
الحتال  �صد  ليبيا  ي  امختار  عمر  ثورة  جانب 
يطاي، وثورة عبد الكرم اخطابي، ي الريف  الإ
و�صواء  الفرن�صي،...  ال�صتعمار  �صد  امغربي، 
بالنجاح، فقد  اأو م تكلل  الثورات  انت�صرت هذه 
العربي  ال�صعب  قدرة  على  �صاطعًا  برهانًا  قدمت 
يكون  اأن  دون  من  والقتال،  والثورة  التمرد  على 
خارجي«  »تدبر  اإى  اأو  »معجزة«  اإى  بحاجة 

يحرك العرب كما ي�صاء.
قّدم العرب، على م�صتوى الثقافة الداعية اإى 
رفاعة  كتابات  منذ  متواترة،  م�صاهمات  التحرر، 
ول من القرن التا�صع ع�صر  الطهطاوي، ي الثلث الأ
العربية  الروائية  الكتابات  اإى  و�صوًل  تاه،  وما 
بالقمع  نّددت  التي  اما�صي،  القرن  �صبعينات  ي 
الطهطاوي  دعا  فقد  باأ�صكال ختلفة.  ال�صلطوي 
من  بقدر،  ولو  مقربًا،  د�صتورية«،  »حكومة  اإى 
جمال  وطالب  التون�صي،  الدين  خر  دعوات 
ال�صتعمار،  يواجه  ثائر  باإن�صان  فغاي  الأ الدين 
واعتنق مفتي الديار ام�صرية ال�صيخ حمد عبده 
اأمن  منظورًا تطوريًا للعام، وكتب تلميذه قا�صم 
طه  وحمل  اجديدة«،  و»امراأة  امراأة  حرير  عن 
ح�صن متاعب ثورة فكرية �صاملة، وكتب امغربي 
وعرفت  و�صرورته،  �صاح  الإ عن  بادي�س  ابن 
فكرًا  اأعطت  التي  امجيدة«  »ثاثيناتها  تون�س 
ولعل  والجتهاد،...  واحرية  بداع  الإ عن  يدافع 
العودة اإى روايات جيب حفوظ وعبد الرحمن 
وموؤن�س  الغيطاي  وجمال  هل�صا  وغالب  منيف 
اأجزه  الذي  املحمي  الرزاز تك�صف ذلك اجهد 
الروائيون العرب وهم ينددون بال�صجون وانتهاك 

احريات وبت�صّلط »الزيني بركات«، الذي اأراد اأن 
يحّول القمع اإى علم قائم بذاته.

اجارية  العربية  النتفا�صات  كانت  واإذا 
الذي  النه�صوي«،  »جذرها  عن  منقطعة  تبدو 
احداثة  اإى  ودعوة  م�صتنر  اإ�صام  على  انطوى 
وال�صتقال الوطني، فاإن ذلك ل يعود اإى خلل ي 
اأحدهما:  باأمرين،  يف�ّصر  واإما  العربية،  الذاكرة 
العقدين  ي  يديولوجيات  والآ حزاب  الأ هزمة 
خرين من القرن اما�صي، حيث بدا اأن العام  الأ
مكان اأف�صل  �صاح، واأنه لي�س ي الإ غر قابل لاإ
َقَدرية  نزوعات  نتج عن ذلك من  وما  كان،  ما 
حزاب التقليدية«  مر اأن »الأ م�صت�صلمة،.. وواقع الأ
التي م ت�صتطع اأن جدد ذاتها، اأو اآيديولوجياتها 
فا�صًا  اأنتجت  احياة،  عن  امنقطعة  امدر�صية 
بن احا�صر واما�صي القريب، حتى بدا احا�صر 
امعا�س زمنًا مكتفيًا بذاته، وذلك ي �صياق مّيز 
احوار  وتراجع  معًا،  وال�صيا�صة  الثقافة  بهزمة 
مر الثاي فتجلى  امجتمعي تراجعًا فادحًا. اأما الأ
امتعلم  لل�صباب  فتحت  التي  امعلومات،  ثورة  ي 
�صكال التقليدية  اأفقًا جديدًا، ل ياأتلف كثرًا مع الأ
ما  مع  ذلك  تزامن  والثقاي.  ال�صيا�صي  للعمل 
دعي، من فرة طويلة، بـ »�صقوط ال�صيادة«، الذي 
على  فر�صت  التي  الر�صمية«  »الرقابة  تاآكل  يعني 

فكار. تداول امعلومات وتبادل الأ
3. »معجزة« اأم تراكم متعدد الطبقات؟

يقراأ  امعجزة، وهو  اإى كلمة  البع�س  اطماأن 
»احراك العربي« انطاقًا من اعتقاد اأن امجتمع 
خروج  ل  ركود  اإى  دخل  واأنه  �صاكن،  العربي 
احا�صر  يقي�س  الذي  امنظر،  هذا  اأن  بيد  منه. 



العدد الواحد والثمانون 202012

اأ�صكاًل  اأن يلمح  على اما�صي القريب، م ي�صتطع 
جديدة من العمل الجتماعي، ل تزعزع امجتمع 
اأن  دون  منتجة،  قليًا،  قليًا  تغّره  واإما  فجاأة، 
»امجتمع  اأن  فمع  حا�صمة.  كيفية  اآثارًا  تدري، 
امدي« العربي بدا معطًا، ب�صبب غياب احراك 
ال�صيا�صي و»تاآكل القانون«، فقد ظهر ي ثمانينات 
مرجعه  الوجوه،  متعدد  ن�صاط  اما�صي  القرن 
دعوات  ب�صبب  امواطنة،  وحقوق  امدي  امجتمع 
وداخلية، لم�صت مو�صوع حقوق  كثرة، خارجية 
خذ باإ�صاحات دمقراطية. ن�صان و�صرورة الأ الإ

اأ�صهمت التحولت العامية، كما اأ�صهم �صقوط 
حزاب ال�صيا�صية ي �صكلها التقليدي، ي ظهور  الأ
امدي،  امجتمع  منظمات  بـ:  دعي  ما  مت�صاعد 
اأفرزت  ختلفة،  اجتماعية  فئات  اإليها  انت�صبت 
كلمات جديدة، مثل: حقوق امراأة و�صرورة التنوع 
وحرية  الطفل  ثقافة  اإى  واللتفات  ال�صيا�صي 
اأن  ومع  بداع،...  والإ الفن  عن  والدفاع  التعبر 
فقد  اللغة،  ونخبوية  منعزلة  بدت  �صوات  الأ هذه 
مّهدت لولدة ثقافة �صيا�صية جديدة، ل تكر من 
امدى،  بعيدة  اآيديولوجية«  »اأهداف  احديث عن 
بل تام�س م�صائل معي�صة، م يكن اآخرها تداول 

ال�صلطة ودولة القانون.
ولعل اجديد الذي اأتت به منظمات امجتمع 
اإليها  يتطلع  حاجات  بتلبية  و�صعورها  امدي، 
حتى  وتتكاثر  تتزايد  جعلها  الذي  هو  امجتمع، 
ام�صتوى  على  منظمة  األف  ثاثمئة  اإى  و�صلت 
العربي كله، بحلول عام 2008، كما جاء ي درا�صة 
باحثة خت�صة ي هذا امجال هي ام�صريةاأماي 
قنديل. وبداهة، فاإن مو هذه امنظمات اختلف من 
بلد عربي اإى اآخر، وفقًا لطبيعة النظام ال�صيا�صي 

ومدى انفتاحه على امجتمع اأو انغاقه، واحدود 
ام�صاركة  اإى  النخب  وميل  ال�صيا�صية،  الثقافية 
اأو نفورها منها. غر اأن امعّوقات م  الجتماعية 
منع من ظهور كلمة امواطن اإى العلن، ي اإ�صارة 
اإى حقوقه القانونية التي ين�س عليها الد�صتور، 
ومن ت�صجيع النخراط ي العمل الجتماعي، الذي 
هذه  تبداأ  اأن  ي  غرابة  ل  جديد.  وعي  عن  يعّر 
على  تنطوي  التي  ن�صان،  الإ بحقوق  »امنظمات« 
الكثر من التجريد، واأن تنتهي مام�صة احقوق 
كا�صفة  والثقافية،  والقت�صادية  الجتماعية 
األقت ال�صوء، �صيئًا ف�صيئًا، على  دينامية خا�صة، 

نظمة العربية احاكمة. طبيعة الأ
امدي،  امجتمع  منظمات  جانب  واإى 
الزمن،  من  عقدين  منذ  العربي،  امجتمع  عرف 
الف�صائي  )التلفاز  لكرونية  الإ الإعام  اأنظمة 
على  ال�صلطوية  الرقابة  ك�صر  الذي  نرنت(،  والإ
اأمام  العربي  ن�صان  الإ خبار، وو�صع  والأ امعلومات 
تقوله  ما  يك�صف  م�صبوق،  غر  اإعامي  م�صهد 
ال�صلطة وما ل تريد اأن تقوله، وي�صمح للمواطن اأن 
واأعراف  العام الكوي من قيم  يقارن ما يعي�صه 
وعزلة  ركود  من  جتمعه  يعي�صه  وما  وتغرات 
اجمهور  الف�صائي  البث  ثورة  مّكنت  وق�صور. 
خبار ي اأي مكان ي العام،  العربي من متابعة الأ
اموّثقة  خبارية،  الإ ام�صادر  بتعددية  التمتع  ومن 
ك�صرت  الثورة  هذه  اإن  بل  اآن.  ي  اموثقة  وغر 
اأن  ذلك  واللغة؛  مية  الأ تقيمها  التي  احواجز 
اأتاحت  الب�صرية  ال�صمعية-  خبارية  الإ الو�صائل 
ن�صان العادي التعّرف على ما يجري ي عامه  لاإ
وي العام باأ�صره، مثلما اأن احديث على »الهواء 
ن�صان ي�صتقبل اخر وي�صهم ي  مبا�صرة« جعل الإ
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�صياغته. فعلى خاف »التثقيف ال�صيا�صي« الذي 
كان موجهًا �صابقًا اإى النخب اأو ما ي�صبه النخب، 
اإعامية  دمقراطية  عن  الف�صائي  البث  ك�صف 
معه.  وتتعامل  العادي  ن�صان  بالإ تعرف  وا�صعة، 
على  طرحت  امدي  امجتمع  منظمات  اأن  وكما 
ن�صان العادي ق�صايا »م يكن ي�صمع بها«، فاإن  الإ
اإعانًا  جابات،  �صئلة والإ البث الف�صائي زّوده بالأ
القول وامعلومات.  عن زمن جديد يك�صر احتكار 
ن�صان العربي اأن يتابع »اأحداث  ولهذا ا�صتطاع الإ
تون�س« من دون رقابة، مثلما تابع اأحداث »الثورة 

ام�صرية« ي تطوراتها امختلفة.
مر�صل  اإى  ن�صان  الإ فحّول  نرنت«  »الإ اأّما 
للمعلومات، بعد اأن كان م�صتقبًا �صلبيًا لها. ذلك 
جديدين؛  اإعامين  �صكلن  نرنت  الإ لتاأثر  اأن 
والتعليقات  خبار  الأ لن�صر  جال  توليد  اأولهما 
احكومات،  قمع  من  ماذ  الفيديو،  ومقاطع 
امجتمعية  الق�صايا  على  ال�صوء  اإلقاء  وثانيهما 
وال�صيا�صية امهمة التي ينقلها امدونون وتلتقطها، 
الوطن  ي  التقليدية  الإعام  و�صائل  لحقًا، 
خبار،  العربي. قلب هذا ال�صيغة التقليدية لبث الأ
خبار وت�صل، اأوًل،  التي كانت تبداأ من م�صادر الإ
تبقى  »ما  ي�صل  اأن  قبل  القرار،  اأ�صحاب  اإى 
التدوين،  اأما عملية  الوا�صع.  اإى اجمهور  منها« 
نرنت، فاأخذت اجاهًا مغايرًا،  التي ي�صمح بها الإ
حيث امعلومات ير�صلها »امدّونون« اإى ال�صحافة 
اجمهور.  اإى  طريقها  تتابع  اأن  قبل  التقليدية، 
طار مواقع العاقات الجتماعية  تندرج ي هذا الإ
الـ »في�صبوك« الذي  التوا�صل الجتماعي، مثل  اأو 
اأ�صهم ي ولدة »حركة �صباب 5 اإبريل« ي م�صر، 
ثم  مظاهرة  اإى  يدعو  مفرد  باإن�صان  بداأت  التي 

حّولت، خال اأيام، اإى حركة ان�صم اإليها اأكر 
.Oôa 7300 øe

والوا�صح ي هذا كله، اأي ي الثورة الإعامية 
فاعلية  تعطل  ظواهر  جملة  ولدة  وو�صائلها، 
كانت  اإن  لها،  يتبقى  ل  التي  ال�صيا�صية  ال�صلطة 
بولي�صية وقمعية، اإل اأدوات القهر التقليدية. فقد 
وامعرفة،  امعلومات  احتكار  الثورة  هذه  عطلت 
وال�صعب  تعرف  التي  ال�صلطة  ثنائية  على  القائم 
عمل  اإى  خبار  الأ توزيع  وحّولت  يعرف،  ل  الذي 
احوار  �صروط  ووطدت  دمقراطي،  جماعي 
وال�صتقبال  ر�صال  الإ �صرعة  وعّينت  الجتماعي، 
واأتاحت  خبارية،  الإ العملية  ي  فاعًا  عن�صرًا 
اأن  الجتماعي،  العمل  ن�صطاء  من  للمبادرين، 
ما  ي  للتوا�صل  ومبتكرة  جديدة  �صيغًا  يلتم�صوا 
ي  ثورة  امعلوماتية  الثورة  كله  هذا  عّن  بينهم. 
الدمقراطية، اأو ثورة ي ال�صر اإى الدمقراطية، 
واأ�صهم  الدمقراطية  امدافعن عن  اإليها  وجذب 
التي  واإدارتها،  وتن�صيقها  م�صاريعهم  تنظيم  ي 
ب�صعار:  وتنتهي  القت�صادي«  �صاح  »الإ بـ  تبداأ 

ال�صعب يريد اإ�صقاط النظام.
احراك  ربط  على  ال�صلطات،  اعتادت 
اأو  امحظورة  ال�صيا�صية،  حزاب  بالأ الجتماعي 
اجزء  قمع  اإى  دائمًا،  �صاعية،  بها،  ام�صرح 
تبقى  ما  »�صراء«  اأو  »تدجن«  واإى  منها  الفاعل 
نرنت، ي ذاته، لي�س  بر�صاوى متنوعة. ومع اأن الإ
حزاب، فاإن  حزبًا، ول يف�صي لزومًا اإى توليد الأ
حزاب  له �صلطته الفاعلة التي حا�صر ال�صلطة والأ
اأن ال�صيا�صة  اآن. ذلك  وتعيد تعريف ال�صيا�صة ي 
هي اخروج من امفرد اإى امجموع، وهي التحرر 
على  القائمة  التقليدية،  الو�صاية  مراجع  من 
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الراتب ومفهوم امرتبة، وهي، ي اللحظة عينها، 
الإعان عن احداثة واممار�صة احداثية. وبهذا 
التي  امعلوماتية،  الثورة  اإى  اللجوء  فاإن  امعنى، 
ي�صكل  العربي،  احراك  ي  هائًا  دورًا  لعبت 
العربي  امجتمع  ت�صيي�س  اآفاق  ي  نوعية  مرحلة 

وتخليق العملية ال�صيا�صية فيه.
التخمة،  حدود  اإى  امكرور  احديث  من 
احديث اخا�س بدور امثقفن العرب ي احراك 
اأحدهما  ببعدين،  ذاته  ي�صّوغ  الذي  الجتماعي، 
عنوانه  ثالث  وُبعد  اأخاقي،  وثانيهما  تاريخي 
الق�صور عن متابعة الو�صع العربي ور�صد حّولته 
ول،  الأ البعد  ي�صر  خرة.  الأ ربعة  الأ العقود  ي 
ع�صر  اإى  ال�صذاجة،  تنق�صه  ل  م�صتقيم  ب�صكل 
النه�صة، دون تاأمل �صروطها، م�صتدعيًا الكواكبي 
عبده  حمد  وال�صيخ  ال�صتبداد  �صد  و�صرخته 
امنادي  والعقاي، وطه ح�صن  العقلي  وانفتاحه 
بتحرير العقل والعراف بحرية العلم وام�صاءلة، 
اه  عبد  و�صحافة  البارودي  بق�صائد  مرورًا 

اإى  ل  َفَي�صِ الجاه  هذا  ي�صتدرك  وقد  الندم. 
�صاطع اح�صري وق�صطنطن زريق، الذي �صغلته 
احافظ  يا�صن  وال�صوري  طويًا،  فل�صطن  نكبة 
الذي اأراد اأن تكون الدمقراطية بعدًا داخليًا ي 
مقولة  بداهة،  وهناك،  العربي.  القومي  الوعي 
وينتهي  ال�صعب  من  يبداأ  الذي  املتزم«  »امثقف 

اإليه، معترًا ذاته مرجعًا للحقيقة والثورة.
اأن  �صريطة  اأمر حميد،  التاريخ  ا�صتذكار  اإن 
يعرف  واأن  التاريخ،  حّولت  على  الوعي  يقف 
الفرق بن ال�صروط امو�صوعية التي حّول الثقافة 
تلغي  التي  ال�صروط  وتلك  يومية،  �صرورة  اإى 
الف�صول امعري وتخت�صر الوجود كله اإى كلمات 
القريب  العربي  التاريخ  ي�صمح  م  معدودات. 
اإل بف�صل ف�صاء �صيا�صي ت�صوغه  بدور للمثقفن 
مبداأ  اعتنق  ف�صاء  امختلفة،  امجتمعية  امواقف 
اجتهادًا  ال�صيا�صة  ي  وراأى  الفكرية،  التعددية 
البدائل  بن  امتبادل  العراف  قوامه  متنوعًا 

الثقافية وال�صيا�صية امتنوعة.
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بدور  ي�صتنجد  الذي  خاقي،  الأ البعد  اأما 
ي  خاق،  الأ اأن  ذلك  له؛  معنى  فا  امثقفن، 
حول  يدور  ف�صفا�س،  جريد  الباغي،  خطابها 
من  وغرها  والراأفة،  وال�صفقة  وامحبة  ح�صان  الإ
الواقع  ي  تفعل  ول  ال�صمر  تريح  التي  التعاليم 
خاقية تر�صي  مر اأن العمومية الأ �صيئًا. وواقع الأ
اجميع، ول توؤرق اأحدًا، �صواء كان داخل ال�صلطة 
اأو خارجها. ل غرابة ي اأن تكون اأجهزة الإعام 
امثقفن  من  جن�س  »مريحًا«  مكانًا  ال�صلطوية 
خرة، اأدمن احديث  العرب، ازدهر ي العقود الأ
»العام« الذي ل يحتاج اإى حديد، اإذ اخلل ي�صوب 
العربية  الهياكل  ي  واإذ  جمعاء،  العربية  احياة 
جمعاء ما يحتاج اإى �صبط وترميم، وغرها من 
اخطابات امنطلقة من دوام احال والثناء على 

خوة العربية«. »الأ
الغائب  خاقي،  الأ اخطاب  عن  والغائب 
بدوره عن حّولت امجتمع العربي، هو اأن حّزب 
امثقفن يقت�صي حيزًا دمقراطيًا، واأن العراف 
بامثقف  بالعراف  يق�صي  بع�صهم  يقرحه  ما 
كقيمة اجتماعية م�صتقلة عن امراجع ام�صلحية. 
احياة  عن  منه،  كبر  جزء  اأو  كله،  هذا  غاب 
خرة،  الأ الثاثة  العقود  ي  العربية  الجتماعية 
جرًا معظم امثقفن على النتقال من اخطاب 
بحقوق  ويلتزم  ال�صلطة  ينقد  الذي  ال�صيا�صي، 
ال�صعب، اإى اخطاب الثقاي، الذي ي�صع ال�صيا�صة 
الكتب  عن  باحديث  ويكتفي  جانبًا  وامجتمع 
الثقافة وال�صيا�صة معًا،  والنظريات. ولعل تراجع 
منذ منت�صف �صبعينات القرن اما�صي، هو الذي 
بالنظريات  امكتفي  التقني،  امثقف  حديث  اأطلق 
ل  الذي  العام«،  »امثقف  معه  واأطلق  امدر�صية، 

يتعامل مع ال�صاأن العام، علمًا باأن التعامل النقدي 
مع ال�صاأن العام هو الذي ا�صتولد، تاريخيًا، مقولة 

امثقف.
غر اأن ما كان يراجع مع ما�صيه امراجع، 
وتت�صع  ويتطور  ينمو  اآخر،  ل�صيء  م�صاحة  ترك 
التي  هي  اأ�صرنا،  كما  اجديدة،  وام�صاحة  اآثاره. 
هو:  القوام  وا�صح  لي�س  �صيء  لظهور  �صمحت 
منظمات امجتمع امدي ي انتظار ثورة امعلومات، 
من  مثقفن  اإى  امجتمع«  »ن�صطاء  حّولت  التي 
وير�صلونها،  امعلومات  ي�صوغون  جديد،  نوع 
جماعية.  اإجابات  اإى  وي�صعون  اأ�صئلة  ويطرحون 
ربع  قبل  جاءت،  امثقف«  »نهاية  مقولة  اأن  ومع 
متعددة  »النهايات«  حديث  مع  الزمن،  من  قرن 
الوجوه، امرتبطة مقولة »نهاية التاريخ«، فاإن ما 
القدم،  �صكله  ي  امثقف«  »نهاية  مو�صوع  طرح 
الذي م  العربي« اجاري،  ال�صعبي  »احراك  هو 
له  دورًا  الر�صالة«  اأ�صحاب  »امثقفون  فيه  يلعب 
امثقف،  بنهاية  العربية«  »الثورات  تقل  م  دللة. 
ن جميع الب�صر مثقفون  فهذا كام ل معنى له، لأ
ب�صكل اأو باآخر، واإما قالت بولدة �صكل جديد من 
امثقفن يتعاملون مع »ال�صاأن العام«، ب�صكل فاعل، 
اليومية، بعيدًا عن  اعتمادًا على تدفق امعلومات 

»النظريات الكبرة« و»متخّيات الفا�صفة«.
اأي  ال�صابقن،  العن�صرين  اإى  واإ�صافة 
امعلوماتية،  والثورة  امدي  امجتمع  منظمات 
ولي�س على مبعدة عنهما باأية حال، لعبت ق�صايا 
الجتماعي«،  الوعي  »اإ�صاح  ي  دورًا  امراأة 
عربي  بلد  من  وختلفًا  حدودًا،  كان  لو  حتى 
بن  مية  الأ ن�صبة  جزئيًا  تراجعت  فقد  اآخر.  اإى 
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جالت  ي  امراأة  دور  تزايد  كما  عامًا،   24-15

خر، دون اأن  العمل بن�صبة 7.7 بامئة ي العقد الأ
ن�صبة  اأن  اأولهما  يلغي ذلك حقيقتن معروفتن: 
على ي العام،  مية بن الن�صاء العربيات هي الأ الأ
اأن ن�صبة عمل امراأة العربية ي جالت  والثانية 
دنى ي العام. ولهذا، فاإن  العمل امختلفة هي الأ
دخول امراأة اإى ام�صاركة ال�صيا�صية، كان و�صيظل 
بطيئًا؛ ذلك اأن تو�صيع دورها يق�صي باإ�صاحات 
تعليمية ود�صتورية. مع ذلك، فاإن احراك العربي، 
دفع  م�صخ�صة،  معي�صية  ق�صايا  من  انطلق  الذي 
كحال  الرجال،  مع  التظاهر  اإى  الن�صاء  باآلف 
م�صر واليمن على �صبيل امثال، تعبرًا عن خا�س 
اأمّية  اإن�صانيتها،  على  امراأة  فيه  تتعّرف  جديد، 

كانت اأو غر اأمّية.
تاأكيد  على  العربي  ال�صعبي  احراك  انطوى 
لكل  م�صروع  الرغيف  ي  احّق  اإذ  للم�صخ�س، 
جميع  حقوق  من  ن�صانية  الإ امعاملة  واإذ  الب�صر، 
التي  للمجردات  نقد  على  اأكر  وانطوى  الب�صر، 
الب�صر  ق�صايا  تام�س  ول  الروح«  »ق�صايا  تتناول 
مر اأن »احراك الجتماعي«،  احياتية. وواقع الأ
نه  لأ والثقافة،  وامعرفة  النقد  ي ذاته، �صكل من 
ال�صارمة،  والراتبية  والن�صياع  للركود  رف�س 
على  وقدرته  ن�صان  الإ بعفوية  مت�صاعد  واعراف 
يقوم عليها  التي  العنا�صر  الختيار، وغرها من 

الف�صاء ال�صيا�صي امجتمعي.
اأعاد »احراك ال�صعبي العربي« العتبار اإى 
النقدي،  الوعي  اجتماعية متعددة:  قيم وظواهر 
الواعية  واجموع  الفاعل،  امتمرد  ن�صان  والإ
ام�صاركة  وطلب  ال�صيا�صية،  وام�صاركة  هدافها،  لأ
ي بناء الوطن، وحقوق امواطنة، وتاأمن العاقة 

بالف�صول  والحتفال  وال�صيا�صة،  امعرفة  بن 
والزائف  احقيقي  بن  يف�صل  الذي  امعري، 
ن�صان اإى حياة  وبن »الباغة الورعة« واأ�صواق الإ
ن�صان  متحررة من اأ�صكال الغراب. فاإذا كان الإ
فقره  ي  يراوح  وعزلته،  بفقره  امكتفي  امغلوب، 
بن  توّحد  التي  امظاهرة«  »اإن�صان  فاإن  و�صكواه، 
اأن  يدرك  الوطنية،  وام�صلحة  الفرد  م�صلحة 
خرين، واأنه ل يتحرر من  اأحواله هي من اأحوال الآ
خرين والعراف  اأحواله ال�صلبية اإل بالعمل مع الآ
�صاح  لإ مرجعًا  الجتماعية«  »الثقة  موؤكدًا  بهم، 

امجتمع والوطن معًا.
م يبداأ »احراك ال�صعبي العربي« من معطى 
جاهز يدعى: ثقافة التمرد، بل من مطالب يومية 
م�صخ�صة، ينفتح الدفاع اجماعي ام�صتمر عنها 

على اأفق ثقاي جديد، متعدد الحتمالت.
4. ثقافة تبحث عن �شكلها

ينطوي احراك ال�صعبي على قيم ثقافية ي 
ن�صانية التي  كر: الكرامة الإ حالة عملية عنوانها الأ
يفتحها التظاهر ال�صعبي على قيمة احرية. فاإذا 
بوي يفر�س قمع الكبر لل�صغر،  كان امجتمع الأ
غياب  فيه  يقمع  الذي  ام�صتبد  النظام  حال 
فعل  ي  فاإن  ال�صليمة،  امجتمعية  احياة  القانون 
»امظاهرة« مردًا على ما يحا�صر الفردية احرة 
ونزوعاتها. وهذا الفعل، الذي ي�صهم فيه ب�صر ل 
»امواطنة«؛  معنى  عملي  �صرح  بع�صهم،  يعرفون 
عائلية  اأ�صباب  اإى  يعود  ل  اإليه  الدافع  اأن  ذلك 
»امتظاهرين«  اأو جهوية، بل مليه رغبة  َقَبلية  اأو 
ي توليد جتمع جديد يعرف بالكرامة واحرية 
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رغبة  يزال، عن  ول  ال�صعبي،  اأعلن احراك 
وامعنوية  امادية  ن�صانية،  الإ احاجات  تاأمن  ي 
»الديكتاتورية  على  مردًا  يكن  م  اإن  معًا. 
ن�صان  ال�صلطوية على احاجات« التي منع عن الإ
ال�صباب  ن�صف  البطالة  )تكت�صح  العمل  ي  حقه 
من  )اأكر  التعليم  ي  وحقه  تقريبًا(،  العربي 
ن�صف ال�صعب يعاي من اأمّية فعلية اأو م�صمرة(، 
ن�صان ي بع�س  وحقه ي التعبر )انتهاك حقوق الإ
ي  وحقه  العام(،  ي  على  الأ هو  العربية  الباد 
التمتع باأوقات الفراغ )الذي ل ي�صبح مكنًا اإل 

ن�صان بحقوق العمل والتثقيف...(. اإذا متع الإ
مدخًا  العتبار«  »اإعادة  مفهوم  ي�صكل 
ال�صعبية.  امظاهرات  »داخلت«  التي  القيم  اإى 

هداف،  فام�صاركة ي التظاهر، اإْن كان وا�صح الأ
ينقد  اأن  يريد  الذي  ن�صان،  الإ اإى  اعتبار  اإعادة 
اإعادة  ويختار ويبادر، واأن يطالب بحقوق. وفيها 
تت�صّول  اأن  تريد  ل  التي  »اجموع«  اإى  اعتبار 
حزاب  الأ واإى  انتزاعًا،  تنتزعها  بل  حقوقها 
ال�صعب،  اإرادة  تعّر عن  اأن  تريد  التي  ال�صيا�صية 
اأعاد  ما  بقدر  �صكلية،  اأطر  جرد  تكون  اأن  ل 
العتبار، اأحيانًا، اإى دور امراأة الجتماعي، كما 
هو احال ي امظاهرات اليمنية، حيث »�صيطرة 

يديولوجي. النقاب« ل تعني العماء ال�صيا�صي والآ
عادي  اإن�صان  عن  ال�صعبي  احراك  اأف�صح 
الكام  يح�صن  ل  اإن�صان  عادية،  غر  بطولة  له 
ول  �صحيحة  �صعارات  يرفع  لكنه  اللغة،  يتقن  ول 
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الرهبة  على  تربى  الذي  وهو  من  الأ رجل  يخاف 
من كل ماله عاقة بال�صلطة. ل غرابة ي اأن يعيد 
والف�صاء  ال�صارع  اإى  العتبار  ال�صعبي  التظاهر 
للبيع  مكان  اإى  ال�صارع  اخُت�صر  اأن  فبعد  العام. 
عن  خبار  لاإ حيزًا  اأ�صبح  والت�صّول،  وال�صراء 
»الراأي العام«، ومكانًا له اأبعاد �صيا�صية، تفر�صه 
عام وامل�صقات والرايات والهتافات، وموقعًا  الأ
له  الذي  التقليدي،  ال�صيق«  »امكان  بن  لل�صراع 
حّرا�ُصُه و»امكان الطليق« الذي ي�صنعه امحتاجون 
اإليه. وما تو�صيع دللة ال�صارع اإل اإعادة اعتبار اإى 
نظمة  ن�صان احر، ي الأ امدينة، التي هي جال الإ
الدمقراطية، حيث م�صي دون مراقبة ومطاردة. 
للبيت  امتداد  بامعنى احديث،  امدينة،  اأن  ذلك 
امقاهي  وجوهها  مكانية  جماليات  عن  و�صورة 

وال�صاحات واحدائق ودور ال�صينما وامتاحف.
تف�صي امقدمات ال�صابقة اإى اإعادة العتبار 
بل  الفقر،  الحراي  بامعنى  ل  ال�صيا�صة،  اإى 
هي  ال�صيا�صة  ن  لأ الجتماعية،  احداثة  معنى 
والدمقراطية  ال�صيا�صة  ن  ولأ الدمقراطية، 
احديثة.  زمنة  الأ اإى  مدخًا  تاريخيًا،  �صّكلتا، 
ولعل غياب هاتن القيمتن لعقود طويلة ي العام 
العربي، هو الذي جعل »اإن�صان امظاهرة« مار�س 
التظاهر دون اأن مار�س، لزومًا، ال�صيا�صة، التي 
ت�صتند اإى خرة ومعاير مراكمة، وهو ما در�صه 
مركي »اآ�صف  عام الجتماع واأ�صتاذ اجامعة الأ
يغّر  كيف  ك�شيا�شة:  احياة  كتابة  ي  بيات« 
و�شط؟ و لهذا حدث  الب�شر العاديون ال�شرق الأ
عن »ل اجتماعية احركة الجتماعية« التي حيل 
يتبادلون  الت�صظي،  اإى  اأقرب  »متظاهرين«  على 
فعًا  ومار�صون  الكام،  يتبادلون  ول  هداف  الأ

�صيا�صيًا يفتقر اإى اآليات العمل ال�صيا�صي.

هو:  ثاٍن  مفهوم  اإى  بيات«  »اآ�صف  ارتكن 
ال�صيا�صة  من  تقرب  التي  ام�صاك�صة«  »ال�صيا�صة 
عن  �صادرة  »ظرفية«  �صيا�صة  فهي  تكونها؛  ول 
اجموع امتظاهرة، تكتفي باإقاق احياة اليومية، 
وح�س امجتمع على التفكر واحوار، ول تذهب 
�صيا�صي  »عمل  اإى  تفتقر  لكونها  ذلك،  من  اأكر 
اأن تكون  ال�صيا�صة، دون  اإى  اإنها مدخل  منظم«. 
�صيا�صة، ومدخل اإى »التحزب« يفت�س عن اأحزابه 
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مهما تكن وجوه النق�س التي حايث احراك 
ال�صعبي العربي، وهي كثرة، فمن امحقق اأنه جاء 
الراتبية  اإقاق  هما:  اأ�صا�صيتن  مقولتن  معه 
فلم  ام�صاواة.  مفهوم  على  حالة  والإ الجتماعية، 
كي  خارجية  مراجع  امتظاهرة  اجموع  تتو�صل 
تقودها، اأبوية اأو ثقافية اأو دينية، بل قادت نف�صها 
اأكر  لي�س  مقامًا  على  الأ اأن  مرهنة  بنف�صها، 
يحتاج  ل  التحرر  اإى  النزوع  واأن  وحرية،  جراأة 
اإى »خت�صن«، كبارًا كانوا اأم �صغارًا. وم يكن 
امتعارف عليها،  امراتب الجتماعية،  القفز فوق 
ناحية،  من  الجتماعية  ام�صاواة  اإى  نزوعًا  اإل 
للب�صر  حيث  الب�صر«،  »ت�صاوي  مقولة  واحتفاء 
فيها،  تف�صل  العقل  من  مت�صاوية  حظوظ  جميعًا 

باأ�صكال ختلفة، الفروق الجتماعية.
اأخر احراك ال�صعبي العربي حقائق ثاث، 
فيه  امعام  وا�صح  موقع  ل  ن�صبي:  ب�صكل  ولو 
ُدجنوا، ي اجاهات  اأو  الذين هم�صوا  للمثقفن، 
ختلفة. ل تزال قيم احراك الثقافية تبحث عن 
ن هذه  »�صكلها امكتوب«، وعن قوام جلي امعنى، لأ
القيم ل تزال ي طور التكوين وبعيدة عن الهدف 
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النهائي الذي ت�صعى اإليه. تقول احقيقة الثالثة: 
ي  »امتمردون«  مار�صها  التي  القيم،  هذه  لي�صت 
�صكل عملي، اإل مقدمة ل�صتعادة »ع�صر مرغوب« 
»نه�صة  ولتاأ�صي�س  بعد،  ياأِت  م  اأو  وانهزم  جاء 
البعد  وبعيدة  طويلة،  �صرورة  �صكل  لها  جديدة« 
»الوقائع  فا�صتقرار  النبثاق؛  بـ:  يدعى  عّما  كله 
طويل،  �صراع  بعد  اإل  يتحقق  ل  الجتماعية« 

النجاح  من  متعددة  بوجوه  م�صكون  م�صار  وبعد 
خفاق. والإ

حرًا  ن�صان  الإ يعي�س  »حتى  اأرنت:  حنا  تقول 
تعلم  قد  يكون  اأن  امفر�س  من  حرة،  مدينة  ي 
احرية ي اأثناء بحثه عنها«. ل وجود ل�صيء يدعى 
ن�صان ين�صد احرية، عرف  احرية، فالوجود كله لإ

uالطغيان وعا�س فيه ومرد عليه
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»العام العربي ي�شتعل«
2011 بينما حلفاء  الثاي يناير  27 كانون  اأوردته قناة اجزيرة الف�شائية ي  هذا ما 

الغرب ي امنطقة »يفقدون ال�شيطرة �شريعاً«.
ما حَرك اموجة البكانية هذه غُر انتفا�شة تون�س التي طردت دكتاتوراً يدعمه الغرب، 
اإن بع�س  فاأثارت ترددات ي م�شر، وغمرت امظاهرات �شرطة وح�شية لدكتاتور اآخر، حتى 
امراقبن �شَبَه هذه الرددات ما حدث ي الحاد ال�شوفييتي عام 1989، مع اأّن هناك فروقاً 

مهمة.

ناعوم ت�شوم�شكي

العام العربي ي�شتعل

اأهم هذه الفروق اأْن ل ميخائيل غوربات�صوف 
بن القوى العظمى يدعم الدكتاتورين العرب. بل 
اإن وا�صنطن وحلفاءها يلتزمون مبداأ را�صخ هو اأَن 
باأهدافهم  تلتزم  اأن  �صرط  مقبولة  الدمقراطية 
ال�صراتيجية والقت�صادية: الدمقراطية مقبولة 

اإى حد ما ي الباد امعادية، لكن لي�س ي فنائنا 
اخلفي دون تهجن من ف�صلك!

1989: حالَة  فلناأخذ مقارنة واحدة مع عام 
لنكولي  بدعمها  وا�صنطن  احتفظت  رومانيا: 
ت�صاوت�ص�صكو، اأ�صر�س دكتاتوريي اأوروبا ال�صرقية، 

≠
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هللت  معه،  حالفها  عن  الدفاع  تعذر  اإذا  حتى 
َي اما�صي مامًا.  طاحة به، وُحِ وا�صنطن لاإ

هذا هو النمط العام: ُخذ فردناند ماركو�س، 
وجان كلود دوفالييه، وت�صون دو هوان، و�صوهارتو، 
امفيدين.  الع�صابات  رجال  من  غرهم  وكثرًا 
ذاته  التفكر  اأعملت  وا�صنطن  تكون  فقد  لهذا، 
اجهود  بع�س  جانب  اإى  مبارك  ح�صني  ب�صاأن 
عن  خليفته  َيحيَد  ل  اأن  �صمان  باجاه  امعهودة 

اجاَدة.
عمر  اللواء  نحو  وا�صنطن  اآمال  اجهت 
مع  له،  وامواي  مبارك  الرئي�س  نائب  �صليمان، 
ما  قدر  مُقته  الثائر  ام�صري  ال�صعب  باأن  العلم 

مُقُت الدكتاتور مبارك ذاته.
هي  احكماء  بن  ال�صائعة  الازمة  لكن 
يقت�صي  �صوي  الأ �صام  الإ من  اخوف  اأن 
قد  نفعية.  �صباب  لأ للدمقراطية  الت�صدي 
اإذ  ُم�صِللة؛  �صياغته  لكن  �صحيحًا،  هذا  يكون 
دعمت  فلطاما  ال�صتقال؛  هو  احقيقي  اخطر 
�صامين  مريكية وحلفاوؤها الإ الوليات امتحدة الأ
امتطرفن، بل اأحيانًا كان ذلك لدفع خطر قادم 

من القومية العلمانية.
�صياء  هو  طويلة  قائمة  من  امعروف  امثل 
واأثُر  �صرا�صًة  باك�صتان  دكتاتوريي  اأكُر  احق، 
�صلمة  الرئي�س ريغان؛ فقد نّفذ برناجًا طويًا لاأ

الراديكالية.
مريكي ي التفكر ما  �صلوب الأ ويدعُم هذا الأ
ردي ال�صابق وامدير  قاله مروان امع�صر الوزير الأ
�صندوق  ي  و�صط  الأ ال�صرق  لدرا�صات  احاي 
ي  التقليدية  »الذريعة  الدوي:  لل�صلم  كارنغي 
واأَن  ُم�صكلة،  ل  اأْن  هي  وخارجه  العربي  العام 

امع�صر:  ال�صيطرة«. ويقول مروان  كل �صيء حت 
»بهذه الطريقة ي التفكر، فاإن ال�صلطة ام�صيطرة 
يطالبونها  الذين  جانب  والأ خ�صومها  اأن  تَدعي 

مور«.    �صاح ي�صخمون الأ بالإ
فامبداأ  ال�صعب.  عامة  جاهل  ُمكُن  لهذا 
الذي متد جذوره اإى اما�صي البعيد ويُعُم العاَم 
هو  ذاتها،  مريكية  الأ امتحدة  والوليات  باأ�صِره 
ولكن  �صرورية،  تكون  قد  امنهجية  التغيرات  اأن 

الهدف هو دائمًا اإعادُة اإحكام ال�صيطرة.
لقد كانت حركة الدمقراطية احية ي تون�س 
موجهًة �صد »دولة بولي�صية تخلو من حرية التعبر 
وحرية التجمع، ُمفَعمة مخالفات خطرة حقوق 
ب�صبب  عائلُته مقوتة  دكتاتور  يحكمها  ن�صان«  الإ
مريكي  تعاطيها الر�صوة، ح�صب و�صف ال�صفر الأ
 ‘ OQh …òdG 2009 روبرت غودت�س ي موز يوليو

برقية ن�صرها موقع ويكيليك�س.
اأن  امراقبن  بع�س  يرى  ذلك،  على  بناًء 
مطمئنة  تكون  اأن  بها  يجُدر  ويكيليك�س  »وثائق 
مريكي باأن م�صوؤوليه لي�صوا غافلن«. اإن  لل�صعب الأ
الرقيات التي ن�صرتها ويكيليك�س تدعم ال�صيا�صة 
هو  نف�َصه  اأوباما  كاأن  يبدو  حتى  حقًا  مريكية  الأ
الذي �صَربها )كما ادعى جيكوب هيلُرن ي جلة 

نا�شيونال اإنر�شت).
تامز  فاينن�شيال  جريدة  ي  عنوانًا  اإن  بل 
قال: »على اأمريكا اأن منح اأ�صاج جائزة«. وكتب 
حلل ال�صيا�صات اخارجية غيدون راخمان بهذا 
ال�صاأن اأَن »�صيا�صة اأمريكا اخارجية تظهر ي هذه 
امبادئ؛  على  وقائمة  وعملية  ذكية  باأنها  الوثائق 
ذاته  هو  ق�صية  اأي  من  الَعَلن  ي  اأمريكا  فموقف 

موقفها ي ال�صر«.



العدد الواحد والثمانون 302012

ح�صب هذه النظرة، فاإن ويكيليك�س �صع�صعت 
ي  ي�صككون  الذين  اموؤامرة«  نظريات  »اأ�صحاب 

النوايا النبيلة التي تَدعيها وا�صنطن.
مريكي روبرت  قد يبدو من برقية ال�صفر الأ
غودت�س ام�صار اإليها اأعاه اأنها توؤيد هذه النظرة 
مريكية. لكننا لو تاأملنا قليًا واأخْذنا  لل�صيا�صة الأ
اخارجية  ال�صيا�صات  حلُل  اأورده  الذي  اخَر 
�صتيفن زونز ي جلة فورين بولي�شي اإن فوَك�س, 
لوجدنا اأن وا�صنطن قَدمت لتون�س معونة ع�صكرية 
بـ 12 مليون دولر على الرغم من امعلومات التي 
ح�صلت عليها من غودت�س. وقد �صدف اأن كانت 
ا�صتفادت  فقط  دول  خم�س  من  واحدًة  تون�س 
تون�س:  اإى  �صافة  بالإ هي  مريكية  الأ امعونة  من 
ردن  والأ وم�صر  دائمًا(  )ام�صتفيدة  اإ�صرائيل 
ي  �صجل  اأ�صواأ  حققت  لطاما  التي  وكولومبيا 
ن�صان وح�صلت على اأكر امعونات  جال حقوق الإ

مريكية.  الع�صكرية الأ
الرغم  على  ال�صعوب  راأي  هو  عنه  ام�صكوت 
ا�صتبانة  نتائج  عليه. فح�صب  التعرف  �صهولة  من 
اأ�صدرها معهد بروكنغز ي اآب اأغ�صط�س اما�صي، 
راأي  مع  يتفقون  منهم،   %10  ,Üô©dG  ¢†©H  ¿EÉa
وا�صنطن وامعلقن الغربين القائل اإن اإيران خطر 
الوليات  اأن  منهم   %77 يعتقد  حن  ي  عليهم، 
عليهم،  الرئي�س  اخطر  هي  مريكية  الأ امتحدة 
اخطر  هي  اإ�صرائيل  اأن  منهم   %88 يظن  كما 

كر عليهم. الأ
ما اأ�صد عداوة الراأي العام العربي ل�صيا�صات 
اأن  العرب يعتقدون  57% من  اإن  وا�صنطن! حتى 
اأمنهم  �صيعزز  نووية  اأ�صلحة  على  اإيران  ح�صول 
قليمي. ومع ذلك، فكما قال مروان امع�صر ي  الإ

مريكي ال�صائع: »اأْن ل ُم�صكلة، واأَن  و�صف الوهم الأ
معنا.  فالدكتاتوريون  ال�صيطرة«.  حت  �صيء  كل 
اأغالهم،  يك�صروا  اإْن  فلنتجاهلها!  �صعوبهم  اأما 

ُنغر �صيا�صتنا!
ما اأكر الت�صريبات التي تعزز ُنبَل وا�صنطن! 
لورينز،  هوغو  اأخر   ،2009 موز/يوليو  ففي 
عن  باده  هندورا�س،  اإى  مريكي  الأ ال�صفر 
القانونية  »الق�صايا  ب�صاأن  �صفارته  حريات 
 ,ƒ«fƒj/¿GôjõM 28 والد�صتورية امتعلقة بانقاب
الذي اأطاح بالرئي�س مانويل ميل زيايا«. وخل�صت 
اأن  ي  لل�صك  جال  ثمة  »لي�س  اأنه  اإى  ال�صفارة 
اجي�س وحكمة التمييز واموؤمر الوطني تاآمروا 
على  د�صتوري  وغر  قانوي  غر  بانقاب  للقيام 
ال�صلطة التنفيذية«. بديع! لول اأن الرئي�س اأوباما 
واأوروبا  الاتينية  اأمريكا  دول  معظم  عن  �صذ 
اأعماله  عن  الطرف  وغ�س  النقاب  َدَعَم  باأن 

الوح�صية الاحقة.
ت�صريبات   من  باماحظة،  جدر  الأ لعَل 
فريد  ال�صيا�صات  حلل  راجعها  التي  ويكيليك�س 
تلك  هي  خباري،  الإ تروثديج  موقع  ي  برانبمان 
ال�صفارة  اأن  اأو�صحت  فقد  بباك�صتان.  تتعلق  التي 
وا�صنطن  حرب  باأن  تامة  معرفة  على  مريكية  الأ
مريكا  لأ العداء  ُتذكي  ل  وباك�صتان  اأفغان�صتان  ي 
وح�صب، بل »قد توؤدي اإى زعزعة ا�صتقرار الدولة 
بالكابو�س  امخاطرة  ُت�صِعد  وهي  الباك�صتانية«، 
رهابين  �صلحة النووية ي اأيدي الإ كر: وقوع الأ الأ

ام�صلمن.
اأن  بها  يجُدر  الت�صريبات  »هذه  فاإن  ختامًا، 
م�صوؤوليه  باأن  مريكي  الأ لل�صعب  مطمئنة  تكون 
خطو  تخطو  وا�صنطن  بينما  غافلن«،  لي�صوا 

uال�صجعان نحو الكارثة

≠  The Arab World is on Fire            .نقلها اإى العربية ح�صن ياغي 
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إّبان ال�شطرابات العظمى كال�شظايا. حتمية الحتجاجات امثرة  تتطاير امت�شابهات ا
ي الربيع العربي ام�شتمر منذ العام 2011، وقيظ ال�شيف ي �شبه جزيرة اآيبريا وي اليونان، 
واخريف »امحتل« ي الوليات امتحدة، كلها تخ�شع للمقارنة ب�شني العجائب 1848 و1905 
ماط  �شا�شية ما تزال �شارية، وبع�س الأ مور الأ و1968 و1989. ما من �شك ي اأن بع�س الأ
الكل�شيكية تتكرر. فالطغاة يرتعدون، والقيود تتحطم، واموا�شع ُتقَتَحم. ال�شوارع اأ�شبحت 
اأر�شية.  فكار امتطرفة تكت�شب طاقة  ختبات �شحرية ُي�شنع فيها امواطن والرفيق، والأ
ي  ت�شمد  اأن  هذه  اجديدة  الحتجاجات  مذنبات  هل  لكن،  »في�شبوك«.  اأ�شبحت  ال�شرارة 
يحذرنا  كما  العمر؟  ق�شرة  امبهرة  النيازك  من  زخات  جرد  اإنها  اأم  ال�شتوية  ال�شماء 
ق�شر ي ال�شنة، خا�شة عندما يقاتل  يام الثورية امن�شرمة، يعد الربيع الف�شل الأ م�شر الأ
العمال ال�شلطة با�شم »عام ختلف« ل معرفة حقيقية لهم به، اأو حتى �شورة مثالية له 

ي خيالهم.

مايك ديفيز

≠الربيع يجابه ال�شتاء
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الوقت  ي  اأما  لحقًا.  يتبع  قد  هذا  لكن 
الجتماعية  التحركات  من  فالناجون  الراهن، 
حزاب  �صبان، الأ احديثة، امحتلون، الغا�صبون الإ
للراأ�صمالية،  امناه�صة  ال�صغرة  وروبية  الأ
جذور  بحفر  يطالبون  اجديد،  العربي  والي�صار 
القت�صادية  للكارثة  اجماعية  للمقاومة  اأعمق 
�صادقن  ولنكن  بدورها،  تفر�س  التي  العامية، 
فقية« مكن له  اأن امزاج احاي ي »الأ ي هذا، 
مناق�صة  امهذبة  »العمودية«  ي�صتوعب  اأن  اأخرًا 
طريق  اإنه  وتفعيلها.  امنظمة  ال�صراتيجيات 
نقاط  اإى  الو�صول  اأجل  من  مريب  ب�صكل  طويل 
النطاق من حاولت �صابقة لبناء عام جديد. 
قل بالبدء بالرحلة  بيد اأن جيًا جديدًا قام على الأ

بج�صارة.
زمة القت�صادية التي توغل ي العمق  هل لاأ
ت�صّرع  اأن  العام  اأرجاء  معظم  حاليًا  وجتاح 
النقاط  للي�صار؟  عامي  جديد  من  بال�صرورة 
التالية هي توقعاتي. وبطبيعتها ام�صممة لتحفيز 
حول  عاٍل  ب�صوٍت  تفكرًا  بب�صاطة  تعد  النقا�س، 
 2011 العام  حداث  لأ التاريخية  امجريات  بع�س 
وامفرزات التي قد تت�صكل خال ال�صنوات القليلة 
�صا�صية حتم ت�صمن معظم  الاحقة. الفر�صية الأ
م�صاهد الف�صل الثاي من الدراما اأجواء �صتوية 
منَهكة ي مقابل خلفية انهيار مو اقت�صادي تقوده 
)الرازيل  النامية  القت�صاد  دول  ال�صادرات ي 
ا�صتمرار  عن  ف�صًا  وال�صن(  والهند  ورو�صيا 

مريكي. وروبي والأ اجمود ي ال�صوقن الأ
1- كوابي�س الراأ�شمالية

بداية، يجب علينا العراف باخوف والذعر 
من  يكن  م  ما  الراأ�صمالية.  م�صتويات  اأعلى  ي 
اممكن ت�صّوره قبل عام واحد فقط، حتى معظم 

�صفحات  يطارد  �صبحًا  ن  الآ اأ�صحى  امارك�صين، 
و�صيك  تدمر  القت�صادية:  ال�صحافة  ي  الراأي 
للعومة  اموؤ�ص�صي  العمل  اإطار  من  كبر  جزء 
وتقوي�س للنظام العامي اجديد بعد العام 1989. 
زمة ي منطقة اليورو،  ن الأ ثمة ا�صتيعاب متناٍم لأ
اإى  بنا  تعود  قد  متزامن،  دوي  بركود  امتبوعة 
زمن ثاثينات القرن اما�صي من النظام النقدي 
يعميها  التي  التجارية  والتكتات  وحد،  الأ �صبه 
التع�صب القومي. التنظيم امهيمن للمال والطلب 
فالوليات  اأثر؛  له  يبقى  لن  ال�صيناريو  هذا  ي 
يعريها  واأوروبا  مريكية �صعيفة جدًا،  الأ امتحدة 
�صوء التنظيم، وال�صن بعيوبها ام�صترة معتمدة 
كثرًا على ال�صادرات. كل من دول امرتبة الثانية 
ب اخا�س  اليورانيوم امخ�صّ تاأمن  تريد �صيا�صة 
قليمية قد ت�صبح مطروحة  بها؛ احروب النووية الإ
يوازي  لكنه  رما،  بعيد،  احتمال  ال�صاحة.  على 
يام الرخاء ي ت�صعينات  العتقاد بعودة الزمن لأ
القرن اما�صي. ل مكن لعقولنا التماثلية بب�صاطة 
عن  الناجة  التفا�صلية  امعادلت  كافة  حل  اأن 
ولية منطقة اليورو اأو النفجار الهائل  التجزئة الأ
ي حرك النمو ال�صيني، ي الوقت الذي كان فيه 
 kÉ©bƒàe 2008 العام  النفجار ي وول �صريت ي 
بدقة ب�صكل اأو باآخر من العديد من اخراء، جد 
ن يفوق التنبوؤ باأي  اأن ما هو مقبل علينا ب�صرعٍة الآ
اأو ي هذه ام�صاألة، ثاثة  من »عقدة كا�صاندرا«، 

جوانب من �صخ�صية كارل مارك�س.
2- من �شايغون اإى كابول

اجديد  الليراي  العام  نهاية  كانت  اإن 
دوَر  �صريت  ووول  وا�صنطن  �صتلعب  و�صيكة حقًا، 
رواح الرئي�س فيها، بعد اأن ق�صت  ماك قب�س الأ
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طل�صي  ي الوقت عينه على النظام اماي ل�صمال الأ
جها�س اأي فر�صة  �صافة لإ و�صط )بالإ وال�صرق الأ
للتخفيف من الكارثة امناخية(. ومكن روؤية غزو 
بو�س للعراق واأفغان�صتان ي ا�صتذكار للتاريخ على 
عمال امفرطة ي الغطر�صة: انت�صارات  اأنه من الأ
»بانزر« ال�صريعة واأوهام ال�صلطة امطلقة، متبوعة 
بحروب ال�صتنزاف الطويلة والفظائع التي تهدد 
بالنهاية ال�صيئة لوا�صنطن كما ي م�صروع مو�صكو 
الزمن.  ربع قرن من  قبل  عر منطقة »جيحون« 
للحرج  مريكية  الأ امتحدة  الوليات  تعر�صت  وقد 
على اإحدى اجبهات على يد طالبان، بدعم من 
ال�صيعة،  قبل  من  اأخرى  جبهة  وعلى  باك�صتان، 
بدعم من اإيران. بالرغم من اأن وا�صنطن ماتزال 
ال�صماء  ملء  على  القادرة  اإ�صرائيل  مع  م�صركة 
التن�صيق  اأو على  دون طيار  اغتيال من  بطائرات 
طل�صي،  الأ �صمال  حلف  قوات  من  فتاك  لهجوم 
فاإنها غر قادرة حتى اللحظة على انتزاع �صمانة 
حد  ما  العراق،  ي  مريكية  الأ القوات  ح�صانة 
ر�س ي تلك الدولة التي  من اأعداد اجي�س على الأ
الثورتان  و�صط.  الأ ال�صرق  ي  ارتكاز  نقطة  مثل 
اأوباما  اأجرتا  وم�صر  تون�س  ي  الدمقراطيتان 
اثنن  دابر  لقطع  بخنوع  الر�صوخ  على  وكلينتون 

نظمة امف�صلة لديهما ي امنطقة. من الأ
اأكر  موازنة  وهو  للراجع،  اجلي  امك�صب 
مريكية  الأ الع�صكرية  هداف  والأ للقوة  عقانية 
القت�صادي  والنفوذ  امالية  اموارد  بتقلي�س 
العامي، ما يزال رهنًا بامخططات امجنونة التي 
للهيمنة  القاتل  التهديد  اأو  اأبيب  تل  ي  حاك 
ال�صعودية امطلقة. وبالرغم من اأن الحتياطيات 
ام�صتخرج  والغاز  كندا  ي  الثقيل  للنفط  الكبرة 

ي  األيغني  ي  الطري  الطيني  ال�صخر  من 
امبا�صر  مريكي  الأ العتماد  من  قّلا  بن�صلفينيا 
و�صط، فاإّن هذا ل يفك قيود  على حقول ال�صرق الأ
مريكي، كما يرى البع�س، عن اأ�صعار  القت�صاد الأ
الطاقة ي ال�صوق العامية التي حددها ال�صيا�صات 

ي اخليج.
عربية  1848 -3

امكتملة  غــر  الــعــربــيــة  ال�صيا�صية  الــثــورة 
الجتماعية،  وطاقتها  اإمكانيتها  ي  ملحمة  تعد 
 .1989  hCG  1848 ومفاجاأة تاريخية تقارن بعامي 
ل�صمال  ال�صيا�صية  للجغرافيا  ت�صكيل  اإعــادة  اإنها 
بوؤرة  اإ�صرائيل  تاركة  و�صط،  الأ وال�صرق  اأفريقيا 
ثّم  )ومــن  الــبــاردة  للحرب  مطلقة  ا�صتيطانية 
من  اأكر  باأفعالها  التنبوؤ  وي�صعب  اأخطر  ت�صبح 
التي  تركيا  فيه  مّكن  الذي  الوقت  ي  قبل(  ذي 
اأمرًا لي�س  وروبــي )وهو ما غدا  نبذها الحاد الأ
بذلك ال�صوء( من ا�صتعادة دوٍر مركزي ي اأرا�ٍس 
اأ�صهمت  كما  اُحــكــم.  عثمانية  مــرة  ذات  كانت 
امعنى  تخلي�س  ي  وتون�س  م�صر  ي  الــثــورتــان 
التي  امنقحة  الُن�صخ  من  للدمقراطية  احقيقي 
طل�صي. كما مكن  رّوجتها منظمة حلف �صمال الأ
الوردية«  »بالثورات  امحر�صة  امــوازيــات  ت�صبيه 
عامي  ي  احــال  هو  كما  واحا�صر.  اما�صي  ي 
الكرى  العربية  الثورات  جاءت   ،1989h  1848

النظام  �صد  مت�صل�صل  فعل  رد  ثــورات  �صكل  على 
حال  ي  م�صر  وجــود  مع  قليمي،  الإ ال�صتبدادي 
مانيا  لأ ورمــا  ول،  الأ امقام  ي  لفرن�صا  م�صابهة 
للثورة  امناه�صة  رو�صيا  دور  الثاي.  ي  ال�صرقية 
ال�صعودية  العربية  امملكة  اليوم  تلعبه  حينه  ي 
وام�صيخات ي اخليج. تتقم�س تركيا دور اإجلرا 
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غر امكتملة تعد ملحمة 
ي اإمكانيتها وطاقتها 
ااجتماعية، ومفاجاأة 
تاريخية تقارن بعامي 
إنها  1848 و 1989. ا

اإعادة ت�شكيل للجغرافيا 
فريقيا  ال�شيا�شية ل�شمال اأ
و�شط، تاركة  وال�شرق ااأ
رة ا�شتيطانية  اإ�شرائيل ب�ؤ
مطلقة للحرب الباردة، 
ومن ثّم ت�شبح اأخطر 
وي�شعب التنب�ؤ باأفعالها 
اأكر من ذي قبل.

الليرالية كنموذج اإقليمي 
النجاح  معتدلة  للرمانية 
اأن  حن  ي  القت�صادي، 
الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــن )مــاثــل 
النــهــيــار(  لنقطة  مــتــد 
مثلون ق�صية رومنطيقية 
�ــصــائــعــة كــالــبــولــنــديــن؛ 
حانقون  غرباء  وال�صيعة 
مثل ال�صلوفاك وال�صرب. 
�صحيفة  ــوؤخــرًا  م )حــّثــت 
فـــايـــنـــنـــ�ـــشـــيـــال تــــامــــز, 
اأوباما  الرئي�س  بــدورهــا، 
اأنــه  لــو  كما  التفكر  على 
ميرنيخ«  فـــون  مـــــر  »الأ
اجديد(. ت�صتحق كتابات 
الهائلة  واإجــلــز  مارك�س 
 ¿CG  1848 بالعام  امتعلقة 
تعليقات  )وكــذلــك  ــقــراأ  ُت
ليات  تروت�صكي الاحقة( بحثًا عن ا�صت�صراف لاآ
مثلة يتلخ�س  �صا�صية مثل هذه الثورات. اأحد الأ الأ
الوقت  مــرور  نت  ح�صّ التي  مارك�س،  قناعة  ي 
لت�صتحيل عقيدة، اأن ل ثورة ي اأوروبا، دمقراطية 
كانت اأو ا�صراكية، مكن اأن تنجح اإل عندما ُتهزم 

رو�صيا ي حرب كرى اأو بثورة من الداخل.
4- حزب ال�شعب

�صعبية  و�صاية  ال�صيا�صي  �صام  الإ يك�صب 
قائمًا  عاد  ما  اأنه  من  الرغم  )على  باكت�صاٍح 
الليرالية  به  بالذي حظيت  �صبيه  ال�صاعة(  حتى 
 Ée .1989 وروبية ال�صرقية بفعل اأحداث العام الأ
مر ليكون على النقي�س. على مدى ن�صف  كان الأ

القرن ال�صالف قامت اإ�صرائيل والوليات امتحدة 
ال�صيا�صة  بتدمر  عمليًا،  وال�صعودية،  مريكية  الأ
والثانية  وى  الأ العربي؛  العام  ي  العلمانية 
ومع  بالتاأكيد،  للدين.  تدعو  والثالثة  تغزوان 
خر بعثي ي اخندق الدم�صقي،  النهاية احتمية لآ
عر  ال�صيا�صية  احركات  عدد  تقلي�س  �صيتم 
)النا�صرية  اخم�صينات  ي  العربي  العام 
اإى  ام�صلمون(  خوان  والإ والبعثية  وال�صيوعية 
جماعة  تعد  الوهابين.  من  ومناف�صيهم  خوان  الإ
راأ�صها  م�صقط  ي  وخ�صو�صًا  ام�صلمن،  خوان  الإ
كر تفُردًا بن احركات ال�صيا�صية؛ اإذ  م�صر، الأ
ال�صلطة  لتتوى زمام  75 عامًا  اأكر من  انتظرت 
امتداد  على  اجماهري  الدعم  من  الرغم  على 
نهر النيل الذي ُيقّدر بالفعل بعديد اماين بحلول 
الدمومة  اإن  الفائت.  القرن  اأربعينات  اأواخر 
امخ�صرمة  ال�صيا�صية  احركة  لهذه  الطويلة 
دوٍل  يقل عن خم�ِس  ل  ما  متعددة اجن�صيات ي 
الرئي�صة  الختاف  اأوجه  من  كذلك  يعد  عربية 
وروبية.  الأ و�صابقاتها   2011 العام  ثورات  بن 
ي  ال�صعبية  الدمقراطية  احركات  متلك  م 
ال�صيا�صي  التنظيم  �صوى   1989h  1848  ÚeÉ©dG
غر النا�صج. ي العام 1848، ي الواقع، م تكن 
عمليًا اأية اأحزاب �صيا�صية كرى بامعنى احديث 
ي  مريكية.  الأ امتحدة  الوليات  خارج  تن�صط 
1991h، على اجانب   1989 العامن  الفرة بن 
ال�صيا�صي  التنظيم  ي  ملءالفراغ  م  امقابل، 
الغوغاء  يد  على  والدهاء  العامة  والعاقات 
وول  ومفو�صي  مان  الأ امحافظن  من  امتنّمرين 
القيادات  معظم  جانبًا  نّحوا  الذين  �صريت، 
بدت  ذلك،  من  النقي�س  وعلى  الفعلية.  ال�صعبية 
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على  فق  الأ ي  تلوح  ام�صلمن  خوان  الإ جماعة 
الهول.  اأبي  مثل  مامًا  ِب�صْمت  ام�صرية  ال�صاحة 
والعاملة  مامية  الأ اجماهرية  منظماتها  قامت 
ي اإطار �صبه قانوي، ببناء عنا�صر موؤثرة لدولة 
بديلة ما فيها �صبكات الرعاية الجتماعية امهمة 
فيهم  )من  �صهدائهم  قوائم  للفقراء.  بالن�صبة 
اغتاله عبد  الذي  �صيد قطب،  �صامي«  الإ »لينن 
تقاة  لدى  ال�صهرة  غاية ي   )1966 عام  النا�صر 
ام�صرين كما هو احال ي قوائم ملوك اإجلرا 
مريكية. على الرغم  اأو روؤ�صاء الوليات امتحدة الأ
من �صورته امخيفة ي الغرب، فقد تطور ليتبنى 
بحزب  مثلًة  احر  ال�صوق  اأَ�صَلَمة  من  جوانب 

العدالة والتنمية احاكم ي تركيا. 
5- النقلب ام�شري

وى  الأ امرحلة  ُتظهر  وكما  اللحظة،  حتى 
من النتخابات الرمانية ام�صرية ب�صكل وا�صح، 
اممثل  باأنهم  الدعاء  خوان  الإ باإمكان  يعد  م 
حزب  َكون  فحقيقة  ال�صعبية.  للتقوى  اح�صري 

على  اح�صول  ا�صتطاع  البديل  ال�صلفي  النور 
 %38 بـ  �صوات )مقارنة  الأ 24% من  بـ  يقدر  ما 
خوان( توؤكد ال�صطراب ي القاعدة ال�صعبية  لاإ
ال�صلفين،  اأن  الوا�صح  ومن  ام�صري.  للمجتمع 
ثورة  اأحداث  عن  وي  الأ تغيبهم  من  الرغم  على 
ن اأكر تنظيم ي العام  25 يناير، قد يكونون الآ

خوان القدمة، اأوجدوا  ال�صني. ب�َصِرِهم بعباءة الإ
قباط وال�صوفين.  �صراعًا خفيًا م�صوؤومًا مع الأ
ومن امرجح اأن يتم التفاق على توازن القوى بن 
خال  من  امقبل  العام  �صامين  الإ امع�صكرين 
 ¿GƒN E’G  ¿Éc  ƒd  .¢û«÷G  äÉ°SÉ«°Sh  õÑÿG  ô©°S
العقد  من  �صابق  وقت  ال�صلطة ي  اإى  و�صلوا  قد 
اجاذبية  من  كا  العامي  النمو  لعزز  اما�صي، 
مكانية للم�صار الركي. لكن ما اأن اموؤ�صرات  والإ
اأنقرة  موذج  فاإن  النهاية،  اإى   ¿ B’G  Ò°ûJ  áaÉc
)كما هو احال ي النموذج الرازيلي ي اأمريكا 
اجنوبية( قد يتم جريده من النجاح القت�صادي 

قليمية الهامة. ويفقد اجاذبية الإ
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ال�صورة  تنجذب  �صوف  خر،  الآ على اجانب 
لل�صيا�صة  امناه�صة  الظاهرة  ال�صلفية،  ال�صعبية 
اماأ�صاة  من  مزيد  اإى  تلقائي  ب�صكل  والطائفية، 
بع�س  قــام  فقد  �ــصــام؛  الإ على  تهديدًا  وت�صكل 
عنا�صر اجي�س ام�صري ما ل يدع جاًل لل�صك 
�صمني  بتحالف  الباك�صتاي«  »اخــيــار  بتحليل 
من  العديد  ُي�صّرع  قد  ال�صلفين.  مع  ر�صمي  اأو 
ام�صتمرة  امــقــاومــة  ال�صيناريو:  هــذا  الــظــروف 
دائم؛  ب�صكل  ال�صلطة  لت�صليم  اجي�س  جــرالت 
دنى  الأ احد  تقدم  عن  ام�صلمن  خــوان  الإ عجز 
الجتماعية  للرعاية  ال�صعبية  التطلعات  مــن 
ــتــحــالــف  ال اأو  القـــتـــ�ـــصـــاديـــة؛ 
اأ�صبح  الذي  الليراي–الي�صاري 
الغالبية  ي  احــكــم  دور  يــلــعــب 
من  �صرائيل  لإ )مكن  الرمانية. 
الدمقراطية  تزعزع  اأن  جانبها 
ام�صرية بغارة جوية واحدة. كيف 
اإزاء  ال�صنية  حزاب  الأ �صتت�صرف 

هجوم على اإيران؟(.
ما  القائم،  احدث  هذا  ي 
النقاب  فكرة  يدر�س  ام�صري  الي�صار  انفك 
النا�صر. فهو يعرف كل �صيء عن  اأيام عبد  منذ 
واحكام  امحرومة  والروليتاريا  ال�صتفتاءات 
جماعاتها  وكانت  البطاطا.  واأكيا�س  النابليونين 
العمال  مع  امتحالفة  العمل  و�صبكات  ال�صغرة 
 25 لثورة  ع�صبًا  الطوائف،  جميع  من  وال�صباب 
التحرير  اإعادة احتال ميدان  يناير، ف�صًا عن 
اأغلبية  ي �صهر نوفمر. هل ت�صمن حكومة ذات 
اإ�صامية حق الي�صار اجديد والحادات ام�صتقلة 
؟ هذا هو  ي التنظيم واإقامة احمات على اماأ

ما �صي�صع الدمقراطية ام�صرية على امحك.

6- انهيار دول حو�س البحر امتو�شط

عن  ثناء  الأ هذه  ي  اجنوبية  اأوروبا  تواجه 
الذي  الق�صري  والتق�صف  الهيكلي  للتكيف  الدمار 
القرن  ثمانينات  ي  الاتينية  اأمريكا  منه  عانت 
�صمال  اأن  من  بالرغم  قاتلة،  امفارقات  اما�صي. 
فقدان  من  حالة  ي  فجاأة  دخل  اأوروبا  و�صط 
القت�صادية  ال�صحافة  كانت  احاد.  الذاكرة 
والرتغال  اإ�صبانيا  متدح  خلت  قليلة  �صنن  منذ 
التابعة  غر  لركيا  �صافة  )بالإ اليونان  وحتى 
حجم  تقلي�س  ي  لنجاعتها  وروبي(  الأ لاحاد 
نفاق العام وقدرتها على زيادة معدلت النمو.  الإ
خاوف  ان�صبت  �صريت،  وول  كارثة  اأعقاب  ي 
وروبي ب�صكل رئي�س على اأيرلندا ودول  الحاد الأ
البلطيق واأوروبا ال�صرقية. كانت النظرة اإى دول 
حمية  اأنها  اإى  ت�صر  امتو�صط  البحر  حو�س 
ع�صار القت�صادي امدمر العابر للمحيط  من الإ

طل�صي ب�صرعة تفوق �صرعة ال�صوت. الأ
امطلة  العربية  الدول  كانت  جانبها،  من 
�صئيل  ب�صكل  �صالعة  امتو�صط  البحر  على حو�س 
ال�صتثماري  امال  لراأ�س  الدائري  التخر  ي هذا 
دنى  والتجارة ام�صتقة، ومن ثّم تعر�صت للحد الأ
وروبي بدوره  زمة القت�صادية. اجنوب الأ من الأ
يتميز بحكومات مطيعة ب�صكل عام، وي حالة دولة 
اإيطاليا  قوية.  م�صارف  تتمتع  فاإنها  كاإ�صبانيا 
ت�صقط،  اأن  على  وقوية  كبرة  كانت  بب�صاطة 
فكانت  اإزعاج،  م�صدر  كانت  اإن  اليونان،  بينما 
اإجماي  من   %2 )ي�صكل  له  تاأثر  ل  اقت�صادًا 
وروبي(، وبالكاد اأثرت  الناج القومي لاحاد الأ
بعد  وروبي.  الأ العماق  على  ال�صغرة  م�صاكله 
اأمانيا  ي  احوارية  الرامج  بداأت  �صهرًا   18

ال�ش�ارع
اأ�شبحت خترات 
����ش���ح���ري���ة يُ�����ش��ن��ع 
ف���ي���ه���ا ام�����اط����ن 
والرفيق.
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البحر  حو�س  دول  حول  القاقل  باإثارة  والنم�صا 
امتو�صط امعتا�صة على برامج الرعاية الجتماعية 
ت�صلمها  لكي  الرجوازية  اح�صافة  تبتز  التي 
يتمكن  لكي  اأكبادها  فلذات  وتبيع  مدخراتها 
اليوم  طوال  ال�صغب  اإثارة  من  اليوناي  ال�صعب 
�صباي بقيلولته التقليدية لفرة  وينعم ال�صعب الإ
كر واقعية قد تكون اأن  اأطول. اإل اأن الفر�صية الأ
منطقة  تدمر  على  بالفعل  يعمل  ماي  الأ النجاح 
�صرقها،  اإى  التكلفة  قليلة  الدول  بوجود  اليورو. 
امماثل  وتع�صبها  امتفّردة،  نتاجية  الإ ومزاياها 
�صخم،  �صادرات  فائ�س  حول  ال�صن  ي  للحالة 
وروبي.  تتفوق اأمانيا على مثياتها ي اجنوب الأ
وروبي ككل اأكر  ي الوقت الراهن، يقود الحاد الأ
فائ�س ن�صبي ي الت�صدير مع تركيا ودول �صمال 
العام  ي  دولر  مليار   34( النفطية  غر  اأفريقيا 
2010(، مع التاأكيد على اعتمادها على ال�صياحة 

جنبية  الأ وال�صتثمارات  العاملن  وحويات 
لهذا،  نتيجة  اح�صابات.  بن  التوازن  لتحقيق 
اأ�صبحت دول حو�س البحر امتو�صط كلها �صديدة 
ومعدلت  للطلب  الدائرية  للتحركات  اح�صا�صية 
وروبي، بينما جد اأن اأمانيا  الفائدة ي الحاد الأ
من  غنية  اأخرى  ودوًل  امتحدة  وامملكة  وفرن�صا 
اأ�صواق بديلة تعمل كاأ�صواٍق ما�صة  ال�صمال لديها 
التوازن  دولب  مقام  اليورو  يقوم  لل�صدمات. 
وروبي الكبر متعدد ال�صرعات.  لهذا القت�صاد الأ
ماي  مانيا، يعمل اليورو عمل امارك الأ بالن�صبة لأ
للتقييم  عر�صة  اأقل  نه  لأ نظرًا  الذي،  امب�ّصط، 
لل�صادرات  التناف�صية  �صعار  الأ ي�صمن  امفاجئ، 
برلن،  فيتو  �صلطة  من  يقلل  بينما  مانية  الأ
داخل  ر�صمي،  اإقرار  دوما  الواقع  على  اموجود 

وروبين  لاأ بالن�صبة  وروبي.  الأ الحاد  اقت�صاد 
�صفقة  هذا  يعد  اأخرى،  ناحية  من  اجنوبين، 
الزدهار  اأوقات  ي  امال  راأ�س  جذب  خا�صرة 
مكافحة  النقدية  دوات  الأ ا�صتخدام  عن  وتتخلى 
امعاناة.  اأوقات  ي  والبطالة  التجارة  ي  العجز 
يبرية واليونانية  ن، وبعد اأن تف�صت ام�صاكل الآ الآ
نظرة  اأ�صحت  فرن�صا،  تهدد  وباتت  اإيطاليا  ي 
وروبا اليورو جلّية ي عن باري�س  احب امتحجر لأ
وبرلن: التكامل اماي عر مراجعة امعاهدة. بعد 
اأن فقدت بالفعل ال�صيطرة على ال�صيا�صة النقدية، 
واأُجَرت على جريد قطاعاتها العامة من �صلطتها 
وروبي  الأ الحاد  فنيي  اإ�صراف  حت  وو�صعتها 
الدول  على  ن  الآ ُيعَر�س  الدوي،  النقد  و�صندوق 
ماي-الفرن�صي  الأ الفيتو  قرار  تقبل  اأن  اَمدينة 
على ميزانياتها واإنفاقها العام. اعتادت بريطانيا 
ي  حربية  زوارق  اإر�صال  ع�صر  التا�صع  القرن  ي 
كهذه  ا�صتقبال  مكاتب  لفر�س  حيان  الأ من  كثر 
على البلدان امتعرة ي اأمريكا الاتينية اأو اآ�صيا. 
بتوقيعها  ماثلة  بطريقة  اأمانيا  احلفاء  ا�صتعبد 
على معاهدة فر�صاي، وهذا ما اأدى اإى زرع بذور 

الرايخ الثالث.
�صواء عن طريق اخ�صوع ل�صاركوزي ومركل 
)ورما  اليورو  منطقة  من  واخروج  التق�صر  اأو 
اقت�صادات  على  اُحكم  فاإن  وروبي(،  الأ الحاد 
ي  �صنوات  امتو�صط   بق�صاء  البحر  حو�س  دول 
ولكن  �صدر.  قد  البطالة،  ي  وتزايد  ال�صنك 
�صكانها لن يقبلوا هذا الو�صع ب�صهولة. فالرتغال 
اجتماعية  ثورات  من  اقربت  اأن  بعد  واليونان، 
امن�صرم،  القرن  من  ال�صبعينات  ي  حقيقية 
ي  امت�صددة  الي�صارية  الثقافات  باأكر  حتفظ 
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امحافظة  �صبانية  الإ احكومة  تقدم  اأوروبا. 
ي�صار  باإحياء  جذبًا  واأ�صد  اأكر  لهدف  اجديدة 
موحد بل واأكر من هذا، على الرغم من اأنه غر 
فاإن  بالتاأكيد  �صبابية.  احتجاجية  حركة  متبلور، 
جذوة مناه�صة الراأ�صمالية قد تلقى الدعم لن�صر 
نارها ي ه�صيم اأوروبا كلها. لكن اليمن امناه�س 
اأكر  يك�صب  قد  لروك�صل  وامناه�س  للمهاجرين 
ومن  اليورو،  منطقة  تفكك  حالة  ي  الي�صار  من 
�صا�س،  وروبي احائمة حول الأ عربات الحاد الأ
كما هو احال مع ال�صلفين ي م�صر اأو مع حركة 
 äÉj’ƒdG  ‘  á«Ñ©°ûdG  (»JQÉH  »J)  …É°ûdG  ÜõM
اليمينية  حزاب  الأ اأن  جد  مريكية،  الأ امتحدة 
اجديدة ي اأوروبا قد حددت ماحها ال�صيا�صية 
جاهزًا  فداء  كب�س  غ�صبها  بالفعل  رت  وح�صّ
العتيادي  غر  الطموح  وقت.  اأي  ي  للت�صحية 
اأوروبا  ي  للراأ�صمالية  امناه�س  للي�صار  بالن�صبة 
ال�صيا�صي  اإعادة احتال احيز  الغربية قد يكون 
العام  بعد  عامًا  لثاثن  ال�صيوعيون  �صغله  الذي 
لوبان،  مارين  يقودهما  اللتان  احركتان   .1945

وخرت فيلدرز، من ناحية اأخرى، تتمتعان باآمال 
لامتيازات  خطرًا  حديًا  ت�صكل  لكي  معقولة 
ال�صيا�صة  ي  عليها  وام�صادق  كر  الأ امحافظة 
الوطنية. اإن ا�صتياء اليمن امتطرف على مقاليد 
احزب اجمهوري ي الوليات امتحدة مثل لهم 

النموذج املهم.
7- حرك الثورة

تغذى مرد احرم اجامعي بجامعة كولومبيا 
 øe  kÉ«°SÉ«°Sh  kÉ«MhQ  ÉHhQhCG  ‘h  1968 العام  ي 
مرد  وحركات  فيتنام،  ي  الفيتكونغ  هجوم 
والثورة  الاتينية،  اأمريكا  ي  الع�صابات  حرب 
اليهودي  احي  وانتفا�صات  ال�صن،  ي  الثقافية 

ي الوليات امتحدة. وبامثل، ا�صتمد الغا�صبون ي 
اإ�صبانيا العام اما�صي قوة بدائية من مثيلتيها ي 
حفاد  والأ طفال  الأ ماين  )اإن  والقاهرة.  تون�س 
للمهاجرين العرب اإى جنوب اأوروبا يجعلون هذه 
ال�صلة حميمة بو�صوح ومت�صددة(. نتيجة لذلك، 
يحتل  بالعاطفة  امليء  الع�صريني  ال�صباب  جد 
بيد  كليهما.  بروديل  اموؤرخ  متو�صط  �صاطئي  ن  الآ
اأنه ي العام 1968، ت�صارك عدد قليل من ال�صباب 
البي�س ي الحتجاج ي اأوروبا )با�صتثناء اأيرلندا 
مريكية ي  الأ امتحدة  والوليات  امهم(  ال�صمالية 
اجنوب.  دول  ي  نظرائهم  مع  الوجودي  الواقع 
تطّلع  بالغربة،  دفن  �صعور  انتابهم  لو  حتى 
اإى  اجامعية  �صهاداتهم  حويل  اإى  معظمهم 
اليوم،  اأما  امو�صرة.  الو�صطى  الطبقة  وظائف 
وبر�صلونة  نيويورك  ي  امحتجن  من  فالعديد 
اآبائهم  من  اأ�صواأ  ب�صكل  فاق  الآ يواجهون  واأثينا 
واأقرب اإى تلك لدى نظرائهم ي الدار البي�صاء 
بارك  زوكوتي  حتلي  من  )بع�س  �صكندرية.  والإ
بنيو يورك، كانوا ليح�صلوا على رواتب تعادل 100 
األف دولر ي �صندوق حّوط اأو بنك ا�صتثماري لو 
 ÉeCG  .Úæ°S 10 اأنهم تخرجوا من جامعاتهم قبل 

اليوم، فهم يعملون ي �صتاربك�س(. 
معدلت  اأن  جد  العامي،  ال�صعيد  على 
قيا�صية  اأرقامًا  ت�صجل  البالغ  لل�صباب  البطالة 
 %25 بن  ما  الدولية  العمل  منظمة  وفقًا  بلغت 
50h% ي معظم الدول التي يقود ال�صباب حركة 
بوتقة  وي  اأنه  لذلك،  اأ�صف  فيها.  الحتجاجات 
�صمال اأفريقيا من الثورة العربية، ترتبط حقيقة 
اح�صول على ال�صهادة اجامعية ارتباطًا عك�صيًا 
دول  ي  عمل.  فر�س  على  اح�صول  احتمال  مع 
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اآثارًا  التعليم  ي  ال�صتثمار  ُيوؤتي  اأي�صًا،  اأخرى 
عك�صية، عندما ح�صب العائلة اخ�صائر امتكَبدة. 
العليا  الدرا�صات  اإكمال  اإمكانية  اأ�صبحت  وقد 
ي الوقت نف�صه خا�صعة مزيد من القيود   خا�صة 
امتحدة  وامملكة  مريكية  الأ امتحدة  الوليات  ي 

وت�صيلي.
8- طابور �شراء اخبز

ي  النكما�س  بن  القت�صادية  زمة  الأ جمع 
ام�صاواة  ثّم  ومن  امنازل  )قيم  ال�صعبية  �صول  الأ
واأيرلندا  مريكية  الأ امتحدة  الوليات  ي  العائلية 
امعي�صة  مواد  ي  احاد  والت�صخم  واإ�صبانيا(، 
ت�صر  والطعام.  الوقود  وخ�صو�صًا  �صا�صية  الأ
من  يكون  عندما  اأنه  اإى  التقليدية  النظرية 
تام  ان�صجام  اإجماًل ي  �صعار  الأ ت�صر  اأن  امتوقع 
ن�صيجًا  هذا  يكون  التجارية،  عمال  الأ دورة  مع 
غر اعتيادي. ي الواقع، قد يكون هذا نذير �صوؤم 
امتحدة  الوليات  ي  العقاري  الرهن  اأزمة  اأكر. 
امرادف  تعد  ماكن،  الأ من  وغرها  مريكية  الأ
زمة امالية الكبرة، ومكن حلها اإما  الداخلي لاأ
ب�صيط  تخفي�س  اأو  احكومي  التدخل  طريق  عن 
�صا�صية ل�صعر النفط  لقيمة امطالبات. القاعدة الأ
اآ�صيا  التباطوؤ ي  ب�صبب  بدورها  تندثر  قد  اخام 
نتاج  الإ م�صتويات  ارتفاع  مقابل  ي  ال�صناعية، 
النفط  م�صتويات  اأعلى  )النقا�س عن  العراق.  ي 
يبدو ي مق�صومًا اإى جزء يتعذر حديد ماحه، 
 OGƒŸG اأ�صعار  اأن  يبدو  لكن  له(.  نهاية  ل  واآخر 
الغذائية ترتفع با�صطراد، حددها قوى خارجية 
زمة امالية اإى حد كبر والتباطوؤ ال�صناعي.  لاأ
من  متنامية  اأ�صوات  تعالت  لقد  احقيقة،  ي 
لفية اجديدة، من  اخراء حذرة، منذ بداية الأ

من الغذائي العامي بات على م�صارف  اأن نظام الأ
بع�صها؛  وتو�صح  ت�صاند  عديدة  اأ�صباب  النهيار. 
حويل احبوب اإى اللحوم واإنتاج الوقود احيوي، 
الغذائية  للمعونات  اجديدة  الليرالية  خف�س 
عقود  ي  ام�صاربات  تف�صي  �صعار،  الأ ودعم 
اخ�صبة،  الزراعية  را�صي  والأ جلة  الآ امحا�صيل 
تقلبات  الزراعية،  البحوث  ي  ال�صتثمار  �صعف 

الربة  اإنهاك  الطاقة،  اأ�صعار 
اجوفية،  امياه  طبقات  ون�صوب 
وما   ... امناخ،  وتغر  اجفاف 
اإى ذلك. اإى حد اأن تباطوؤ النمو 
ال�صغوط  هذه  بع�س  من  �صيقلل 
اأقل  لكميات  ال�صينين  )اأكل 
امثال(،  �صبيل  على  اللحوم  من 
ال�صكان،  من  الهائل  والزخم 
زيادة ثاثة مليارات ن�صمة اأخرى 
اليوم،  امتظاهرين  حياة  ي 
�صوف يحافظ على ال�صغوط من 
ت�صويق  م  )لقد  الطلب.  جانب 
اأنها  على   GMC �صركة  اآليات 
اأنه  حلول مثالية، لكن هذا يبدو 
على  الزراعية  رباح  الأ اأجل  من 

ح�صاب �صاي امح�صول(.
للمحتجن ي  ول  الأ كان »اخبز« هو امطلب 
ميدان التحرير، وتردد �صدى الكلمة ب�صوت عاٍل 
ي الربيع العربي تقريبًا كما ح�صل ي ثورة اأكتوبر 
 ÜÉÑ°S C’G  .1917 العام  ي  رو�صيا  ي  البل�صفية 
 øe  %60 ينفقون  العاديون  ام�صريون  ب�صيطة: 
ميزانيات عائاتهم على النفط اخام )التدفئة 
اخ�صار  وزيت  والطحن  واموا�صات(  والطبخ 

على ال�شعيد العامي، 
جد اأن معدات 

البطالة لل�شباب 
البالغ ت�شجل 

رقاماً قيا�شية بلغت  اأ
وفقا منظمة العمل 

الدولية ما بن 
25% و50% ي 

معظم الدول التي 
يق�د ال�شباب حركة 

ااحتجاجات فيها.
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�صعار  وال�صكر. ارتفعت هذه الأ
 áÑ°ùæH  2008 العام  ي  فجاأة 
الرتفاع  هذا  �صاَحَب   .%25

زيادة مفاجئة ي ن�صبة الفقر 
طّبق   .%12  ™bGƒH  á«ª°SôdG
من  غرها  ي  ذاتها  الن�صبة 
الدول »ذات الدخل امتو�صط« 
 »°SÉ°S C’G  ºî°†àdG  ƒëª«d
»الطبقة  مــن  مــهــمــًا  ــــزءًا  ج
الو�صطى النا�صئة« التي يراها 

البنك الدوي كذلك.
9- انتظار الهبوط ال�شيني

اأنحى كارل مارك�س بالائمة على كاليفورنيا، 
النقدية  واحوافز  الذهب  عن  البحث  حّمى 
الناجة اإى عام التجارة، ي اإنهاء الدورة الثورية 
ي  اما�صي.  قبل  القرن  ثمانينات  ي  اأوانها  قبل 
القت�صاد  دول  اأ�صبحت   ،2008 العام  اأعقاب 
وال�صن(  والهند  ورو�صيا  )الرازيل  النامية 
�صريت  وول  امنطاد  هبط  اجديدة.  كاليفورنيا 
ر�س، لكن ال�صن وا�صلت  من عٍل وحطم على الأ
التحليق مع الرازيل وجنوب �صرق اآ�صيا ي ت�صكيل 
�صيق. كما جحت الهند ورو�صيا ي احفاظ على 
التحليق امرن لدول  �َصَدَه  ال�صماء.  طائرتيهما ي 
والهند  ورو�صيا  )الرازيل  النامية  القت�صاد 
وكّتاب  ال�صتثمارين  ام�صت�صارين  وال�صن( 
كل  امخت�صن،  وامتنبئن  القت�صادية  عمدة  الأ
منهم يعلن اأن ال�صن اأو الهند مكن اأن ت�صيطر 
على العام بيد واحدة، اأو اأن الرازيل قد ت�صبح 
قريبًا اأكر ثراء من اإ�صبانيا. تنبع هذه ال�صذاجة 
البهيجة من اجهل باأ�صاليب احيل البارعة التي 

ال�صيني.  ال�صعب  بنك  ي  ال�َصَحَرة  ي�صتخدمها 
حاد،  تناق�س  ي  نف�صها،  بكن  اأعربت  ما  كثرًا 
للباد  امفرط  عن خاوف كبرة حول العتماد 
ال�صرائية  القدرة  كفاية  وعدم  ال�صادرات،  على 
للجميع  امتاح  ال�صكن  ي  نق�س  ووجود  �صر،  لاأ

جنبًا اإى جنب مع وجود فقاعة عقارية هائلة.
ت�صاءلت  اما�صي،  اخريف  اأواخر  ي 
على  ال�صيني  بالتفاوؤل  اموؤمنة  امقالت  فجاأة 
»الهبوط  �صيناريو  لي�صبح  الفتتاحيات  �صفحات 
ال�صطراري« ال�صغل ال�صاغل للمراهنن عليه. ل 
كم  يعرف  ال�صينية،  القيادة  ذلك  ي  ما  اأحد، 
من الزمن ي�صتطيع القت�صاد متابعة التحليق ي 
القائمة  ولكن  العامية.  امعاك�صة  الرياح  مواجهة 
جانب  الأ ام�صافرين  بن  �صابات  الإ من  احتمية 
واأ�صراليا  اجنوبية  اأمريكا  بالفعل:  انتهت  قد 
�صرق  جنوب  ومعظم  اأفريقيا  من  كبر  وجزء 
باتت  التي  اأمانيا  اخا�س  الو�صع  وذات  اآ�صيا، 
تبادل ال�صن جاريًا اأكر ما تفعل مع الوليات 
العامي  الركود  فاإن  وبالطبع،  مريكية.  الأ امتحدة 
اممعن ي ال�صكل امثلث هو بال�صبط ذلك الكابو�س 
امح�صوب الذي اأ�صرت اإليه ي البداية. يكاد يكون 
اأنه لدى كتلة دول القت�صاد  من امكرر ماحظة 
وال�صن(،  والهند  ورو�صيا  )الرازيل  النامية 
بالتقدم  ال�صعبية  التوقعات  موؤخرًا  َعَلت  حيث 
عن  الناجم  م  الأ يكون  قد  عاليًا،  القت�صادي 
ُيحَتَمل.  اأن  من  اأكر  اماأ�صاوي  للو�صع  العودة 
طلبًا  راكعًة  جثو  قد  العامة  اميادين  من  لف  الآ
اإن  تيانامن.  يدعى  ميدان  فيها  ما  لحتالها، 
الذين  امارك�صية،  بعد  ما  مرحلة  ي  الغربين 

م  قد يك�ن ااأ
الناجم عن الع�دة 
لل��شع اماأ�شاوي 
اأكر من اأن يُحتََمل. 
ااآاف من اميادين 
العامة قد جث� راكعًة 
طلباً احتالها.
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الن�صبي  اأو  امطلق  احجم  حيث  دول  ي  يعي�صون 
كبر  حد  اإى  تقل�س  ال�صناعية  العاملة  للقوى 
كانت  اإذا  فيما  بك�صل  يفكرون  خر،  الأ ي اجيل 
ن، جرة اإيانا على  »وكالة الروليتاريا« مطلقة الآ
فقية،  الأ والعفوية  »اجموع«،  حيث  من  التفكر 
امجتمع  نقا�صًا ي  لي�س  اأن هذا  بيد  كانت.  مهما 
امال  راأ�س  كتاب  ي�صفه  الذي  العظيم  ام�صِنع 
مارك�س واإجلز ب�صكل اأدق من كتابي بريطانيا ي 

 ÉàÄe .اأمريكا �شفقة جديدةh الفيكتوري  العهد 
امناجم  وعمال  ام�صانع  عمال  من  �صيني  مليون 
خطر على كوكب  وعمال البناء ي�صكلون الطبقة الأ
ر�س. )ما عليك اإل اأن ت�صاأل جل�س الدولة ي  الأ
بكن عن هذا(. ا�صتيقاظهم الكامل من الفقاعة 
ر�س  قد يكون العامل احا�صم حول ما اإذا كانت الأ

uال�صيوعية ما تزال مكنة

≠ «Spring Confronts Winter», Left Reviw, Mark Davis.          نقلتها اإى العربية دما قبطي  
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كرم مرّوة

با�شمها  التي حملتها وانطلقت  ال�شعارات  الكرم، تلك هي  والعي�س  احرية واحق 
القيمة  هو  ن�شان  الإ اأن  اإى  جوهرها  ي  ت�شر  �شعارات  وهي  امعا�شرة.  العربية  الثورات 
امتلكه  ي�شكل  التي  باحرية  اقرنت  إذا  ا اإل  تكتمل  إن�شانيته ل  ا واأن  الوجود،  �شلية ي  الأ
دائماً  ن�شان هو  والإ الكرم.  تاأمن قوته وعي�شه  اأجل  لن�شاله من  ال�شروري  ال�شرط  لها 
فراد اأحرار. فاإذا انتفت احرية  �شل جمع لأ ن ذاته. واجماعة هي ي الأ فرد وجماعة ي الآ
فراد  فراد ي اأي جمع ي اأي زمان وي اأي مكان يتحول هذا اجمع ويتحول الأ عند هوؤلء الأ
فيه بفقدانهم حريتهم من جمع مواطنن اأحرار اإى جمع لرعايا فاقدي الوعي بحقيقة 
إذ  ر�س وجوهر هذا الوجود. وهم، ا اأنهم ب�شر حقيقيون، والوعي باأنهم اأ�شل الوجود على الأ
إرادتهم احرة. وي�شبحون عملياً، كاأفراد وكجماعات،  يفقدون وعيهم هذا، اإما يفقدون معه ا
اأدوات طيعة ومطّوعة ي تاأ�شي�س ال�شروط التي تهيئ لولدة ال�شتبداد، وتوؤمن للم�شتبدين 

�شروط وجودهم وا�شتمرارهم. 

اأي م�شتقبل للعام العربي
ي ظل الثورات العربية امعا�رة؟
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ي  واحديث  القدم  التاريخ  ي  �صهدنا  وقد 
لهذا  متعددة  �صيغًا  خرى  الأ البلدان  وي  بلداننا 
للم�صتبدين. من هنا،  واأنواعًا متعددة  ال�صتبداد 
بالذات،  اجوهرية  احقائق  هذه  من  وانطاقًا 
اأتناول ي هذا البحث الق�صايا امت�صلة بحا�صرنا 
وم�صتقبلنا وبامعنى الكبر ل�صعار احرية، ال�صعار 
مقرونًا  امعا�صرة،  العربية  ثوراتنا  ي  الطاغي 
اأنظمة  اإ�صقاط  اإى  واحا�صمة  اجريئة  بالدعوة 

ال�صتبداد ال�صائدة.
اإنني  هذا  بحثي  مطلع  ي  القول  اإى  واأبادر 
علماي،  كدمقراطي  موقعي  من  اأحدث  اإما 
يعني  معا�صرًا  ي�صاريًا  وكوي  معا�صر.  وي�صاري 
هو  ول  الأ مر  الأ متازمن.  اأمرين  اإّي  بالن�صبة 
تاريخ  ذات  ا�صراكية  ي�صارية  جربة  ابن  اأنني 
اإجازات  من  جاربنا  به  ما حفلت  مليء  عريق 
اخطاأ.  وي  فيها  ال�صواب  ي  اإخفاقات،  ومن 
من  بالتدريج  حولت  قد  اأنني  هو  الثاي  مر  والأ
اإى تاريخ  اأتنكر له  ذلك التاريخ القدم الذي ل 
ال�صروط  ي  فيه  اأكمل  ختلف  معا�صر  جديد 
حول  وهو  ذاته.  اموقع  من  اأفكاري  اجديدة 
قادتني اإليه حولت العام امعا�صر واخا�صات 
التي ا�صتنتجتها من جاربي وجارب احركة التي 
كنت جزءًا منها على امتداد عمري. وا�صر�صدت 
مفكرو  عليه  و�صدد  به  ن�صح  ما  هذا  حوي  ي 
وائل وي مقدمتهم مارك�س  احركة ال�صراكية الأ
والذين  للثورات  الذين هياأوا  خرون  الآ وامفكرون 
من  الكبار  الرواد  هوؤلء  به  ن�صح  وما  قادوها. 
امفكرين وما �صددوا عليه هو حتمية التوا�صل ي 
امختلفة  مراحلها  ي  اأحداثه  بن  التاريخ  حركة 
وحتمية الرتباط امو�صوعي ي الفكر وي اممار�صة 

التاريخ،  حركة  ي  ح�صل  التي  التحولت  مع 
ي  القدم  لتجاوز  الدائم  ال�صتعداد  و�صرورة 
اجاه اجديد الذي يولد من رحم هذه التحولت. 
وال�صرط ال�صروري لكي يكون هذا التجاوز للقدم 
�صديدًا ور�صيدًا هو اأن يرافق بالحتفاظ بالقيم 
وبامثل التي يعّر عنها الحاد الوثيق بن احرية 
نني دمقراطي  والتقدم والعدالة الجتماعية. ولأ
علماي وي�صاري معا�صر بامعنى الذي اأ�صرت اإليه،  
فاإنني اأحاول اأن اأجاوز ي احا�صر وي حولته 
فكار وامفاهيم القدمة، واأحاول اأن  ما �صاخ من الأ
اأخطاء  القدمة من  بتجاربنا  ارتبط  اأحرر ما 
قادت  اممار�صة  وي  الفكر  ي  خلل  عنا�صر  ومن 
وى ي التاريخ اإى الف�صل  التجربة ال�صراكية الأ
التي حملت  خرى  الأ الكثر من احركات  وقادت 

�صعار التغير الدمقراطي اإى الف�صل اأي�صًا.
ام�صتقبل  عن  بثقة  اأحدث  هذا،  موقعي  من 
امعا�صرة.  العربية  ثوراتنا  به  تب�صر  الذي  تي  الآ
لكنني كدمقراطي علماي اإما اأنطلق من كوي 
اأنتمي اإى بلد هو لبنان الذي ل اأ�صتطيع اأن اأحدث 
ي اأي اأمر يتعلق بالتحولت اجارية اإل من انتمائي 
تاأكيد  هو  لبنانيتي  على  والتاأكيد  بالتحديد.  اإليه 
بخ�صو�صياته  اللبنان  هذا  اأن  على  ذاته  ن  الآ ي 
هو جزء مكون ثقاي وتاريخي من العام العربي. 
وكدمقراطين  كلبنانين  معنيون  فنحن  لذلك 
على وجه اخ�صو�س اأن نرى للبنان امكان الذي 
ا�صم  الذي يحمل  العربي  الربيع  له ي هذا  يعود 
كما  فلبنان  وبالطبع  امعا�صرة.  العربية  الثورات 
نعرف لي�س جزءًا من اأنظمة ال�صتبداد التي تقوم 
نظامه  برغم  لكنه،  منها.  للتحرر  الثورات  هذه 
الدولة  تاأ�صي�س  مع  تاأ�ص�س  الذي  الدمقراطي 
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اأزمة  ي  عقود  منذ  يعي�س  احديثة،  اللبنانية 
�صقائه العرب ي الن�صال  جعله �صريكًا حقيقيًا لأ

لتحقيق التغير الدمقراطي. 
ــــث حــول  حــــادي ــات والأ ــاب ــت ــك لــقــد كــــرت ال
الثورات العربية. وكرت التحليات والتو�صيفات 
والت�صميات للحدث الكبر. ورغم اأن ثمة اإجماعًا 
عــلــى اأن هـــذا احـــدث هــو حـــدث تــاريــخــي غر 
ا�صتمراريته  وي  م�صمونه  وي  �صكله  ي  م�صبوق 
حت �صعار احرية، فاإن البع�س يناأى عن اإعطائه 
واأعلن  الغرابة.  اإى  يدعو  اأمر  وهو  الثورة.  �صفة 
بو�صوح وبجزم اختاي مع 
هوؤلء، واأوؤكد اأن ما ن�صهده 
وي  امعاي.  بكل  ثــورة  هو 
الدقيق  امعنى  فــاإن  راأيـــي 
اإليه كلمة ثورة  الذي ت�صر 
اإحداث  اإى  تدعو  اأنها  هو 
ف�صل  الأ اجــاه  ي  التغير 
رقى. وهذا بالتحديد ما  والأ
تدعو اإليه وتنا�صل من اأجل 
امعا�صرة  ثوراتنا  حقيقه 
حـــــت �ــــصــــعــــار احــــريــــة 
والكرامة واحق ي احياة با�صم امواطنة واحق 
الجتماعية.  العدالة  با�صم  الــكــرم  العي�س  ي 
اإى  بع�صها  ي�صل  يــكــاد  الــتــي  الــ�ــصــعــارات  وهــي 
اإى  طريقه  ي  منها  اآخر  بع�س  ويذهب  التحقق 
احــراك  ي  ال�صتمرار  هــذا  يعني  األ  التحقق. 
قدام والثبات  حت هذه ال�صعارات وال�صجاعة والإ
والت�صحيات التي يقدمها ال�صباب اأننا اأمام ثورة 
حقيقية؟ وي احقيقة، فاإن جميع هذه ال�صفات 
ال�صعبي  احـــراك  هــذا  يحملها  التي  وال�صمات 

احرية  حول  تتمحور  التي  �صا�صية  الأ ب�صعاراته 
اإما ت�صر اإى وعي يزداد عمقًا ور�صوخًا ي اجاه 
ب�صيغها  ال�صتبداد  اأنظمة  من  بلداننا  حرير 
امختلفة التي عا�صت ي بلداننا عقودًا وعاثت فيها 
تخلفًا  واأحدثت  �صعوبنا  واأفقرت  واإف�صادًا  ف�صادًا 
ي بلداننا واأخرجتها بالق�صر من التاريخ امعا�صر 
للعام، وهم�صت ال�صيا�صة واأفرغتها من وظيفتها 
خــاق،  بــالأ ارتباطها  ومــن  وامعرفية  الثقافية 
وغطت  واخـــداع.  للنفاق  مــيــدان  اإى  وحولتها 
العدو  اأمـــام  هزائمها  اخــرقــاء  بدماغوجيتها 
�صرائيلي حت �صعار »ل �صوت يعلو فوق �صوت  الإ
امعركة«. وحولت اجيو�س اإى اأدوات قمع حماية 
اأنظمتها. ومار�صت بحق الفل�صطينين ي وطنهم 
ذلل اأب�صع اأ�صكال الع�صف.  وي خيمات القهر والإ
وتق�صيم  تفتيت  ي  الفظة  بتدخاتها  واأ�صهمت 
الفل�صطينية  الق�صية  واأدخلت  الوطنية.  حركتهم 
ي امتاهات. وعقدت ام�صار التاريخي الذي يقود 
اإى ولدة الدولة الفل�صطينية كاملة ال�صيادة على 
الذي  العادل  ال�صام  قاعدة  على  فل�صطن  اأر�س 

ما يزال ي مهب الرياح العاتية.
 قلت اإن كتابات واأحاديث كثرة قد �صدرت ي 
جنبية،  و�صائل الإعام وي امنتديات العربية والأ
من  �صت�صدر  اأخـــرى  كثرة  واأحــاديــث  وكتابات 
واأفكارهم  واجاهاتهم  مدار�صهم  من  امثقفن 
تناولت ي حلياتها  واأحاديث  كتابات  امختلفة، 
التاريخي.  م�صارها  وي  انطاقتها  ي  الثورات 
والتنوع والتعدد والختاف ي التحليات هو اأمر 
طبيعي. لكنني اأرى اأن علينا، نحن الذين مار�س 
حقنا وواجبنا بالكتابة وبو�صائل اأخرى للتعبر عن 
اأفكارنا، األ نحّمل الثورات العربية ي هذه امرحلة 

لكن من بدهيات 
م�ر، ونحن نتحدث  ااأ
عن الث�رات، اأن تك�ن 
لكل بلد ولكل ث�رة فيه 
خ�ش��شياتها. هكذا 
كان احال ي التاريخ 
القدم، وهكذا ه� 
احال ي التاريخ 
احديث.
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اأن ن�صهم  اأكر ما حتمل. بل علينا  من قيامها 
بالتدريج ي  ترتقي  منا من موقعه ي جعلها  كل 
ال�صعارات  لتحقيق  ال�صروط  يهيئ  الذي  الجــاه 
اأنها قد حققت  اآخذين ي العتبار  التي ترفعها، 
ن�صان  الإ اعتبار  اإعادة  ي  يتمثل  تاريخيًا  اإجــازًا 
ل  حق  �صاحب  باأنه  اإمانه  وي  ذاته  اإى  العربي 
جدال فيه ي احياة احرة وي العي�س الكرم. لكن 
مور، ونحن نتحدث عن الثورات،  من بدهيات الأ
خ�صو�صياتها.  فيه  ثورة  ولكل  بلد  لكل  تكون  اأن 
هو  وهكذا  القدم.  التاريخ  ي  احال  كان  هكذا 
اأن ثمة م�صركًا  التاريخ احديث. غر  احال ي 
اأكيدًا بن ثوراتنا العربية امعا�صرة. وهو م�صرك 
ل يفقدها خ�صو�صياتها. يعّر عن هذا ام�صرك 
الواقع  تغير  اإى  ترمي  الثورات  هذه  جميع  كون 
نظمة  اماأ�صاوي الذي تعاي منه �صعوبنا ي ظل الأ
لانتقال  الــ�ــصــروط  تهيئة  واإى  ال�ــصــتــبــداديــة 
خال  من  منه  اأف�صل  واقــع  اإى  الواقع  هذا  من 
اإثر نظام. وثمة  اأنظمة ال�صتبداد نظامًا  اإ�صقاط 
م�صرك اآخر لثوراتنا العربية يتمثل ي اأنها تعّر 
البلدان  بن  توحد  التي  احقيقية  ام�صالح  عن 
وال�صعوب العربية وتوؤ�ص�س لوحدة حقيقية ختلفة 
اأفكار كان بع�صها �صبابيًا  جوهريًا عما �صاد من 
لفكرة  نقي�صًا  خـــر  الآ بع�صها  وكــان  رومان�صيًا 
ت�صر  التي  والوحدة  جوهرها.  وم�صّوهًا  الوحدة 
اإليها مو�صوعيًا هذه الثورات �صتتحقق ذات يوم. 
و�صتقوم عندما تتوفر �صروط قيامها على احرام 
خ�صو�صية كل بلد وكل �صعب وعلى الدمقراطية 
م�صتقبل  اجاه  ي  معًا  الذهاب  وعلى  والتعددية 
ن�صان اجماعة  الفرد ولاإ ن�صان  اأف�صل يحقق لاإ
نظام  ظل  ي  الكرم  والعي�س  احرية  بلداننا  ي 

حقيقي  دمـــقـــراطـــي 
مدنية،  ــة  دول ظــل  وي 
دولــــــة حــــق وقــــانــــون، 
وحقوق  مواطنة  ــة  دول
 ádGóYh  ájÉYQh  ¿É°ùfEG

اجتماعية.
اليوم  نتحدث  واإذ 
عــن هـــذه الـــثـــورات ي 
بـــد لنا  ــا فـــا  ــن ــدان ــل ب
حن  اأنها  نــرى  اأن  من 
ثم  تون�س  ي  انطلقت 
ي م�صر ثم ي البلدان 
اإما  خـــرى  الأ العربية 
طابعها  العفوية  كانت 
عفوية  وهــي  الطاغي. 
تــــرافــــقــــت مـــــع وعـــي 
ظــاهــر ووعـــي بــاطــن. 
اأن �صلكت طريقها  وما 
حتى  جمهورها  وكونت 
احقيقي  الــوعــي  بـــداأ 
العفوية  مــكــان  يحتل 
لدى اأق�صام وا�صعة من 
والعفوية  جــمــهــورهــا. 
لـــهـــا ي  ــــي  ــــراءت ق ي 
ــــورات اإمـــا  ــــث هــــذه ال

ال�صباب  كان  التي  ال�صعبية،  الهّبة  اأن  ي  تتمثل 
والعمال وامهم�صون والفقراء والكثر من امثقفن 
رد  جوهرها  ي  كانت  �صا�صية،  الأ قوتها  ي�صكلون 
فعل غريزيًا على قهر دام عقودًا ي ظل ا�صتبداد 
ا�صتخدم �صادته كل ما ي تر�صانة ال�صتبداد من 

ال�حدة التي ت�شر 
إليها م��ش�عياً هذه  ا
الث�رات �شتتحقق ذات 
ي�م. و�شتق�م عندما 
تت�فر �شروط قيامها 

على احرام خ�ش��شية 
كل بلد وكل �شعب وعلى 
الدمقراطية والتعددية 

وعلى الذهاب معاً ي 
اجاه م�شتقبل اأف�شل 

يحقق لاإن�شان الفرد 
ولاإن�شان اجماعة ي 

بلداننا احرية والعي�ش 
الكرم ي ظل نظام 

دمقراطي حقيقي وي ظل 
دولة مدنية، دولة حق 
وقان�ن، دولة م�اطنة 
إن�شان ورعاية  وحق�ق ا

وعدالة اجتماعية.
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اأدوات  اإى  وحويلهم  الب�صر  حياة  لتدمر  عمل 
رادة وم�صت�صلمة لواقعها امرير.  فاقدة للوعي والإ
ي  بداياتها  ي  تعّر  ال�صعبية  الهبة  تلك  وكانت 
طغت  التي  ام�صاعر  عــن  ومبا�صر  ب�صيط  �صكل 
كانوا  التي  ام�صاعر  النا�س،  هــوؤلء  وجــدان  على 
يعّرون فيها عن ذواتهم باأنهم اأنا�س لهم حقوق 
احرية  ي  حقهم  هو  حقوقهم  ي  �صا�صي  الأ واأن 
والكرامة وي اخبز وحقهم ي العي�س الكرم، واأن 
ال�صتبداد  نظام  هو  حقوقهم  و�صالبهم  قاهرهم 
وجهه  اأ�ــصــهــروا ي  الـــذي 
الدللة:  البالغ  �صعارهم 
ــقــاط  الــ�ــصــعــب يـــريـــد اإ�ــص

النظام.
ـــجـــار  ـــف ان اأن  اإل 
ــــورات ي هــذا  ــــث ال هــــذه 
ــالــذات وي هذه  ب الــوقــت 
ـــة بـــــالـــــذات مــن  ـــرحـــل ام
تاريخ  ومن  بلداننا  تاريخ 
ــاأت  ــعــام امــعــا�ــصــر م ي ال
�صابق  لتاريخ  ا�صتكماًل  جــاء  هــو  بــل  فـــراغ.  مــن 
ــث مــن الــنــ�ــصــالت والنــتــفــا�ــصــات  قـــدم وحــدي
�صابقة  طويلة  عقود  امــتــداد  على  والت�صحيات 
ومتازمة  ومرافقة  ال�صتبداد  اأنظمة  قيام  على 
ال�صتبداد  اأنظمة  قمعتها  حركات  وهــي  معها. 
اخلل  عنا�صر  ا�صتمراريتها  وعطلت  بوح�صية، 
امتعددة اجاهاتها  ال�صيا�صية  ي داخل مكوناتها 
ن�صالها. واأدوات  اأ�صكالها  وامــتــعــددة  و�صيغها 
ي  امعا�صرة  بثوراتنا  ارتبط  ما  انطاقًا 
ن  لأ اأننا مدعوون  اأرى  امختلفة  و�صيغها  اأ�صكالها 
نقراأ بعناية وم�صوؤولية ومعرفة حقيقية اإى اأين 

تتجه واإى اأي م�صتقبل تقود العام العربي. وهذا 
نحن  الــذي  �صا�صي  الأ امو�صوع  احقيقة  ي  هو 
ن نناق�صه مو�صوعية وبواقعية ومن دون  بحاجة لأ
يتبادر  ما  واأول  م�صبقة.  اأفكار  دون  ومن  اأوهــام 
امو�صوع  هو  للم�صتقبل  قراءتنا  ي  الذهن  اإى 
فيه  تتحدد  اأن  يفر�س  الــذي  بالرنامج  امتعلق 
مهمات للمراحل الاحقة ي الن�صال، مرحلة اإثر 
اأجله.  الثورات من  ما قامت هذه  مرحلة حقيقًا 
ت�صق  بــداأت  قد  الثورات  هذه  فاإن  اعتقادي،  وي 
واأول  العربي.  للعام  اإى م�صتقبل جديد  طريقها 
هذا الطريق اإى ام�صتقبل واأول بند من بنود هذا 
�صرار  الرنامج امفر�س لهذه الثورات يتمثل ي الإ
على اعتبار اأن النظام القدم قد بداأ ي�صبح جزءًا 
من اما�صي. معنى اأن اأنظمة ال�صتبداد قد بداأت 
الذي  امكان  الثورات،  هذه  وبفعل  ق�صرًا،  ُتْخلي 
تي. وهذا القطع  كانت حتله ل�صالح ام�صتقبل الآ
اجازم باأن اأنظمة ال�صتبداد قد بداأت ت�صبح من 
اما�صي ل يقلل من �صاأن الطابع الهمجي عند بع�س 
التاريخ،  حركة  مقاومة  ي  نظمة  الأ هــذه  �صادة 
ول يقلل من �صاأن ما تقوم به بع�س فلول النظام 
اأجــل الــعــودة ي �صيغ  ــذي �صقطت رمـــوزه مــن  ال
جديدة لعرقلة م�صرة الثورة ي اجاهها نحو بناء 
النظام اجديد. واإذ اأ�صر اإى اخطورة امتمثلة 
بالوح�صية التي تقاوم بها اأنظمة ال�صتبداد التغير 
الذي تدعو اإليه الثورات، فاإنني اأود اأن اأرّكز على 
فالدم  م�صاد.  عنف  من  العنف  هــذا  ينتجه  ما 
ي�صت�صقي الدم. والعنف والدم والدمار اإما تولد 
احقد، وتهيئ ال�صروط لراديكالية �صعبوية تطغى 
والواقعية  العقانية  ح�صاب  على  ام�صاعر  فيها 
جعل  ال�صروري  ال�صرط  تازمهما  ي�صكل  اللتن 

انطاقاً ما ارتبط 
بث�راتنا امعا�شرة ي 
اأ�شكالها و�شيغها 
ننا  امختلفة، اأرى اأ
ن نقراأ بعناية  مدع�ون اأ
وم�ش�ؤولية ومعرفة 
ين تتجه  حقيقية اإى اأ
واإى اأي م�شتقبل تق�د 
العام العربي.
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�صالح  ي  ي�صب  وام�صتقبل  اما�صي  بن  ال�صراع 
ام�صتقبل امن�صود. 

هو  الهدم  اأن  زمــنــة  الأ كل  ي  امعروف  ومــن 
بهذا  يرتبط  مــا  رغــم  البناء،  مــن  �صهولة  اأكــر 
الهدم ي حركة التغير من دماء ودمار. وهو ما 
ن�صهد ماذج �صارخة عنه ي اأكر من بلد عربي 
بناء  فــاإن  هنا  من  امعا�صرة.  الــثــورات  يحت�صن 
يجري  الــذي  القدم  ذلك  اأنقا�س  على  اجديد 
مرئي  هو  ما  بال�صعوبات  حافًا  �صيكون  هدمه 
منها وما هو كامن. اإل اأن علينا اأن نرى بواقعية 
ومو�صوعية وبثقة بالذات اأن ام�صتقبل امن�صود اإذ 
ياأتي بفعل هذه الثورات فاإنه يحمل معه بع�صًا من 
اما�صي الذي م�صي. ويختلف حجم هذا القدم 
وتختلف �صيغه باختاف ال�صروط امت�صلة بحركة 
الثورات، وبقدرتها،  التي تعر عنها هذه  التغير 
الإجــازات ي اجاه  وبرنامج، على حقيق  قوى 
عند  الوعي  يرتقي  ما  ومقدار  تــي.  الآ ام�صتقبل 
هذا  بناء  ي  �صا�س  الأ ام�صلحة  �صاحبة  القوى 
جمهورها  يكر  ما  ومقدار  اجديد،  ام�صتقبل 
الواعي، �صتكون قادرة، و�صط هذا التنوع والتعدد 
ي قوى الثورة، على حديد طبيعة هذا ام�صتقبل 
ال�صلة  ذات  الإجــــازات  وحجم  وطبيعة  تـــي  الآ
و�صتكون  حقيقها.  مكن  التي  الثورات  باأهداف 
خطار  قادرة ي الوقت عينه على التخفيف من الأ
التي مثلها وجود بقايا النظام القدم ي النظام 
اجديد. اأقول ذلك انطاقًا من اأن الثورات التي 
واحديث،  القدم  العام  وتاريخ  تاريخنا  عرفها 
وكانت تب�صر م�صتقبل اأف�صل، م تكن �صافية ي 
وحدة قواها وي وحدة اجاهها؛ معنى اأنها كانت 
الجاهات  ومن  القوى  من  خليطًا  ــدوام  ال على 

وثوراتنا  واأدواتــه.  واأ�صكاله  الن�صال  اأماط  ومن 
عدم  ي  ال�صابقة  بالثورات  �صبيهة  هي  امعا�صرة 
الــثــورات  اإن  ثــم  اإلــيــه.  ام�صار  بامعنى  �صفائها 
به؛  يقتدى  الــذي  النموذج  لنا  تقدم  م  ال�صابقة 
�صباب يعود  اإذ هي ف�صلت ي منت�صف الطريق لأ
�صا�صي منها اإى القمع الذي واجهها من النظام  الأ
�صباب اإليها  القدم، ويعود ق�صم اآخر من هذه الأ
م�صارها  رافــق  الــذي  اخلل  ب�صبب  بــالــذات  هي 
وم�صرتها. لكنها، برغم القمع وبرغم اخلل، قد 
وورثتها  بع�صها  ا�صتمر  اإجــازات  وراءهــا  خلفت 
منت�صف  ي  اأخــرى  وتعطلت  العربية،  الــثــورات 
هذه  نرى  ونحن  ال�صعب،  فمن  لذلك  الطريق. 
حــداث  لإ ال�صجاع  ن�صالها  ي  جاحة  الــثــورات 
اأن �صنع  تي. ذلك  اأن نتنباأ بام�صتقبل الآ التغير، 
هذا ام�صتقبل �صيتطلب توفر ال�صروط التي جعله 
به  ويحلمون  الثوار  يبتغيه  ما  وفق  للتحقق  قابًا 
ويطمحون اإليه. وم�صدر ال�صعوبة هو اأن الثوار، 
الذين  وحــدهــم  لي�صوا  وتنوعها،  قــواهــم  بتعدد 
من  �صركاء  لهم  اإن  ام�صتقبل.  ذلك  �صي�صنعون 
هوؤلء  بن  ومن  الجاهات.  كل  ومن  نــواع  الأ كل 
ال�صركاء من مثلون ب�صيغ ختلفة بع�س اما�صي 
الذي انتف�س الثوار عليه. ي�صاف اإى ذلك اأن ثمة 
جزءًا  و�صارت  قيامها  بعد  بالثورة  التحقت  قوى 
احذر  قبيل  من  ذلك  اأقــول  قيادتها.  ومن  منها 
اأقلل مثقال  اأن  الوهم، من دون  الوقوع ي  وعدم 
ذرة من اأهمية ما ارتبط ويرتبط ب�صجاعة الثوار 
وبا�صتمرارهم ي الكفاح من اأجل جعل ام�صتقبل 
تــعــبــرًا حقيقيًا عن  يــعــّر  اإلــيــه  يــذهــبــون  الـــذي 
�صا�صية ي �صاحات  طموحاتهم. ورغم اأن القوى الأ
الن�صال هي قوى ال�صباب والفقراء وامهم�صن من 
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ورغم اأن الق�ى 
�شا�شية ي �شاحات  ااأ
الن�شال هي ق�ى ال�شباب 
والفقراء وامهم�شن من 
م�اقعهم ااإجتماعية 
امختلفة الذين وقع 
كر من  عليهم العبء ااأ
إن الق�ى  اا�شتبداد، فا
كر فعالية ي الث�رة بعد  ااأ
كر  قيامها هي الق�ى ااأ
تنظيماً داخل تلك الق�ى 
على وجه التحديد.

عليهم  وقع  الذين  امختلفة  الجتماعية  مواقعهم 
كر  الأ القوى  فاإن  ال�صتبداد،  من  كــر  الأ العبء 
كــر  الأ القوى  هي  قيامها  بعد  الثورة  ي  فعالية 
التحديد.  وجــه  على  القوى  تلك  داخــل  تنظيمًا 
امتاك  يدعي  اأن  اأحد  فلي�س مقدور  وبالتاأكيد، 
التي تقود  احق لوحده ي حديد وجهة الطريق 
امبتغى  ام�صتقبل  اإى 
وحديد  اإلــيــه،  الو�صول 
وى  الأ للمرحلة  امهمات 
اإل  الاحقة.  وللمراحل 
�صا�صي من امهمات  اأن الأ
جــدول  على  امــو�ــصــوعــة 
الثورية  احركة  اأعمال 
ــقــى، مــهــمــا تــنــوعــت  ــب ي
القوى  مكونات  وتعددت 
اأو  الثورات  ي  ام�صاركة 
امدعية ذلك، هو حقيق 
تتحقق  ل  التي  احــريــة 
اإل ب�صقوط رموز النظام 
الهرم  موقع  ي  القدم 
اأ�ــصــا�ــصــيــة  مـــواقـــع  وي 
وعلى  ال�صلطة  ي  اأخرى 
هام�صها. وحن اأحدث عن التعدد ي قوى الثورة 
�صيا�صية  ــارات  ــي وت اجــاهــات  اإى  اأ�ــصــر  فــاإمــا 
من  ختلفة،  وعقائدية  فكرية  مرجعيات  ذات 
وليرالين  وي�صارين  وعلمانين  دمقراطين 
على  بثقله  يلقي  ذاته  التعدد  وهذا  واإ�صامين. 
الثورة وعلى تطورها وعلى اجاهات هذا التطور، 
الذي  اجديد  النظام  بطبيعة  يتعلق  ما  �صيما  ل 
يجري العمل لبنائه على اأنقا�س النظام القدم، 

وما يتعلق بطبيعة الدولة التي تعّر عن طموحات 
كرية ال�صاحقة من جي�س الثورة ومن اجمهور  الأ
تعّر  والذي  فيها  ي�صرك  م  الذي  خر  الآ الكبر 

الثورة ذاتها عن طموحاته واأحامه. 
اأ�صحابها  هم  اأنهم  الثورة  �صباب  يعتر  واإذ 
ومفجروها واأنهم هم الذين بن�صالتهم ال�صابقة 
فاإنهم  لها، وهم على حق ي ذلك،  الذين هياأوا 
ي  منظمون  هم  ول  الكافية  التجربة  ملكون  ل 
يعترون  الذي  الدور  يلعبوا  ن  لأ توؤهلهم  حركات 
لكنني  التغير.  �صا�صي ي  الأ اأنه هو دورهم  بحق 
�صفوف  ي  يرتقي  بداأ  الذي  الوعي  اأن  اأزعم 
بال�صجاعة  امقرنة  والكفاحية  ال�صباب  هوؤلء 
الت�صحيات  لتقدم  امثال  نادر  وبال�صتعداد 
اإن م  الدور،  يلعبوا هذا  ن  لأ بالتدريج  �صيوؤهلهم 
قادم.  م�صتقبل  ففي  القريب  ام�صتقبل  ي  يكن 
ما  اإزاء  احذر  اخطاأ عدم  من  �صيكون  اأنه  غر 
�صلبي  تاأثر  من  �صولية  الأ احركات  بع�س  مثله 
قوى  بن  �صامية  الإ التيارات  داخل  ال�صراع  ي 
تريد التجديد وت�صكل جزءًا من الثورة وقوى تريد 

البقاء ي القدم من دون تغير. 
اأن التحذير من هذا النوع من احركات  اإل 
نرى  جعلنا  التي  احدود  اإى  ي�صل  ل  ال�صلفية 
فيها خطرًا على الثورة، كما ي�صر اإى ذلك بع�س 
الثوار. بل اإن على �صباب الثورة اأن يكونوا حذرين 
واأركان  امنهارة  نظمة  الأ اأركان  له  يروج  ما  اإزاء 
نظمة امر�صحة لانهيار من اأن هذه احركات  الأ
عن  البديل  �صت�صكل  رهاب  الإ �صفة  تعطى  التي 
اإ�صقاط تلك  الثورات ي  اأنظمتهم ي حال جاح 

نظمة. الأ
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التذكر  ال�صياق من  البع�س ي هذا  يتحدث 
خطر  عن  وتعددها  الــثــورة  قــوى  مكونات  بتنوع 
�صامية  اآخر يواجه الثورات يتمثل بالتنظيمات الإ
بعد  الثورات  اإى  انتماءها  اأعلنت  التي  امعروفة 
و�صوريا  ام�صلمن ي م�صر  خوان  الإ مثل:  قيامها 
وحركة النه�صة ي تون�س و�صواها من التنظيمات 
�صامية. ويعتر هذا البع�س اأن تلك التنظيمات  الإ
ي�صكل  الــثــورات  اإى  ان�صمامها  واأن  �صلفية  هي 
م�صدر خطر يهدد وي�صوه الهدف الذي عّرت عنه 
�صلي  �صعارات الثورات، ويحرفها عن اجاهها الأ
معنيًا  بالطبع  ل�صت  ام�صادة.  الثورة  ي�صبه  ما  ي 
بالدفاع عن هذه امنظمات ول معنيًا بالتاأكيد على 
ان�صجامها مع اأهداف الثورة؛ فهي وحدها اموؤهلة 
وهي  الثورة.  ي  موقعها  وعن  نف�صها  عن  للدفاع 
وحدها التي ت�صتطيع اأن تثبت اأنها جزء من الثورة 
الثورة  من  جــزء  ذلــك  من  العك�س  على  اأنها  اأو 
يجري من  بح�صب معرفتي ما  لكنني،  ام�صادة. 
جاربها  بفعل  التنظيمات  هــذه  داخــل  حــولت 
دون  من  اأحــفــظ،  حولها،  من  يجري  ما  وبفعل 
جزم، على ما يرمي اإليه هذا البع�س ي خاوفهم 
اأن  هو  ول  الأ ال�صبب  اأ�صباب.  لثاثة  اإليها  ام�صار 
وحققه،  حققته  ما  بفعل  اأ�صبحت،  قد  الثورات 
اأقوى من اأن ت�صتوعبها اأية تنظيمات مهما كرت 
واأن حرفها عن م�صارها. ال�صبب الثاي هو اأنني 
اأرى اأن تغيرات مهمة بداأت ح�صل ي التنظيمات 
يقودها  الذي  الجاه  ي  اإليها  ام�صار  �صامية  الإ
بلداننا  ي  اجارية  التحولت  ي  النخراط  اإى 
على  تفر�صها  حولت  وهي  امعا�صر.  العام  وي 
هذه امنظمات وقائع الع�صر وحولته. وقد اأتيح 
لتنظيمن  كبرين  قائدين  واأناق�س  األتقي  اأن  ي 

اإى  اأ�صتمع  واأن  تون�س،  وي  م�صر  ي  اإ�صامين 
هذه  قــادة  من  لعدد  مواقف  اأقـــراأ  واأن  اأحــاديــث 
من  اإليه  اأ�صرت  ما  منها  ا�صتنتجت  التنظيمات، 
هذه التحولت ي امواقف. و�صيكون من امهم كما 
اأرى من بعيد اأن تتعامل القوى التي تعتر نف�صها 
�صانعة الثورة ومطلقة �صعاراتها واأهدافها، بحذر، 
التي  التحولت  مع  م�صبقة،  اأفكار  دون  من  ولكن 
تعظيم  اأجل  من  وذلك  امنظمات،  هذه  ت�صهدها 
امطلوب  امهمات  لتحقيق  ن�صالها  الثورة ي  قوى 
واأهمية  الدمقراطي.  التغير  با�صم  حقيقها 
العتبار  خذ ي  الأ تكمن ي �صرورة  اموقف  هذا 
كرية ال�صاحقة من �صعوبنا  ام�صاعر الدينية عند الأ

ا�ــصــتــفــزاز تلك  وجــنــب 
 .ÉgQÉØæà°SGh  ôYÉ°ûŸG
تنّبه  هو  الثالث  ال�صبب 
بع�صها  اأو  الــثــورة،  قــوى 
اإى  اإليهم،  اأ�صرت  من 
�صرك  ي  الــوقــوع  عـــدم 
ــادة الــنــظــام الــقــدم  ــص �
قمعهم  يــــررون  الــذيــن 

اأن �صقوط نظامهم �صيكون ل�صالح  للثورة بحجة 
�صامية ام�صار اإليها.  التنظيمات الإ

ويتحدث البع�س داخل جمع القوى ام�صاركة 
ي الثورة وبع�س اآخر من خارجها اأو �صدها عن 
الذي  اخطر  هو  ول  الأ اخطر  اآخرين.  خطرين 
راأيي  ي  وهو  العربي.  العام  ي  قليات  الأ يواجه 
وهم خطر، ت�صكل امبالغة ي احديث عنه خطرًا 
وحدة  وعلى  بلداننا  وعلى  قليات  الأ على  حقيقيًا 
الذين  من  واحــذر  منه  احذر  ينبغي  مكوناتها، 
يطرحونه ويبالغون فيه. ورغم اأن هذا البع�س من 

إّن الث�رات قد  ا
اأ�شبحت، بفعل ما 

حققته وحققه، اأق�ى 
من اأن ت�شت�عبها 

ية تنظيمات مهما  اأ
كرت واأن حرفها عن 

م�شارها.
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إّن على ق�ى الث�رة اأن  ا
تظل ل�شيقة بن�شالها 
من اأجل ام�شتقبل واأن 
دبيات الث�رة  تزيل من اأ
ما يت�شل بالتخ�يف من 
خطار التي ت�اجه  ااأ
قليات. ااأ

واجه  ما  نوع  من  معينة  وقائع  اإى  ي�صتند  جهتيه 
ي فرات معينة ام�صيحين ي م�صر وي العراق، 
فاإن لهذه الوقائع ما وراءها ولها من هو �صاحب 
ام�صلحة ي اإثارتها وي تعظيمها. لذلك فاإن على 
اأجل  من  بن�صالها  ل�صيقة  تظل  اأن  الثورة  قــوى 
يت�صل  ما  الثورة  اأدبيات  من  تزيل  واأن  ام�صتقبل 
قليات،  الأ تواجه  التي  خــطــار  الأ من  بالتخويف 
ام�صلحة  �صاحبة  قليات  الأ هذه  جعل  تعمل  واأن 
دور  و�صاحبة  ــورات  ــث ال مــن  جـــزءًا  تكون  اأن  ي 
و�صاحبة م�صلحة ي  فيها 
اإجاز امهمات التي ينا�صل 
حقيقها.  اأجــل  من  الثوار 
ما  فهو  الثاي  اخطر  اأما 
 ‘ اخــــارج  بـــدور  يت�صل 
بو�صوح  واأعــلــن  ــورات.  ــث ال
 ó°V ƒg »FóÑŸG »Øbƒe ¿CG
بلد  تــدخــل مــن جــانــب  اأي 
ولهذا  اآخــر.  بلد  �صوؤون  ي 
التدخل، وفق ما ت�صر اإليه 
�صكان  اأخــرى،  بلدان  وجــارب  بلداننا  جــارب 
ول  الأ ال�صكل  اأخرى.  اأ�صكال  اأ�صا�صيان من �صمن 
لهذا التدخل يتخذ ي جانب منه �صفة عدوان من 
بلد على بلد اآخر بذرائع ختلفة، ويتخذ ي جانب 
اآخر منه اإحدى �صفتن: الدعم ال�صيا�صي لنظام 
�صقاطه،  ا�صتبدادي ي مواجهة ثورة �صعبية ترمي لإ
اأو �صفة تدخل مبا�صر لقمع الثورة بطلب من اأركان 
الثاي  ال�صكل  اأمــا  ال�ــصــتــبــدادي.  النظام  ذلــك 
ل�صروط  يخ�صع  وهــو  ــه.  اأوج حّمال  فهو  للتدخل 
ماذج  ن�صهد  ما  وهــو  التعقيد.  �صديدة  عديدة 
منه ي زمن الثورات العربية امعا�صرة. وبالرغم 

اأنني متم�صك موقفي امبدئي رف�صًا للتدخل  من 
اخارجي ي �صوؤون بلداننا، فاإنني اأرى اأن القرار 
وثورة  هنا  ثورة  لدعم  التدخل  رف�س  اأو  قبول  ي 
تلك  لقيادات  يعود  اإما  اأتى  جهة  اأية  من  هناك 
ن للتدخل حاذير  حد �صواها. ولأ الثورات ولي�س لأ
يغامرون  الذين  الثورات  قــادة  على  فــاإن  كبرة، 
ثوراتهم  يح�صنوا  اأن  اخارجي  الدعم  طلب  ي 
م�صتقبلها  وي  حا�صرها  ي  بلدانهم  ويح�صنوا 
الدعم  با�صم  التدخل  النوع من  من مفاعيل هذا 
لثوراتهم. وبالطبع، فاإن ثمة فرقًا كبرًا بن هذه 
البلدان  �صوؤون  ي  اخارجي  التدخل  من  نــواع  الأ
مع  الت�صامن  وبــن  �صعوبها،  وثـــورات  خـــرى  الأ
بلدانهم، ما ي ذلك  للقمع ي  يتعر�صون  الذين 
الــدوي  امجتمع  موؤ�ص�صات  تتخذه  الــذي  اموقف 
الر�صمية وال�صعبية �صد هذا القمع. وهو ت�صامن 
مع  الجاهات  كل  ومن  اجهات  كل  من  مطلوب 
الذين يتعر�صون للقمع وهم ينا�صلون دفاعًا عن 
الدعم  مو�صوع  ي  ويهمني  وحرياتهم.  حقوقهم 
الذي تقدمه بع�س الدول الكرى للثورات العربية 
من  اأن  اإى  اأ�صر  اأن  امختلفة  وب�صيغه  باأ�صكاله 
دوار  الأ اإزاء  حـــوال  الأ كل  ي  احــذر  ال�صروري 
امختلفة،  اجاهاتها  ومن  جهاتها  من  اخارجية 
نظمة  �صواء ي دعم الثورات اأو ي الوقوف مع الأ
�صقوط  اأن  من  وحلفاوؤهم  �صادتها  يزعم  ما  �صد 
نظمة بفعل الثورات �صيقود اإى �صيطرة القوى  الأ
احذر  هذا  اإى  اأدعــو  رهـــاب.  الإ با�صم  ال�صلفية 
ن للدول الكرى م�صاحها. وهي ل تقدم دعمًا  لأ
حد. وقد كانت جميع هذه الدول ب�صيغ  جانيًا لأ
واإذا  ال�صتبدادية.  نظمة  الأ مع  متحالفة  ختلفة 
كان بع�صها قد فوجئ بالثورات وبداأ يغر مواقفه 
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من  اأن  يــدرك  بــداأ  نه  فاأ امنهارة،  نظمة  الأ من 
نظمة  الأ قــوى  مع  باإيجابية  يتعامل  اأن  ف�صل  الأ
والدول  ام�صتقبل.  ي  م�صاحه  تاأمينًا  اجديدة 
الكرى قادرة على ذلك. واإذا كنت اأرى اأن دعم 
الكرى  القوى  بع�س  من  ال�صتبدادية  نظمة  الأ
ن ذاته  يتطلب ال�صجب وال�صتنكار والن�صح ي الآ
ي  ثمة  اأن  اأرى  فاإنني  مواقفهم،  عــن  بالتخلي 
بن  ام�صالح  ي  وموؤقتًا  ظرفيًا  تقاطعًا  الظاهر 
�صقاط اأنظمة ال�صتبداد  ما ت�صعى اإليه الثورات لإ
وبن  دمقراطية،  باأنظمة  عنها  وال�صتعا�صة 
تقدم  وهــي  الكرى  الــدول  تلك  ت�صعى  م�صالح 
نظمة اجديدة  الدعم للثوار اإى اأن ت�صمنها ي الأ
�صا�صية ي ثوراتنا اأن  القادمة. لكن على القوى الأ
ن وي ام�صتقبل اإزاء هذا النوع من  تكون حذرة الآ
ح�صنة  تكون  واأن  لثوراتها،  اخارجي  الدعم 
تطغى  األ  اأجــل  من  التدخل  هــذا  مع  تعاملها  ي 
هي  م�صاحها  على  اخارجية  القوى  م�صالح 
وم�صالح ثوراتها، واأن تظل حري�صة وهي تتعامل 
ظرفيًا مع هذه القوى بكل الو�صائل على احفاظ 
�صعوبها.  م�صالح  وحماية  بلدانها  ا�صتقال  على 
التدخات  اأ�صوقه من كام ي مو�صوع هذه  وما 
مو�صوعية  ــراءة  ق هو  الكرى  للدول  اخارجية 
من  اأي  ي  وجمهورها  الثورات  وقــادة  يجري.  ما 
البلدان العربية هم الذين يقررون �صكل تعاملهم 
اأن  �صرط  امختلفة  باأنواعها  التدخات  هذه  مع 
خطار امحتملة  يح�صنوا ثوراتهم وبلدانهم من الأ

التي مكن اأن تقود اإليها هذه التدخات. 
ثمة اإذن �صعوبات كبرة تواجه الطريق الذي 
به  تعد  الذي  ام�صتقبل  نحو  الثورات  هذه  ت�صلكه 
ما  ال�صعوبات،  هذه  وبرغم  ذلك  ومع  بلدانها. 

هو ظاهر منها وما هو كامن، فاإننا اأمام حولت 
طريقها  ي  العربية  الثورات  هذه  اإليها  �صتقود 
فاإن  لذلك  الولدة.  قيد  جديد  عربي  عام  اإى 
اأن  الثورات  هذه  قلب  ي  الدمقراطين  على 
بوعيهم  الرتقاء  اأجل  من  طاقاتهم  بكل  يعملوا 
و�صع  الأ الوعي ي اجمهور  اأجل تعميم هذا  ومن 
ن�صالهم  ت�صديد  على  يعملوا  واأن  بلدانهم،  ي 
لبلدانهم  ف�صل  الأ ام�صتقبل  لتحقيق  وتر�صيده 
ول�صعوبهم. وهو اأمر ل مكن التو�صل اإليه من دون 
يعترون  من  جميع  �صياغته  ي  ي�صارك  برنامج 
بلد  الثورات داخل كل  اأجزاء مكونة من  اأنف�صهم 
وفق �صروطه اخا�صة به. وهو برنامج اأرى، وفق 
وال�صلبي،  منها  يجابي  بالإ الوقائع  اإليه  ت�صر  ما 
اأ�صا�صية  اأعمدة  اأربعة  على  بال�صرورة  يقوم  اأن 
حرم ي الن�صال لتحقيقها امرحلية والواقعية. 
قرار من اجميع ب�صرورة  ول يتمثل بالإ العمود الأ
تعددي  مدي  دمقراطي  نظام  تاأ�صي�س  وحتمية 
يحرم التنوع بجوانبه امختلفة ي كل جتمع من 
حرير  تعني  مدي  وكلمة  العربية.  جتمعاتنا 
هذا النظام من اأي طابع ع�صكري وديني. العمود 
حديثة،  دمقراطية  دولة  بتاأ�صي�س  يتمثل  الثاي 
دولة حق وقانون، دولة موؤ�ص�صات دمقراطية يتم 
تيان بها عن طريق النتخاب على قاعدة قوانن  الإ
ام�صاركة  يوؤمن  الذي  ال�صكل  ي  �صياغتها  تتم 
مثيًا  لها  ويحقق  ال�صعب  فئات  لكل  احقيقية 
�صحيحًا ي هذه اموؤ�ص�صات. العمود الثالث يتمثل 
باإلغاء جميع القوانن القدمة التي ا�صتندت اإليها 
حرمانها  وي  ال�صعوب  قمع  ي  ال�صتبداد  اأنظمة 
العمود  الكرم.  العي�س  من حقها ي احرية وي 
وامجتمع  الدولة  بن  التكامل  ي  يتمثل  الرابع 
بتحقيق  يت�صل  ما  كل  ي  التكامل  وموؤ�ص�صاتهما، 
ال�صيا�صية  حقوقه  لل�صعب  توؤمن  التي  ال�صروط 
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الطبيعي  للتطور  ال�صروط  وتوؤمن  والجتماعية، 
لاقت�صاد الوطني ي جميع فروعه حقيقًا للتقدم 
الذي بال�صتناد اإليه واإى هذا التكامل بن الدولة 
العمل  يتم  الدمقراطي  وامجتمع  الدمقراطية 
والن�صال الدائم لتحقيق العدالة الجتماعية. اإل 
اأن �صياغة هذا الرنامج واحرام بنوده والن�صال 
وى من  لتحقيق امرجى منه يتطلب ي الدرجة الأ
قوى التغير الدمقراطي بكل مكوناتها اأن تكون 
قوية وموحدة واأن تثبت وجودها لكي حتل اموقع 
الذي يعود لها ي هذا التجمع الوا�صع من القوى 
الثورات  من  اأ�صا�صية  اأجزاء  نف�صها  ت�صنف  التي 

العربية امعا�صرة.
�صياغة  �صتتم  كيف  هو:  الكبر  ال�صوؤال  لكن 
هذا الرنامج، وي اأية �صروط ي ظل هذا التعدد 
والتنوع والختاف داخل القوى التي يت�صكل منها 
جتمع الثورة؟ هنا بالتحديد ترز اأهمية خروج 
قوى التغير الدمقراطي مدار�صها ومرجعياتها 
خطاء الفادحة التي  امختلفة من اأزماتها ومن الأ
قادتها اإى التهمي�س. فاإذا ارتقت هذه القوى اإى 
اموقع اجديد امطلوب منها النتقال اإليه ت�صبح 
قادرة على لعب دور مهم ي �صياغة هذا الرنامج 
القوى  هذه  ظلت  واإذا  تي.  الآ للم�صتقبل  اجديد 
�صيتحكم  الذي  فاإن  امهم�صة  مواقعها  ي  ثابتة 
تنظيمًا  كر  الأ القوى  هي  الرنامج  �صياغة  ي 
حوال،  كر تاأثرًا. وي مطلق الأ كر جربة والأ والأ
فاإن على جميع قوى الثورة بتنوعها وتعددها، وهي 
تعمل على �صياغة الرنامج للحا�صر وللم�صتقبل، 
هو  احقيقي  الرنامج  اأن  العتبار  ي  تاأخذ  اأن 
مكانية احقيقية  الواقع ومن الإ الذي ينطلق من 
لتحقيقه. وهذا يعني بال�صرورة اأن على هذه القوى 
اأن تعمل للحد من التطرف الذي يرز عند بع�س 

يتمثل  والذي  الراديكالية،  با�صم  الثورة  �صباب 
الذي  مر  الأ للتحقيق،  قابلة  غر  مهمات  بطرح 
يوؤدي، فيما ت�صر اإليه بع�س التحركات، اإى خلق 
وهام من جهة، واإى خلق حالة من ال�صطراب  الأ
وعدم ال�صتقرار من جهة ثانية اللذين يوؤديان اإى 
اأكرية  عند  ام�صتقبل  من  واخوف  احذر  اإثارة 
تتبنى  وهي  حتى  الثورة،  ي  ت�صارك  م  �صعبية 
�صعاراتها وتاأمل ي اأن تتحقق. اإن ذلك ي�صتدعي 
من قادة الثورات جنب ال�صعارات ال�صعبوية بكل 
يواجهون  وهم  ذاته  ن  الآ ي  وعليهم  اأ�صكالها. 
اقت�صاد  اأ�صاب  ما  جيدًا  يدركوا  اأن  ام�صتقبل 
ال�صتبداد  اأنظمة  يد  على  خراب  من  بلدانهم 
والف�صاد ومن تبديد الروات الوطنية. وعليهم ي 
�صواء  عقانين،  يكونوا  اأن  القت�صادي  امو�صوع 
ي  القائمة  القت�صادية  باموؤ�ص�صات  يتعلق  فيما 
اأو ي التعامل مع اموؤ�ص�صات الدولية من  بلدانهم 
اأجل احوؤول دون حويل هذه الكارثة القت�صادية 
اإى عجز واإفا�س �صبيه ما ح�صل ويح�صل لبع�س 
وروبية. اإن لاقت�صاد الوطني ي هذا  البلدان الأ
امرحلة  بناء  ي  حا�صمًا  دورًا  التاريخي  امنعطف 

اجديدة التي يتاأ�ص�س عليها م�صتقبل بلداننا.
العربي  بالربيع  ارتبط  ما  اأروع  من  اأن  غر 
مفاعيله  وبداأت  عامية  ي�صكل ظاهرة  بداأ  اأنه  هو 
اإى  ت�صر  األ  امختلفة.  العام  بلدان  اإى  تدخل 
الوليات  ت�صهدها  التي  ال�صعبية  احركات  ذلك 
مريكية ي وول �صريت، والتي تت�صاعد  امتحدة الأ
العربي؟  الربيع  ابتدعها  التي  ذاتها  الطريقة  ي 
با�صم  ال�صعبية  احركات  ذلك  اإى  ت�صر  األ 
�صتى  ي  مدينة  األف  �صهدتها  التي  »الغا�صبون« 

uبلدان العام و�صهدتها اإ�صرائيل بالذات
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قد يكون ي احديث النظري عن الثورة ام�شرية ما ير�شي الف�شول، وقد يكون فيه ما 
مل وال�شتنها�س، ب�شبب موقع م�شر ي العام العربي. غر اأن تاأّمل اممار�شة  يبعث على الأ
العملية للثوار يفي�س على اإر�شاء الف�شول، ذلك اأنه فيه ما ير�شي العقل والعاطفة معاً، 
وما يك�شف عن �شجاعة الب�شطاء، هوؤلء الذين ي�شنعون التاريخ بعرقهم ودمائهم، ويذهبون 

اإى مواقع ال�شمت، بل �شخب ول ادعاء.
ي هذه احوارات، التي اأعطاها الكاتب اأحمد عثمان ج�شماً متنا�شقاً مليئاً بامعنى، ما 
ي�شيء معنى »الوطن« الذي تكثف ي »اميدان«، وي الب�شر الذين اأعطوا اميدان دللة جديدة، 
ذلك اأن روح امكان من اأخلق الب�شر وقيمهم، الذين م�شحون وجهه القدم ويخلقون له 

وجهاً جديداً.
لي�شت م�شر اإل �شورة عن ام�شرين الثائرين الذين اأعطوها ولدة جديدة، اتكاء على 
قيم التكاتف والتكافل والتعا�شد وتقا�شم ال�شراء وال�شّراء، مرجمن، عملياً، حكمة م�شر 
ج�شام  الكل، على م�شافة �شا�شعة من »الأ الكل ي واحد والواحد ي  القدمة امحدثة عن: 
الذي  النعت  إليها. وما »معركة اجمل«  ا تنتم  اأر�س م�شر وم  التي عا�شت فوق  الطارئة« 
خرين وي�شعفه  يت�شمن اماأ�شاة وال�شخرية معاً، اإل مراآة للواحد احقيقي، الذي ي�شعف الآ
قمع  وراأى  نيلها،  يرى  اأن  قبل  م�شر  قهر  راأى  الذي  الزائف«،  »الواحد  ولذلك  خرون،  الآ

بد. اجموع، دون اأن يعي اأن القمع ل يعي�س اإى الأ
إذ  ك�شف ام�شريون، الذين منحوا اميدان ح�شوراً عامياً، الفرق بن »النظام« والوطن، ا
إذ »النظام« حّيز �شيق ل يعي�س اإل  الوطن هو الف�شاء احر الكرم الذي يت�شع للجميع، وا

بت�شييقه على الب�شر.

على للثقافة الذي اأ�صدر  فكار اإى مدار احكايات امعي�صة، ون�صكر اأي�صًا امجل�س الأ �صتاذ اأحمد عثمان، الذي نقل ثورة م�صر من حيز الأ ≠ نتوجه بال�صكر اإى الأ
احوارات ي كتاب عام 2012. ولول عون الطرفن، كما ا�صتثمار لطفهما، لبدا هذا املف ناق�صًا، اآملن اأن نرجم هذا ال�صكر بال�صكل امائم.

تـقـديــــم
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ن اأبا ال�صهيد عبد الرحمن يحظى باحرام خا�س بن الثوار، فعندما �صاألت عنه اأ�صرع  لأ
من يو�صلني اإى خيمته امن�صوبة ي ميدان التحرير، التي اأق�صم اأن ل يفارقها اإل بعد اأن ياأخذ 
حق ابنه ال�صهيد. وقبل بدء احوار اأ�صّر رجل كبر على اإجرائه ي خيمته، وظل م�صكًا لنا 
ببطارية هاتفه حتى اأ�صتطيع كتابة احوار ليًا، وي اأثناء احوار كان الرجل �صاحب اخيمة 
يقوم ويقّبل راأ�س اأبي ال�صهيد عندما يفي�س قلبه بالدموع على ابنه الذي ا�صت�صهد. لذلك كان 

ول: �صوؤالنا الأ
v متى ا�صت�صهد؟

عمال، وي يوم 24 يناير ات�صل بي ابني عبد  قبل الثورة كنت ي القاهرة ب�صبب بع�س الأ
ي  �صلمية  م�صرة  ي  �صي�صارك  اإنه  ي  وقال  �صنة،  ع�صرة  ثماي  العمر  من  البالغ  الرحمن 
ن امظاهرات بداأت ي ال�صوي�س  مدينتنا ال�صوي�س للمطالبة ببع�س التعديات الد�صتورية، لأ

قبل القاهرة بيوم.
v هل كان هذا اآخر ات�صال مع ابنك؟

اإى  اأن�صّم  واأن  عملي  اإى  اأذهب  ل  اأن  واأ�صر  يناير،   25 يوم  �صباح  بي  ات�صل  نه  لأ ل، 
امظاهرات ي القاهرة، وهو ما حدث فعًا. لكني واأنا ي امظاهرة جاءي تليفون من �صديق 
ن ابني اأ�صيب وُنقل اإى  ي ي نحو ال�صاعة الرابعة ع�صرًا يخري ب�صرورة امجيء ب�صرعة لأ

ام�صت�صفى.
v وكيف وجدته؟

ام�صرحة  حا�صر  اجماهر  ووجدت  ا�صت�صهد.  لكنه  م�صاب،  جّرد  يكن  م  ابني 
لل�صباح لكي نت�صلم �صهداءنا حيث كان ابني عبد الرحمن من اأول ثاثة �صهداء ي حافظة 

.¢ùjƒ°ùdG

اأبو ال�شهيد
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v ماذا اأ�صررت على روؤية جثمان ابنك؟
نه َوَح�ْصني، لكني �صدمت با�صت�صهاده بر�صا�صة ي رقبته واأخرى ي قلبه من قنا�صي  لأ

.áWô°ûdG äGƒb

v وماذا كان الرد على عنف ال�صرطة؟
�صقوط  ب�صبب  لل�صرطة  اجماهر  من  ال�صديد  الكره  اأججها  التي  الثورة  ا�صتعال  هو 

ال�صهداء.
v وماذا فعلت اأنت �صخ�صيًا؟

- عندما دفنت ابني يوم 26 يناير م اأقبل اأخذ عزائه، وقدمت فورًا اإى ميدان التحرير 
يوم  حوارنا  )كان  التهديدات  رغم  اميدان  اأغادر  م  واأنا  يومها  ومن  م�صرته،  اأكمل  حتى 

.(2011/3/3

v من كان يهددك؟
�صباط من مباحث اأمن الدولة، ات�صلوا بي عار�صن ماًل، وعندما رف�صت هددوي كي 

اأتنازل عن حق ابني.
v وماذا كان ردك؟

اأخاف من  اأعد  والثورة م  ابني  ي موؤمن بهدي. وبعد  اإغراءهم وتهديدهم، لأ رف�صت 
�صيء.

v هل عدم اخوف هو ما جعلك ت�صارك ي معركة اجمل؟
اأ�صباب كثرة جعلتني اأ�صارك واأ�صاهد اأحداثًا لن اأن�صاها.

v مثل ماذا؟
واأ�صيب  النا�س  من  كثر  �صدم  اجمل،  موقعة  ي  علينا  والبلطجية  من  الأ هجوم  عند 
بع�صهم باخوف، وهنا كان لبد من فر�صان يتقدمون ام�صرة ليك�صروا حاجز اخوف، وهو ما 
عمار، منهم �صاب بطل ظل يتقدم ي اجاه البلطجية  حدث اأمامي من كثرين من ختلف الأ
وهو يتلقى الطوب، ي كل اأجزاء ج�صده ويرد عليهم بالطوب، وظل يتقدم م�صجعًا من خلفه 
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من الثوار على الهجوم على البلطجية حتى اأجروهم على الراجع، وم يكتف البطل بذلك 
راأ�صه،  ي  بر�صا�صة  قنا�س  ا�صطاده  وهنا  للكوبري،  خلفهم  �صعد  حتى  يطاردهم  وا�صتمر 
وعندما �صقط اأ�صرعت اأنا واآخرون محاولة اإنقاذه ي ام�صت�صفى اميداي لكن روحه الطاهرة 
فا�صت بن اأيدينا )وهنا بكى اأبو ال�صهيد بكاء مرًا اأبكى كل من حوله، ثم اأكمل(، وي اليوم 
نف�صه اخرقت ر�صا�صة ظهر اأحد ال�صباب، وبينما كّنا ن�صرع به للم�صت�صفى كان هو ي�صر على 
األهمنا  اأن  اإ�صراره حتى فا�صت روحه بعد  اأن نركه ونعود للجبهة لنكمل ام�صرة وظل على 

�صرار على موا�صلة ما طلبه ال�صهيد منا. العزم والإ
v عندما تعود لل�صوي�س، ماذا �صتحمل من ذكريات اإن�صانية لزماء الكفاح؟

الكثر الكثر، يكفي التعاطف الذي جعل كل من ي اميدان يدًا واحدة وقلبًا واحدًا، لدرجة 
اأننا كنا نق�صم الرغيف وكنت ترى ي الرد ال�صديد من بجانبك يعطيك بطانيته لكي تتدفاأ 

اأنت بدًل منه. وهو ما اأكد ي اأننا باحرية وبعيدًا عن بلطجية النظام ن�صبح �صعبًا عظيمًا.
v متى �صت�صعر باأنك اأخذت حق ابنك؟

على ام�صتوى اخا�س اأنا ل اأطالب بتعوي�س مادي اأو غره، ولن اأقبل اإل ما اأمر به اه 
وهو الق�صا�س من القتلة، مبارك وحبيب العادي. وعلى م�صتوى حق وطني ككل، فا بد اأن 
النظام كامًا ما فيه  اإ�صقاط  الثورة كان لهم مطلب واحد هو  الذي قاد  ال�صباب  اأن  نذكر 
الد�صتور واإلغاء قانون الطوارئ وحل احزب الوطني وحا�صبة كل ام�صوؤولن الفا�صدين ي 

النظام.
v ي نهاية حوارنا، ماذا تريد اأن تقول من ياأتي بعدنا؟

لبد اأن يعلم القادمون بعدنا اأننا �صحينا من اأجل احرية، واأن ثورة التحرير هي ثورة اأمة 
حتى يحافظوا عليها ويتذكروا �صهداءنا ويكملوا ام�صرة بعدنا.
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عندما  واجميلة.  الطيبة  ماحها  الثوار  بن  ن�صاط  �صعلة  من�صور  عبر  الدكتورة  كانت 
عر�صت عليها فكرة احوار رحبت على الفور، واأجريناه واقفن بن اخيام امن�صوبة ي منت�صف 
بداية  وحددت ي ي  داب ي جامعة حلوان.  الآ بكلية  مدّر�صة  تعمل  اأنها  التحرير. عرفت  ميدان 

احوار اأ�صباب ا�صراكها ي الثورة قائلة:
ي من زمان كنت اأبحث عن دور لتفعيل  ح�صن. ولأ دوافعي هي حب بادي التي اأراها ت�صتحق الأ
واأنا  األيمة ع�صتها  بعد جربة  الغراب  اإح�صا�صي معنى  هو  �صيء خا�س  بجانب  �صيا�صيًا،  نف�صي 

طفلة، وهي الغراب عن بيتي وحافظتي بور�صعيد، لذلك كنت اأحلم ببيتي.
v متى قررت النزول للتحرير؟

عندما وجدت اأولد بلدي من ال�صرطة ي�صربون اإخوانهم بالر�صا�س احي، �صعرت باأن ميدان 
التحرير هو الوطن، واأي وجدت الدور الذي اأبحث عنه. ومنذ هذا التاريخ م اأبتعد عن اميدان. 
ر�س التي خرج فيها �صوت احق ودعونا فيها ال�صعب ام�صري  حتى بعد التنحي كنا ناأتي ا�صتياقًا لاأ

قل كلمة احق، وهذا اأ�صعف الإمان. اأن يقول على الأ
v ما اأخطر امواقف التي لن تن�صيها؟

اأن الوقيعة بن ام�صلمن وام�صيحين كان يقوم بها  ي اميدان اكت�صفنا حقائق خطرة، منها 
الع�ص�س على  اميدان وهدم  من لف�س العت�صام ي  الأ اقتحام قوات  الدولة. كذلك  واأمن  النظام 
طفال واختطاف ال�صباب وتعذيبهم بال�صرب امرح والكهرباء. ولن اأن�صى انفجار راأ�س  ال�صيدات والأ
من اأحد  اأحد ال�صباب بذخرة حية بجوار �صديقه، وكذلك اموقف الفظيع عندما اقتحمت قوات الأ

البيوت ي كفر ال�صيخ بحثًا عن متظاهر فقتلوا طفًا على يد اأمه.
v لكن اأي�صًا ع�صنا مواقف اإن�صانية لن نن�صاها، هل تذكرين بع�صها؟

ننا كنا نعي�س ي اأطهر واأ�صرف مكان ي العام كله. فتجدنا ن�صلي كم�صلمن ي اأح�صان  طبعًا لأ

»النا�س ي بادي طيبون«
�شاح عبد ال�شبور
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خاق التي ظهرت  ن الأ وحماية اإخوتنا ام�صيحين، ون�صرك ي القدا�س معهم مرددين »اآمن«. ولأ
ي ميدان التحرير كنا نفتقدها، فقد تعاهدنا على زرعها ي ال�صارع ام�صري. واأي�صًا كان ي�صعدي 
جواء التي كان يخلقها الثوار، فتجد من عمل هتافًا ي �صكل نكتة وغره يلقي ال�صعر وفتاة تغني  الأ

لتحم�صنا وبع�صهم يرق�س... فالكل اأخرج ما بداخله من فنون واآداب.
v ما اأهم ما حققته الثورة من وجهة نظرك؟

عباءة  منها مزيق  مكا�صب،  فقد حققت عدة  بدايتها،  زالت ي  وما  تنته  الثورة م  اأن  رغم 
�صيل لل�صعب ام�صري، �صواء للثوار ي ميدان التحرير اأو عند الب�صطاء  اخوف، وظهور امعدن الأ
الذين خرجوا حماية اأرواحهم ومتلكاتهم اأمام منازلهم. وكذلك ال�صباب الذين خرجوا ينظمون 
ظهار  امرور. كل هذا وغره الكثر يوؤكد اأن النا�س حب بلدها بعمق وكانت حتاج اإى الفر�صة لإ

ذلك.
v هل تتعر�س الثورة محاولت اإجها�صها؟

لبد اأن نعرف اأن هناك �صعفًا اإن�صانيًا يتمثل ي حاولت بع�س النا�س اإجها�س الثورة للحفاظ 
جهاد  يبداأ  وهنا  حولها،  اللتفاف  اأو  �صخ�صية  م�صالح  الثورة  من  اخروج  اأو  م�صاحهم،  على 
خرين، وهنا تت�صع  نك عندما تبداأ بنف�صك ت�صع النورانية حولك لاآ عظم، لأ النف�س، وهو اجهاد الأ

دوائر احق والنظافة واخر والعدل.
v وماذا نحتاج لنجاح الثورة؟

ي اأوؤمن واأجزم اأن بلدي تتبواأ مكانتها امرموقة ي العام، واإماي هذا يعود اإى اأننا ملك  - لأ
خلطة عبقرية من طيبة وجدعنة وعقول وبحر وجبال و�صهول ودين وعلم وطبيعة غنية، �صدقني لو 

اأدرنا هذه اخلطة العبقرية لرتفعنا اإى م�صتوى بارز ي العام.
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من اأجل ابنتي

�صدقاء من الثوار باأهمية احوار مع الدكتور عبد اه لعطائه الوافر ي ام�صت�صفى  اأ�صار علي اأحد الأ
اميداي، وما اإن قابلته ماحه الطيبة و�صوته الهادئ حتى بداأ حوارنا الذي عرفت ي بدايته اأن عمره 
خم�صة وثاثون عامًا، ويعمل �صيدلنيًا وله ابنة تبلغ من العمر �صت �صنوات، هي نور عينه ومن اأجلها قرر 
ال�صراك ي الثورة يوم ال�صابع والع�صرين من يناير، حيث كان اأكر دوافعه هو احرية، اأما ماذا احرية 

اأوًل، فيقول:
احرية عندي قبل اأي �صيء اآخر، حتى قبل لقمة العي�س، وال�صبب هو اعتقاي من اأمن الدولة مدة 

يدي. اأ�صبوعن ظللت فيها مغم�س العينن م اأَر فيهما نورًا، وكنت اأتو�صاأ واأ�صلي واأنا مكتوف الأ
v ماذا اعتقلوك؟

ل�صبب وحيد هو اأنني اأ�صلي. رغم اأنني ل اأنتمي اإى ول اأعرف اأية تيارات �صيا�صية اأو دينية. ورغم 
ذلك مور�س علي التعذيب النف�صي والبدي. لذلك واأنا ذاهب للمظاهرة اقربت من ابنتي التي كانت تبكي 
ن ذاهب لكي اأوؤدبه واأجعل  لرحيلي وقلت لها »هل تذكرين ال�صابط الذي اأخذي واأهانني اأمامك؟ اأنا الآ

ال�صرطة يحرمونك عندما تكرين«.
وعن اأخطر امواقف التي قابلته ي الثورة يجيب:

اإنها بالطبع يوم موقعة اجمل التي يرتبط ذكراها عندي باإح�صا�س يختلط فيه اخطر بال�صعادة.
v كيف؟

نني ا�صركت ي معركة م�صرية للثورة، وكنت �صاأندم طول عمري لو م اأ�صرك فيها. اأما  ال�صعادة لأ
لف  اخطر فكان نابعًا من �صدة اجرم والدموية من خططوا ونفذوا هذه اجرمة التي اأ�صيب فيها الآ

وا�صت�صهد فيها الع�صرات من خرة �صباب واأبناء بلدنا.
v وكيف كان اإح�صا�صك باخطر؟

مانة اعرافًا حتى ل اأدعي بطولة زائفة. ي هذا اجزء تقت�صيني الأ
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ي بداية موقعة اجمل ونتيجة لدموية وبلطجية النظام ال�صابق واأمن الدولة وال�صرطة عمومًا الذين 
ا�صتخدموا ي �صربنا وقتلنا ال�صيوف وقنابل امولوتوف وغدر القنا�صة الذين كانوا ي�صطادون الثوار من 
اأ�صعري باخوف ما جعلني  �صلمين وعزًل. كل ذلك  كنا متظاهرين  اأننا  امرتفعة رغم  �صطح  الأ فوق 
اأ�صارك ي الدفاع بقذف الطوب من ال�صفوف اخلفية. وعند اإح�صا�صي بالتعب اممزوج باخوف ذهبت 

بعيدًا عن اجبهة و�صليت امغرب وظللت اأبكي واأنا اأنظر اإى ال�صماء، حتى وقع حدث غر موقفي مامًا.
?ƒg Ée v

واأنا اأبكي فوجئت ب�صرخات ال�صيدات على ال�صهداء الذين جاء بهم ال�صباب من جبهات امعركة، وما 
اإن راأيت من كانوا من دقائق يدافعون عنا وينب�صون عزة وكرامة قد فارقونا، حتى كنت قد اتخذت قراري 
قف مكان من ا�صت�صهد. وكان اإح�صا�صي الوحيد ي  ول من اجبهة لأ النهائي وتوجهت فورًا اإى ال�صف الأ

تلك اللحظة هو اأنني اأ�صبح بيني وبن اجنة خطوة واحدة اأمنى عبورها، وهي ال�صهادة.
v ي راأيك، ماذا ا�صتخدم النظام واأذنابه كل هذا العنف؟

حتى ل تنجح الثورة وتتك�صف املفات ال�صائنة من نهبنا.
v وكيف حقق النت�صار؟

اأ�صحاب ق�صية عادلة، وكنا ملك روح ال�صهادة؛ فقد انت�صرنا ي هذه امعركة الدامية وكان  ننا  لأ
الثمن ل يقدر وهو روح اأغلى من فينا وهم ال�صهداء.

ن�صان  اأنبل ما ي الإ اأن الثورة اأخرجت  وعّما اأحدثته الثورة ي نفو�س الثوار يوؤكد الدكتور عبد اه 
ام�صري.

v هل مكن ذكر مواقف توؤكد ذلك؟
ن�صانية التي حققناها ي ميدان التحرير كثرة، منها عندما مت حا�صرتنا ي اميدان،  امواقف الإ
وم ي�صمحوا بدخول اأي طعام لنا، ي هذا الوقت اأ�صبح اأكلنا هو العي�س النا�صف واجبنة القدمة وهي 

لقمة يتقا�صمها معك من ل تعرفه، لكن جمعك به نف�س را�صية وحبة خال�صة.
خوة يقف اأمامي ليحول بيني وبن زحام  واموقف الثاي اأنني ي اأثناء �صاتي راكعًا وجدت اأحد الإ

النا�س، وعندما انتهيت عرفت اأنه م�صيحي فاأخذته ي ح�صني.
وموقف اآخر اأثر ّي كان يوم التنحي؛ فقد هجم على اميدان ماين امحتفلن ومت �صرقة عدد كبر 
حتفظ بها. لكن  من موبايات الثوار ومنها موبايلي، وعليه ذاكرة الثورة، وهي اأحداث كنت قد �صورتها لأ
رغم حزي، فاإنني قررت اأن ي�صبح �صريط الثورة حيًا دائمًا ي عقلي وقلبي، ولن اأن�صاه اأبدًا، لدرجة اأنني 
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�صاأعيد اإبداع مدينتنا الفا�صلة التي حققناها ي لوحات ت�صكيلية.
التي خلقتموها ي  الفا�صلة  الذي حكم مدينتكم  خاقي  الد�صتور الأ لنا عن  اأن حكي  v هل لك 
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اأ�صدقائي ي  اأدخل و�صط  بالراحة عندما  اأ�صعر  فاإنني كنت  ر�س ي عز الرد،  الأ نومنا على  رغم 
اميدان للتكاتف الذي كان يجمعنا والبطانية التي يدعوك من متلكها لكي تتدفاأ بها بجواره، والت�صامح 
خاق التي كنا نبحث عنها من زمان لدرجة اأن من  والت�صامي على كل اخافات ال�صيا�صية والدينية، والأ
مان الذي كانت ت�صعر به البنات  جاء اإى اميدان وكان منحرفًا حدث له حول ي م�صار حياته، وكّم الأ
يجابية لدرجة اأنني  ن احب كان يتدفق بيننا بدرجة ل ت�صتطيع الكلمات و�صفها، والإ وال�صيدات و�صطنا، لأ
بعد انتهائي من عملي ي ام�صت�صفى اميداي ي التحرير الذي ي�صتمر ل�صاعات طوال كنت اأخجل ي اأوقات 
راحتي اأن اأرى كل من حوي يعمل، فاأقوم اأ�صارك معهم ي اأي عمل مثل تنظيف اميدان اأو تاأمن مداخله. 
وكذلك روح البتكار؛ فكنت جد حولك من ير�صم ومن يغني لرفع روحنا امعنوية لنحيا احرية التي كنا 

نتمناها. �صدقني رغم امخاطر الهائلة كنت اأ�صعر بن اأ�صدقائي الثوار باأمان ل اأ�صعر به ي بيتنا.
v كيف كنت ترد على من يعر�صون على م�صاركتك ي الثورة؟

دافعهم  كان  وهوؤلء  واأهلي،  وزوجتي  اأبي  حيث  بيتي؛  من  وتبداأ  جدًا  كبرة  كانت  امعار�صة  جبهة 
بي: اإنني اأ�صحي من اأجل القيم التي ربيتني عليها، واأقول لزوجتي: اإن ما اأفعله  اخوف علّي، وكنت اأقول لأ
هو من اأجل ابنتنا حتى ل تعي�س الذل الذي ع�صناه ي عهد مبارك. كنت اأقول لبنتي التي غ�صبت مني 

لركها اأيام الثورة: عندما تكرين يا ابنتي �صتدركن اأهمية ما فعله اأبوك من اأجلك.
?Ú°VQÉ©ŸG »bÉHh v

كر من ال�صعب ام�صري، وكان الفرق بيننا وبينهم اأننا نرى اأبعد  هوؤلء بكل اأ�صف كانوا هم القطاع الأ
.¿hôj É‡

�صعب فيها الذي يحتاج اإى اأكر ما  يوؤمن الدكتور عبد اه باأن الثورة م تكتمل، ولكن بداأ اجزء الأ
فعلنا، وهو الثورة على النف�س؛ فا بد اأن نعرف اأن بداخلنا اأخطاء كثرة لبد اأن تتغر.

v وما اخا�صة التي خرجت بها من الثورة؟
ن كل ثائر منا مثل امزارع الذي و�صع بذرة وظل  ل ياأ�س مع احياة، ومن يياأ�س فعليه باعتزالها، لأ

نه يعلم اأنها �صتثمر ي ام�صتقبل بعك�س من يرى الو�صع من بعيد فا يرى �صيئًا. يرعاها لأ
النا�س الذين اعر�صونا ومنهم من وقف �صدنا  اإى  الثورة عندما ت�صل  اأن ثمار  لذلك فاأنا موؤمن 

�صيعرفون بخطئهم و�صيذكروننا بكل اخر.
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اأريد حقي

من  وطردت  خادمة  اأعمل  كنت  متعلمة،  غر  �صويف،  بني  حافظة  من  عي�صى،  مرم  ا�صمي 
عملي.

v متى ا�صركت ي الثورة؟
.ôjÉæj 25 من يوم

v ماذا؟
اأريد حقوقي التي �ُصرقت.

v ماذا �صاع منك؟
.…ôªY

v كيف؟
غنياء.  الأ اأقاربنا  اأحد  خدمة  ي  واإخوتي  اأنا  وعملت  �صغري  منذ  واأمي  اأبي  ح�صن  من  حرمت 
وعندما كرت وطالبت بحقي ُلفقت ي ق�صية �صرقة، و�صجنت ظلمًا �صنة ون�صف وم اأ�صتطع اأخذ حقي 

ب�صبب فلو�صه ونفوذه وعاقاته.
v كيف عرفت بالثورة؟

نفاق ي حطة التحرير، اأنا واأعز �صديقة ي ي الدنيا. ثم فوجئنا  يوم 25 يناير كنت ي مرو الأ
طفال من الختناق  ب�صرب قنابل غاز م�صيل للدموع، اأ�صرعت محاولة اإنقاذ ابنة �صديقتي وباقي الأ

وخرجت بهم ميدان التحرير.
v ماذا وجدت؟

و�صاألته: ماذا يحدث؟ فقال ي:  ال�صباط  اأحد  واقربت من  ال�صرطة  اأعدادًا مهولة من  وجدت 
مظاهرة. فقلت له متعجبة: ماذا تعني مظاهرة؟

v ماذا كان رده؟
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ليطالبوا  جاءوا  ال�صرفاء  امتظاهرون  هوؤلء  قائلة:  ال�صيدات  اإحدى  علّي  وردت  علّي،  يرّد  م 
بحقوقهم وحقوقنا ويريدون اإ�صقاط ح�صني مبارك وكل الف�صاد الذي يخنق البلد.

v وماذا كان رد فعلك؟
قلت لها ب�صذاجة: ماذا انقلبتم على الري�س؟ قالت ي: من اأجل النا�س الذين ل يجدون بيتًا يلّمهم 
اأي  ي با بيت ول عمل ول  اأنا لأ اأن هوؤلء ينادون بحقي  ياأكلونها. منذ هذه اللحظة عرفت  اأو لقمة 

اآدمية، وقررت الن�صمام اإليهم اأنا و�صديقتي التي كانت ظروفها اأ�صواأ من ظروي.
v وماذا حدث؟

مجرد ان�صمامنا اإى امتظاهرين فوجئنا بطلقات الر�صا�س احي تطلقها ال�صرطة علينا فقمنا 
 28 اأيام حياتي وهو يوم  بالرد عليهم ب�صرب الطوب، وظللنا هكذا حتى انتهى اليوم، وجاء اأخطر 

.ôjÉæj

v ماذا حدث؟
انق�صت علينا ال�صرطة كاأنها مبيتة النية على قتلنا، فاأطلقوا علينا الر�صا�س احي بكثافة، واأ�صيب 
ال�صرطة  ووا�صلت  �صديقتي.  ابنة  ومعي  اجانبية،  لل�صوارع  جرينا  ن�صاب  ل  وحتى  منا.  كبر  عدد 

مطاردتنا واإطاق النار حتى اخرقت ر�صا�صة راأ�س ابنة �صديقتي ورحلت بن اأح�صاي.
v وماذا عن �صديقتك؟

�صعاف، ف�صدمت ب�صديقتي.  جريت كامجنونة عليها كي تودع ابنتها قبل اأن تتحرك بها عربة الإ
كانت دماوؤها تنزف بغزارة والع�صاكر جرجرها وترميها ي اإحدى عربات ال�صرطة حتى ماتت )تبكي 
ر�س )خلي بالك من بنتنا  مرم بحرارة وهي تكمل ي(، كان اآخر ما قالته ي وهي جرجر على الأ

�صف اأنها �صبقتها اإى ال�صماء مع ال�صهداء. فاطمة(. م تكن تعرف لاأ
وم تدعني مرم اأ�صاألها، وانطلقت كلماتها حملة باأمها ووعيها اجديد.

ماذا عندما يريدون تغير رئي�س ي اأمريكا اأو فرن�صا ل حدث ام�صائب التي احرقنا بها مجرد 
ول مرة اأعرف ماذا تقوم الثورات �صد احكام ام�صتبدين. اأننا نريد تغير ح�صني مبارك؟ �صدقني لأ

v بجانب حزنك على �صديقتك، هل وجدت ما يفرحك ي هذه الثورة؟
كثرًا، اأهّمه منظر �صيارات ال�صرطة وهي حرق.

v ماذا؟
ي ظلمت فيها، واأي�صًا �صعدت بالدفء و�صط الب�صطاء الذين كانوا ي كل مكان حوي ي الثورة.  لأ
اأما امثقفون فقد علمونا ي اأيام الثورة ما م نتعلمه طيلة عمرنا. لكن كان هناك موقف خا�س ي�صعدي 
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نه يظهر روح م�صر احقيقية. اأكر لأ
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عندما كان الثوار يجدون ال�صليب ي يدي كانوا يفرحون ويقولون: اأيًا كان دينك اأنت هنا بنت 
م�صر. وكنا ندعو ربنا مع بع�س لكي ي�صاعدنا وينقذنا ويرحمنا اإذا ا�صت�صهدنا. �صدقني كنا ي جنتنا 
ودين  واحدة  يد  اميدان  ي  من  كل  اأن  �صعرت  اأنني  لدرجة  احب  فيها  بال�صغر  الكبر  يربط  التي 
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v هل م القب�س عليك؟
وتعر�صت للتعذيب وخلعوا ماب�صي، ومت كهربتي ي ج�صدي والتحر�س بي، و�صعقوي بالكهرباء 
ي اأماكن ح�صا�صة. وكانوا يغّمون عيوننا ويرمون حوالينا عي�صًا نا�صفًا وي�صعون لنا ماء باخل. وعندما 
اأفرجوا عنا رمونا ي ال�صحراء عرايا حتى جاءت �صيارة واأعطتنا �صاحبتها فر�س �صيارتها قطعناه 
ماكن نتجه قلنا لها ي �صوت  و�صرنا به عورتنا اأنا ومن معي من الثائرات، وعندما �صاألتنا اإى اأي الأ
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v وماذا حدث عندما عدت؟
اأق�صمت اأن ل اأتركه حتى يتنحى مبارك.

v وبعد تنحي مبارك؟
م اأ�صعر اأنني اأخذت حقي. ومن �صعر غر ذلك هم من كانوا ي بيوتهم ل الثوار الذين �صعروا اأن 

اأحامهم �صرقت ي ميدان التحرير.
v ماذا؟

ن مطالبنا ي الثورة م تتحقق، وما زلت اأ�صعر باأن ح�صني مبارك موجود، ويكفي اأن الف�صاد ما  لأ
زال موجودًا.

v واحل؟
اأنا عدت وان�صممت للثوار مرة اأخرى و�صاأظل  يعود الثوار للتحرير حتى تتحقق مطالبنا، لذلك 

اأعود حتى تتحقق امطالب.
v ما الطرائف التي لفتت نظرك؟

رجل كبر ال�صن كان م�صك لفتة كتب عليها »عاوز اأجوز بنتي من �صاب حرم من �صباب التحرير 
كي اأطمئن عليها، قبل اأن اأموت مثل اأمها«.

v بامنا�صبة، ما حكاية العري�س الذي تقدم لك؟
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جاءي عري�س من الثوار، فقلت له: اأنا م�صيحية، فقال: نحن ي الثورة ل يوجد م�صلم وم�صيحي، 
نحن هنا ب�صر وم�صريون.
v هل وافقت عليه؟

ن طلبي ب�صيط وهو رجل يكون قادرًا على حماية بيته واأن ياأخذ ي حقي. �صواء كان هذا  - طبعًا، لأ
الرجل م�صلمًا اأو م�صيحيًا �صاأوافق عليه. وما جعلني اأم�صك به اأنني قلت له: لقد تعذبت كثرًا ي هذه 

الدنيا، فهل �صتقدر اأن تعو�صني؟ فقال: اأكيد.
v رغم كل ما حدث، هل اأنت �صعيدة با�صراكك ي الثورة؟

ولدي اأنني ا�صركت ي الثورة كي اأبني لهم حياة جديدة، لي�س ي امر والعذاب  طبعًا، و�صاأحكي لأ
واخطف الذي تعر�صت له ي دنياي.

ولدك ي م�صر اجديدة؟ v ما اأهم احقوق التي �صتحر�صن عليها لأ
ي حرمت من التعليم. اأحلم عندما ي�صاألهم اأحد: هل اأنتم متعلمون؟ اأْن يرفعوا  اأريد تعليمهم لأ
اأي  اأعلم  واأنا بداخلي  اأنا متعلمة،  واأقول:  ر�س  اأخف�س راأ�صي لاأ على، عك�صي عندما كنت  راأ�صهم لأ

ولدي ب�صيء اآخر. كذابة. اأي�صًا اأحلم لأ
?ƒg Ée v

ي عندما كنت اأعود من خدمة البيوت كانت جدران البيت ح�ّس باأمي اأكر من  بيت يح�صنهم، لأ
اأمي. واأبي كان كل همه اأن يفرد يده لياأخذ ثمن �صقائنا.

v ماذا اأ�صافت الثورة اإليك كاإن�صانة؟
هذا  وكان  حقي.  اآخذ  كيف  وعرفت  احكومة  اأمام  برجولة  وقفت  اأنني  ويكفي  غرتني،  الثورة 
نها علمتني ما هي حقوقي وكيف اآخذها. بف�صل من علمونا ي الثورة، وخا�صة �صيدة لها كل الف�صل لأ

v وما اأكر خ�صائرك؟
اأحزاي. ومن كرة  اأرمي فيه واأف�صف�س فيه عن  �صديقتي التي منذ رحيلها م يعد ي ح�صن 

حزي عليها عاتبت ربنا على اأخذها مني وتركي ي هذا احال.
?á°UÓÿGh v

خا�صة هذا امو�صوع: اأنا اأريد حقي. كفاية خدمة ي البيوت، كفاية ظلم، وكفاية �صرب باجزم، 
كفاية تهم و�صجن ظلم. كل هذا لبد اأن ينتهي من حياتي ومن بلدي.
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ولدت من جديد

م اأ�صاهد اأحمد جمال البالغ من العمر 28 عامًا ويعمل م�صورًا تلفزيونيًا طيلة اأيام الثورة، 
م وهو يقول:  من، وكان دائمًا ي�صحك رغم الأ اإل م�صروبًا، �صواء من بلطجية النظام اأو من قوى الأ
التم�صك  يزداد �صابة ي  كان  اأنه  اأ�صهد  لكني  اأحمد.«  يا عم  نن�صرب  عل�صان  هنا  »اإحنا جاين 

�صرار قال: بتحقيق اأهداف الثورة، وعندما �صاألته عن اأ�صباب هذا الإ
بداأت عاقتي بالثورة قبل 25 يناير من خال �صفحة �صهيد بلطجة رجال ال�صرطة خالد �صعيد 
على الفي�صبوك وا�صمها »كلنا خالد �صعيد«. وكان اأكر دوافعي لا�صراك ي الثورة هو اأنني اأقول 
فكار التي كنا نناق�صها على  للظلم ل. وبامنا�صبة، اأنا غر م�صّي�س وم اأ�صرك ي اأي حزب، لكن الأ
اأثارت ّي غرة امواطن ام�صري على م�صلحة بلده، وكان هذا دافعي  �صفحة »كلنا خالد �صعيد« 

.»æcôM …òdG

v حدثني عن بداية الثورة، كيف ع�صتها؟
 ي البداية كانت عبارة عن وقفة احتجاجية ي عيد ال�صرطة اعرا�صًا منا على قتلهم ال�صهيد 
خالد �صعيد. وبداأ جمعنا يوم 25 يناير واعت�صامنا من غر نقطة دم، وكان خطوؤنا اأننا �صمحنا 
ننا عندما حاولنا الرجوع اإى اميدان يوم جمعة الغ�صب كان الثمن  لل�صرطة اأن تفرقنا بالقوة، لأ
منتهية  الغاز  قنابل  من  بداية  �صلحة  الأ بكل  لنا  ال�صرطة  �صرب  ب�صبب  �صهيد،   300 وهو  غاليًا 

ال�صاحية، وانتهاًء بالر�صا�س احي. وظل تعاملهم هذا حتى نزول اجي�س.
v دائمًا ما حدثني عن اأن ميادك اجديد كان هنا ي ميدان التحرير. ماذا؟

ن�صانية التي ع�صتها ي اأيام الثورة ولن اأن�صاها كثرة، و�صاأذكر لك بع�صها: ن امواقف الإ لأ
ول: كانت معنا �صابة ات�صل بها زوجها وقال لها: اإذا م تعودي �صاأطلقك، فقالت له:  اموقف الأ

اأنا هنا مع م�صر، وهي اأبقى ي منك. وفعًا ُطلقت.
ربعاء �صّلى اإخواننا ام�صيحيون �صاة القّدا�س على اأرواح �صهداء كني�صة  اموقف الثاي: يوم الأ
القدي�صن، وكان ذلك ي حماية اإخوانهم ام�صلمن. وعندما كنا ن�صلي �صاة اجمعة ونظرًا لكرة 
مام نداء »اه  خرة، كان من يردد خلف الإ عدد ام�صلن وحتى ي�صمع من ي�صلون ي ال�صفوف الأ

اأكر« هو اأحد اإخواننا ام�صيحين.
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اأم رامي، حالة خا�صة ي�صلح عمل فيلم  ا�صمها  باألف رجل  الثالث: كانت معنا امراأة  اموقف 
عنها. كانت م�صركة ي الثورة ومعها ولداها رامي وعماد. وي يوم اجمال الدامي، وي اأثناء دفاع 
ابنها عماد عن حلمه واأهله �صد البلطجية، اأ�صيب بخلع ي كتفه وطلب منه الدكتور ي ام�صت�صفى 
الت�صدي  واأكمل  وقام  �صليم؟  كتف  عندي  زال  وما  ماذا  عماد:  عليه  فرد  ي�صريح،  اأن  اميداي 
ربعاء م جد ولديها رامي وعماد ي اميدان. وعندما كنا  من، وبعد اأن انتهى يوم الأ للبلطجية والأ
اإذا عرفت با�صت�صهادهما �صاأفرح و�صاأ�صعى للحاق بهما. وعندما  نبحث ول جدهما كانت تقول: 
لتقوم بواجباتها حتى خرجا  للميدان  وتاأتي  تتابعهما  ام�صت�صفى ظلت  اأنهما م�صابان ي  اكت�صفنا 

ن الثورة م تكتمل. وجاءا ليكما معنا ام�صرة لأ
ويكمل اأحمد جمال:

اموقف الرابع: عن �صابة بطلة من كفر ال�صيخ زوجها معتقل من قبل الثورة ا�صمها �صهام توفيق. 
عندما حاول اجي�س اقتحام اميدان اأ�صرعنا للدفاع عن جبهاته، وفجاأة وجدت ال�صابة اأنها وحدها 

اأمام �صت دبابات، فوقفت بج�صدها اأمام اأول دبابة و�صرخت: »دخولكم للميدان على جثتي«.
وظّلت على موقفها حتى اأجرتهم على الوقوف، ما جعل قناة »اجزيرة« ت�صعها خلفية ي 

اأثناء تغطيتها لثورة م�صر مدة ثاثة اأيام.
اأريده اأن ي�صبح ر�صالة توؤكد عدم وجود فرق بن م�صلم وم�صيحي ي م�صر،  خر:  اموقف الأ
البطاطن والعاج، كان هناك  اميدان ومنع دخول  من علينا »كردون« ي  الأ اأننا عندما عمل  هو 
بنات واأولد يخاطرون بتهريب العاج للم�صابن معر�صن حياتهم للخطر من اأمن الدولة اأو من 
من كي يعتدوا على امتظاهرين ويقتلوهم. وعندما انتهى اأكلنا وجعنا  البلطجية الذين جاء بهم الأ
كنا نذهب للبيوت ي ميدان التحرير ونقول لهم: اخبز الذي �صرمونه اأعطوه لنا لناأكله، فكانوا 
وناأكل ون�صبع. �صبحان اه!  اأ�صخا�س  اأربعة  الرغيف على  ي�صتطيعون. وكنا نق�صم  يعطوننا كل ما 
ننا  وكان �صمن من كنت اأق�صم معهم الرغيف �صاب ي الع�صرين من عمره ل اأعرف ا�صمه كامًا لأ
كنا نخ�صى تبادل اأ�صمائنا كاملة خوفًا من اأمن الدولة. وي اأثناء تناولنا الطعام اأنا وزميلي ال�صاب 
ذاعة الداخلية تعلن اقتحام البلطجية وال�صرطة للميدان، وكان هذا يوم موقعة اجمل،  �صمعنا الإ
خطر اجبهات وهي جبهة ميدان عبد امنعم ريا�س. وي اأثناء اإ�صراعنا  فاأ�صرعت اأنا و�صديقي لأ

�صّح. للجبهة وجدت �صديقي يتوقف حظة ويقول ي ليطمئنني: �صدقني نحن الأ
فقلت له: طبعًا.

العمارات  بقنا�صة فوق  بالطوب فوجئنا  للبلطجية  واأثناء ت�صدينا  للجبهة،  الندفاع  ووا�صلنا 
يطلقون علينا الر�صا�س، ورغم ذلك وا�صلنا الت�صدي حتى جاءت ر�صا�صة ي �صدر �صديقي ال�صاب 
نقاذه. وعندما وجدته موت بن يدّي ظللت اأبكي واأقول له:  ر�س، فحملته واأ�صرعت لإ ف�صقط على الأ

u»ات�صاهد«، فنظر اإّي قبل رحيله بثواٍن بعن ملوؤها ر�صا عميق، وقال ي: »اأنا م�صيحي«
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إ�شماعيل حمد ح�شام الدين ا

اأم  ال�شيا�شي حفظ الو�شع القائم  ال�شيا�شية جرد تنفي�س عن القهر  هل ال�شخرية 
اآلية من اآليات امقاومة ال�شيا�شية؟

ول. تنفي�س عن امكبوت وو�شيلة لتوازن  ول وهلة، اأميل للخيار الأ تبدو احالة ام�شرية، لأ
النف�س ي جتمع جثمت عليه قوى القهر والف�شاد، ولهذا الراأي اأكر من حجة:

ال�شخرية، وامقاومة، والثورة
علم العربي درا�شات علماتية وثقافية ي الإ

هذه درا�صة »مقتطعة« من خطوط كتاب يحمل العنوان ذاته، ي طريقه لل�صدور. كتب حمد ح�صام الدين اإ�صماعيل 
درا�صته اعتمادًا على اأر�صيف �صحفي م�صري وا�صع قبل الثورة وبعدها، ومتو�صًا مناهج نقدية حديثة.

≠

≠
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يقول  الذي  العام:  م�صر  تاريخ  حجة   -
و�صيلة  كانت  ال�صخرية  اأو  الفكاهة  اأو  النكتة  اإن 
جانب اأو امحلين، واإن  م�صرية مقاومة الطغاة الأ
كانت ال�صخرية م منع اأن يتعاقب هوؤلء الطغاة 

على م�صر.
فالكاتب  ال�صحفي:  التاريخ  حجة   -
وال�صحفي امتميز اأحمد رجب، على �صبيل امثال، 
من  تنتقل  وم�صر  عامًا   40 من  اأكر  منذ  يكتب 
�صّييء اإى اأ�صواأ. نعم حقق جزء ما كان يرغبه 
التي  ال�صكلية  ال�صراكية  انهارت  رجب؛  اأحمد 
ولكن  العام،  القطاع  وبيع  الف�صاد  من  نوعًا  اآوت 
ن ي و�صع  باأي ثمن، وباأية كيفية؟ وهل م�صر الآ

اأف�صل من عام 1965 مثًا؟
م  رجب  اأحمد  �صخريات  الواقع:  حجة   -
تقدم بديًا �صيا�صيًا متما�صكًا؛ فالبديل ال�صعبي ل 

يزال يبحث عن اآفاقه حتى اليوم.
يحول  ام�صرية  احالة  ي  التدقيق  ولكن 
ال�صيا�صية(؛  )امقاومة  وهو  الثاي  للخيار  نظرنا 
 ÜÉ£N  QÉWEG  ‘  »JCÉJ  »àdG  á«°SÉ«°ùdG  ájôî°ùdÉa
�صيا�صي منهج يقدم روؤية ختلفة للواقع لتغيره، 
بعد اأن حولت م�صر اإى )كارت بو�صتال و�صورة 
تعبر جال  تغير على حد  اأو  ولوحة با حراك 
عامر(، هي و�صيلة فعالة مقاومة �صيا�صية من نوع 

.Ée

جال  اإن  قلت  اإذا  مبالغًا  اأكون  ل  ولعلي 
اأكر  كان  البديل  ي  النقدي،  ال�صحفي  عامر، 
تاألقًا منه ي ام�شري اليوم، ذلك اأنه ي البديل 
كان يت�صارك مع زمائه ي ت�صطر خطاب نقدي 
دارية التي وقعت فيها  خطاء الإ على الرغم من الأ

ال�صحيفة، وعلى الرغم من حا�صرة قوى القهر 
عانات عنها  والف�صاد لهذه ال�صحيفة بحجب الإ
عمال العام اأو  �صواء من احكومة اأو من قطاع الأ
لإغاقها  اأدى  الذي  مر  الأ وهو  اخا�س،  القطاع 
ي نهاية امطاف. هذه هي ال�صخرية اخطرة التي 

ل تر�صى عنها قوى الف�صاد والقهر ال�صيا�صي.
1-  ال�شخرية وال�شحافة

عادل  طرحها  التي  الفكرة  مع  اأّتفق  ولعلي 
ي  اأنه  وهي  ال�صيا�صية،  النكتة  كتابة  ي  حمودة 
ال�صخرية  تقل  التغير  اأو  الثورة  حظات خا�س 
ي  وذلك  الغالب  هو  يكون  الفعل  ن  لأ ال�صيا�صية، 
ثم  �صيا�صي  وعنف  واحتجاجات  مظاهرات  �صكل 
النظام  يتك�صف زيف  ف�صيئًا  و�صيئًا  التغير،  ياأتي 
جديد،  من  تعلو  ال�صخرية  لتبداأ  نخبته  وف�صاد 
وهذا ما حدث بعد ثورة 1919 وبعد انك�صار ثورة 

موز/يوليو ي حزيران/يونيو 1967.
ال�صخرية  تكون  اأن  مكن  هذا،  وعلى 
ال�صيا�صية، اإذا م توظيفها ي اإطار بديل �صيا�صي 
النظام  اإ�صقاط  عوامل  من  عامًا  متما�صك، 
ومتدرج  خفي  ب�صكل  تعمل  نها  لأ الفا�صد  القاهر 
عنهم  وتنزع  والف�صاد  القهر  �صد  النا�س  لتعبئ 
اأو  �صخ�س  من  تخاف  اأن  ال�صعب  فمن  اخوف؛ 

نظام واأنت ت�صخر اأو ت�صحك منه.
التي  ال�صاخرة  ال�صحفية  �صاليب  الأ وت�صبه 
الاعنف  ا�صراتيجية  وجوه  من  وجهًا  تعني 
)اجي  ريا�صة  اأ�صاليب  ال�صيا�صي،  القهر  �صد 
�صرق  ي  القتالية  الفنون  اأحد  وهي  جيت�صو(، 
اآ�صيا كالكاراتيه والكونغ فو. ي هذا الفن القتاي 
ولكن هذه  امدافع،  اأكر من  قوة  امهاجم  متلك 
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القوة ت�صتخدم غالبًا �صده؛ فعندما تقابل ال�صلطة 
ال�صيا�صية ال�صخرية اأو الحتجاجات غر العنيفة 
بالعنف تظهر ديناميكية من نوع ما ي�صبح معها 
مقاوم  �صد  العنف  ا�صتخدام  ترير  ال�صعب  من 
لكرونية  اأعزل لي�س لديه �صوى قلمه اأو مدونته الإ
والوح�صية  فالق�صوة  الحتجاجية؛  لفتته  اأو 
كفاية  حركة  )مثل  العّزل  �صد  ا�صتخدمتا  اللتان 
ومنا�صري الق�صاة وعمال امحلة( اأزعجت عددًا 
على  بالغ�صب  نفو�صهم  ت  وماأ النا�س  من  كبرًا 
ال�صلطة، خا�صة اإذا قورنت اأ�صاليب هوؤلء ال�صلمية 
باأ�صاليب اأخرى دموية عنيفة. ويجر هذا الو�صع 
اأو ل  ثالثة حايدة  اأطرافًا  من القهر غر امرر 
مبالية على اتخاذ موقف ما �صد ال�صلطة )كما ي 
حالة بع�س امثقفن ام�صرين منذ ت�صاعد وترة 

العنف �صد جماعات التغير(.
مع  م�صر  ي  ال�صلطة  موقف  يت�صابه  وهنا 
جيت�صو،  اجي  فنون  ي  امعتدي  امهاجم  موقف 
حيث تتحول قوته �صده با�صتخدام ال�صخرية منها، 
وذلك بتحويل نقاط قوته )امتاك ن�صف مليون 
�صعف  نقاط  اإى  امركزي(  من  الأ من  جندي 
امجتمع  ي  اجنائية  اجرمة  ت�صاعد  ظل  )ي 
ام�صري التي ل مكن الت�صدي لها بهذا اجي�س 

ام�صكن(.
وجال  رجب  اأحمد  الكاتبان  تعر�س  وقد 
جاه  والرمزي  احقيقي  ال�صلطة  لعنفي  عامر 
جال  �صد  العنف  ا�صتخدام  م  فقد  مواقفهما؛ 
باأ�صواتهم  دلء  الإ من  اأن�صاره  مع  منعه  عامر 
عند تر�صحه لانتخابات التكميلية مجل�س ال�صعب 
�صكندرية ي عام 2007، وم ا�صتخدام العنف  بالإ
القط  متاز  بتدخل  رجب  اأحمد  �صد  الرمزي 
تاريخ  ي  مرة  ول  ولأ اليوم،  اأخبار  حرير  رئي�س 

اأحمد رجب ال�صحفي، بحذف بع�س ما كتبه عام 
.2005

تلك  خا�صة  ال�صاخرة،  الكتابة  معنى  ما 
امن�صورة ي ال�صحف؟

احتفال  هي  فال�صخرية  حوال،  الأ كل  ي 
ال�صتمرار  على  ن�صان  الإ بقدرة  احتفال  باحياة، 
وعلى البقاء رغم ما يعر�س حياته من عقبات، 
ن�صان ذاته وانت�صار على  ومن ثم فهي احتفاء بالإ

قوى الدمار اأو الف�صاد.
علم العربي 2- عن وجوه الإ

بعد  هيبته  العربي  الر�صمي  الإعام  خ�صر 
دخول الإعام اخا�س طور ال�صيادة على الإعام 
�صواء عن الإعام الر�صمي  العربي، وان�صحبت الأ
وهرب جومه اإى الإعام اخا�س؛ اإعام م�صّي�س 
ياأخذ  والتمويل،  وال�صيطرة  املكية  ناحية  من 
اأوامره من اأ�صياده، فقر اخيال، وغر مهني، ول 
يجد امنتمي اإليه �صيئًا يحفزه ليبدع ويجود، ويجّد 
ن ي البحث  الباحثون العرب ي جال الإعام الآ
عن م�صتقبل م�صرق لهذا الإعام امثقل بخرات 

الف�صل.
باقي  اجزائري  الر�صام  ن�صره  ر�صم  ي�صور 
حاكم  مثاًل  ال�شروق   áØ«ë°U  ‘  áØdÉNƒH
عربي يتهاوى �صاقطًا ي اأعقاب النقرات اموؤثرة 

لع�صفورة توير ال�صهرة.
تنويرية  انت�صار  حظة  �صنام  الأ حطيم 
�صامية؛  الإ العربية  الثقافة  ي  التجذر  �صديدة 
و�صلم(  عليه  اه  )�صلى  حمد  العربي  فالنبي 
حول  �صنمًا  و�صتون  ثاثمئة  وفيها  مكة  دخل 
الكعبة، فجعل يطعنها بعود كان ي يده وهو يقول: 
الباطل كان زهوقًا،  اإن  الباطل  جاء احق وزهق 
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الزمان  ذلك  ي  العرب  اتخذها  حجارة  حطمًا 
القرابن زلفى. كان  لها  اآلهة يعبدونها ويقدمون 
الر�صول، �صلى اه عليه و�صلم، ثائرًا ي ع�صره 
لفكرة  راف�صًا  ومبادئهم،  قومه  معتقدات  على 
�صنام، عنيفًا ي حاربة ال�صرك وعبادة  عبادة الأ
والعجم.  العرب  عند  اآنذاك  امنت�صرة  وثان  الأ
وهدمت  �صام  الإ ال�صرق  �صعوب  اعتنقت  وحن 
�صنام وّى من  اأ�صنامها، ظن ام�صلمون اأن عهد الأ

غر رجعة.
بقوة  �صتعود  �صنام  الأ اأن  يتوقع  كان  من 
على  ل  �صتى،  �صور  ي  �صتعود  طويل؟  زمن  وبعد 
بال  على  يخطر  يكن  م  �صماء.  حجارة  هيئة 
خرى وثنًا، يجلها  اأحد اأن الطائفة �صتغدو هي الأ

ام�صتميت  للدفاع  ويتهافتون  لها  ويتذللون  العباد 
عنها، واأن العرق �صيم�صي اأيقونة، يقد�صه النا�س 
املهم  »القائد  واأن  عمياء،  بع�صبية  له  ويركعون 
امغوار الذي م يخلق مثله ي الباد« �صيغدو مثًا 
اأعلى ومعجزة ل تتكرر ي التاريخ اأو �صرورة من 
نه الهواء  �صرورات احياة، لوله ما كان النا�س، لأ

نه اماء كما جاء ي قول �صحفي �صافر. ولأ
و�صبكات  اجديدة،  الإعام  و�صائل  كانت 
التوا�صل الجتماعي خا�صة، معول هدم لل�صلطات 
للحاكم  هدم  معول  الدمقراطية،  غر  العربية 
القبلي.  اأو  الع�صكري  الن�صب  ذي  امتاأله  الفرد 
حداثي  معطى  به  التحطيم  يكون  اأن  بد  ل  وكان 
ي  التحرير  ميدان  واأيقونته  اميدان،  ي  يتمثل 
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العا�صمة ام�صرية القاهرة. اأ�ص�س ميدان التحرير 
الذي  اإ�صماعيل  اخديوي  �صابقًا(  �صماعيلية  )الإ
كان يرغب ي اأن ينقل م�صر اإى م�صاف الدول 
وروبية بجعلها قطعة من اأوروبا، ولذا اأ�ص�س هذا  الأ
اميدان الوا�صع امختلف عن ميادين امدن العربية 
احديثة  بامباي  واأحاطه  التقليدية  �صامية  الإ
ع�صر.  التا�صع  القرن  ي  وروبي  الأ الطراز  على 
امعمار  يعتر  الذي  للثقافة  مظهر  اأي�صًا  وهذا 

جزءًا منها.
ــر اأيـــ�ـــصـــًا يــعــكــ�ــس الــثــنــائــيــات  ــات ــك ــاري ــك ال
العاقات  كــل  اخــتــزال  يتم  وفيها  امتعار�صة، 
امعقدة داخل نظام العامات ي تف�صر واحد هو 
وبينما  متعار�صن،  �صيئن  اأو  قيمتن  بن  مت�صل 
تغيب  اأحدهما  ال�صفات ي  ح�صر جموعة من 
خر، وقد اخرعت هذه الثنائيات امتعار�صة  ي الآ

اأو امتقابلة للتب�صيط ولت�صهيل عملية الت�صال.
ــــح اأكــــــر مــــن مــنــظــر عــامــي  وقـــــد اأو�ــــص
امتعار�صة  الثنائيات  حليل  اأن  )�صيميولوجي( 
يكون مفيدًا ي الن�صو�س اللغوية والب�صرية التي 
ام�صاحة  وحدودية  والركيز  بالن�صغاط  تتميز 
توير  ع�صفورة  وتبدو  والكاريكاتر،  ال�صعر  مثل 
التوا�صل  �صبكات  لكل  رمــزًا  تعد  التي  ال�صهرة 
الجتماعي مفارقة ي احجم مع التمثال ال�صخم 

للزعيم العربي.
علم اجديدة 3- خلق اأ�شطورة قوة و�شائل الإ

ن�صره  الذي  لبيك(  )�صبيك  موذج  يبن 
اخليج  اأخبار  ي  امحرقي  عبداه  الر�صام 
البحرينية تليفونًا حموًل اأم�صكت به يد ال�صباب 
وبه نافذة الفي�س بوك التي انبعث منها جني هائل 
عليه عامة الفي�س بوك امميزة اأي�صًا هاتفًا بعبارة 

لبيك(،  )�صبيك  الدين  عاء  م�صباح  عفريت 
والر�صم يوؤ�صر للدور العجائبي الذي لعبته مواقع 
التوا�صل الجتماعي ي الثورات العربية واإ�صقاط 

الزعماء اموؤلهن بال�صلطة.
ولكن، هل حقًا كانت للفي�س بوك قوى خارقة 
مثل جني ام�صباح امنتزع من �صفحات األف ليلة 

وليلة?

اأوًل: هذه �صورة متجذرة ي ثقافتنا عندما 
تعك�س  وهي  �صيء،  من  والعجب  الده�س  يتملكنا 
الثقافة التي ا�صتعار منها الر�صام هذه امقارنة اأو 
ن�صانية  الإ م  الأ اأكر  من  العرب  ولعل  ام�صابهة. 
والثقافية  الدينية  حياتهم  ي  اجن  تغلغلت  التي 

والجتماعية.
التوا�صل  مواقع  ال�صلطة  تعك�س  هي  ثانياً: 
الجتماعي التي من اممكن اأن حقق ما كان ينظر 
احكام  ب�صقوط  ام�صتحيات،  من  اأنه  على  اإليه 
حتى  كرا�صيهم  على  بنواجذهم  ع�صوا  الذين 

خرة. اللحظة الأ
بت�صويره  الر�صام  فاإن  هم،  الأ وهو  ثالثاً: 
اأ�صطورة معا�صرة  اإى  بوك  الفي�س  هذا قد حول 
بالتعبر الذي كان ي�صتخدمه رولن بارت للتعبر 
�صطورة هي عامة �صائدة  �صطورة. »اإن الأ عن الأ
نظام  ي  امفاهيم  كل  عن  ا�صتعاري  ب�صكل  تعر 
عامي معن اأو كاأنها حل حل العامات كلها، 
وهي اأي�صًا عاقة �صائدة تعر عن كل العاقات، 
متطرف  تب�صيط  اأنها  ي  �صطورة  الأ قوة  وتكمن 
امعقد  العامات  نظام  داخل  العاقات  لكل 

وامت�صابك«.
اأية و�صيلة ات�صالية  فالفي�س بوك �صاأنه �صاأن 
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واقت�صاديًا  �صيا�صيًا  حدد  �صياق  ي  يعمل 
وتفا�صيله  ال�صياق  بهذا  حكوم  وهو  واجتماعيًا، 
بلد  عن  ظروفه  تختلف  رما  معن  عربي  بلد  ي 
اإى  بوك  الفي�س  يحتاج  خر  الأ ي  اآخر.  عربي 

عوامل اأخرى تدفع بامقاومة اإى مرحلة الثورة.
يحتاج الفي�س بوك اإى اأو�صاع حبلى بالغ�صب 
وال�صخط تدفع اإى الثورة، ويحتاج اإى نخبة من 
قناع  ر�س قادرين على اح�صد والإ ن�صطاء على الأ
بعد اأن يبلغ ال�صيل الزبى ي بلد عربي ما، ويحتاج 
جهد متوا�صل ي العت�صام والتظاهر والت�صحية 
وهو  يتحقق،  حتى  امطلب  على  والثبات  رواح  بالأ
دور يقوم به الب�صر ولي�صت التليفونات امحمولة، ل 
نقلل هنا من �صاأن و�صائل الإعام اجديدة، ولكن 
ل بد من تقدير مو�صوعي لهذه الو�صائل ي حليل 

�صليم ما حدث ي ثورات الربيع العربي.
)ال�صادات  الثنائي  حكم  نظام  فعله  ما 

�صنوات  طوال  ام�صرين  جتمع  ي  ومبارك( 
خرة من تاريخنا احديث، م  ربعة الأ العقود الأ
متوح�صة  فا�صدة  طبقة  رعاية  حدود  عند  يتوقف 
امطلقة  الهيمنة  من  ومكينها  وت�صمينها، 
الت�صريعية  الدولة  موؤ�ص�صات  على  وامبا�صرة 
والتنفيذية  و�صلطاتها جميعًا، واإما رافق ت�صنيع 
)من  »ترييف«  عملية  وتخليقها  الطبقة  هذه 
واإ�صاعة  النطاق  ووا�صع  قا�س  واإفقار  الريف( 
�صار  بحيث  البوؤ�س،  من  ومبتكرة  ختلفة  األوان 
جتمعنا  ي  للحياة  �صامًا  عنوانًا  خر  الأ هذا 
فح�صب  ماديًا  بوؤ�صًا  لي�س  فهو  وح�صرًا(.  )ريفًا 
(40 ي امئة من ال�صكان حت خط الفقر(، واإما 
حدود  جاوز  وعقلي  وروحي  وقيمي  فكري  بوؤ�س 
وجرى  والثقافة  التعليم  من  امحرومة  الطبقات 
كنمط  لها(  ح�صر  ل  )بو�صائل  وتعميمه  ت�صييده 
حاكم وعابر للطبقات جميعًا، فقرها ومتو�صطها 

بل وغنيها.
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خرة حقيقتان  وتتفرع عن هذه اماحظة الأ
مركزيتان و�صاطعتان �صطوع ال�صم�س، اأولهما اأنها 
جيال اجديدة  ثورة فتية و�صابة هيمنت عليها الأ
وتطلعاتها،  واأحامها  غ�صبها  عنفوان  بكل 
ف�صًا عن حداثة اأدواتها )اإنرنت وما يرافقها( 
تنويعة  فهي  الثانية  احقيقة  واأما  وع�صريتها، 
واأبقت  فجرتها  التي  الطبقية  وال�صرائح  القوى 
ي  كلها  تقع  التنويعة  تلك  م�صتعلة،  جذوتها  على 
ام�صاحة الجتماعية ال�صا�صعة اممتدة من الطاب 
الدنيا  )ب�صرائحها  امتو�صطة  الطبقات  و�صباب 

والعليا( وحتى العمال وكتل امهم�صن... اإلخ.
نف�صه  عك�س  ال�صبابي  امديني  الطابع  هذا 
التي  الرئي�صية  وال�صعارات  هداف  الأ ي  بباغة 
اجتماعية،  عدالة  حرية،  »عي�س،  الثوار  بها  قال 
كرامة اإن�صانية«... هنا بال�صبط مكننا روؤية خط 
ال�صدام  نقطة  نتح�ص�س  اأن  ون�صتطيع  امواجهة 
اأي  اأ�صفل  من  الثورة  له  تتعر�س  الذي  وال�صغط 
من واقع اجتماعي وطبقي معقد من حقب النهب 
وال�صحق الطويلة، اأبرز ماحه لي�س الفقر امادي 
فح�صب، واإما اإ�صاعة منظومة بوؤ�س معنوي رهيبة 
امجتمع  ترييف  منهجية  على  اأ�صا�صًا  اعتمدت 
كله، اأي عدم الكتفاء باحفاظ على فقر الريف 
تو�صيع  تعمد  واإما  التقدم  اأ�صباب  من  وحرمانه 
نطاق التخلف امادي والفكري بحيث يجتاح امدن 
اأي�صًا، فا ت�صبح هناك فروق كبرة بن �صمات 

احياة ومنغ�صاتها ي الريف واح�صر.
الريفي  للبوؤ�س  امادية  امظاهر  كانت  واإذا 
القت�صادية  اأ�صبابها  �صارت  امدن  على  امعمم 
ومظاهرها الجتماعية وا�صحة وم�صهورة )تفاقم 

النزوح للمدن بحثًا عن رزق �صحيح وفر�س عمل 
رث، وت�صخم الع�صوائيات، ... اإلخ(، فاإن امظاهر 
خطورة.  اأكر  البوؤ�س  لهذا  والثقافية  الفكرية 
مد  اح�صر،  ل  امثال  �صبيل  على  وجوهها،  ومن 
حبال ال�صر الطويلة للظلم، والنفور من التمرد، 
وامبالغة ي مجيد ال�صلطة وال�صتعداد للتجاوب 
اأبواقها،  تبثها  التي  وال�صعارات  دعاياتها  مع 
خ�صو�صًا �صعارات من نوع ال�صتقرار وما ي�صبهه، 
الدين ي  ل�صتخدام  اأي حاولة  واأخرًا جاراة 
ترير امواقف وام�صلكيات الجتماعية وال�صيا�صية 

وت�صويغها.
جّنيًا  لي�صت  اجديدة  الت�صال  و�صائل  اإن 
و�صيا�صي،  اقت�صادي  فراغ  الثوار ي  يلبي طلبات 
بل تكت�صب هذه الو�صائل فاعليتها واإمكانات عملها 
من ظروف بعينها جعلها تر�صًا من ترو�س الثورة 

ولي�صت مرادفًا لها.
م�صر  تاريخ  در�صوا  الذين  اموؤرخون  يجمع 
)الطبقة  الرجوازية  اأن  على  �صامية  الإ
الو�صطى( عانت على الدوام من مييع ي ال�صراع 
قطاع  الإ قوى  اأمام  �صعيفة  دائمًا  جعلها  الطبقي 
وال�صتغال... وكذلك كانت ت�صيب القوى الثورية 
تازمها  ظلت  الن�صج  وعدم  امراهقة  من  حالة 

�صامي. عر التاريخ الإ
وثورات  خا�صة  ام�صرية  الثورة  تهرب  فهل 
التاريخي  ام�صر  هذا  من  عامة  العربي  الربيع 
الذي طاما ا�صتغل �صعف الطبقة الو�صطى العربية 
اجديدة  الت�صال  و�صائل  �صتكون  اأم  و�صلبيتها؟ 
عامًا هامًا ي تطوير ال�صراع ل�صالح امجتمع؟ 

uهذا ما �صتك�صفه ال�صنوات امقبلة
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حمد �شاهن

الثقافة وح�شورها ي اميدان

اأحياناً  يولي�شيز )ترجم  ‘ �شياق عر�س قام به ناقد لرواية جيمز جوي�س امعروفة 
ي  امكان  جمالية  على  التعرف  ي  يرغب  الذي  القارَئ  الناقُد  ن�شح  عولي�س(،  بالعربية 
الرواية  مع  الرواية،  اأحداث  جري  حيث  دبلن،  مدينة  خارطة  معه  ي�شطحب  اأن  الرواية 
اإى جنب، ويتق�شى رحلة بلوم ي امدينة »زنقة زنقة«، من اأجل اأن يقف على  نف�شها جنباً 
اأحداث ما يقرب من قرنن؛ امدة الزمنية التي  �شيء من قدرة جوي�س الفنية ي اختزال 
اإى ثمان واأربعن �شاعة،  اأودي�شيو�س )التي ا�شتقت منها رواية جوي�س(،  ا�شتغرقتها رحلة 
ن�شان الداخلية، ل  تو�شيحاً مفهوم الزمن احديث الذي اأ�شبح متاأثراً ي قيا�شه م�شاعر الإ
ما يعرف بزمن �شاعة احائط اأو الزمن اخارجي، ذلك امفهوم الذي نادى به الفيل�شوف 

الفرن�شي برج�شون ي ع�شرينات القرن اما�شي.
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جمهور  حراك  قراءة  بباي  عّنت  بامثل، 
ميدان التحرير موازية لقراح ذلك الناقد، وهي 
قراءة م�صحوبة ما قاله رموند وليمز وجرام�صي، 
اأبرز اأعام الثقافة الغربية. يعّرف وليمز الثقافة 
مرادفات  ثاثة  اأ�صعب  من  تقديره  ي  )وهي 
الدمقراطية  جانب  اإى  تعريفًا  الإجليزية  ي 
واحرية( باأنها و�صف خا�س لنمط حياة �صامل. 
اأما جرام�صي، الذي �صجنه مو�صوليني اإبان توليه 
من  اأ�صبح  الذي  ا�صطاحه  نحت  فقد  ال�صلطة، 
اأبرز ال�صطاحات التي ما زال تاأثرها ملمو�صًا 
ي اأي نقا�س جاد عن الثقافة، وهو ثقافة الهيمنة 
 Ò°ûj  …òdG  (hegemony( الثقافة  هيمنة  اأو 
اإى نوع من العاقة التوفيقية يت�صلح بها �صاحب 
التي كانت  التقليدية  العاقة  ال�صلطة كبديل عن 

تقوم على القمع امبا�صر للطرف امحكوم.
يريد  »ال�صعب  التحرير  هتاف حراك ميدان 
وليمز  تعريف  مع  مامًا  ين�صجم  النظام«  تغير 
يريد  ال�صعب  هي:  امطابقة  فال�صيغة  للثقافة، 
حت  عا�صه  الذي  ال�صامل  احياة  مط  تغير 
هيمنة ال�صلطة، اأو ال�صعب يريد مط حياة �صامًا 
زمة التي يواجهها احراك اإى يومنا  جديدًا. فالأ
بتغير  امطالبة  اأن  اإى  اعتقادي  ي  ترجع  هذا، 
�صامل  حياة  بنمط  ال�صامل  اما�صية  احياة  مط 
والتجزئة.  وام�صاحة  الت�صوية  ترف�س  جديد 
اأ�صكت  اأن  لدرجة  قويًا  البداية  وكان احراك ي 
تلك  ت�صللت  حن  اإى  امواربة  نّيتهم  ي  كان  من 
احراك  هادنت  اأنها  يبدو  التي  امواِربة  القوى 
التقليدية  اأدواتها  حمل  قواعدها  اإى  وعادت 
انطلقت  التي  احراك  خطة  ي  ت�صدعًا  لتحدث 
جعل  ما  وهذا  البداية،  ي  القوي  الزخم  بذلك 

كارنفال  اإى  ان�صمت  التي  امعروفة  امواربة  فئة 
ذلك،  من  بدًا  جد  م  نها  لأ اميدان،  ي  الثقافة 
انهيار  اأ�صبح  عندما  ال�صلطة  مع  امفاو�صة  تقبل 

ال�صلطة قاب قو�صن اأو اأدنى.
اأردنا �صعارًا بديًا ل�صعار )ال�صعب يريد  ولو 
ال�صعب  امثال:  لقلنا على �صبيل  النظام(  اإ�صقاط 
يريد اأن يحكم نف�صه بنف�صه. ويرى وليمز ي كتابه 
اموؤ�ص�صات  بروَز   ،)1961) امدى  طويلة  ثورة 
امجتمع  ي  امختلفة  والتجمعات  والنقابات 
نقابات  اإى  القدم  كرة  احادات  من  الريطاي 
ول من القرن الع�صرين َخْرَ  العمال ي الن�صف الأ
للعيان  اأ�صبح ظاهرًا  الذي  »الت�صميم  دليل على 
ي كل مكان تقريبًا هو اأن ال�صعب ينبغي عليه اأن 

يحكم نف�صه بنف�صه« )�س10).
جمهور  تداولها  التي  ال�صعارات  هي  كثرة 
اأو ما ظل  امكان  ي�صمع ي  �صواء ما كان  اميدان، 
هذه  اأهم  من  يكون  ورما  الوجدان.  ي  متجذرًا 
الثقافية  الهيمنة  حول  يحوم  �صعار  ال�صعارات 
هذه  تغيب  األ  الطبيعي  ومن  اأعاه.  امذكورة 
الهيمنة عن م�صاعر اجمهور، وباإمكاننا اأن نت�صور 
من يهتف »ل هيمنة ثقافية بعد اليوم«؛ معنى اأن 
الهيمنة الثقافية م تعد مط حياة �صامًا يقدمها 
ي  مكن  ال�صطاح  )وهذا  العادل  الدكتاتور 
اعتقادي اأن يكون مرتبطًا بثقافة الهيمنة( هدية 
ملغومة ل�صعبه. ورما يجدر بي �صخ�صيًا اأن اأو�صح 

اأمر هذا ام�صطلح الذي قدمه جرام�صي للعام.
ما اأود اأن اأو�صحه هنا يتعلق برائد من رواد 
الثقافة، لعب دورًا هامًا ي تبني الثقافة العربية 
القاهرة  من  جعل  عندما  اما�صية،  العقود  ي 
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عا�صمة ثقافية عربية؛ اإذ اإنه ا�صتطاع اأن يوؤ�ص�س 
ت�صلمه  طيلة  للثقافة  العربية  الرابطة  ي�صبه  ما 
للثقافة،  على  الأ للمجل�س  العام  من  الأ من�صب 
من�صب  ت�صلم  اأن  بعد  الدور  هذا  ي  وا�صتمر 
هّبت  اأن  اإى  للرجمة،  القومي  امجل�س  رئي�س 
رياح التغير على اأر�س الكنانة وبعدها حدث ما 
حدث له ولغره. هم�صُت ي اأذنه مت�صائًا: كيف 
يام ي طليعة  يتعامل مع نظام كان ي يوم من الأ
ي  ال�صادات  وجه  ي  هّب  عندما  له،  امعار�صن 
مقولة  م�صتعينًا  حكمه  دكتاتورية  منتقدًا  بيته 
HÉàc ‘ äOQh »àdG ,áahô©ŸG ó«©°S OQGhOEG¬ �شورة 
امثقف عندما طالب امثقف باأن يجهر باحق ي 
وجه ال�صلطان، وكانت النتيجة اأن �صّرده ال�صادات  
وعددًا من امثقفن وعا�صوا ي امنفى اإى اأن رحل 
ال�صادات وتوى مبارك ال�صلطة واأعادهم اإى اأر�س 
نظام  ي  يختلف  اَخَلف  كان  اإن  �صاألته  الوطن. 
حكمه عن ال�صلف كمرر معار�صته الواحد وقبوله 
خر. اأجاب ال�صديق باأنه كان اأمام اختيارين ل  الآ
ثالث لهما عندما �صمح له )الرّي�س( بالعودة؛ اإما 
اأن ين�صم اإى فريق امعار�صة امن�صق عن النظام 

ال�صلبي،   ال�صمت  حدود  �صمن  منا�صًا  ويبقى 
واإما اأن يقبل وظيفة عامة ل يتدخل فيها النظام 
اإنه م  قائًا  واأ�صاف  بعيد.  ول من  ل من قريب 
مبلغًا  خ�ص�س  الذي  )الرّي�س(،  عليه  يفر�س 
اأي  القومي للرجمة،  ن�صبيًا لقيام امركز  �صخمًا 
يتدخل  وم  امقدم،  امادي  الدعم  مقابل  �صرط 
كتاب  لف  الأ من  واحد  كتاب  ترجمة  ي  النظام 
التي مت ترجمتها والتي كان الحتفال بها جاريًا 
ي اأثناء الت�صاوؤل، والتي �صكلت م�صاهمة جليلة ي 

ميدان الرجمة.
تو�صيحًا  اأقدم  اأن  ال�صرد  هذا  من  اأق�صد 
اأ�صبه  فهي  الثقافية؛  بالهيمنة  يعرف  اأ�صبح  ما 
امفاو�صات  ي  يردد  �صمعناه  الذي  بال�صعار 
والهيمنة  ال�صام.  مقابل  ر�س  الأ اإ�صرائيل:  مع 
لتحقيق  ال�صيا�صي  الواقع  قبول  هي  هنا  الثقافية 
ال�صعب. وهي بالطبع �صلم  مكا�صب ثقافية لعامة 
مقنع يهدف اإى حقيق م�صلحة متبادلة حدودة 
التي  الطبيعية  ال�صرورة  تلك  تنق�صها  بعاد  الأ
م�صاعر  بن  توؤلف  التي  ن�صانية  الإ العاقة  حكم 
�صمن  الواحد  امجتمع  ي  واجماعات  فراد  الأ
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الذاتية  ام�صلحة  تقّطع  ل  �صامل  حياة  مط 
من  ذاته  الوقت  ي  جعل  ول  اأو�صاله،  ال�صيقة 
حالة ال�صلم ام�صطنعة هذه حالة توتر حول دون 
ي  دائمة!  م�صركة  م�صلحة  على  الطرفن  لقاء 
الروائي  به  قام  ما  اأذّكر  اأن  اأود  ال�صياق،  هذا 
امعروف �صنع اه اإبراهيم منا�صبة فوزه بجائزة 
تعد  التي  الرواية  - حقل  للثقافة  على  الأ امجل�س 
اأرفع جائزة تقدمها وزارة الثقافة ام�صرية. وقف 
�صنع اه اإبراهيم خلف امن�صة اأمام جمهور غفر 
ينتظر كلمة ق�صرة منه ي�صكر فيها اجهة امانحة 
الثقافة  وزير  من  اجائزة  ت�صلم  يليها  للجائزة 
حاطًا  امن�صة  من  مقربة  على  يقف  كان  الذي 
بلجنة التحكيم ووزير الثقافة واأمن عام امجل�س. 
فاجاأ �صنع اه اإبراهيم احا�صرين جميعًا بكلمة 
من  ُمنح  نها  لأ اجائزة  رف�صه  عن  فيها  عّر 
باأن  اإ�صرائيلية  ل�صفارة  ي�صمح  ديكتاتوري  نظام 
تقوم على بعد اأمتار من امن�صة التي وقف خلفها. 
التقط وزير الثقافة على الفور امايكروفون الذي 
امن�صة  على  م�صّجى  اإبراهيم  اه  �صنع  تركه 
ينعته  الذي  النظام  اإن  قائًا:  اجمهور  وخاطب 
بالدكتاتورية هو النظام نف�صه الذي ي�صمح له اأن 
ن بينكم، ثم اأكد قوله اإنه لو فعل ما  ي�صر حّرًا الآ
فعل ي بلد عربي اآخر فلن ينام ي بيته تلك الليلة، 
ن دون اأن يعر�س  ولكنه، كما ترون، ي�صر بينكم الآ
�صبيله �صرطي واحد، و�صيركه النظام حرًا طليقًا 
حرار. �صحيح اأن موقف �صنع اه  كبقية اخلق الأ
نه  لأ الااأخاقية،  امراوغة  من  يخلو  ل  اإبراهيم 
ترك العتذار اإى هذه امرحلة امتاأخرة من طقو�س 
على  �صلفًا  وافق  اأنه  خ�صو�صًا  اجائزة،  ت�صلم 
ت�صلمها، بل طلب اأن ُيكتب �صيك امكافاأة بال�صم 

الذي مكن اأن ي�صرف به ال�صك لحقًا ي البنك، 
ذلك،  على  �صخ�صيًا  اأنا  �صهدت  اأن  �صدف   وقد 
لكن ت�صّرف �صنع اه اإبراهيم مكن قراءته ي 
�صياق مقولة وليمز حول هيمنة الثقافة. فبالرغم 
من اأن وليمز ل يقلل من اأهمية هيمنة الثقافة ول 
من فكر �صاحبها جرام�صي الذي يكن له احرامًا 
�صديدًا، فهو يرى اأن هيمنة الثقافة تقوم على نوع 
من التناق�س ي�صّب ي نهاية امطاف ي ام�صلحة 
الثقافة.  هيمنة  اأ�صًا  �صدها  تقف  التي  العامة 

كيف ذلك؟
�صيدة  تبدو  الثقافية  الهيمنة  اأن  بالرغم من 
اإى  جنبًا  تعي�س  فهي  امعي�س،  الواقع  ي  اموقف 
ورما  حيان،  الأ اأغلب  جنب مع مقاومة خفية ي 
ظاهرة ي اأحيان اأخرى؛ معنى اأن حالة الهيمنة، 
كما يعتقد وليمز، ل تدوم على حالها ول ت�صتمر 
الت�صور  هذا  مثل  ويجيء  امعهودة،  بوترتها 
بها  يوؤمن  التي  ال�صراع  ثنائية  وليمز �صمن  عند 
والواقع  واحقيقة،  والوهم  مل،  والأ الياأ�س  بن 
اأن نخرع  علينا  دروي�س:  يقول حمود  واخيال. 

مل! الأ
م�صروع  هو  الثقافية  الهيمنة  على  اآخر  مثل 
�صرة الذي كانت راعيته �صوزان مبارك. ل  كتاب الأ
يختلف النا�س على جدوى ام�صروع الذي تبنته بع�س 
ردن. غر اأن اجدل الذي  قطار العربية مثل الأ الأ
يدور حول مثل هذا ام�صروع هو �صرورة الف�صل اأو 
عدمها بن النظام الذي ي�صتن�صخ الهيمنة الثقافية 
وبن الثقافة ذاتها، فكثرًا ما نت�صاءل: هل تتحمل 
الثقافة  تظل  وهل  امهيمن؟  مانحها  وزر  الثقافة 
بريئة ي ظل نظام الهيمنة ال�صيا�صية؟ وت�صر بع�س 
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درا�صات ما بعد الكولونيالية اإى جهود ال�صتعمار 
وقعت  التي  البلدان  ي  الثقافة  ن�صر  ي  احميدة 
مر  الأ اأن  مع  ما،  يومًا  ال�صتعمار  هيمنة  حت 

يختلف من بلد اإى اآخر.
افتتحت �صوزان مبارك موؤمرًا من موؤمرات 
وبرا.  الأ م�صرح  قاعة  ي  للثقافة  على  الأ امجل�س 
مينه العام،  كان حمود الورداي، وهو �صديق لأ
يجل�س بجانبي، ورما ح�صر اإى الفتتاح جاملة 
�صدقائه العرب ال�صيوف. �صاألته عندما خرجنا  لأ
التوتر  التخفيف من  بغية  عابرًا  �صوؤاًل  البهو  اإى 
لافتتاحية،  ا�صتماعه  طيلة  يرافقه  كان  الذي 
اإن  اأم  غده؟  متى  هذا  الّن�صُب  ليل  »يا  فاأجاب: 
عامن  من  يقرب  ما  بعد  موعده؟«  ال�صاعة  قيام 
يا  باأعلى �صوتهم:  كان حمود ورفاقه ي�صيحون 
اآخر،  الن�صب هذا هنا غده. نحن ي كوكب  ليل 
عن  نبعد  هنا  نحن  الورداي،  حمود  كلمات 

ما�صي الذكريات بعدنا عن اأبعد كوكب! 
•••

العاقة  ي  يه  تق�صّ يجدر  ما  فاإن  وبعد، 
الثقافة  منظومة  ي  النزاع  طري  بن  ال�صائكة 
ينجح ي  امهيمن  الطرف  يجعل  ما  والهيمنة هو 
الوقت ذاته  خر ي  م�صعاه، وما يجعل الطرف الآ
هنالك  فاإن  اعتقادي،  ي  مقاومته.  ي  يف�صل 
بالرغم من  الطرفن  بن  اأعظم  م�صركًا  قا�صمًا 
يعود  تناق�س  وهو  بينهما،  �صحيقة  هوة  وجود 
باخ�صارة على الطرفن ي نهاية امطاف. القا�صم 
ام�صرك هو تعامل الطرفن مع الثقافة واأدواتها 
التقليدية بطريقة تقليدية. فالطرف امهيمن اأ�ص�س 
الثقافة  اأدوات  على  قب�صته  اإحكام  على  هيمنته 

وال�صحافة،  والتلفزيون  ذاعة  الإ مثل  التقليدية 
التي  امطبوعة  الكلمة  وذاك  هذا  كل  من  واأهم 
العمليتن:  ي  امحرك  جميعًا  طراف  الأ اتخذتها 
الهيمنة وامقاومة، وتوهم الطرفان اأن من ملك 
خرة،  دوات، وخ�صو�صًا الأ ال�صيطرة على هذه الأ
ملك اإما الهيمنة اأو امقاومة، وبقي ال�صراع على 

هذه ال�صيطرة مرهونًا بالزمن.

تاريخ  علّي  ي�صرد  الورداي  حمود  هو  ها 
حياته وهو يقود �صيارته من م�صر اجديدة اإى 
ي  التغير  رياح  على  �صحا  اإنه  فيقول  الدقي، 
ما  �صرعان  هذه  الرياح  لكن  النا�صر،  عبد  عهد 
انحرفت عن م�صارها، وما اإن جاء ال�صادات حتى 
ا�صتطرد  ال�صادات،  َخَلف  اأما  ثانية.  هبوبها  منع 
الورداي قائًا، فقد اأعلنها �صريحة مدوية اأن ل 
معلقًا  اإي  حمود  التفت  اليوم.  بعد  تغير  رياح 
ب�صوت متهدج: كم تبقى ي من العمر حتى اأ�صهد 
حقيق ما حلمت به ي �صباي بعد انق�صاء �صنوات 
م�صكلة  هي  الورداي  حمود  م�صكلة  ال�صباب؟ 
و�صع  عن  امبا�صر  التعبر  من  ُحِرم  كامل،  جيل 
بيكيت  )م�صرحية  جودو  منتظرًا  وعا�س  مرّد 
Waiting for Godot)، الذي م يرجع بالرغم 

اأن حمود  من كل النتظار الطويل. ويعني ذلك 
امتحركة،  التاريخ  ثقتهم ي عجلة  وجيله و�صعوا 
مثل ما و�صع اخ�صم ثقته ي ال�صيطرة على عجلة 
التاريخ واإيقاف حركها؛ معنى اأن حمود وجيله 
الكلمة  ال�صيطرة على  ا�صرداد  ثقتهم ي  و�صعوا 
امطبوعة مثل ما و�صع اخ�صم ثقته ي ال�صيطرة 

على هذه الكلمة.
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خر الذي يختلف  بامثل، انتظر ذلك الطرف الآ
خوان ام�صلمون؛ الذين  معه حمود وجيله، وهم الإ
عا�صوا منذ اأواخر الع�صرينات من القرن اما�صي 
التغير،  رياح  ومنتظرين  للنظام  مناه�صن 
�صكلت  اإعدادهم  من  ن�صو�س  على  معتمدين 
ثقتهم  وو�صعوا  جيل،  بعد  جيًا  حفظوها  ثقافة 
كاملة فيها واعتقدوا اأنها هي التي �صتقلب ميزان 
يام. لي�س العيب  الواقع ل�صاحهم ي يوم من الأ
ي  العيب  كل  العيب  ولكن  الثابتة،  الن�صو�س  ي 
ن�صًا  امثال  �صبيل  على  لناأخذ  معها.  التعامل 
نظريات  اأحدث  اإى  الن�صو�س  اأقرب  اأنه  اأعتقد 
الثقافة وهو: » ل يغّر اه ما بقوم حتى يغروا ما 
باأنف�صهم«. هذا هو بيت الق�صيد: تغير مط حياة 
وعانينا  الزمن  من  ردحًا  ع�صناه  تقليدي  �صامل 
جديد  �صامل  مط  اإحال  يتم  ل  منطقيًا،  منه. 
من احياة اإل باجتثاث ما جّذر ي الوجدان من 
خر، وهذه عملية لي�صت �صهلة، كما هو  النمط الآ
م�صطلحه  ي  وليمز  ي�صفه  ما  وهذا  معروف. 
»بنية ال�صعور«. يقول وليم بتلر ييت�س: »اإن ال�صعر، 

مثل الدين، يف�صده الب�صر الذين يتعاملون معه«.

 hCG ôjÉæj 25 زمة التي نعي�صها، �صواء منذ والأ
مر اأزمة ثقافة؛ معنى اأن  قبل ذلك، هي ي واقع الأ
طراف تعاي من روا�صب ثقافة تقليدية  جميع الأ
هذا  فيها،  متجذرًا  ال�صامل  احياة  مط  زال  ما 
 ôjÉæj 25 ما جعلنا اإى يومنا هذا ن�صتقبل حراك
ي  تكن  م  مفاجاأة  كان  حدث  ما  وكاأن  بده�صة، 
ثورات  ندوة  ي  امناق�صن  اأحد  يقول  اح�صبان. 
الفكر  عام  جلة  ن�صرتها  التي  العربي  الربيع 
اإبريل- يونيو من هذا العام )�صاأتناولها  ي عدد 
»هناك  لحقًا(:  التف�صيل  من  ب�صيء  بالنقا�س 
ا�صمه  �صيء  هناك  ام�صتقبل...  حول  اآخر  اأمر 
الكام  كل  يعني  امفاجئ...  التاريخي  امتغر 
لقلب  حدث  ولو  يحدث،  اأن  مكن  نقوله  الذي 
نتوقع  نكن  ننا م  لأ راأ�صًا على عقب؛  كلها  مور  الأ
يقوم  �صنة   78 وعمره  اخميني  مام  الإ اأن  مثًا 
للكويت...«  العراق  غزو  نتوقع  م  وفجاأة  بثورة. 
اإى اآخر ذلك من الفرا�صات التي يعتقد امناق�س 
ل�صان  يرد هنا على  �صتفاجئنا م�صتقبًا. ما  اأنها 
امارك�صية  قامو�س  من  هو  التميمي  امالك  عبد 
كقوة  التاريخ  بح�صور  نادت  التي  الكا�صيكية 
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امف�صلية  حوادثه  تدلنا  كما  التغير،  �صطوة  لها 
التي تتابعت على مّر القرون من مرحلة العبودية 
ثم  الراأ�صمالية  مرحلة  اإى  قطاع  الإ مرحلة  اإى 
عنا�صر  داخلها  من  تت�صكل  التي  ال�صراكية  اإى 
التغير. وتوؤمن امارك�صية الكا�صيكية باأّن التاريخ 
هو الذي ي�صنعنا. ورما ل يكون من قبيل امبالغة 
الذي  هو  العتقاد  هذا  اإن  نقول  اأن  امفارقة  اأو 
�صبقت  التي  امختلفة  طراف  الأ على  ين�صحب 
اإى  امتطرف  اليمن  من  اأعاه:  اإليها  �صارة  الإ
امهيمنة  ال�صلطة  اإى  ال�صلطة  امن�صّق عن  الي�صار 
طراف تتعامل بعملة واحدة  نف�صها. جميع هذه الأ
تنقله  مقولب  ن�س  على  العتماد  وهي  تقريبًا 
يعطيها  تقليدية  �صلطة  حاملة  امطبوعة  الكلمة 
اموؤلف امنّظر )اأو الذي عا�س ي �صجل اما�صي( 
اإعادة طباعتها وهو  اأو  الكلمة عند طباعتها  اإى 
الذي  اجمهور  اإى  ال�صلطة  هذه  تنتقل  اأن  ياأمل 
من  اإليه  ي�صل  الذي  الكتاب  طريق  عن  يتلقاها 
والتوزيع.  والن�صر  التاأليف  موؤ�ص�صات  خال 
�صاعة  زمن  ي  معلقًا  مل  الأ يبقى  النهاية،  وي 
فكرة  ح�صب  التاريخ  به  يفاجئنا  الذي  احائط 
الطرف  ي�صع  احالة  وي هذه  التقليدية.  الزمن 
امهيمن ي ح�صابه اأنه ل بد من اأن تتوقف عجلة 
مور على ما هي،  الزمن عن الدوران كي تبقى الأ
من  امقاومة  طرف  فيه  يحاول  الذي  الوقت  ي 
اأن  اأجل  من  الزمن  يرفع اح�صار عن  اأن  جهته 
جميع  �صاحه،  ي  الزمن  عجلة  دوران  ي�صبح 
»زمن  ي�صبه  العي�س ما  ت�صتمر ي  اإذن  طراف  الأ
زمة  انتظار جودو« الذي يظل �صعورًا جردًا؛ فالأ
طراف امعنية تعود اإليها  التي ما زالت تعي�صها الأ
جاوزت  التي  �صاحيتها  بنمطية  مت�صبثة  بقيت 

تاريخ ال�صتعمال اأ�صًا؛ فالثقافة كما هو معروف 
بداع  نها تقوم على اخلق والإ ترف�س اجاهزية لأ
الذي يحيلنا اإى مط حياة �صامل جديد متجدد. 
تتابع  من  ياأتي  ل  امتجدد  اجديد  النمط  هذا 
زمني اأفقي بل من حراك داخلي عمودي تت�صابك 
من  الب�صر  بن  ال�صائكة  العاقات  فيه  وتتقاطع 
الو�صيلة  اأما  اأخرى.  جهة  من  العام  ومع  جهة 
التي تعرفنا على ما ي�صتجد من واقع، فهي اللغة 
الثقافة،  عملية  ي  �صا�صية  الأ الركيزة  تعد  التي 
فالنمط  للحياة.  �صامًا  مطًا  الثقافة  تعد  مثلما 
ول  جديدة،  لغة  بدون  يظهر  ل  امتجدد  اجديد 
فاللغة  التكوين؛  اأو  الظهور  ي  اأولوية  هذا  يعني 
اجديدة تظهر م�صطحبة مطًا جديدًا، والعك�س 
اأن  معنى  اآن؛  ي  خر  الآ يولد  كاهما  �صحيح، 
اللغة اجديدة ومطها اجديد ل يظهران �صمن 

ت�صل�صل زمني تتابعي.
مر  الأ هذا  اإى  اجديدة  ال�صراكية  تنبهت 
التي  الكا�صيكية  ال�صراكية  للفكرة  وتنكرت 
قامت على فكرة التاريخ الذي ي�صنعنا، واأ�صبحت 
التاريخ:  ن�صنع  اأننا  وهي  الثقافة  فكرة  تتبنى 
نعي�صه حا�صرًا ي وجداننا وبلغة تخلقه مثل ما هو 

يخلق اللغة.
الرئي�س  العامل  اأن  اأن نفر�س  مكان  بالإ هل 
التحرير  ميدان  اإى  احراك  و�صول  اأّجل  الذي 
يعود اإى تنا�صي وجود لغة اإلكرونية جديدة كانت 
 ôjÉæj 25 ت�صول وجول ي �صتى بقاع العام قبل

ب�صنوات طويلة؟
لننظر على �صبيل امثال، ل اح�صر، للجدل 
الذي تقدم به مار�صال مكلوهان: »اإن اأنواع التوا�صل 
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ن�صان اإى  لكرونية امرئية ام�صموعة �صتعيد الإ الإ
مامح كثرة من الثقافة ال�صفاهية، وبهذا فاإنها 
اعتمادًا  فيها  اعتمدنا  زمنية  �صت�صع حدًا حقبة 
امكتوبة،  واللغة  امطبوعة  الكلمة  فيه على  مبالغًا 
وعلى اأنواع ال�صلطة امرتبطة بها وموؤ�ص�صاتها«. ما 
اأمثاله ي ت�صعينات  قاله مكلوهان قاله الكثرون 
القرن اما�صي؛ اأي قبل و�صول اجمهور اإى ميدان 
كان اجميع ي غفلة  يناير. هل   25  ‘ ôjôëàdG
اأرجاء  جوب  كانت  التي  لكرونية  الإ الكلمة  عن 
والزمان؟  امكان  اأبعاد  متحدية  بجروتها  العام 
نرنت والكمبيوتر والفي�س بوك  اإذا كانت ثقافة الإ
ت�صل  م  فلماذا  العربي،  الربيع  خلف  والتوير 
لية اإى ميدان التحرير قبل ذلك اموعد؟  هذه الآ
ل  كان  رما  اأب�صطها،  ولناأخذ  كثرة  الفر�صيات 
ال�صعور«  »بنية  متلك  جديد  جيل  انتظار  من  بد 
جيال ال�صابقة؛ معنى اأن  التي كانت ُمغّيبة عند الأ
ن�صاف  الإ قبيل  ومن  الفاعل.  هو  اجديد  اجيل 
من  ولد  الفاعل  اجديد  اجيل  فعل  اإن  نقول  اأن 
رحم بنية ال�صعور التي �صاغت الفعل بلغة جديدة 
لي�صبح الفعل واللغة تواأمن متعا�صدين يج�صمان 
م�صاعر الفكر وفكر ام�صاعر بواقع جمعي جديد، 
اأقل ما يقال فيه اإنه ي�صتق�صي فكرة الفعل كحدث 

تاريخي خارجي مفاجئ.
اأبرز مظاهر »بنية ال�صعور« هذه هو امطالبة 
بحق دماء ال�صهداء الذين �صقطوا ي احراك، تلك 
م�صتحقة  كمبيالة  وكاأنها  اأ�صبحت  التي  امطالبة 
ول تقبل التق�صيط. ول بد اأن هذه امطالبة �صتمتد 
الذين �صقطوا  ال�صهداء  امطالبة بدماء  اإى  يومًا 
ال�صجون  وغياهب  الزنازين  ي  التعذيب  جراء 
عندما كانت بنية ال�صعور تنتظر الظهور اإى حيز 

الوجود.

•••

وعودة اإى ندوة ثورات الربيع العربي. يحتدم 
النقا�س حول و�صف منا�صب حراك اميدان، وهل 
على  امناق�صون  يتفق  ل  ثورة؟  احراك  ي�صمى 
�صيد  الرتباك  ي�صبح  بل  للثورة  حدد  تعريف 
اموقف. وي اعتقادي فاإن ما يربك امناق�صن ل 
يعود لعدم اإمامهم بامو�صوع مثًا، بل اإنه يرتبط 
التعبر(  �صّح  )اإْن  ثّوروا  الذين  العروبة  بع�صكر 
انقاباتهم الع�صكرية ي العقود اما�صية، واأ�صحت 
تلك النقابات حمل ا�صم ثورة دون اأن تن�صحب 
العامية؛  القوامي�س  ي  الثورة  موا�صفات  عليها 
معنى اأن اأولئك الع�صكر م يكتفوا بال�صيطرة على 
ال�صلطة ومقدرات �صعوبهم بل اغت�صبوا مفردات 
اللغة. وي حاولة لدفع تهمة التزوير هذه راأينا اأن 
اإ�صفاء ح�صنات  تبنى  قد  الع�صكر  اأولئك  اإعام 
بديعية على تلك النقابات فاأ�صبحنا ن�صمع عن 
ثورة الفاح من �صبتمر، وثورة م�صر اخالدة عام 
اماجدة  والثورات  الت�صحيحية،  والثورة   ،1952

خرى التي اأطاحت بالعهد البائد وهكذا... الأ
ومن الطبيعي اأن يواجه امتحدثون ي الندوة 
مع  يتنا�صب  الذي  جديد  م�صطلح  غياب  اأزمة 
حالة التغير التي ترف�س م�صطلح مرحلة ما قبل 
النقا�س  امتحدثن يحيلون  التغير. من هنا نرى 
اإى اأمثلة من الثورات العامية، مثل الثورة الفرن�صية 
وما  الكا�صيكية،  وامارك�صية  الرو�صية  والثورة 
�صابه ذلك دون الو�صول اإى نتيجة. وي ظل هذه 
زمة وحاولة اخروج منها نرى اأحد امتحدثن  الأ
ل  »اأنا  فيقول:  كاملة  ام�صطلح  ق�صية  ي�صتق�صي 
يهمني  ما  اأنا  انقاب،  اأو  ثورة  م�صطلح  يعنيني 
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هو النتيجة، وهي اإعادة تاأهيل امجتمع بعنا�صره 
الثقافية« )283).  والجتماعية وحتى  ال�صيا�صية 
اأن  وى  الأ نقطتن؛  عند  هنا  التوقف  من  بد  ل 
غياب ام�صطلح اجديد امنا�صب دعا امتحدث اأن 
ي�صتق حًا اإما من علم الجتماع/ فرع اجمعيات 
وكاأن  النف�س،  علم  من  اأو  عاقة،  لاإ اخرية 
اإعادة  ويتطلب  عاقة  بالإ م�صاب  العربي  امجتمع 
اأن  من  متاأكد  واأنا  عافيته.  ي�صرجع  لكي  تاأهيل 
م�صطلح  عادة  به  يوحي  ما  يق�صد  ل  امتحدث 
اآخر �صبيهًا بذلك  التاأهيل بل ي�صمر �صيئًا  اإعادة 
واأنه  ال�صعور«،  »بنية  وليمز  نحته  الذي  ام�صطلح 
والنقطة  �صامًا جديدًا.  يق�صد فعًا مط حياة 
مو�صوع  اإى  �صارة  الإ هي  هم،  الأ وهي  الثانية، 
ي  امتعددة  �صارات  الإ �صمن  تقع  التي  الثقافة 
الندوة اإى الثقافة، التي هي ي اعتقادي اأهم ما 
تقدمه الندوة من م�صاهمة جليلة ل بد من تناولها 

ب�صيء من التف�صيل.
الندوة  تتناولها  الثقافة  اإى  كثرة  اإ�صارات 
الثقافة  ذكر  جرد  من  م�صتواها  ي  وتراوح 
حياة  بنمط  الثقافة  ربط  اإى  معجمية  ككلمة 
�صاراتهم اإى  �صامل. انق�صم امتحدثون بالن�صبة لإ
ول راأى اأن الثقافة  الثقافة اإى �صفن رئي�صين: الأ
ي  ت�صكل  اأخرى  عنا�صر  �صمن  م�صمول  عن�صر 
وهو  خر،  الآ وال�صف  التغير.  هيكلة  جموعها 
اأن  يرى  الثقافة،  موقع  ووعيًا  اإن�صافًا  كر  الأ
الثقافة مط �صامل لعنا�صر احياة امختلفة واأن 
العنا�صر  �صائر  ت�صم  التي  العباءة  هي  الثقافة 
الثقافة  اأن  معنى  النقا�س؛  ي  ذكرها  يرد  التي 
م�صمولة  لي�صت  متبوعة،  بل  لغرها  تابعة  لي�صت 
ما  الثاي  ال�صنف  على  مثلة  الأ ومن  �صاملة.  بل 

يقوله عبد اه اج�صمي: »نحن ي واقعنا العربي 
واأوائل  ربعينات  الأ اأواخر  منذ  ع�صنا فرة طويلة 
العام  حكمت  التي  القوى  كانت  اخم�صينات، 
من  ال�صاحقة  غلبية  والأ ثقافة،  نتاج  هي  العربي 
القوى التي عار�صتها كانت ت�صلك ال�صلوك الثقاي 
نف�صه ي امعار�صة، وم تكن ت�صلك �صلوكًا ختلفًا، 
ولوية  الأ يعطي  اأن  يجب  الثورة  مفهوم  اأن  وراأيي 
ب�صكل كبر للجانب الثقاي، تغير الثقافة وتغير 
البيئة الفكرية للمجتمع هو الذي مكن اأن يحدث 

تغيرًا حقيقيًا ي امجتمع«.
وبالرغم من كل ما ي قول عبد اه اج�صمي 
هنا من نقلٍة نوعية للتعامل مع الثقافة، فاإن قوله 
هذا يبقى بحاجة اإى امزيد من الدقة امطلوبة؛ 
ي  تتجلى  �صمولية  قيمة  اأ�صلفنا  كما  فالثقافة 
ح�صر  دون  وامختلفة  امتعددة  اجوانب  تقاطع 
وجارب  معي�صة  حياة  كذلك  وهي  اختزال.  اأو 
مار�صها ي احياة اأكر منها بنى فكرية، يرتبط 
من  الغالبية  تعتقد  كما  بتغيرها  الثقافة  تغير 
امناق�صن الذين يرون نوعًا من الرتباط الع�صوي 
بن الفكر والثقافة وكاأنهم بهذا يعيدون اأطروحة 
ديكارت »اأنا اأفكر فاأنا موجود«، باأطروحة ماثلة 
ول  ثقافة(«.  �صاحب  )اأو  مثقف  فاأنا  اأفكر  »اأنا 
من  ينتق�س  ما  امعادلة  هذه  ي  اأن  علينا  يخفى 
رحم  من  تخرج  التي  للثقافة  الفعلي  الوجود 
احياة مار�صة ل قوًل على قول. ويلخ�س �صليمان 
ق�صية  النقا�س،  ي  ام�صاركن  اأحد  الع�صكري، 
الثقافة هذه بعبارة ب�صيطة لكنها نافذة مّكن من 
م �صمل النقا�س بطريقة اأو اأخرى؛ اإذ ياحظ »اأن 
يفرز  وامجتمع  اجتماعي  واقع  نتاج  هي  الثقافة 
امجتمع«،  تفرز  التي  هي  الثقافة  ولي�صت  ثقافته 
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النهاية  الثورات ي  »لكن  بالقول:  يعلق لحقًا  ثم 
هي التي تريد تغير نظام اجتماعي بكل عاقاته 
والقت�صادية.  والجتماعية  وال�صيا�صية  الثقافية 
كذلك؟«  هو  العربي  عامنا  ي  يجري  ما  هل 

.(287¢U)

اإن تعليق �صليمان الع�صكري،  الذي يرد لحقًا 
ي الندوة، يلخ�س، ي اعتقادي، مو�صوع النقا�س 
اأبعادهما،  اأعمق  ي  والتغير  الثورة  مفهوم  حول 
الثورة  اإى  �صارة  الإ �صياق  ي  التعليق  هذا  وياأتي 
خراج  اجزائرية »الثورة اجزائرية كانت ثورة لإ
اأجل التغير، واأق�صد  م�صتعِمر، ولي�صت ثورة من 
ن م تقم ثورة عربية حقيقية من اأجل تغير  حتى الآ

بنية امجتمع وبناء جتمع جديد« )�س298).

•••

الذي  العنوان  هو  هذا  جديد«،  من  »ثورة 
 »àdG دب يت�صدر �صفحة غاف �صحيفة اأخبار الأ
ما فتئت تنا�صر حراك اميدان. مثل هذا العنوان 
وليمز  كتاب  عنوان  الفور  على  ن�صتذكر  يجعلنا 
الثورة  اأن  يوؤكد  الذي  الطويل،  امدى  على  ثورة 
م�صتمرة  �صرورة  الثقافة،  مثل  التغير،  مثل 
ا�صتمرار حياتنا وتاأخذ مطًا معينًا �صامًا لنتمكن 
من التعرف على �صر وجودنا ي هذا العام. رما 
م�صتقًا  �صعارًا  اميدان  ي  امتجددة  الثورة  ترفع 
بعد  الهيمنة  لثقافة  »ل  جرام�صي  م�صطلح  من 

u»اليوم
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ح�شن حمودة

ميادين الغ�شب
قراءة ي م�شاهد من روايات م�شرية

»ميادين الغ�صب« حيز روائي مكن اأن ي�شمح بتعّرف اأبعاد متنوعة تت�شل بعوام 
اأو ل  وا�شر التي ت�شلها،  ال�شخو�س الروائية، وبالوقائع الكبى التي تنخرط فيها، وبالأ
كب، امكاي  خرين من حولها، وبوعيها - امديني غالباً-  وبعلقاتها بالف�شاء الأ ت�شلها، بالآ

والزمني، امرجعي اأو امتخيل، امحيط بها.

متو�صط  موقع  جهة،  من  »اميدان«،  يرتبط 
يوري  �صاغها  التي  امكانية«  »القواقع  �صل�صلة  ي 
لومان، والتي ج�صدت درجات متعددة، متدرجة، 
غرفة  »النتماء«:  ومعنى  لفة«  »الأ معنى  من 

ن�صان، �صقته، بيته، ال�صارع الذي ي�صكنه، احي  الإ
غالبًا،  )ويتو�صطها،  مدينته  فيه،  يعي�س  الذي 
اميدان(، وطنه، واأخرًا: العام1. بن حلقات هذه 
ويت�صاءل  واإيابًا،  ذهابًا  امرء،  يتحرك  ال�صل�صلة 
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لفة والنتماء خال انتقاله بن حلقة  اإح�صا�صه بالأ
ويرتبط  اآخرها.  اإى  ال�صل�صلة  اأول  من  واأخرى، 
التي  امفتوحة  ماكن  بالأ ثانية،  جهة  من  اميدان، 
نوع  على  تقوم  بعينها  ممار�صات  عادة،  تقرن، 
ماكن  من »التخارج«، حيث التعامات ي هذه الأ
الفردي،  الذاتي،  العام  رجح، عن  الأ تناأى، على 
الفرد  التقاء  جال  ي  وتتحرك  ال�صخ�صي، 
وثيقًا  ارتباطًا  يرتبط  م  رما  الذين  خرين  بالآ
اأن  مكن  امعنى،  بهذا  واميدان،  قبل.  من  بهم 
ي  القدمة،  »ال�صاحة«  لـ  جديدًا  امتدادًا  مثل 
ت�صور  فيها، ح�صب  يكن  التي م  القدمة،  امدن 
ميخائيل باختن، وجود لـ »اإن�صان داخلي )...(؛ 
�صيئًا   [áMÉ°ùdG  ‘] كانا  ووعيه  ن�صان  الإ فوحدة 

ن�صان كله ي اخارج«2. عامًا خال�صًا«؛ كان »الإ
يهب تناول اميدان الروائي، بهذا كله، اإمكانًا 
تتحرك  التي  الروائية  ال�صخو�س  لتناول  غنيًا 
وقائع  خال  داخله،  خرين  الآ مع  تتما�س  اأو  فيه 
من  كبر  قطاع  كان  وبينما  م�صهودة.  جماعية 
الرواية  مراث  ي  ع�صر،  التا�صع  القرن  روايات 
»ال�صالونات«  مثل  مغلقة،  باأماكن  يهتم  الغربي، 
والقاعات والردهات وحجرات النوم... اإلخ، كما 
هو احال ي اأغلب روايات ريت�صارد�صن وروايات 
جن اأو�صن، ما يغري مقاربة العوام الداخلية 
ل�صخ�صيات حدودة العدد غالبًا، تتحرك داخل 
م�صاحتها  به  ت�صمح  ما  حكومة  ماكن  الأ هذه 
فيها من مار�صات،  العاقات  وطبيعة  وتكوينها 
اأن  مكن  كثرة،  حديثة  روايات  ي  اميدان،  فاإن 
م�صتوى  على  رحابة  اأكر  روائي  تناول  اإى  يقود 
كر،  الأ بالوقائع  وعاقتها  اجزئية  حداث  الأ
وا�صر التي  وعلى م�صتوى ال�صخ�صيات الروائية والأ

تربطها من حولها؛ اإذ ي�صع هذه ال�صخ�صيات ي 
)التي  امدينة  بعام  كبر  بتجمع  ات�صال  جال 
ي  �صا�صي  امركزالأ مثل  تاريخيًا،  اميدان،  ظل 

تخطيطها(. 
ال�صخ�صية  يجمع  الذي  ال�صياق،  هذا  خال 
امدينة«،  »ميدان  داخل  حولها  من  مع  الروائية 
خرين،  بالآ الفرد  عاقة  �صياغة  تعاد  اأن  مكن 
يتحولون من  قد  خرين«  »الآ هوؤلء  اأن  ف�صًا عن 
جماعة �صغرة اإى ح�صد كبر، غر حدد وغر 
حدود، ف�صًا عن اأن اميدان، روائيًا، ي جربة 
»غ�صبه«، مكن اأن يج�ّصد حالة ا�صتثنائية تعري 
هذا امكان، فيها يخرج الفرد وقد غدا جزءًا من 
جماعة من دائرة اأفعاله امعتادة، ورما الرتيبة، 
عامة  الحتجاج  يعد  اأخرى  نطاق مار�صة  اإى 

عليها وو�صمًا لها.
احيز  هذا  الغ�صب،  ميادين  لحت  وقد   
روايات  من  جموعة  ي  ال�صتثنائي،  الروائي 
م�صرية، تنتمي اإى اأجيال عدة، واإى اجاهات ي 
الكتابة متنوعة، كلها �صابقة على جربة اميادين 
العربية الغا�صبة، مرجعيًا، ي بداية العقد الثاي 

من هذا القرن.
•••

مقاربة »اميدان الغا�صب«، ي هذه الروايات، 
من  جموعة  اإى  �صارة  الإ -ابتداًء-  ت�صتدعي 

:äÉWÉÑJQ’G

و�صياقه؛  ام�صهد  بن  اأول:  ارتباط  هناك 
الذي  الروائي  وال�صياق  الغا�صب  اميدان  م�صهد 
اجزئي،  ام�صهد  عند  هنا  والتوقف  اإليه.  ينتمي 
ي هذه الرواية اأو تلك، ل يعني، بالطبع، اأن هذا 
غر  اأنه  اأو  كر،  الأ امتداده  عن  منف�صل  ام�صهد 
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مو�صول بامتداداته ي العمل الروائي من حيث هو 
كّل واحد.

الروائي،  العمل  ي  الغا�صب،  اميدان  م�صهد 
اأو  البنائية مركزًا متاأخرًا،  الناحية  قد مّثل من 
اأو  ب�صخ�صية  امرتبطة  الوقائع  من  م�صار  تتويجًا 
مجموعة �صخ�صيات. وقد ياأتي تعبرًا عن نقطة 
�صمن  يقع  وقد  متد،  زمني  خط  على  واقعة 
على  مرتبة  كحلقة  والنتيجة؛  ال�صبب  متوالية 
حلقات  عليها  ترتب  كحلقة  اأو  �صابقة،  حلقات 
م�صاهد  تهتم  التي  امحاولة،  هذه  وي  تالية. 
عند  التوقف  �صوى  لنا  يتاح  لن  حددة،  روائية 
�صجار« فح�صب، اآملن خال قراءة هذه  بع�س »الأ

ام�صاهد روؤية م�صاحة اأكر من »الغابة« كلها.
مرجعية  اأحداث  بن  ثاٍن:  ارتباط  وهناك 
ووقائع  وامكاي،  التاريخي  ام�صتوى  متعّينة، على 
دائمًا  دب  الأ يطّل  كما  على مرجعها  تطّل  روائية 
دب ي حركته الرحبة،  على مرجعه؛ اإذ يراوح الأ
امتحررة بن التزام التفا�صيل والوقائع واحقائق 
اأو �صبه اموثقة  امتعارفة  التاريخية،  اأو  اخارجية 
الذي  بداع  الإ بروح  والتحليق  جهة،  من  اأحيانًا، 
من  مكوناته،  من  جوهريًا  مكّونًا  »التخيل«  يعّد 

جهة اأخرى.
ثم هناك ارتباط ثالث: بن بعدين متازمن 
جماعي  بعد  امجال؛  وا�صع  غ�صب  كل  ر�صد  ي 
)اأو  اميدان  ي  م�صهود  غ�صب  كل  على  َمعلم  هو 
امدينة  ي  اأو  له،  امتدادًا  مثل  التي  ال�صوارع  ي 
امنظور  يحكمه  فردي  وبعد  به(،  حيط  التي 
اميدان  م�صهد  ر�صد  خاله  يتم  الذي  الروائي 
تنّوع  اأو  ات�صع  مهما  وهو منظور خا�س  الغا�صب، 

مرتهن براوي هذا ام�صهد، وبال�صخ�صية، واأحيانًا 
جربة  ي  ت�صارك  التي  الروائية  بال�صخ�صيات 
هذه  على  �صاهدًا  تلوح  اأو  والحتجاج،  الغ�صب 

التجربة، اأو مثيًا للتاأمل فيها وحولها.
•••

اأي�صًا  مكن  الرتباطات،  هذه  من  قريبًا 
التوقف ب�صرعة عند بع�س اإ�صارات تتعلق بالعنا�صر 
التكوينية التي ينه�س عليها، فيما ينه�س، م�صهد 
بـ  اأوًل  العنا�صر  هذه  وتقرن  الغا�صب.  اميدان 
�صا�صية ي م�صهد  »اميدان«: الذي يعّد ال�صاحة الأ
ثانيًا  العنا�صر  هذه  وتقرن  اجماعي.  الغ�صب 
يظل  اميدان  اإن  اإذ  »اميدان/امدينة«؛  مّت�صل 
دائمًا عامة على امدينة؛ نواة من نواها ومركزًا 
من مراكزها، اإن م يكن نواتها الرئي�صية ومركزها 
�صا�صي، كما يظل اميدان موطنًا لتج�صيد وعي  الأ
تكّون ي امدينة، وتغّذى معانيها، وقاد فيما قاد 
اإى جربة الغ�صب اجماعي بها. ثم تقرن هذه 
العنا�صر ثالثًا واأخرًا مت�صل »الغ�صب/اميدان/

امدينة« الذي يعد بوؤرة للتناول ي م�صاهد اميادين 
الروائية الغا�صبة. 

اأوًل: اميدان
اميدان )اأيًا كانت ت�صمياته عر التاريخ اممتد 
يعتر  كان  واحديثة(  والو�صيطة  القدمة  للمدن 
التي  القدم،  اجغراي  بالتعبر  امدينة«  »�صرة 
مثلت، من الناحية الوظيفية، مكانًا مهيئًا لجتماع 
النا�س جمعهم مار�صات عدة،  ح�صد كبر من 
اأفكارهم  فيها  وتن�صهر  وتتفاعل  تتاقى  وبوتقة 

واآراوؤهم، ما ي�صهم ي ت�صكيل وعيهم اجمعي.
غريقية، والـ  جورا« Agora ي امدينة الإ »الأ
»فوَرم« Forum ي امدينة الرومانية، و»ال�صاحة« 
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ي  »الدوار«  اأو  و»اميدان«  �صامية،  الإ امدينة  ي 
اأو  امدينة  لقلب  ت�صميات  كلها  احديثة،  امدينة 
 kGõcôe ,á«MÉf øe ,äòîJG »àdG 3لنواتها امركزية
اأو  الدينية  اموؤ�ص�صة  اأو  ال�صيا�صية  ال�صلطة  لتمثيل 
اأخرى،  ناحية  من  اتخذت،  كما  معًا،  لتمثيلهما 
الذين  النا�س«  »عموم  اأو  ال�صعب  لتمثيل  مو�صعًا 
كان مركز امدينة هذا موقعًا اأ�صا�صيًا لجتماعهم، 
قامة بع�س احتفالتهم، وللتعبر ب�صكل اأو باآخر  ولإ

عن اآرائهم، واأحيانًا عن احتجاجهم وغ�صبهم.
ثانياً: اميدان/امدينة

التي  اأو  للميدان،  كر  الأ المتداد  وامدينة، 
دائمًا  ارتبطت  فيها،  اأو  لها  مركزًا  اميدان  يعّد 
ت�صكيل  كر ي  الأ الدور  لها  كان  اأ�صا�صية،  معاٍن 
خ�صو�صية عام امدينة وبلورة وعي �صاكنيها. من 
اإى ما يت�صل  �صارة فح�صب  الإ بن امعاي مكن 
اأو  مبا�صرًا  ات�صاًل  الغا�صبة«،  »اميادين  بتجربة 
غر مبا�صر؛ اأي ات�صاًل يت�صاوق وهذه امعاي، اأو 
يختلف معها، ويعد اختبارًا لها اأو حاورة معها: 
الطبقي،  والتفاوت  والتحرر،  والتعدد،  الفردية، 
والحتفاء  والغراب،  اح�صري،  بهام  والإ

بالثقافة الب�صرية.
امدينة  منحت  »الفردية«،  م�صتوى  على 
اأحّلت  بعدما  »النحن«4،  بدل  نا«  »الأ ن�صان  الإ
ي  »الع�صو  حل   citizen »امواطن«  امدينة 
امدينة  على  ال�صابقة  امجتمعات  ي  الع�صرة« 
تاريخيًا اأو امحيطة بها جغرافيًا، واأ�صبح »اإن�صان 
باأ�صلوب فردي5,  امدينة« يعر عن جاربه دائمًا 
وقبل ذلك ي�صلك �صلوكًا فرديًا كاأنه »جبهة واحدة 
كان  »التعدد«،  م�صتوى  وعلى  عداه«6.  من  جابه 

جان�صًا  متجان�صن  غر  دائمًا،  امدن،  �صكان 
والطبقي  والديني  العرقي  ام�صتوى  على  مطلقًا 
والثقاي7. وعلى م�صتوى »التحرر«، اأ�صبح الفرد، 
ما  م�صّلمًا  اختياراته  ي  حرًا  امدينة،  عام  ي 
بعيد  حد  اإى  متحررًا  تبعات،  من  عليها  يرتب 
ظلت  وقد  ماة.  مفرو�صة  اختيارات  كل  من 
النظرة للمدينة، بوجه عام، تراها مرتعًا للرف، 
والنعمة، والتاأنق، والتحرر، وهي مفردات يقرنها 
»غاية  هي  التي  »اح�صارة«  معنى  خلدون  ابن 
الطبقي«  »التفاوت  م�صتوى  وعلى  العمران«8. 
التي  �صباب  الأ التفاوت نف�صه جزءًا من  كان هذا 
اأدت اإى »عملية التح�صر والتمدن«9، وكان ن�صوء 
»مركز  نتائج  من  نتيجة  تاريخيًا،  امدن،  اأغلب 
واحاجات«10.  واملذات،  امال،  وراأ�س  ال�صكان، 
جتمع  قام  اح�صري«  بهام  »الإ م�صتوى  وعلى 
تفكيك  وعلى  الرابط،  عدم  على  امدينة 
امدينية،  غر  امجتمعات  ي  اجماعية  وا�صر  الأ
�صاكنن  ي�صتوعب  وا�صع  مكاي  باإطار  واقرن 
اأماكن  من  اأتوا  متعارفن  غر  اأو  متقاربن  غر 
�صادت  »الغراب«  م�صتوى  وعلى  متباعدة.  �صتى 
غالبًا،  متعار�صة  نظر  وجهات  امدينة  جتمع 
ونقي�صه  ال�صيء  يرى  امدينة  اإن�صان  معها  اأ�صبح 
بالتحرر  اإح�صا�صه  من  الرغم  على  ويعاي  معًا، 
كونه  ي�صتوعب  اأن  عليه  وبات  الغراب،  وطاأة 
اإن�صانًا واحدًا ي عام مت�صع ومتزاحم ومت�صابك، 
»بتمثيل  القيام  امفردة،  الذات  وهو  يحاول،  واأن 
و�صع غر القابل للتمثيل«11.  مو�صعي لذلك الكل الأ
وعلى م�صتوى الحتفاء بالثقافة الب�صرية، منحت 
ذن«12، وظهرت ي  امدينة �صاكنها »عينًا بدل الأ
القدم، قواعد خا�صة  تاريخها  عام امدن، منذ 
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بالتمثيل الرمزي للمجتمع امتعدد وامتنوع، تعتمد 
لوان  والأ زياء  الأ اختاف  قوامها  ب�صرية  »لغة« 
يجعل  ما  و»ام�صاهد«،  »امواكب«  اأ�صكال  وتباين 
اأو  حددة  دللًة  وم�صهد  وموكب  ولون  زي  لكل 
معنى متفقًا عليه بعينه، ثم بلغت هيمنة ال�صورة 
الب�صرية ي امدن احديثة حدًا بات يفن النا�س 
عن اللغة13، بل ويثر ت�صاوؤًل عن »جدوى الل�صان« 
العاقات  �صبكة  ت�صوده  اأ�صبحت  جتمع  ي 

الب�صرية14. 
حققها  درجة  ي  ن�صبية  امعاي  هذه  ظلت 
خال�صة  مدن  ي  ح�صورها  مدى  وي  وتبلورها، 
التكوين، واأخرى قامت على امزاوجة بن تكوين 
اأو  اأخرى قبل مدينية  وتكوينات  امتعارف  امدينة 
التي مثل خلفية  �صبه مدينية )وامدن ام�صرية، 
الروائية  ام�صاهد  اأغلب  ي  الغا�صبة  للميادين 
هنا، مكن اأن تكون موذجًا من ماذج امدن غر 
خال�صة التكوين، وهي بهذا تت�صابه مع كثر من 
العام  ي�صمى  ما  مدن  من  وكثر  العربية  امدن 
امعاي،  هذه  ح�صور  اأن  امهم  لكن  الثالث(15. 
حتى لو كان جزئيًا اأو ن�صبيًا، مكن اأن ي�صر اإى 
واأ�صبح  ما(،  )بدرجة  ت�صّكل  قد  مديني«  »وعي 
)اإى  امتحرر  الفرد،  حياة  يحيا  خاله  ن�صان  الإ
حد ما(، الذي يواجه م�صوؤولية اختياراته، ويوؤمن 
اآخرين  مع  يتعاي�س  يجعله  الذي  التعدد  بقيمة 
التفاوت  حدة  اأحيانًا  ويعاي  عنه،  »ختلفن« 
وطاأة  يكابد  اأو  بع�صهم،  وبن  بينهم  الذي مايز 
اأو  اأ�صكال الغراب عن عامه  اأو يدافع  الت�صلط، 
عن نف�صه. ومثل هذا الوعي، الذي قد يتحقق عند 
واأن  اآخرين،  ي�صمل كثرين  اأن  فرد واحد، مكن 
يقودهم، تاأ�صي�صًا على بع�س مفردات هذا الوعي 

ومردًا على بع�صها، اإى نوع من الغ�صب امعلن، 
قلب  اميدان،  �صاحته  كبر،  جماعي  م�صهد  ي 

.»°SÉ°S C’G Égõcôe hCG áæjóŸG

ثالثاً: اميدان/امدينة/الغ�شب

فيه  ي�صارك  الذي  اجماعي،  والغ�صب 
نوع  من  ل�صيغة  مثيل  اميدان،  ي  امدينة  �صكان 
الفرد/اح�صد.  عاقة  م�صتوى  على  ا�صتثنائي، 
غّذت امدينة، طوال تاريخها كله، قيمة ام�صوؤولية 
لكن  لحظنا.  كما  الفردي،  وال�صلوك  الفردية 
ي  النا�س  يجمع  �صامل،  غ�صب  اميدان  غ�صب 
ويربطهم  واحد  وعي  دائرة  داخل  بعينه  زمن 
اأهداف موحدة  على  اأحيانًا  ويقوم  واحدة،  بروح 
اأو �صبه موحدة. ي هذه الوحدة اجديدة يتخطى 
فراد كونهم اأفرادًا، اأو يجاوزون ما�صهم العابر  الأ
»كحبات حم�س ي اإناء حم�س« - بتعبر �صارتر- 
ي  واأي�صًا،  اأبدًا.  تتفاعل  ل  ولكنها  معًا،  تتجاور 
هذه الوحدة الوثيقة، اجديدة، ينبثق روح توؤججه 
نران الغ�صب، لي�صوغ ذاتًا جمعية تتحرك كاأنها 
فرد واحد، وتدافع رما حتى اموت اأو ال�صت�صهاد 

وطاأة خانقة مطبقة.
•••

اأو  والقرانات،  امفردات  هذه  مثلت  كيف 
معظمها اأو بع�صها، ي الرواية ام�صرية؟

كنوع  م�صاهد  بع�س  عند  هنا  التوقف  مكن 
من التمثيل فح�صب، ميادين غا�صبة قامت باأدوار 
الروايات لكل من: جيب  مهمة ي جموعة من 
اخراط،  واإدوار  رزق،  الفتاح  وعبد  حفوظ، 
كتبت هذه  وقد  وبهاء طاهر.  اأ�صان،  واإبراهيم 
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متعددة،  زمنية  فرات  ي  و�صدرت  الروايات 
وانطلقت بالطبع من توجهات فنية متباينة.

ميادين جيب حفوظ
 تطل علينا ميادين غا�صبة كثرة ي عدد من 
الغا�صب«  »اميدان  يلوح  حفوظ.  جيب  روايات 
�صاحة لنفجار جماعي، ا�صتثنائي، تنقلب خاله 
تتباين  الروايات  هذه  وي  امعتاد.  العام  مامح 
بن  اجماعي،  النفجار  هذا  �صياغة  كيفية 
من  حددة،  »مرجعية«  حقائق  اإى  ال�صتناد 
جهة، واعتماد �صيغة فنية تخيلية، تتعاى على كل 

مرجع، من جهة اأخرى.
»اميدان«  مفردة  الروايات،  هذه  ي  تردد، 
ي �صياق التعبر عن وقت خروج جماعي، ت�صاهد 
خاله ال�صخ�صية امفردة اح�صد، اأو تندمج فيه، 
مثيات  خاله  ومن  به  تواجه  اأو  تواجهه،  اأو 
لقوة ما، مت�صلطة، ظلت، فيما قبل جربة اميدان 

الغا�صب، ترزح طويًا بثقلها على اجميع. 
جميعًا،  احالت  تلك  ي  اميدان،  يخلو  ل 
اإ�صارة اإى تا�صي  من فعل »خروج« وا�صح، ومن 
لل�صخ�صية  الداخلي  العام  بن  القائمة  ام�صافة 
والعام اخارجي امحيط بها. وخال هذا تت�صم 
يجعلها  ما  اميدان،  ي  واجماعة،  الفرد  عاقة 
تتخطى حدود التما�س اأو التجاور، اإى الن�صهار 
الفرد  واخارج،  الداخل  ان�صهار  والتحول؛ 

واجماعة، وحول م�صرهما معًا. 
يعد  باختزال  مثًا،  حارتنا16،  حكايات   ‘
»تخرق  الرواية،  هذه  �صرد  على  مهيمنة  تقنية 
اإليها  فين�صم  القا�صي  بيت  ميدان  مظاهرة 
ي  بر�صا�صة  ي�صاب  بتلقائية.  )الطفل(  �صلومة 
�صلومة  وبغياب  )�س35(.  قتيًا«  وي�صقط  راأ�صه 

ثم،  امجموع.  ي  الفرد  احري،  بامعنى  يذوب، 
الطفل  يتحول  �صوف  امجموع،  هذا  وعي  داخل 
»بطل«،  اإى  ميزة  كل  عن  عاطًا  كان  الذي 
ويتحول اأبوه الفقر الذي م يكن ياأبه به اأحد من 
ي�صار  نف�صه  وبالختزال  ال�صهيد«.  »والد  اإى  قبل 
رواية  اميدان« ي  بها  اأخرى »موج  اإى مظاهرة 

 .(16¢U) 17حديث ال�شباح وام�شاء
اأخرى  غا�صبة  ميادين  اإى  اإ�صارات  هناك 
كر  الأ اح�صور  لكن  حفوظ،  روايات  بع�س  ي 
متحقق  امظاهرة،  وقت  الغ�صب،  ميدان  لتجربة 
وجه  على  الق�شرين  بن   ‘  hCG الثلثية,   ‘
18ójóëàdG، وهو ح�صور مقرن بوقائع مرجعية، 
�صارات  الإ حيث  وحددة،  م�صماة  وزمنًا،  مكانًا 
القاهرة  مدينة  ميادين  بع�س  اإى  وا�صحة 

و�صوارعها، واإى جانب من اأحداث ثورة 1919.
الراوي  �صرد  يتحرك  الرواية  هذه  ي   
يرى  الثائر؛  الطالب  »فهمي«،  �صخ�صية  موازاة 
امظاهرات بعينيه وير�صدها م�صاعره امتاأججة. 
يتوقف الراوي، ي ف�صول عدة، عند تنامي هذه 
»اأيام  عند  متوقفًا  نطاقها،  وات�صاع  امظاهرات، 
وخال  غ�صب«(؛  »يوميات  يقدم  )كاأنه  بعينها« 
فهمي  ان�صمام  تفا�صيل  ن�صهد  الر�صد  هذا 
امهند�صخانة  طاب  والتحاق  امظاهرات،  اإى 
والزراعة والطب والتجارة بها، وتوجه بع�س هذه 
وان�صمام  ال�صيدة زينب«  اإى »ميدان  امظاهرات 
عبارات  تطل  الر�صد  هذا  وي  اإليها.  هاي  الأ
بلدًا  م�صر  »بعثت  فهمي:  بروؤية  ام�صبعة  الراوي 
بغ�صب  اميادين  ي  الحت�صاد  اإى  يبكر  جديدًا 
وكل  الت�صديد،  وهذا  )�س506).  كتمانه«  طال 
عندنا.  من  الروائية،  الن�صو�س  ي  الت�صديدات 
تت�صاعد  ولكن  امظاهرات،  قتلى ي هذه  ي�صقط 
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�صرابات التي جعلت »قلب الباد يخفق  وترة الإ
اأحمد عبد  ال�صيد  ويقول  ثائرًا« )�س508(.  حيًا 
اخوف  عهد  »م�صى  احمزاوي:  جميل  اجواد 
امظاهرات  ترى  األ  رجعة،  غر  اإى  والدماء 
لها  يتعر�صوا  اأن  دون  الإجليز  اأعن  حت  مر 
ب�صوء؟« )�س567( )و�صوف يخيب ام�صهد التاي 
نبوءة  تلوح  بعبارة  مه،  لأ فهمي  ويوؤكد  ت�صوره(، 
ل�صت�صهاد  تزغرد  حقًا  الوطنية  م  »الأ ونذيرًا: 

ابنها« )�س569).
خر، الذي ي�صبق ا�صت�صهاد  لكن ي ام�صهد الأ
الغا�صب  اميدان  تفا�صيل  بعينيه  �صرى  فهمي، 
رم�صي�س  امحطة،  )ميدان  اميدان  »امتاأ  كلها: 
اإليه )...(  ت ال�صوارع امف�صية  فيما بعد(. امتاأ
عمال...  طلبة...  عمائم،  طرابي�س،  األف،  مئة 
ل  الق�صاة...  والق�صاو�صة،  ال�صيوخ  موظفون... 
 ºK )�س573),  م�صر«  هذه  ال�صم�س...  يبالون 
ن�صهد معه: »حرك اموكب العظيم )نحو ميدان 
عابدين( فتدفقت موجاته تباعًا مرددة هتافات 
رجًا  بل  واحدة،  مظاهرة  م�صر  بدت  الوطنية، 
اأن  اإى  )�س573(،  واحدًا«  هتافًا  بل  واحدًا، 
حظة  ي  احا�صدة،  باألوفها  امظاهرة  تتحول 
على  وطماأنينة  »قوة  اإى  فهمي،  ي�صعر  فيما  ما، 
طماأنينة«، و»قوة متما�صكة ل ينفذ منها الر�صا�س« 
(U¢574(. ولكن، ورغم الت�صريح الر�صمي بهذه 
من  تبدو منجاة  يجعلها  ال�صلمية، ما  امظاهرة 
U) ¢ù«dƒÑdG ™ªb¢572(، ف�صوف ينفذ الر�صا�س 
من  طلقة  نف�صه  فهمي  ت�صيب  و�صوف  منها، 
طلقات هذا الر�صا�س، فيدخل ي معارج موته/
اأخرة: »ال�صماء منب�صطة  ا�صت�صهاده، لرى روؤية 
 ƒgh ,(575عالية )...( يقطر منها ال�صام« )�س

�صام داخلي، روحي، مفارق ما موج به ال�صوارع 
واميادين الغا�صبة.

اميدان  يناأى  محفوظ  اأخرى  روايات  ي 
التاريخية  بالوقائع  الرتباط  عن  الغا�صب 
حدد  غر  عام  ي  ماثًا  ويلوح  امرجعية، 
التناول  وهذا  وامكاي،  الزمني  ام�صتوين  على 
األف ليلة وليلة وملحمة  لياي  وا�صح ي روايتي 

احرافي�س، بوجه خا�س.
مكتمل  م�صهد  وليلة19،  ليلة  األف  لياي   ‘
وام�صاكن  الفقراء  »خرج  حيث  غا�صبة،  ميادين 
اندفعوا  تدبر.  با  اميادين  اإى  اأكواخهم  من 
ل  جمع  وي  الدفينة.  القلقة  م�صاعرهم  وراء 
مثيل له، وجدوا اأنف�صهم ج�صمًا عماقًا ل حدود 
له يجاأر بالحتجاج واخوف من ام�صتقبل )...( 
تبودلت اأّنات ال�صكوى ي هيئة هم�صات مبحوحة، 
تاطمت  ثم  بامرارة،  واحتدمت  غلظت  ثم 
امتج�صدة امخلوقة  القوة  وب�صبب من  كال�صخور. 
من عدم، تاأّجج الغ�صب، �صعروا باأّنهم �صد منيع 
بتكتلهم واأنهم طوفان اإذا اندفع )...( واندفعت 
جبل  قمة  فوق  من  ين�صب  �صيل  كاأّنها  اجموع 
تبعث ي اجو هديرًا« )�س465(. ي هذا ام�صهد 
ما  اإى  ويتحولون  و»ام�صاكن«  »الفقراء«  يحت�صد 
بغ�صبة  تتحرك  هائلة،  جمعية  �صخ�صية  ي�صبه 
»اميادين«  تختزل  كما  واحد،  باإح�صا�س  مدفوعة 
واحد.  مكان  ح�س  ي  ام�صماة،  غر  امتعددة، 
امتعارف  اماألوف  العام  ي  الغ�صب  يك�صف  هنا 
على  معلمًا  »التحول«  وي�صر  جديدة،  مامح 
الوقائع كلها؛ ويكون »التجمع« الذي »ل مثيل له« 
)اأي م يكن هناك، من قبل، ح�صد اآخر ي�صبهه(؛ 
الفقر،  ويعانون  عانوا  الذين  اأولئك  يرا�س  اإذ 
منف�صلن،  اآحادًا  واحا�صر،  اما�صي  اأزمنة  ي 
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حدود  ل  »عماق  واحد  ج�صد  مثابة  في�صبحون 
الذين ظلوا م�صت�صعفن  له«، كما يكت�صب هوؤلء، 
متج�صدة  »قوة  معهودة؛  غر  قوة  طويل،  لزمن 
خلوقة من عدم« يوؤججها الغ�صب ويعيد ت�صكيلها 
»اجموع«  التحول؛ في�صر  اأفعال  فعل من  خال 

مرة »�صدًا منيعًا« ومرة »�صيًا« ومرة »طوفانًا«.
ي تناول اميادين الغا�صبة، ي هذه الرواية، 
كجزء  اإليه،  اإ�صارة  كل  وتختفي  »امرجع«  يتوارى 
اأجواء  وليلة  ليلة  األف  من  ي�صتدعي  عام  من 
»احكاية« التي تناأى عن التعن التاريخي، والتي 
تنتمي اإى ما ي�صبه »اأمثولة« اأبدية، ت�صلح لتج�صيد 
كل  ي  فورانه،  وقانون  اجماعي  الغ�صب  معنى 
زمن وي كل مكان؛ ففي كل زمن وكل مكان، حيث 
يكون فقر وم�صكنة واإح�صا�س دفن بالقلق والظلم 
وامرارة، وحيث تنبثق عوامل تك�صر حاجز اخوف 
من »�صلطة« ما، مكن لهذا الغ�صب اجماعي اأن 
يندلع. ومثل هذا امعنى يجعل هذا الغ�صب، عر 
اأو  الن�س، م�صرعًا على م�صتقبل ما،  �صياغته ي 
زمنة جميعًا. كاأنه زمن حتمل مكن، جتاز لاأ
الغا�صب  اميدان  تناول  ي  امنحى  هذا  مثل 
باأمثولة  نف�صه  وبالحتفاء  اأكر،  بتف�صيل  قائم، 
ملحمة  رواية  نهاية  ي  التعبر  �صح  اإن  الغ�صب 
ماأمولة،  ثورة  معام  تكتمل  حيث  احرافي�س20، 
كلها  ماكن  الأ وتبدو  الزمن،  خارج  ماثلة  تلوح 
خامة  مثابة  النهاية  وهذه  لها،  »ميدانًا« 
حكايات/دورات ل تنتهي ي الرواية اإل لتبداأ من 
على  تتواى  طويًا  تاريخًا  تختزل  وكلها  جديد، 
�صفحاته، ومر بدوراته، اأجيال متنا�صلة متتالية.

بالرواية  خرة  الأ الدورة/احكاية  نهاية   ي 

ول ي الدورة/ خر »عا�صوَر« الأ ي�صتعيد »عا�صوُر« الأ
يجاوزها.  ثم  جربته  وي�صتكمل  وى،  الأ احكاية 
معها،  يختفي  ثورة  ن�صهد  النهاية  هذه  وخال 
القائد  وبن  والكل،  الواحد  بن  مييز  كل  وبها، 
يلتقي عا�صور  وامتبوعن، وبن احقيقة واحلم. 
وبهذا  الّدرا�صة«،  »�صوق  ي  احرافي�س  خر  الأ
كله« )�س913).  كيانه  النار ي  »ا�صتعلت  اللقاء 
حياء«،  يوؤكد لهم اأنه ي هذا العام، »ل يحيا اإل الأ
واإما  فح�صب،  الرغيف  لي�س  ينق�صهم  ما  واأن 
واإذ  )�س914(.  باأنف�صهم  والثقة  القوة  اأي�صًا 
بهذه  الفرد/اجماعة  �صعور  ويكتمل  يت�صاعد 
القوة وتلك الثقة، تتحقق مواجهة �صخو�س ظلوا، 
بدا  لظلم  �صاخ�صًة  مثياٍت  طويلة،  لفرات 
وجوه  ي  وا�صتمراره.  ات�صاله  من  ب�صبب  اأبديًا 
نهاية«  من  للظلم  بد  »ل  عا�صور:  �صيجهر  هوؤلء 
(U¢916(. واأخرًا، �صوف يتدفق احرافي�س »من 
زقة، �صائحن ملوحن ما �صادفته  اخرابات والأ
اأمام  ويتهاوى  ليت�صاقط  )�س917(،  اأيديهم« 
ولي�صقط  واجدد،  القدامى  امت�صلطون  زحفهم 
الغ�صبة  تلك  كانت  ذاته.  الت�صلط  معنى  ويهوي 
ت�صبق  م  »معركة  الراوي،  بعبارات  اجماعية، 
مثيل من حيث كرة من ا�صرك فيها. فاحرافي�س 
كرية وا�صتولت  اأكرية �صاحقة. وفجاأة جمعت الأ
رجفة  والدور  البيوت  فاندفعت ي  النبابيت  على 
�صياء.  مزلزلة. مزق اخيط الذي كان ينتظم الأ
هذه  غمار  ومن  مكنًا«.  �صيء  كل  واأ�صبح 
الفو�صى، ومن قلب �صظاياها، �صوف تبزغ مامح 
ت�صتقر  �صوف  ثم  قادم،  اآخر  زمن  اإى  تومئ 
فيه  جديد؛  مكن  لعام  اأخرى  ق�صمات  وتت�صكل 
»لن يقع اأحد حت رحمة اأحد«، وفيه يكون »العدل 
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خر دواء« )�س917(، وفيه تت�صاوى قيمة العمل 
وقيمة القوة، وفيه ي�صبح اجموع الذين م يكن 
ياأبه بهم اأحد »قوة ل تقهر«، واأخرًا فيه يطمئن 
اجازع ما يبثه له قلبه عن م�صتقبل مهّياأ مّهد، 
طفال  مفتوح لكل من »يخو�صون احياة براءة الأ

وطموح امائكة« )�س919).
عام  اإى  ترنو  التي  الغا�صبة،  الثورة  هذه 
خارج العام، وم�صك اأي�صًا باأطرافه وتدرك �صبل 
حقيقه، ل تت�صل هنا بزمن تاريخي حدد، واإما 
مثولة التي  مكن اأن تندرج، هي اأي�صًا، ي اإهاب الأ
مرجى  زمن  على  �صارة  هي  تاريخ.  لكل  ت�صلح 
اأزمنة احرافي�س جميعًا، التي كانت وظلت  يتوج 
دائمًا اأزمنة جور وعدوان، ما كانوا وما ظلوا هم 
ح�س »حرافي�س« مظلومن معتدى عليهم. ومن 
خرة، اماأمولة، جعلها  هنا، ف�صيغة هذه الثورة الأ
فح�صب،  قائمن  وجور  ت�صلط  لكل  حدًا  ت�صع  ل 
اأفقًا على خا�س نهائي، وعلى  اأي�صًا تفتح  واإما 
�صيء،  كل  فيها  ويوؤول  �صيء،  كل  فيها  يبداأ  حياة 
ولعل  وطموح جماعين مطلقن.  براءة  واإى  من 
هذه الثورة، بهذه ال�صيغة، ي عمل يعد من اأثمن 
ما كتب جيب حفوظ، اإن م يكن اأثمن ما كتب، 
خرى ي اأعماله التي ظل  مّثل بلورة للتناولت الأ
فيها الغ�صب اجماعي، امقرون ماب�صات واقع 
�صكون،  اإى  الغ�صب  هذا  يوؤوب  بعدما  يتغر،  م 

ح�س حلم مراود فح�صب.

حديقة زهران - عبد الفتاح رزق

زهران21  حديقة  رزق  الفتاح  عبد  رواية  ي 
اندلعت  مظاهرات  ي  الغ�صب  معام  د  ر�صْ

خال  م�صر  احاكمة  وال�صلطة  الإجليز  �صد 
ربعينيات من القرن اما�صي، وهو ر�صد مو�صول  الأ
ب�صخ�صيات الرواية التي ي�صارك بع�صها ي هذه 
يت�صّبع هذا  اأو يحكي عنها، ومن هنا  امظاهرات 
وقبل  ال�صخ�صيات،  هذه  نظر  بوجهات  الر�صد 

ذلك يحَمل بتجاربها.
ال�صخ�صيات  من  )واحد  »ح�صن«  يقول 
امحورية ي الرواية(، بكلماته العامية: »امظاهرة 
 21 اجاء  �صهداء  على  حداد  كانت   )...(
 ¢SQÉe 4 فراير... كان تاريخ اليوم ده بال�صبط 
على  امطر  زي  الر�صا�س  نزل   )...(  ..1946

واأجانب...  اإجليز  ع�صاكر  كانوا  امتظاهرين... 
خر م�صت امظاهرة  والنا�س هجمت )...( وي الآ
�صكندرية وهناك كانت  حد ميدان �صعد زغلول بالإ
اموؤّيدة  العبارات،  هذه  وي  )�س23(.  امجزرة« 
اإى  وا�صحة  اإ�صارة  يقدم  ما  الدقيقة،  بالتواريخ 
فعل الغ�صب اجماعي مثًا ي طرفيه: اميدان، 
من  وامظاهرة،  ناحية،  من  زغلول  �صعد  ميدان 
كر لهذا الغ�صب يت�صل  ناحية اأخرى، وامجال الأ

�صكندرية ولي�س القاهرة. مدينة الإ
اأخرى  حورية  )�صخ�صية  »بكر«  ويقول 
الفرد  بن  ام�صافة  اختفاء  موؤكدًا  الرواية(،  ي 
يواجه  الذي  الغا�صب  اح�صد  ي  وامجموع، 
اأ�صوف مظاهرة كبرة، ما�صية  قامعيه: »ما كنت 
كنت  ال�صتعمار  ب�صقوط  وبتهتف  ال�صارع  ي 
بان�صم للما�صين )...( وما كان البولي�س بي�صرب 
اهتم  ماكنت  معاهم...  وي�صربني  امتظاهرين 
لوحدي...  م�س  اإي  باح�ّس  كنت  اأموت...  اإي 
قبل  ما�صفتهم�س  نا�س  معايا...  كتر  نا�س  فيه 
اإى  كلنا  بنتحّول  واحدة  حظة  ي  لكن  كده... 
ثاير..  واحد  اآدم  لبني  ومكن  واحدة...  حاجة 
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قدامه..  تقف  تقدر  حاجة  مافي�س  غ�صبان.. 
غ�صبه«  تواجه  تقدر  ر�س  الأ على  قوة  ومافي�س 
مثيًا  تقدم  هذه  بكر  وعبارات   .)102¢U)
لفعل الغ�صب القادر على اأن يجعل الفرد يتخطى 
عزلته »كنت باح�ّس اإي م�س لوحدي..«، والقادر 
اأي�صًا على اأن يعقد اأوا�صر للتعارف والتقارب بن 
اأفراد جماعة م يكن هناك اأي تعارف اأو تقارب 
بن اآحادها من قبل »فيه نا�س كتر معايا.. نا�س 
اأن  اأخرًا على  القادر  ثم  ما�صفتهم�س قبل كده«، 
�صخ�صية جمعية  اجماعة ي  اأفراد هذه  ي�صهر 
كلنا  بنتحّول  واحدة  حظة  »ي  غا�صبة  واحدة 
اإى حاجة واحدة.. ومكن لبني اآدم واحد ثاير.. 
غ�صبان..«. جربة الغ�صب اجماعي، هنا، بهذه 
ال�صياغة التي تذيب الفرد ي امجموع، وامجموع 
للفردية  نزوع  كل  اجميع  عن  وتنفي  الفرد،  ي 
وكل اأثر لاغراب، تقوم اأي�صًا بزحزحة اميدان 
لفة  عن موقعه الفرا�صي الذي يتو�صط موقع الأ
وموقع نقي�صها؛ اإذ تنقل هذا اميدان فتجعل منه 

»بيتًا«، ي�صعر بالتقارب كل من فيه.
متاأخر  مو�صع  ي  الراوي،  ي�صر  و�صوف 
فيها  تت�صاعد  مظاهرات  اإى  الرواية،  من 
مدينة  اأخرى  وميادين  �صوارع  ي  الغ�صب  حدة 
�صكندرية، تك�صر كل حواجز اخوف، وتت�صدى  الإ
الراوي،  بعبارة  �صافر«  البولي�س »ي حد  لرجال 
الب�صيطة  باأ�صلحتها  بالنار«  »ال�صرب  تواجه  ثم 
امتاحة )التي يثبت التاريخ اأنها اأ�صلحة خالدة!(: 
)�صفوف  ال�صفوف  تراجع  »م  احجارة:  قطع 
الر�صا�س، و)بداأت(  اأ�صوات  امتظاهرين( رغم 
اجنود«  روؤو�س  فوق  تنهال  احجارة  قطع 

.(129¢U)

إدوار اخراط رامة والتنن - ا

»تبعيدي«  �صرد  والتنن22  رامة   ájGhQ  ‘
العام  بن  قائمة  م�صافة  على  ينه�س  الطابع، 
الداخلي لل�صخ�صية والعام اخارجي من حولها، 
قدم/ غ�صب  من  متوالية  م�صاهد  عند  يتوقف 
جديد، ويتحرك عر اأزمنة عدة تتداخل وتنداح 
ي عام هذه الرواية، وي�صوغ ي النهاية ما ي�صبه 
فرات  بن  ي�صل  الذي  زي«  الأ »الغ�صب  جربة 
قدامى  »فراعنة«  �صد  م�صر،  تاريخ  ي  ختلفة 

وجدد.
تاأمات  من  تنطلق  التي  ام�صاهد  هذه  ي 
الرواية(،  ي  �صا�صية  الأ )ال�صخ�صية  »ميخائيل« 
حولت  وقد  الدفن  الغ�صب  مامح  ونرى  ن�صمع 
اإى رد فعل جماعي معلن م�صهود، مواجه بعنف 
م�صهود اأي�صًا: »�صجيج امدينة )ي ما حول يومي 
ôjÉæj 18h 17 1977( يتدفق دفعة واحدة ختلط 

وعندما   )...( يقاعات  والإ والطبقات  النرات 
�صغرة  �صيارة  داخل  و»رامة«،  )ميخائيل  و�صا 
�صعاف  �صعاف )ميدان الإ تقودها( اإى ما قبيل الإ
واأقبلت  فجاأة،  ال�صجة  حجم  ازداد  بالقاهرة( 
ال�صبية  من  جموعة   )...( نحوهما  جري 
)...( تتواثب بن ال�صيارات امتا�صقة الزاحفة«، 
من  حادة  »فرقعات  معهما:  ون�صمع  ي�صمعان،  ثم 
بعد  )...( مظاهرة  رجال  و�صرخات  بعيد،  غر 
�صعاف... ارجع.. ارجعي يا مدام.. مظاهرة..  الإ
الع�صاكر بت�صرب بالر�صا�س )...( ارتطام زجاج 
امعام«  وا�صحة  غر  وهتافات  ويتطاير  ينفجر 

.(116¢U)

رغم انطاق �صرد الرواية من م�صافة قائمة 
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اخارجي،  وام�صهد  الداخلي  ميخائيل  عام  بن 
الليلي هنا، من حوله، فاإن هذه ام�صافة تو�صع ي 
الرواية اأحيانًا مو�صع الت�صاوؤل، اأو مو�صع الرغبة 
احائط  ي  جرح  اأي�صًا  »النافذة  التجاوز:  ي 
�صم، ل يندمل. ومن وراء اجراح ت�صرب دماء  الأ
ي  منفّي  )ميخائيل(  هو  بينما  وتتقلب،  امدينة 
توقًا للخروج من  الداخل« )�س117(؛ وكاأن هنا 
الغا�صبة،  امدينة  اإى  والنتماء  الداخلي،  امنفى 

التي »ت�صرب دماوؤها وتتقلب«.
من موقع ام�صاهدة والتاأمل، واأي�صًا من موقع 
التوق مدافعة القمع واخا�س منه، �صوف ياحظ 
الفتية  ج�صام  »الأ التاي  ال�صباح  ي  ميخائيل، 
طفلية  بحما�صة  ملهمة  ببع�س  بع�صها  يتا�صق 
يجمعهم  حبًا  اأنف�صهم  حول  لفوا  وقد  وبراءة، 
ويحددهم ي اندفاع التمرد امنظم امحكوم باآمال 
)�س117).  قدمة«  مبحوحة  وهتافات  غام�صة 
اأج�صاد الغا�صبن، تا�صقها وجّمعها  وي وحدة 
اإى  يرنو  ميخائيل  يجعل  ما  الواحد،  واندفاعها 
ي، واأي�صًا  ق�صمات الغ�صب القائم، ي ام�صهد الآ

ي�صتعيد �صورًا متعددة لغ�صب قدم.
ي�صهد ميخائيل امظاهرات الغا�صبة من �صفة 
اأخرى، بامعنى احري وامجازي، معًا، فهو »عر 
مياه  ارتطامات  ي�صمع  اأنه  اإليه  )...( خيل  النيل 
متاحقة  اأمواج  هدير  احب�س.  بها  طال  اأخرى 
خر )...(  بعيدة ي هداأة الليل، ياأتي من ال�صط الآ
ل ميز على البعد ما يهدر به ليل اجماهر، ما 
ينفخه الركان امكتوم من نفثات مليئة حا�صدة« 
قبو  خرى، ومن  الأ ال�صفة  (U¢118(. ومن هذه 
اأو   - الغارق  ميخائيل،  ي�صرجع  �صوف  الذاكرة، 
قل ام�صتغرق- ي جاربه وتاأماته امتعددة،  على الأ
�صورًا وم�صاهد من غ�صب جماعي �صابق، تتاحق 

فيها حوافر جنود تغو�س ي اأ�صفلت طري، و�صدور 
متظاهرين عري�صة �صاخة، و�صياحهم امتناوب 
 kÉ°†jCGh )�س119),  دمائهم  وهيجان  امرتفع 
هذه  من  ثم  مدوية.  الر�صا�س  ر�صات  اأو  زخات 
اإى  وبنا  ميخائيل  تعود  التي  وام�صاهد  ال�صور 
اإى زمنه  اأخرى  يوؤوب ميخائيل مرة  زمن غابر، 
الراهن، لي�صر اإى »غيامات الغاز ام�صيل للدموع« 
الغا�صبة  اميادين  ي  تواجه  التي  و»ال�صفوف« 
امتظاهرين »بدروعها وع�صيها وخوذاتها«،  ن  الآ
م�صتخل�صًا من ذلك كله، ما ي�صبه در�س الغ�صب 
ين، كما ي�صتخل�س  بدي على ظلم وقمع م�صتمّرّّ الأ
لفرعون  امتكرر،  امفتعل،  التاأييد  جربة  اأي�صًا 
اأبدي، كان ول يزال »فرعونًا قدمًا واحدًا متجدد 

الوجه« )�س121).

إبراهيم اأ�شلن مالك احزين - ا

تتناول رواية مالك احزين23، فيما تتناول، 
م�صاهد الغ�صب اجماعي امحتج على ال�صيا�صات 
ي  م�صر،  ي  �صعار،  الأ غاء  على  ثم  الر�صمية 
مونولوج  خال  الع�صرين،  القرن  �صبعينات  فرة 
النجار«،  »يو�صف  داخلي، متاأمل، مقرن ب�صوت 
مثل  الرواية،  ي  حورية  �صخ�صية  اأي�صًا  وهو 
فيما مثل كاتبًا يتوقف، بنوع من مراجعة الذات، 
عندما راآه وما كتبه من قبل، وما راآه وم يكتبه، 
وذلك كله خال �صرد يحتفي بالتقاط التفا�صيل 
اجانبية لل�صخ�صيات، ويهتم باللقطات الب�صرية 
امختلفة  احالت  وي�صتك�صف  بالدللت،  احافلة 
اأوقات  ي  ام�صاهد،  من  م�صهد  كل  تعري  التي 

ا�صتثنائية، ليلية غالبًا.
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عن  كثرة  مرجعية  تفا�صيل  الرواية  تر�صد 
»ميدان التحرير« زمن اعت�صام الطاب امحتجن 
فيه، والتفافهم حول القاعدة احجرية ال�صهرة 
يكتبونها  التي  الافتات  كان(:  ما  )باعتبار 
والهتافات التي ت�صتعل حناجرهم بها، واأغنيتهم 
)�س72),  بادي«  »بادي..  امتجددة:  القدمة 
كاأنه  يت�صاعد  خالد  »ن�صيد  ي  بها  يتغنون  التي 
لف،  بالآ وحركتهم،  )�س72(،  يتدفق«  الهدير 
»كاأنها الكائن اخراي الواحد« )�س72(. وخال 
هذا الر�صد، الذي يرى ي جموع الغا�صبن ذلك 
»الكائن الواحد«، ن�صهد معام اأخرى للميدان الذي 
امحتجن  وللمحت�صدين  القاهرة،  قلب  يتو�صط 
فيه وقد اندجوا بعدما كانوا منف�صلن فيما قبل 
غ�صبهم ام�صهود، وذلك كله موازاة عام يو�صف 
النجار، النازع دائمًا )تقريبًا مثله مثل »ميخائيل« 
‘ رامة والتنن( اإى التاأمل من م�صافة ما، واإن 
تت�صاءل  احزين  مالك  ي  ام�صافة  هذه  كانت 
خال تعاطف اأكر و�صوحًا ي�صعر به يو�صف جاه 

الغا�صبن ي اميدان.
اآخر  مرجعي  مكان  ي  الرواية،  تتوقف 
امظاهرات،  اآثار«  »بقايا  عند  قريب،  اآخر  وزمن 
حديثة:  قمع  باأدوات  قمعها  بعد  انف�صت  التي 
معدنية  قاعدة  لها  التي  الكرتون  اأ�صطوانات 
يلتقطها  ر�صفة،  الأ عند  تناثرت  وقد  خفيفة، 
يو�صف النجار بعد انفجارها وفراغ دخانها الكريه 
ليقراأ ما هو مكتوب عليها بدقة ت�صبه دقة التوثيق: 
اإيه  اإ�س  يو  فيديرال لبوريتوريز.  اإل100 -  »اإف 
كات  الكيت  ميدان  قرب  يلتقط،  كما   ،»1976

)اأحد اميادين ي منطقة اإمبابة(، عبوات قنابل 
امعدي.  ال�صاروخ  ي�صبه  ما  منها  اأخرى،  فارغة 

ويتوقف الراوي الذي يوازي يو�صف عند م�صاهد 
اأخرى ي هذا اميدان، فيها كان الع�صاكر يطلقون 
على امتظاهرين »البنادق والقنابل«، ويرد عليهم 
حجار )ال�صاح اخالد مرة  امتظاهرون باآلف الأ
الدخانية  القنابل  عبوات  ويلتقطون  اأخرى!(، 
»وهي ما تزال تدخن ويلقونها اإى الع�صاكر مرة 

اأخرى« )�س144).
�صياق  ي  ليتوقف،  الرواية  �صرد  ينتقل 
وال�صوارع  التحرير  ميدان  عند  الليل،  وقت  اآخر 
الحتجاج  مظاهرات  اأيام  به،  امحيطة  اجانبية 
�صعار ي يناير عام 1977؛ اإذ يرقب  على رفع الأ
يو�صف النجار ال�صباط يلقون »للع�صاكر اجال�صن 
بلفافات  بام�صمع  امغطاة  الكبرة  العربات  داخل 
وقت  يو�صف  وي�صهد  الرتقال«،  وحّبات  الطعام 
الفجر اميدان نف�صه من �صرفة عمارة تطل عليه 
(U¢75(، بعد اأن ا�صتطاع »ع�صاكر احكومة« اأن 
يف�صوا اعت�صام امعت�صمن: »�صربوهم بالع�صي 
الطويلة و�صحبوهم من اأيديهم واأرجلهم وارتفعت 
ي  بهم  واألقوا  �صفلت  الأ على  البنات  �صرخات 

العربات وان�صرفوا« )�س75). 
ي م�صهد اأخر ي الرواية، وخارج هذا امنظور 
امرتبط بيو�صف النجار وتاأماته، وامحتفي بنزوع 
ب�صري وا�صح )هو جزء من الوعي امديني، كما 
اأ�صان  اإبراهيم  كتابة  �صمات  من  و�صمة  اأ�صرنا، 
كلها(، يعود ال�صرد الروائي اإى منطقة »اإمبابة«، 
اإى احلم/ اأقرب  »روؤيا«  اآخر ي  لر�صد ح�صدًا 
اأحد  العجوز  »عمران«  بالعم  مو�صولة  النبوءة، 
فيما  موته،  قبيل  يرى  الذي  الرواية  �صخو�س 
القيامة قد قامت«، فينه�س  »كاأن  يرى اجال�س: 
كات،  الكيت  ميدان  عند  »امح�صر  �صوب  ويتجه 
اإى  ال�صماء  تنحدر من  وهي  النا�س  �صاهد  حيث 
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ولعل هذه  ووحدانًا« )�س149(.  زرافاٍت  ر�س  الأ
يو�صف  توق  مع  تت�صادى  اختامية،  »الروؤيا« 
النجار اإى اكتمال ح�صد غا�صب كبر، يتجه فيه 
اإى ميدان ل يف�س فيه اعت�صام،  النا�س جميعًا 

ول يتوقف فيه غ�صبهم اجماعي عند حد.
�شرق النخيل - بهاء طاهر

وي رواية بهاء طاهر �شرق النخيل24 تناول 
اإى  اجنوبية  قريته  من  القادم  راويها،  لتجربة 
مدينة القاهرة للتعّلم، امنف�صل عما حوله وعمن 
والوحدة  الرد  امدينة  ي  يعاي  الذي  حوله، 
تيار  ي  اجموع،  مع  ينخرط  ثم  والغراب، 
الغ�صب ي ميدان التحرير، جاوزًا كل اإح�صا�س 

بالرد والوحدة والغراب.
ما  ي  الراوي،  هذا  لدى  امدينة،  اأماكن 
كانت  اميدان،  ي  الغا�صب  للجمع  انتمائه  قبل 
بامنرة،  بيته  حدودة:  مفردات  ي  ح�صورة 
عا�س  التي  اأماكنه  هي  واجامعة.  �صتيا،  وبار 
فيها اأو تنّقل فيما بينها كثرًا، قبل رحلة و�صوله 

خرة اإى »ميدان التحرير«. الأ
تبداأ  الرواية،  اميدان، ي  اإى  الو�صول  رحلة 

.á©eÉ÷G øe

من اجامعة اإى بيته، ي�صهد الراوي امتكلم 
واإى  خفي،  وتهديد  مكتوم  حذر  اإى  يومئ  ما 
النفجار:  على  امو�صك  الكبر  بالغ�صب  اإرها�س 
عداد الهائلة  من امركزي، والأ اجنود، وعربات الأ

من الع�صي.
�صوف  التحرير،  ميدان  اإى  بيته  من  ثم 
اإى  حول  وقد  والتهديد  احذر  الراوي  ياحظ 

عامات وا�صحة: امحات امغلقة، وح�صود اأولئك 
ميدان  من  القراب  وبن  بينهم  حيل  الذين 
بدخول  ثم،   .)293  ぃ286  ぃ224¢U)  ôjôëàdG
اأو  قبل،  من  يره  م  ما  فيه  يرى  اميدان،  الراوي 
»خا  اإذ  تعريه؛  مغايرة  حالة  اميدان  ي  ي�صهد 
وتوبي�س  والأ الرام  بعربات  امعتاد  زحامه  من 
الطلبة  من  زحام  هناك  وكان   )...( وال�صيارات 

هاي« )�س299).  والأ
الراوي اح�صار ام�صروب حول  وقد اخرق 
اميدان، ودخله واقرب من و�صطه، حيث قاعدة 
حول  ي�صنعون  »الطلبة  يرى  ام�صتديرة،  التمثال 
اأو  يغنون   )...( متعاقبة  دوائر  التمثال  قاعدة 
�صعار  يهتفون.. )...( �صعارات حتج على غاء الأ
وتندد باأمريكا« )�س299(. والرواية، اأي�صًا مثل 
مالك احزين، ترتبط مرجعيًا ب�صبعينات القرن 
الغناء  يقوم  الغا�صب  ام�صهد  هذا  وي  اما�صي. 
الغا�صبن ي  فراد  الأ بنوع من »توحيد«  والهتاف 
»التمثيل  من  بنوع  �صعاراتهم  وتنه�س  اميدان، 

الب�صري« لحتجاجهم اجماعي.
بيت  من  الراوي  اجتازها  التي  ام�صافة  هذه 
وحدته اإى اميدان الغا�صب، والتي كان قد قطعها 
جديد  عام  اكت�صاف  اإى  تقوده  قبل،  من  مرارًا 
ظل  الذي  امعتاد  اماألوف  عامه  عن  فيه  ينقطع 
حباط والغراب والياأ�س  لفرة طويلة مثقًا بالإ
وال�صعور بالاجدوى، وتنقله اإى وعي اآخر قادت 
»رد  اإليه  قاد  اأو  الغا�صب،  اميدان  جربة  اإليه 

الفعل« اإزاء حاولة قمع هذا الغ�صب. 
ت�صيبهن  من  مع  الراوي،  ت�صيب  �صوف 
لي�صعر  القامعن،  اجنود  �صربات  وت�صيبهم، 
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زمنة.  والأ ماكن  الأ فيه  وتختلط  تتداخل  بدوار 
خرة ي الرواية، �صوف يفيق  لكنه، ي اجملة الأ
اآخر، على روائح  اآخر ومكان  من دواره، ي وقت 
اأدوية كثرة نفاذة، و�صوف يرى، ي روؤية اأخرة، 
يقبل  اأن  »رف�س  نه  لأ جبينه  وتلثم  له  تبت�صم  اأمه 
على  متمردًا  ال�صوداء«،  اللحية  ذي  ال�صيخ  يد 
فيه  تبارك  الذي  ام�صهد،  هذا  ومن  اأبيه.  اأوامر 
م مرد ابنها القدم، تومئ خامة الرواية اإى  الأ
الغ�صب  للراوي، ي جربة  العفوي  النخراط  اأن 
نف�صه  اأعماق  وي،  من،  تاأييدًا  يجد  اميدان،  ي 
التي عر عليها بعدما ظلت �صائعة لفرة طويلة 

�صابقة.
اأبدًا،  الريف،  من  القادم  الراوي  ينتم  م 
وبكل  امعتادة،  معامه  القاهرة  مدينة  عام  اإى 
تقدم  و�صطحية  عابرة  عاقات  من  به  يحفل  ما 
اإى  انتمى  ولكنه  لاغراب،  وا�صحًا  ج�صيدًا 
ذات جمعية كبرة ت�صّكلت ي اميدان ال�صتثنائي 

الغا�صب.
 •••

اميادين  هذه  م�صاهد  ي  الوقائع  تقطع 
من  اأكر  ي  رحلة،  من  اأكر  الغا�صبة  الروائية 
التي  الغ�صب  ميادين  م�صاهد  وبا�صتثناء  اجاه. 
تناأى عن التعن امكاي والزمني ي بع�س روايات 
جيب حفوظ، لياي األف ليلة وليلة واحرافي�س 
خ�صو�صًا، فاإن ميادين الغ�صب ي روايات اأخرى 
روايات  واأي�صًا ي  الق�شرين خ�صو�صًا،  بن   ,¬d
لعبد الفتاح رزق، ورامة والتنن  حديقة زهران 
 ,¿Ó°UCG º«gGôH E’ دوار اخراط، ومالك احزين لإ
اميادين  جتاز  طاهر،  لبهاء  النخيل  h�شرق 

مرجعية  زمنية  رحلة  الروايات  هذه  ي  الغا�صبة 
كر من ن�صف قرن؛ من مظاهرات ثورة  متد لأ
القرن  من  ال�صبعينات  مظاهرات  وحتى   1919

بن  تتحرك  وحدها  اخراط  )ورواية  الع�صرين 
اأكر من زمن(، وعر هذه الرحلة تغرت اأ�صباب 
الغ�صب، ووجوه الغا�صبن، ومامح من ياحقهم 
الزمنية  ام�صاحة  هذه  عن  وف�صًا  الغ�صب.  هذا 
التي تتحرك فيها م�صاهد ميادين الغ�صب ي هذه 
الروايات، فاإنها جميعًا ج�صد نوعًا من الحتجاج 
ام�صادر  متعدد  طغيان  وعلى  ما،  ظلم  على 
ي  التنوع  هذا  مع  لكن،  والدرجات.  �صكال  والأ
هذه  فاإن  واأ�صبابه،  الغ�صب  اأزمنة  عر  احركة 
�صاحة،  باميدان  مرتبطة  تظل  جميعًا  ام�صاهد 

.k’É› áæjóŸÉHh

ي  الغ�صب  ميادين  كل  امدن  اإى  تنتمي 
غر  اأو  م�صماة  مدنًا  كانت  �صواء  الروايات،  هذه 
م�صماة، متعينة اأو غر متعينة. ي وجهة الت�صمية 
ميادين  اأ�صماء  الروايات  ي  تردد  والتعن، 
و»الكيت  حاليًا(  )رم�صي�س  و»امحطة«  »عابدين« 
القاهرة،  كات« و»التحرير«، وكلها تقع ي مدينة 
مدينة  ي  زغلول«  »�صعد  ميدان  عن  ف�صًا 
لفرة  اميادين،  هذه  كانت  وقد  �صكندرية.  الإ
كر  الأ امراكز  يزال،  ل  وبع�صها  ق�صرة،  غر 
كر  ي هاتن امدينتن اللتن تعدان امدينتن الأ
اميادين،  بهذه  الغ�صب  ارتباط  وي  م�صر.  ي 
ت�صاعد  عن  تعبر  الكبرتن،  امدينتن  وبهاتن 

وترة الغ�صب، وكذلك عن جماعيته و�صموله.
الغا�صبة  اميادين  هذه  ر�صد  طرائق  تتباين 
�صرديًا، كما تتباين �صبل توظيفها روائيًا، وي�صاف 
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التي  ال�صخ�صيات  اختاف  التباينن  هذين  اإى 
اميادين،  هذه  ي  الغ�صب  بتجارب  ارتبطت 
ال�صخ�صيات،  هذه  اإليها  اآلت  التي  وام�صائر 

والنهايات التي انتهى لها هذا الغ�صب.
ال�صت�صهاد،  حّد  اإى  ول،  الأ النتماء  من 
النخراط  وحتى  حفوظ،  جيب  ثلثية   ‘
النخيل  �شرق  ي  النتماء،  حّد  اإى  خر،  الأ
الفرد  بن  ام�صافة  بانتفاء  مرورًا  طاهر..  لبهاء 
اأو  رزق،  الفتاح  لعبد  حديقة زهران  واح�صد ي 
التوق اإى حقيق هذا النتفاء عر تاأمل متعاطف 
جوانبه  والتقاط  الغ�صب،  م�صهد  تفا�صيل  ي 
 ,¿Ó°UCG  º«gGôH E’ احزين  مالك   ‘  ,á«fÉ°ùf E’G
اأو عر ر�صد معام الغ�صب من منظور يحاول اأن 
ي�صتك�صف  واأن  اممتد،  التاريخي  �صياقه  اإى  يرنو 
يوؤججه  اأزي  لطغيان  متكرر  فعل  كرد  قانونه 
اخراط...  دوار  لإ والتنن  رامة  ي  اإليه،  ويقود 
عر هذا ام�صار امتنوع لتناولت الغ�صب، مت�صًا 
ب�صخ�صيات روائية اأ�صا�صية، اأو براٍو يوازي عوامها 
الداخلية، تتواى �صور اميادين الغا�صبة ي هذه 
وقدمت،  عدة،  فرات  ي  كتبت  التي  الروايات 
فيما قدمت، مثيات متنوعة على مراث طويل 

من الظلم والت�صلط، وما يرتبط بهما، واأي�صًا على 
اميادين،  ي  اجموع،  غ�صب  من  متد  مراث 
مواجهة الظلم والت�صلط. وي هذا امنحى تختلف 
بحكام  وارتباطهما  والت�صلط  الظلم  مظاهر هذا 
واحدة،  اأدواتهما  تظل  ولكن  حلين،  اأو  اأجانب 
تراهن على العنف والقمع �صبيلن لف�س اح�صود 
الغا�صبة. وي امقابل، ورما منذ البداية، تختلف 
جميعًا  تظل  ولكنها  والقمع،  العنف  مدافعة  �صبل 
غ�صب  من  انطلقت  واإن  حتى  ب�صيطة،  �صبًا 
اأو  ال�صت�صهاد  اإى حد  �صامل، ذاهب ي عرامته 

 .¬d ó©à°ùe

الثنن  يحتوي  الذي  امجال  اميدان،  وي 
من  ومدافعتهما  جهة،  من  والقمع  العنف  معًا، 
جماعي  ما،  حلم  معام  ترت�صم  اأخرى،  جهة 
متجدد، تقدم ال�صخ�صيات الروائية التي اقرنت 
بهذه ام�صاهد، واقرنت بها هذه ام�صاهد، ح�س 
هذه  وتغيب  تظهر  له.  ومثيات  عنه  تعبرات 
م�صاحات  ي  تطل  الروايات،  هذه  ي  ام�صاهد 
روائية وتتوارى ي اأخرى، ولكن يظل هذا احلم 
اأخرى  روايات  وي  الروايات،  هذه  ي  مت�صًا، 

uغرها، تناولت ميادين غا�صبة اأخرى
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む 22 اإدوار اخراط، رامة والتنن، اموؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�صر، بروت، 1980.

Ó°UCG º«gGôHEG む 23¿, مالك احزين، مطبوعات القاهرة، القاهرة، 1983.

 óbh .1992 اأعمال(، دار الهال، القاهرة،  �شرق النخيل، �صمن )بهاء طاهر: جموعة  بهاء طاهر،   む  24

وى عام 1985. �صدرت طبعتها الأ



اأمــــــــــــــــــــن مــــــعــــــلــــــوف
ــكــي ــص ــومــ� ــص ــ� ت نـــــاعـــــوم   
ــــــكــــــرمــــــي راتغـــــــــــــــــادة ال

ـــوا
حــــ



العدد الواحد والثمانون 1062012

اأجرى احـوار:
مـحـمـــــــــد �شـاهـيــــــن

حوار مع اأمن معلوف

يبداأ من عوام  والثقافة، ومبدع عامي اح�شور،  امولد  لبناي  روائي  اأمن معلوف 
ن�شان وينتهي بها. ومع اأن ي اإبداعه الكتابي ما ي�شتدعي ال�شرق، ي طبقاته امتعددة،  الإ
اأن يكون، كما لو كان لل�شرق  ن�شاي، وعما يجب  فاإن �شرقه الروائي تعبر عن الكون الإ

ن�شاي، قبل اأن يكون بيئة حددة التاريخ والثقافة. وجه من التاريخ الإ
إبداعه امتنوع مزج بن امعرفة التاريخية وامتخيل الروائي، حاذراً الت�شور  وهو ي ا
الفولكلوري الذي ي�شوق ال�شرق، جارياً، قبل اأن يعرفه، وحاذراً غواية الهوية، التي توؤكد 

إن�شاناً وتنفي اآخر. ا
التي  اموهبة  عن  �شورة  امده�شة،  ب�شاطته  ي  كما  يحاكى،  ل  الذي  لطفه  ي  واأمن 
ي�شقلها العمل، كما كان يقول حمود دروي�س؛ ذلك اأن م�شاره بداأ من قرية لبنانية وادعة 

وانتهى، وم ينته، اإى اأرجاء العام كله.
بداع الثقاي، ي الربيع  ح�شل هذا اللقاء مع الروائي ي اأثناء ت�شلمه جائزة العوي�س للإ

اما�شي.

≠



العدد الواحد والثمانون 1072012

اللبناي،  امثقف  واأنت  جعلك،  الذي  ما   v
الذي كانت باده تعي�س ماأ�صاة خا�صة بها )احرب 
 Éeh فريقي,  الإ ليون  عن  برواية  تبداأ  هلية(  الأ
ي  الروائي  وامتخّيل  التاريخي  التوثيق  بن  العاقة 

هذا العمل؟

فريقي هو  الذي جذبني ي �شخ�شية ليون الإ
ال�شخ�شية،  حياتي  م�شرة  حياته  م�شرة  ت�شابه 
ولكني كنت اأرجع اإى م�شرة حياته هو ولي�س اإى 

م�شرة حياتي.

ي  التاريخي  والواقع  اخيال  بن  العلقة 
رواياتي مكن اأن اأخ�شها م�شطلح »اخيال غر 
فاإن  طانيو�س  �شخرة  روايتي  ي  فمثًل  النقي«؛ 
التا�شع  القرن  ي  ح�شلت  البطريرك  قتل  جرمة 
وقريته  كالراوي  الرواية  عنا�شر  باقي  اأما  ع�شر، 
وحي  من  فهي  ال�شخ�شيات  وباقي  وم�شادره 

خياي.

مع  نظريًا،  تتعامل،  الرواية  كانت  اإذا   v
روايتك  ي  احا�صر  هذا  �صكل  هو  فما  احا�صر، 
ف�صاء  اإى  الرومان�صي  احنن  هو  هل  �شمرقند، 

ثقاي – ح�صاري م�صى، اأم اإنه �صيء اآخر؟

يرانية؛  الإ الثورة  باأحداث  مهتماً  كنت  لقد 
خر من القرن  فهي ثورة دينية حدثت ي الربع الأ
وال�شبعن  الثامنة  ي  �شخ�س  يدي  على  الع�شرين 
من عمره، فاأحببت التعرف اإى اأهمية هذه الثورة 

يراي.  بالرجوع اإى التاريخ الإ

�شداقة  اأ�شطورة  اكت�شفت  الوقت،  ذلك  وي 
فرة  ي  املك  ونظام  �شباح  وح�شن  اخيام  عمر 
�شطورة ال�شعبية �شاعدتني بالطبع  �شبابهم. هذه الأ
يراي. وقد كنت �شاأحدث  ي ا�شتك�شاف التاريخ الإ
عما ا�شتك�شفته ي الرواية التي كتبتها مبا�شرة بعد 

رواية �شمرقند، والتي اأعطيتها عنوان حدائق النور 
الثالث  القرن  ي  دينية  ظاهرة  عن  تتحدث  التي 

يرانية ال�شا�شانية. مباطورية الإ داخل الإ

v ما معنى ال�صرق ي روايتك �شلم ال�شرق, 
باأ�صكال  ا�صتعادتها  مكن  جمالية،  مقولة  هو  هل 
بن  الفرق  وما  كونية،  فكرية  مقولة  اأم  ختلفة، 
ن�صان  الإ لدى  وال�صرق  ال�صرقي  ن�صان  الإ لدى  ال�صرق 

الغربي؟

Le- :الكلمة التي ا�شتخدمتها ي الرواية هيG
vant؛ فمعناها اأقرب اإى ام�شرق منه اإى ال�شرق. 

يو�شع  الذي  امو�شع  اإى  ت�شر   Échelles وكلمة 
ال�شلم.  اإى  منه  اأكر  الب�شائع  نزال  لإ ال�شلم  فيه 
نه  لأ بال�شهل  لي�س  الرواية  هذه  عنوان  فرجمة 
وامكان.  الوقت  ناحية  من  دقيق  معنى  اإى  ي�شر 
بعبارة  جليزية  الإ اإى  العنوان  هذا  ُترجم  وقد 

.Ports of Call

إدوارد �شعيد  فيما يتعلق مفهوم ال�شرق، فاإن ا
قد حدث عن هذا امفهوم. ومن الوا�شح اأنه عبارة 
خيلة  ي  ب�شورتنا  متعلقة  ذهنية  تركيبة  عن 

العام الغربي.

ام�شطلح  هذا  اأ�شتخدم  فاإي  ي،  فبالن�شبة 
ن مفهوم  لأ الغرب،  م�شطلح  مقابلة  كمفردة  فقط 
من  الكثر  بن  يجمع  وا�شع  مفهوم  ال�شرق 
اح�شارات )من ال�شن اإى امغرب ومن رو�شيا اإى 
إندوني�شيا( التي ل �شفات م�شركة بينها با�شتثناء  ا

اأنها جميعاً لي�شت غربية.

حاولت  الذي  الروائي  اخطاب  هو  ما   v
 äÉjGhôdG ‘ Éªc ,اإنتاجه ي روايتك �شخرة طانيو�س
ال�صابقة، خا�صة اأنك عربي تكتب بالفرن�صية، وروائي 

له جمهوره الوا�صع بن القّراء العرب؟
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رواية �شخرة طانيو�س حدث ي قرية لبنانية 
�شا�شي لهذه  جبلية كما عّرفها اأجدادي. امو�شوع الأ
من  لي�س  والتغرب،  الغربة  مو�شوع  هو  الرواية 
ناحية مط احياة ي بلد الغربة، ولكن من ناحية 
ن�شان  الإ تدفع  التي  والفكرية  الجتماعية  البيئة 
اإى ال�شفر؛ ففي نهاية هذه الرواية يت�شاءل الراوي 
عن �شبب �شفر طانيو�س بينما ي�شتعد لل�شفر اإى ما 

وراء البحار. 

قّدمت  امتحاربة  الهويات  عن  كتابك  ي   v
امتبادل  العراف  اإى  يدعو  كونيًا  اإن�صانيًا  خطابًا 
بن الثقافات امختلفة. هل تعتقد اأن للثقافة دورًا ي 
ال�صتهاك  جتمع  اأن  خا�صة  الب�صر،  بن  التقارب 
كثرًا  يعوق  الديني  ب  والتع�صّ الإعامية  والهيمنة 

دور الثقافة؟

إنني مقتنع ماماً باأن ام�شاكل ي العام �شببها  ا
�شا�شي ثقاي وحّلها اأي�شاً ثقاي.  الأ

الثقافات  حّب  اأن  العتقاد  ال�شذاجة  ومن 
فباإمكاي  عليها.  التعرف  مجرد  ياأتي  خرى  الأ
تعّرفوا  من  �شخا�س  الأ من  العديد  اأ�شماء  ذكر 
عن كثب على بع�س الثقافات ولكنهم بالرغم من 
من  الثقافات  هذه  اأ�شحاب  ي�شتلطفوا  م  ذلك 
جهة اأخرى، فاأنا مقتنع اأي�شاً باأن تعريف النا�س ي 

على  يوؤدي  خرين  الآ بثقافات  امختلطة  امجتمعات 
ت�شهيل  واإى  امتبادل  الحرام  اإى  الطويل  امدى 

عملية التعاي�س.

�صباب التي اأدت اإى �صعود هويات  v ما هي الأ
ختلفة، وهل الهوية رد فعل �صد خطر خارجي، اأم 

�صرورة اإن�صانية؟
بع�س اموؤرخن مثل اآرنولد توينبي يعتقد اأن 
ن�شانية مكن تق�شيمه اإى ثلث مراحل:  م�شار الإ

قبل  ما  مرحلة  اإى  تعود  وى:  الأ امرحلة 
ي  متماثلة  ن�شانية  الإ احياة  كانت  حيث  التاريخ 
فكان  امجتمعات؛  ي  التغر  بطء  ب�شبب  مكان  كل 
فكار والثقافات اجديدة امت�شع من الوقت  لدى الأ
للنت�شار قبل اأن ترى النور اأفكار وثقافات جديدة 

اأخرى.

امرحلة الثانية: بداأت قبل ما يقارب ال�شتة اأو 
ال�شبعة اآلف �شنة؛ فكان التغر ي امجتمعات اأ�شرع 
امجتمعات  اختلف  اإى  اأدى  ما  انت�شارها،  من 

ن�شانية اأكر فاأكر. الإ

الثالث ع�شر،  الثالثة: بداأت ي القرن  امرحلة 
حيث اأ�شبحت �شرعة انت�شار امعرفة اأكب من �شرعة 
التغر ي امجتمعات ما اأدى اإى ت�شابه امجتمعات 

اأكر فاأكر.

»عندما يكون لديك ميزة اأن تولد ي اأ�رة مثل اأ�رتي ا مكنك ام�شي خاي 
الوفا�س، واإذا كنت هذاال�شيف من باد ال�شام، الذي يحمل كل اامتنان جاه فرن�شا 
إياه: خلفيتي، لغتي،  وجاه لبنان، اأحمل معي ااآن كل �شيء اأعطتني اأوطاي ا
هم من ذلك كله رما اأحامي الدائمة باان�شجام  لهجتي، قناعاتي، �شكوكي، وااأ

والتعاي�س والتقدم.«
كادمية الفرن�صية منا�صبة ان�صمامه ع�صوًا خلفًا لـ ليفي �صراو�س. من خطابه اأمام الأ
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وي الوقت احاي، نحن نعي�س امرحلة الثالثة؛ 
وهذا  فاأكر  اأكر  امختلفة  امجتمعات  تت�شابه  إذ  ا
�شغوطات  من  ن  الآ العام  له  يتعر�س  ما  يف�شر 

وخا�شة فيمايتعلق بالهوية.

v كيف تنظر اإى م�صتقبل العام العربي، واإى 
اآفاق »�صراع الهويات« الدائر فيه؟

منذ  العربي  العام  ي  يحدث  ما  يده�شني 
ول �شنة 2011، ما دفعني ي وقت ما اإى  كانون الأ
تاأليفها  التي كنت ي طور  الرواية  اأترك جانباً  اأن 
وبعد  ولكن،  حداث،  الأ بهذه  تتعلق  مقالة  كتب  لأ
اأ�شهر قليلة، رجعت اإى روايتي وتركت اأمر امقالة؛ 
حداث وهي ي  إذ م اأكن اأريد التحدث عن هذه الأ ا

اأوجها. فرما اأحدث عنها ي وقت لحق.

من  كبرة  درجة  على  كنت  مر،  الأ بداية  ي 
معجزة  اأرى  وكنت  حداث،  الأ هذه  جاه  احما�س 
بوقوع  ح�شل  الذي  التحول  ولكن  يحدث،  فيما 
اأ�شبوع  اآخر  ي  طرابل�س  ي  امتظاهرين  جزرة 
اأدى اإى ال�شك   ،2011 من �شهر �شباط من �شنة 

امتظاهرون  فاأ�شبح  ال�شلمية؛  امظاهرات  بفعالية 
التي  امعجزة  انتهت  هنا  م�شلحن.  متمردين 
ن قد دخلنا ي مرحلة  ا�شتمرت ع�شرة اأ�شابيع. فالآ
ول  ل�شنوات  �شتدوم  اأنها  ويبدو  وعدوانية  معقدة 

نعرف اإى اأين �شتودي بنا.

v من يقراأ رواياتك ياحظ اأن لديك الرغبة 
مر كذلك، هل  اأو العزمة ي اأن�صنة العام. اإذا كان الأ

مر؟ لك اأن ت�صف لنا �صرورة هذا الأ

�شخا�س الذين يعتبون  بالن�شبة ي فاأنا من الأ
اأن�شنة  هو  والرواية(  )ال�شعر  دب  الأ هدف  اأن 
دب مع الطغيان ال�شيا�شي اأو  العام. ول يتما�شى الأ
ُولدت  والرواية  الديني.  اأو  العلماي  اأو  خلقي  الأ
اأهداف  ومن  الفردية.  واحرية  الدمقراطية  مع 
التاريخية  التغرات  اأنها تعك�س  �شا�شية  الأ الرواية 
حداث احالية، وذلك  وتعطيها مفاهيم تتجاوز الأ
تتحدى  كونية  �شفة  ذات  مفاهيم  با�شتخل�س 

uنين ُبعدي الزمان وامكان الآ

≠ نقلتها اإى العربية عبادة هال.
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تقدم...
ترك  الذي  ال�شهر،  اللغوي  اأفكار  مع  وحوار  �شعيد،  إدوارد  ا عن  ت�شوم�شكي  مع  هذا حوار 
امتعددة: كتب عن حمام الدم، ي  ن�شان  به، »وا�شتبك« مع ق�شايا الإ للخت�شا�س حيزاً خا�شاً 
�شرائيلي على  إندوني�شيا ي اأوائل �شتينات القرن اما�شي، وعن امثلث اجهنمي منذراً بالهجوم الإ ا
و�شط، كما كتب عن غزو العراق وغزة وحرب  بروت عام 1982، وعن احرب وال�شلم ي ال�شرق الأ
مريكية هدفاً دائماً  يوغو�شلفيا... وهو ي موا�شيعه جميعاً يتخذ من بلده الوليات امتحدة الأ

له، راف�شاً �شيا�شاتها امتنوعة التي تن�شر الغن وال�شطهاد وتقمع الق�شايا العادلة.
واحديث عن ت�شوم�شكي و�شعيد حديث عن مثقف نقدي خا�س، يتدخل ي �شوؤون العام 
من وجهة نظر معرفية – اأخلقية، ترى ال�شيا�شة ي الظواهر جميعاً، مبتعدة عن وجهة نظر 
والكتابة.  والثقافة  للقراءة  مرجعاً  الربح  ويعينون  ال�شلطة  مكا�شب  ينتظرون  الذين  هوؤلء 
خر، بن�شق  والثنان معاً مراآة مثقف حديث يدافع عن التنوير ويلتزم به ملتزماً ي التحديد الأ

اأخلقي من امثقفن، تكون ويتكون ول يزال قابًل للحياة.
احتمالته  ي  ال�شلطوي  الثقاي  اخطاب  يغاير  ما  وت�شوم�شكي  �شعيد  خطابي  ي  ن  ولأ
الب�شر، وهو  اأن يعي�س عزلة خا�شة به، ل معنى عدم لقاء  امختلفة، فقد كان على كل منهما 
اأي تلك الفئة  قول �شاذج، بل معنى الكيف الثقاي الر�شوي، الذي ل يعرف به الـ »هوؤلء«؛ 
امثقفة، التي تتخذ من »ال�شوق« مرجعاً لها والتي حظى ب�شلطة اإعلمية هائلة، تروم الت�شليل 
تليق  بائرة، ل  وال�شهيونية حمولة فكرية  وال�شطهاد  العن�شرية  اأ�شئلة  والتجهيل، وترى ي 

كادمي اح�شوب، الذي ل ينا�شر اإل »ق�شاياه امنت�شرة«. بالأ
ومع اأننا نقراأ لدى هذين امثقفن الكبرين نظريات عن الثقافة واللغة والعقل ونظرية 
من  ن�شق  ي  يتمثل  لديهما  مركزي  هو  ما  فاإن  ال�شيا�شي،  اخطاب  ونقد  والفل�شفة  الرواية 
ن�شان وت�شوغه، والعدالة  امفاهيم، لها تاريخ طويل، يحت�شن امقاومة التي ت�شتنه�س جوهر الإ
الفكر  به  يعرف  الذي  ن�شاي،  الإ والتحرر  عليها،  وحافظ  الب�شر  بن  ام�شاواة  حفظ  التي 
ديان ال�شماوية؛ فقد خلق اه الب�شر اأحراراً قبل اأن ت�شقط  خلقية والأ ال�شوي والنظريات الأ

عليهم اأثقال ال�شلطات الباغية.

ي هذا احوار دعوة اإى التاأمل والتعلم وتفعيل الفكر.

ي �شيء  إنه م ي�شتكن لأ إذ ا إدوارد �شعيد مثقفاً م�شكوناً بهاج�س العدالة؛ ا لقد كان ا
إدوارد �شعيد اإرث من التحرر والروايات ي�شي مثل هذا  قد يثنيه عن مبتغاه. وكتاب ا

�شاقفة دزمند توتو(امبتغى.   )كبر الأ

اإدوارد �شعيد اإرث من التحرر والروايات
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حوار مع ناعوم ت�شوم�شكي
يتحدث فيه عن اإدوارد �شعيد

ي   امتمرد  الل�شانيات  بعام  امن�شرم  القرن  من  ال�شتينات  ي  �شعيد  اإدوارد  التقى 
معهد ما�شا�شو�شيت�س للتكنولوجيا نعوم ت�شوم�شكي، ي خ�شم الكفاح الفل�شطيني امطالب 
الفل�شطيني.  ال�شعب  ا�شتلب  لق�شية  نف�شه  منهما  كل  بتكري�س  اأكله  اآتى  لقاًء  بالتحرير، 
مر الذي  و�شط، الأ اإح�شا�ٌس واٍع بهدف م�شرك ي كتابتيهما عن ال�شرق الأ كان يجمعهما 
و�شط،  اأذكاه الو�شع ال�شيا�شي اله�شتري وغر امتوازن امتمركز ي قلب �شيا�شات ال�شرق الأ
حداث ي امنطقة. وت�شكلت  مريكية مع الأ �شافة اإى تقاطع �شيا�شة الوليات امتحدة الأ بالإ
اإخفاقات  ت�شوير  بغية  �شارمة  ب�شورة  �شرائيلي  الإ الفل�شطيني  ال�شراع  عن  اأطروحتاهما 
اأن  ويبدو  الفل�شطينين.  عن  ام�شروخة  والهزلية  البائ�شة  والروايات  الجتماعية  العدالة 
ت�شافرهما معاً جلى ي اأبهى �شورة من خلل مبادرات الت�شامن التي �شعت اإى تعرية دور 
إن�شانية عن  رواية لا التو�شعية لختلق  إ�شرائيل  ا مريكية اخارجية ومطامع  الأ ال�شيا�شة 

الهوية الفل�شطينية1.

اأجرى احـوار:
إ�شـكنـــــــــدر عـــــــــــــــــادل ا

≠
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فل�صطن  بهاج�س  ل�صراكهما  �صافة  بالإ
ي  وت�صوم�صكي  �صعيد  من  كل  وجد  الق�صية، 
خاقي �صبيًا لثقافة فاعلة ذات فكر  التزامهما الأ
اإن ا�صتلهام ت�صوم�صكي لهذا اللتزام  جماهري. 
ينبع من  نه م  لأ للغاية  قلقًا  ل�صعيد كان  بالن�صبة 
رغبة نرج�صية حماية بقعة جغرافية اأو بناء جد 
�صخ�صي اأو دفاع عن متلكات �صخ�صية، ول حتى 

دفاع عن �صلطة اأو �صعي وراء من�صب. 
وهب �صعيد نف�صه حقيقة ل مفر منها هي اأن 
»لن جعل  مثقفيها  ل�صان  على  النقدية  الروايات 
عليا،  منا�صب  يحظون  حميمن  اأ�صدقاء  منهم 

ولن يقطفوا ثمار ال�صلطة«2.
العدالة  عن  يدافع  الذي  طرحهما  وي 
اأ�صبح  واإ�صرائيل،  فل�صطن  ي  الجتماعية 
الرغبة  تلك  لت�صوير  امفكران  كاهما مرجعْن 
مريكا واإ�صرائيل  مريالية لأ م�صاءلة الطموحات الإ
ا�صتثنائيًا  واعيًا  دومًا  �صعيد  كان  امنطقة.  ي 
ملتزم.  كمثقف  النخراط  باإمكانية  ومتيقظًا 
لقد مو�صعت جهود �صعيد وت�صوم�صكي ي �صورة 
طباقية ورد بامثل ح�صب و�صف جرام�صي للمثقف 

التقليدي. 
م�صاحات  ا�صمحال  من  الرغم  وعلى 
امثقفون  خالها  من  مار�س  قد  التي  احرية 
الهيمنة  من  خاليًا  عموميًا  نقدًا  الع�صويون 
كادمية  اموؤ�ص�صاتية الق�صرية، ظل �صعيد يعتر الأ
مريكية مثاًل غر م�صبوق ي قدرتها على تبني  الأ
هذه اجهود، �صّور �صعيد هذه احقيقة كت�صارب 
عماله  موؤ�ص�صاتي اأقرب اإى الطفرة التي مهدت لأ

واأعمال ت�صوم�صكي لتظهر للعيان.

عّر �صعيد عن هذا الت�صابه بينهما من خال 
يكّل ول مّل  ل  الذي  التقليدي  ت�صوم�صكي  موقف 
وا�صفًا اإياه »مثال الراديكالية ام�صتقلة وباموقف 
ل  اأنه  حتى  رياء،  ول  فيه  ملق  ل  الذي  ال�صارم 
زماننا«3.  ي  اآخر  �صخ�س  باأي  للمقارنة  يخ�صع 
لنقد  الع�صوية  الطبيعة  اإى  �صعيد  نّوه  ولقد 
ت�صوم�صكي )هو( ل�صان حاله يقول: الفعل اأ�صدق 

اإنباء من اخطب4.
�صعيد قد قام  فاإن  النقي�س من ذلك،  وعلى 
مرين معًا، ومن ثم وجد تعالقًا بن م�صوؤولية  بالأ
امو�صوم  التفكيكي  فوكو  وم�صروع  ت�صوم�صكي 

بالنقد الذاتي.
فيدال  جور  ت�صوم�صكي،  نظراء  �صرع  ولقد 
 QGƒaƒH  …Oh  ,Sartre  ôJQÉ°Sh  ,Gore Vidal

را�صل  وبرتراند   ،Fanon  ¿ƒfÉah  ,de Bevoir

حور  ذات  جادة  محاولة   Bertrand Russel

اأخاقي، تلك التي يقارنها �صعيد بنقي�صها الذي 
Jürgen Ha- هابرما�س  يورجن  باأجندة  jيتمثل 
�صعيد  ويرى  وامت�صدقة5،  اجوفاء   bermas

وت�صوم�صكي اأن امعركة معرفة »احقيقة« لن ت�صع 
اأوزارها، وذلك لعدم وجود حل ع�صكري قطعي ي 

معركة ت�صج بامماحكات الفكرية6. 
ول �صك ي اأن �صعيدًا يتقاطع مع ت�صوم�صكي 
ي  احق  �صيف  باإ�صهار  امنهجي  اإمانه  ي 
موقفهما  اختاف  من  بالرغم  ال�صلطان،  وجه 
موقف  من  بالن�صاخ  �صعيد  قام  ال�صيا�صي، 
بتقييم  ت�صكيكه  خال  من  ال�صيا�صي  ت�صوم�صكي 
�صياق  ي  رهاب  كالإ ام�صطلحات  لبع�س  خر  الأ
çGóMCG ó©H Ée 11 �صبتمر، واإذ يقوم ت�صوم�صكي 
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كجدل  الدولة«  »اإرهاب  الهيمنة  م�صطلح  بطرح 
م�صككًا  �صعيد  يبقى  الر�صمي،  للخطاب  طباقي 
اإى  يركن  ف�صعيد  ام�صطلح؛  لهذا  ام�صلل  ثر  بالأ
بدءًا  رهاب  الإ مفردة  وا�صتخدام  اللغة  تفكيك 
بجذور فقه اللغة امقارن كمتغر تاريخي و دلي، 
وعلى النقي�س من ت�صوم�صكي، ارتاأى �صعيد اأن ل 
يعطي هذا ام�صطلح اعرافًا قطعيًا منكرًا قيمته 

.7á«°SÉ«°ùdG

قام �صعيد اأي�صًا بالت�صكيك ي راأي ت�صوم�صكي 
كالدولة  امهيمن،  اجهاز  اأن  ي  يتلخ�س  الــذي 
عــــــام، لــه تــاأثــر جــــارف يــطــال اجــمــيــع،  والإ
مريكية  الأ عـــام  الإ اأجــهــزة  يدين  فت�صوم�صكي 
النظام  اأدوات  مــع  مــتــواطــئــة  نــهــا  بــاأ وي�صفها 
ي�صتن�صخ  بـــدوره  الــذي  والع�صكري،  ال�صناعي 
اإذعــــــــان الــ�ــصــحــفــيــن 
واجـــمـــاهـــر، وحــ�ــصــب 
اأن  يــدرك  الــذي  �صعيد، 
ح�صر  ل  التدخل  فر�س 
لها من خال كل حا�صنة 
اموؤ�ص�صاتية،  للهيمنة 
فاإن هذا امنظور م يكن 
خ�صو�صًا  مامًا،  كافيًا 

لو نّوهنا بدور ت�صوم�صكي ال�صخ�صي8.
عن  اللثام  اإماطة  مت  �صعيد،  رحيل  وبعد 
نقاط خاف ي الراأي بن �صعيد وت�صوم�صكي م 
ت�صر اأغوارها من قبل؛ ففي هذه امقابلة، يعّري 
عن  منظورهما  ي  اخاف  نقاط  ت�صوم�صكي 
قومية  اإقامة  بخ�صو�س  وروؤيتهما  ال�صهيونية، 
�صرائيلين. وعندما  ثنائية ت�صم الفل�صطينين والإ

اإى فل�صطن، �صار  �صرع �صعيد بزيارات متكررة 
مدركًا مامًا ماأ�صاوية الو�صع الراهن، و ا�صتحالة 
عن  �صعيد  عّر  ولقد  والدولة،  احدود  ا�صرجاع 
من  الااإن�صاي  المتهان  ب�صبب  متزايد  �صخط 
بالرغم من  وال�صيا�صي9،  الثقاي  التق�صيم  خال 
ا�صتجابًة  بدا  قد  الدولة  بحل  �صعيد  التزام  اأن 
ي  بعيدًا  يذهب  ل  اأن  امرء  على  اأو�صلو،  لكارثة 
تطلعاته  لتحقيق  الاحدود  ن�صاي  الإ م�صعاه 
احامة من اأجل الت�صاركية والت�صالح والقوميات 
غر ام�صتقرة، وما ا�صتوعبه ت�صوم�صكي من حول 
تكتيكي و�صيا�صي ي فكر �صعيد، يراه �صعيد ال�صبيل 
الثقاي  للتعاي�س  ال�صاي  والبل�صم  الوحيد  امثمر 

�صرائيلين. بن الفل�صطينين والإ
هي  امقابلة  هذه  بها  ت�صي  التي  فكار  الأ اإن 
كر �صموًل ي طروحات ت�صوم�صكي عن �صعيد؛  الأ
اإذ بدا ت�صوم�صكي ي اأكر مواقفه عمقًا و�صفافية 
لدى حليله لعاقته ب�صعيد التي ات�صمت بحميمية 
�صافة اإى جهود �صادقة  فكرية و�صداقة نبيلة، بالإ
و�صفافة ل�صرد حكاية م�صاعيهما ام�صركة والبوح 

بجوانب الختاف بينهما.
•••

اإدوارد  لتكرم  حا�صرة  ي  قلت  لقد   v
�صعيد ي جامعة كولومبيا ي �صهر نوفمر 2003 
كر  اإن »رحيل �صعيد هو خ�صارة فادحة«. اأيهم الأ

تاأثرًا بهذه اخ�صارة؟
إنها حقاً خ�شارة لعائلته واأ�شدقائه امقربن  ا
�شخ�شياً  اأنا  كنت  والذين  لهم،  الذين ل ح�شر 
إنها  ا �شخ�شية.  فهي خ�شارة  لــذا،  منهم.  واحــداً 
�شعيداً  ن  لأ الفل�شطينين  لكل  فــادحــة  خ�شارة 

بقى الق�شية  »لقد اأ
الفل�شطينية دوماً 
جندة،  على ااأ
رغم امعار�شة غر 
امتكافئة، وهذا بحد 
ذاته اإجاز ك�ي«.
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كر ف�شاحة ومعرفة وب�شرة، والناطق  كان الأ
حافظ  لقد  الفل�شطينين.  با�شم  عمقاً  كــر  الأ
إبقاء الق�شية حية ل�شنوات طويلة واأبقاها  على ا
ي م�شارها ال�شحيح الذي بدا منطقياً للمطالبة 
باحرية الفل�شطينية والتحرر الكامل، وحقيق 
دنى من العدالة. ولقد كان متفرداً ي  احد الأ
�شافـــة اإى اأنـــــــــــــــه خ�شــــارة  هذا الراأي، بالإ
لعالــــــــم الفكــــر الذي كان فيه بحق �شخ�شية 
كــذلــك حتى  وظـــل  رئــيــ�ــشــاً،  وم�شاهماً  بــــارزة، 
إنه خ�شارة للبائ�شن  خر من حياته. ا الرمق الأ
نه م يكن فقط يتحدث  ر�س؛ لأ وامعذبن ي الأ
نيابة عن الفل�شطينين، بل كر�س نف�شه مبادئ 
كونية منبعها العدالة واحرية. لقد كان رحيل 
�شعيد خ�شارة للب�شالة والتعّقل اللذين كانا درعاً 
إذاً، فاخ�شارة  واقياً ملين الب�شر حول العام، ا

كانت بحق ا�شتثنائية.

على  �صعيد  رحيل  �صيوؤثر  حد  اأي  اإى   v
الكفاح الفل�صطيني؟

كثرة،  مناٍح  اإى  �شعيد  اأثر  امتد  لقد 
ول�شبب واحد؛ فلم ينظر �شخ�س بجدية بالغة 
بالطريقة  الثالث  والعام  الغرب  بن  للعلقة 
كتابه  ن�شر  قبل  �شعيد.  يراها  التي  نف�شها  
العريق ال�شت�شراق وغره من الدرا�شات، التي 
ح�شب اعتقادي، اأحدثت حوًل ي الطريقة التي 
خر. م يكن ال�شخ�س  نفكر من خللها ونفهم الآ
دوراً  لعب  لكنه  هذا،  بفعل  تفرد  الذي  الوحيد 
بحقوق  اإمانه  فيه  جاوز  وحيوياً  متميزاً 
الفل�شطينية  اأبقى الق�شية  الفل�شطينين؛ لقد 
امعار�شة  من  الرغم  على  جندة،  الأ على  دوماً 

غر امتكافئة، وهذا بحد ذاته اإجاز كوي. 

اإن خ�شارته ي هذا الوقت الراهن تعني اأن 
وح�شن  اأكب،  جهداً  يبذلوا  اأن  خرين  الآ على 
الفل�شطيني  امجتمع  ي  ال�شباب  فاإن  احظ، 
ثلثن  قبل  اأحد  بها  يقم  م  باأ�شياء  يقومون 
حوال، فاإن هذا كله يعود لتاأثر  عاماً، وي كل الأ
مر، ما زال �شعيد حا�شراً  إدوارد �شعيد، ولهذا الأ ا

ثر اممتد.  بيننا من خلل هذا الأ

•••

تقاطعات نقدية
�شلم   الإ تغطية  كتاب  ي  �صعيد  يك�صف   v
النقد  ي  اأعمالك  مع  يتقاطع  اأعماله  من  جانبًا 

.»eÓYE’G

إنـــــــه فــــعــــًل مــن  ا
كنت  الــتــي  اموا�شيع 
قــــــد تــــطــــرقــــت لــهــا 
ــتــهــا اأيـــ�ـــشـــاً،  ونــاقــ�ــش
ولكن ي الوقت ذاته، 
ب�شكل  مــتــاأثــراً  كــنــت 
كــبــر بــامــنــهــج الـــذي 
اأعــمــالــه  اعــتــنــقــه ي 
الــــنــــقــــديــــة؛ فــنــحــن 

الثنان لدينا قيم م�شركة، و�شداقة �شخ�شية، 
بــاأفــكــار بع�شنا  واحـــرام مــتــبــادل، وكــنــا نقتدي 
اأن كًل منا قد  مــر، بدا جلياً  البع�س، ولهذا الأ

خر.  تاأثر ما يقوم به الآ

v زد على هذا اأن �صعيدًا قد اقرح ي كتابه 
امثقف  دور  منهج  اعتناقه  اأن  وامقاومة  الثقافة 
كان  اإذ  اثــنــن10؛  بنقي�صن  متاأثرًا  كــان  وفعله، 

ال�شباب ي امجتمع  »اإن 
يق�م�ن  الفل�شطيني 
اأحد  بها  يقم  باأ�شياء م 
قبل ثاثن عاماً، وي كل 
كله  هذا  إن  فا ح�ال،  ااأ
يع�د لتاأثر اإدوارد �شعيد، 
زال  ما  مر،  ااأ ولهذا 
من  بيننا  حا�شرًا  �شعيد 
ثر اممتد«. خال هذا ااأ
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 ,á«MÉf øe Foucault متاأثرًا اإى حد كبر بفوكو
و ما لديه هاج�س م�صرك قوي تقاطع مع اأعمالك 

من ناحية اأخرى. اأين ترى �صعيدًا من كل هذا؟
نني  ل اأ�شتطيع فعًل اأن اأجيب على هذا، لأ
ل  مر  الأ ولهذا  قط،  فوكو  اأفهم  م  بب�شاطة 
اأعتقد  بالنقي�شن.  تعنيه  ما  اأفهم  اأن  اأ�شتطيع 
فكار  �شياء عن تاريخ الأ اأن فوكو لديه بع�س الأ
اأهمية  اأفهم  م  لكنني  بالهتمام،  جديرة 

اأعماله.

اأحَظ  م  فاإنني  ل�شعيد،  بالن�شبة  اأما 
اأعني  ال�شتينات،  اأواخر  قبل  �شخ�شياً  معرفته 
هنا اأنني اأ�شتطيع اأن اأحظ تغراً ي اأعماله بعد 
فيه  كنت  الذي  الوقت  ففي  ال�شتينات؛  اأواخر 
اأعرفه، م نكن نتحدث بذلك القدر عن اما�شي، 
مر، وكما  ولهذا ل اأ�شتطيع اأن اأعّلق على هذا الأ
يتعلق  �شيء  اأي  اأقول  اأن  اأ�شتطيع  ل  اآنفاً،  قلت 
�شعيد  موقف  ُي�شمى  اأن  مكن  عما  بانف�شاله 
نني م اأ�شتطع فهم موقف  جاه فوكو، وذلك لأ
فوكو، اأما بخ�شو�س ردة الفعل مقاومة ال�شلطة 
اأمراً  هذا  يكون  اأن  من  بد  فل  ال�شرعية،  غر 

فطرياً. 

اأدرك  قد  �صعيدًا  اأن  ي  معي  تتفق  األ   v
امتلفزة  امناظرة  ي  التناق�صن  هذين  ت�صادم 
بينك وبن فوكو، التي بثت على التلفاز الهولندي، 
عّلق �صعيد على هذا اللقاء قائًا: »لقد تخلى فوكو 
يوؤمن  ل  باأنه  اأ�صا�صي  ب�صكل  واعرف  دوره  عن 
بوجود حقائق اأو اأفكار اأو ُمُثل مو�صومة باخر«11, 
مر بالن�صبة ل�صعيد، اأن الدافع لنتقاد  وقد يبدو الأ
»امعرفة  يدعى  ما  دعوته  هو  كمنهج  فوكو  روؤية 

ي  لها  تطرق  التي  تلك  الرحمة«،  من  امجردة 
امعرفة  هذه  ال�شت�شراق،   ó©H  Éeh ال�شت�شراق 
اأنه »خيانة  التي م جمها ما يدركه �صعيد على 

فوكوية لق�صية اأبعاد فعلها اجتماعية«12.
إذا كان فوكو قد قام بخيانة  ل�شت متاأكداً ما ا
نها ح�شبما اأدرك، م تكن اأ�شًل جزءاً  الق�شية، لأ
منه. مرة اأخرى، ل ت�شتطيع اأن تخون �شيئاً م 
تكّر�س نف�شك له �شوى خطابياً. ففي عام 1968, 
لكنني م  مر،  الأ كان اجميع يتحدث عن هذا 
اأعر امو�شوع اأهمية، وح�شب علمي، م يكن فوكو 
اأو  ال�شطهاد،  مقاومة  كفاح  اأي  فاعًل ي  جزءاً 
�شياء  الأ تلك  با�شتثناء  احقوق  على  احفاظ 
التي  ق�شاياه  له  كانت  فقد  ت�شغله؛  كانت  التي 
ت�شغله، لكنها م تكن هي ول حتى اأي من اأفكار 
الباري�شين جزءاً من اهتماماتي، ب�شبب ان�شغاي 
اأعرف �شيئاً عن  بق�شايا ختلفة ماماً، لذا ل 
كنا هناك ي  امناظرة،  تلك  هذه اخيانات. وي 
حالة من الن�شجام، فقد ق�شينا تلك ال�شويعات 
�شوياً ي ريف هولندا، كنوع من  نتم�شى  ونحن 
مدى  لختبار  وكفر�شة  النف�س  عن  الرويح 
الفاعل، كان فوكو يتحدث  قدرتنا على احوار 
جليزية، و�شار  بلغته الفرن�شية، واأنا اأحدث بالإ
اجزئية  جاوزنا  لقد  له.  ينبغي  كما  احوار 
الوقت  لكننا ي  بالغة،  ب�شهولة  للحوار  التقنية 
ذاته كنا قد تطرقنا لكل امو�شوعات وروؤيتنا عن 
هذا العام وغرها من امو�شوعات. اأما نقا�شنا 
قد  فوكو  اأن  اأعتقد  ختلفاً.  اأمراً  فكان  اجاد 
قدم نف�شه كاأكر �شخ�شية ل اأخلقية التقيتها 
ي حياتي؛ فلقد مّح علناً باأنه ل يتحلى باأي قيم 
اأخلقية. ل اأدري، من اممكن اأنني اأ�شاأت فهمه، 
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اأن  يرى  اأنه  اجاد  نقا�شنا  من  ا�شتنبطته  فما 
بنظام  التزامنا  رهينة  هي  خلقية  الأ قراراتنا 
�شلطة معن، اأجل هكذا كان نقا�شه، ل اأجد ما 
مكن اإ�شافته ي هذا ال�شدد، فهو بهذه ال�شورة 
خلقية.  الأ ام�شوؤولية  عام  من  نف�شه  يجتث 
اأنا واثق من اأنني قد اأ�شاأت فهمه! رما يتجاوز 
مر قد بدا ي  مر جرد هذا الطرح، لكن الأ الأ

على هذه ال�شاكلة.

v لقد و�صف �صعيد هابرما�س باأنه »متبجح 
ب�صورة مرعبة«، ويقول اإنه ل يوجد اأ�صا�س اأخاقي 
ما  اأخاقية  ركيزة  هنالك  كانت  هل   .13¬dÉ©a C’

قمت به اأو قام به �صعيد؟
كانت  بالطبع  حق.  على  اأنت 
كنا  لقد  اأخلقية.  ركيزة  هنالك 
بهذا  الو�شوح  غاية  ي  الثنان 
اأو  اأنا  قمت  اأن  يحدث  فلم  ال�شاأن، 
خلقية،  �شعيد باإخفاء التزاماتنا الأ
ملتزمن  كنا  مر،  الأ حقيقة  وي 
ب�شورة  خلقية  الأ الركيزة  بهذه 
علنية ل مراء فيها ول زيف، فلقد 

كان ديدناً متمثًل ب�شوره الجتماعية وغرها 
اخطابات  خلف  قط  نتواَر  وم  ال�شور،  من 
كنا  ال�شدد،  هذا  وي  وامنمقة،  الف�شفا�شة 
خلقي  الأ العام  لنف�س  ننتمي  كبرة  ب�شورة 
نخفيه.  ما  يوجد  فل  لها،  نظر  ل  وب�شفافية 
كان هابرما�س كاتباً اآخر م اأ�شتطع فهمه، لقد 
قراأت اأعماله وكانت اأفكاره متما�شكة، لكنني م 
يقوله  ما  ولكون  قوله،  ما يحاول  اأ�شتطع فهم 
ي�شتحيل اإي�شاله ب�شوره اأكر اقت�شاباً وب�شاطة، 

اأعاي  قد  اأدري،  وا�شحاً،ل  كان  ما،  حد  واإى 
ي  تبدو  اأعماله  جّل  اإن  ما،  جيني  نق�س  من 
اأو �شرباً من �شروب  فراط،  ب�شيطة اإى حد الإ
بهام وال�شجة التي ل طائل منها، وقد يكون  الإ
يبدو ي  رجح  الأ على  لكنه  مر خطاأي!  الأ هذا 

كذلك.

وخال   ،1992 عام  جرت  مقابلة  ي   v
 Ú°†gÉæŸGh  Ú«°ùcQÉŸG  áØ°SÓØdG  á°ûbÉæe
�صعيد  وامنظرين، عر  الفا�صفة  للمارك�صية من 
كموقف  ت�صوم�صكي  موقف  مع  »تعاطفه  عن 
مو�صومًا  كان  الذي  لل�صلطة،  مناه�س  ت�صامني 

با�صتح�صان رومانتيكي«14.
مر،  الأ هذا  تذكر  اأ�شتطيع  ل 
اأن تاأخذ بعن العتبار  لكن عليك 
اأنه بالرغم من �شداقتنا احميمة، 
فاإننا م نحَظ بفر�شة اخو�س ي 
نقا�شات عديدة وذلك ب�شبب طبيعة 
اأ�شدقاء  لدي  حياتنا.  اأ�شلوب 
م�شى على �شداقتنا ما يزيد على 
خم�شن خريفاً، وبالرغم من هذا 
حوارات،  ي  للخو�س  الكاي  الوقت  لدينا  لي�س 
إ�شرائيل �شاهاك: كان �شديقاً مقرباً  ا خذ مثًل 
اخم�شة  يقارب  ما  �شوى  نلتِق  م  لكننا  ي، 
لقاءات، فل وقت كافياً لدينا، وعلى اأي حال، م 
نني متيقن من اأنه من�شجم  يده�شني تعليقه، لأ
مع ح�س العدالة والنزاهة الذي ظل متجذراً ي 
ن�شانية، لكنني  منهجه العام امتعلق بالق�شايا الإ
كتابات  ي  التحديد  وجه  على  �شيئاً  اأتذكر  ل 
�شعيد ي�شر اإى �شيء كهذا، وعموماً م يحدث 

ن��ه  اأ إن��ن��ي متيقن م��ن  »ا
م���ن�������ش���ج���م م�����ع ح�����ش 
ال����ع����دال����ة وال���ن���زاه���ة 
ال�����ذي ظ���ل م���ت���ج���ذرًا ي 
منهجه العام امتعلق 
ااإن�شانية«. بالق�شايا 
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اأدري  ول  امو�شوع،  هذا  حول  نقا�شاً  خ�شنا  اأن 
ا�شتطرد ي احديث عن هذا  إن كان �شعيد قد  ا

امو�شوع ي منا�شبة ما، ح�شب علمي.

•••

عن مثقفي اجماهر
وقت  وي  احاي،  الو�صع  تدهور  مع   v
ُي�صّن فيه هجوم على �صورة الرواية الفل�صطينية، 
وت�صتهدف فيه احمات ال�صيا�صية امكثفة مثقفي 
واإدوارد �صعيد، بع�س  اأنت  اجماهر، من فيهم 
واأق�صد  �صرعية،  اأ�صكاًل  تاأخد  احمات  هذه 
هنا على وجه اخ�صو�س مادة القانون ال�صاد�س 

امتعلقة بالتمويل الفدراي15.
واقع  ي  إنني،  وا متوقعاً،  مر  الأ ي  يبدو 
مر، ل اأوليه ذلك الهتمام؛ ففي اأي جتمع  الأ
كان، فاإن ال�شا�شة ام�شوؤولن ي�شت�شيطون غ�شباً 
بفعل اأولئك الذين يتخذون موقفاً من�شقاً، وي 
بع�س امناطق، مثل و�شط اأمريكا، قد يتم اغتيال 
مثل هوؤلء النقاد، كما حدث ي رو�شيا قدماً. اإن 
مريكية مثل جتمعاً حراً،  الوليات امتحدة الأ
جرد   Daniel Pipes بيب�س  دانييل  فاإن  لذا، 
من ال�شلطة، وعلى منواله، ي�شتكن هوؤلء النا�س 
اإى التدلي�س والتلفيق والكذب، لكن ردة الفعل 
�شعيد  تثر حفيظة  وكانت  اعتيادية  تبدو  هذه 

اأكر مني.

ل اأعتقد اأن مثل حملت الت�شهر الدعائية 
هذه حقق هدفاً اأكر من التنغي�س على حياة 
ومن  للغاية،  �شيئاً  اأجده  الذي  مر  الأ النا�س، 
اممكن اأن تكون هذه احملت م�شدراً للقلقل، 

حيان، فاإن اأولئك الذين ي�شنون  لكن ي اأغلب الأ
اأ�شحوكة  اأنف�شهم  من  يجعلون  احملت  هذه 
إنني اأعرف عدداً من اأ�شدقائي الذين  للجميع. ا
مر على حمل اجد، ولهذا، اأعتقد اأنه  اأخذوا الأ
اأن تتوقع مثل هذه احملت، وي �شياق  عليك 
�شعيد،  إدوارد  ا اإرث  على  تاأثرها  مدى  احتمال 
ن ما ينفع النا�س  حتماً لن يتاأثر بها قيد اأملة، لأ

ر�س، واأما الزبد فيذهب جفاء.  مكث ي الأ

ذاكرة  اغتيال  حاولت  اأن  تعتقد  هل   v
�صعيد جنبًا اإى جنب مع التوبيخ العام لدرا�صات 
اأثر  ذو  �صعيد  اإجاز  باأن  ت�صي  ال�صتعمار  بعد  ما 

جارف؟ 
يكون  اأن  امرء  وعلى  جاح،  دليل  حقاً  إنها  ا
احملت  هذه  مثل  اأن  اأعتقد  ل  به.  فخوراً 
تعاي�شت  فلقد  اأهمية،  ذات  امغر�شة  الت�شهرية 
اأ�شواأ من  النوع من احملت، بل  مع مثل هذا 
اأمر  لكنه  �شنة،  ربعن  الأ على  تربو  مدة  ذلك، 
موقف  يت�شدى  من  فكل  واعتيادي،  متوقع 
والت�شهر،  دانة  للإ عر�شة  هو  مغاير  انتقادي 
 John Pilger بيلجر  جون  هذا  على  ومثال 
له  يندى  ب�شكل  به  الت�شهر  إذ م  ا اإجلرا؛  ي 
اجبن، وي احقيقة، لقد اخرعوا حتى لفظة 
) Pilgerized ( التي تعني اإخبار الواقع امتعلق 
كم�شطلح  ا�شتخدم  لكنه  امقد�شة،  باحقائق 
مثل  تتوقع  اأن  دوماً  عليك  لذا  �شاءة،  بالإ ي�شي 

مر. هذا الأ

الت�صهر  ت�صابه بن حمات  اأي  ترى  v هل 
ال�صراكين  امفكرين  �صد  �صنت  التي  وبن  تلك 

كادمين خال احرب الباردة؟ والأ
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امجتمعن  ن  لأ مرين،  الأ بن  �شتان 
ختلفان. اإن امجتمع بب�شاطة، اأكر مدناً، ول 
فيها  تورط  قد  التي  �شياء  الأ بع�س  ي�شفح عن 
بع�شهم ي مطلع اخم�شينات. وي احقيقة، فاإن 
مريكية ه�س  نظام القمع ي الوليات امتحدة الأ
قل وب�شكل ن�شبي، بالن�شبة للفئة  للغاية، على الأ
ال�شكان  من  كبراً  ت�شكل جزءاً  التي  النخبوية، 
اأو  تعذيب،  غرف  لدينا  لي�س  ثري.  جتمع  ي 
إلخ. وح�شن احظ، فممار�شة  �شرطة �شرية، ... ا
�شئيل،  اأمر  احكومة  �شلطة  خلل  من  القوة 
اأذعنت  إذا  ا اإل  الرهيب  حاولت  تنجح  ول 
لهذه التهديدات، فالو�شع الراهن لي�س م�شابهاً 
هذا  اأن  تذكر  واأنت  اخم�شينات،  ي  و�شاع  للأ
 ,Joe McCarthy الو�شع م يبداأ بجو مكارثي
بل بداأ بهاري ترومان Harry Truman. فلقد 
إذ  ا إدارة ترومان هي التي علقت اجر�س؛  ا كانت 
قحام البلد ي ه�شتريا للت�شابق  كانت اأ�شلوباً لإ
ما  وللقيام  هائلة  ع�شكرية  ميزانية  دعم  على 
ت�شميه احكومة »جابهة احرب الباردة«. وهذا 
التي كانت  بامناطق  رئي�س  ب�شكل  التحكم  يعني 
اآ�شيا  بقاء  تاأكيد  اأي�شاً  ويعني  �شابقاً،  م�شتعمرة 
واأوروبا ملتزمتن بهذا. كانت هذه حقاً جازفة 
ذاته،  ال�شياق  وي  العام،  عجلة  لت�شير  كبرة 
ال�شواء.  على  وهوليوود  اجامعات  دور  تقهقر 
اأن هذا �شوف  اأعتقد  الكل كان خائفاً. لكنني ل 
يتكرر مرة اأخرى، بالرغم من احتمال حدوثه، 
عاجًل  اأم  اآجًل  اأنه  اأفر�س  فاأنا  مر،  الأ ولهذا 
إرهابي كبر، ولو حدث هذا،  �شيتم تنفيذ هجوم ا
فاإنه �شيمّهد الطريق خلق حالة ت�شتطيع من 
بال�شرورة  وهذا  القوة،  تطبيق  الدولة  خللها 

ال�شعب  ومن  وخائفاً،  مرهباً  �شعباً  يتطلب 
كما  الراهن  الوقت  ي  النتائج  نح�شد  اأن  جداً 
حرب  ي  هذا  تدرك  اأن  وت�شتطيع  ال�شابق.  ي 
فلو  ذلك،  على  مثال  خر  فالفلوجة  العراق، 
كانت اأحداث الفلوجة ي عهد ال�شتينات، �شيكون 
طائرات  كق�شف  بالغة:  ب�شهولة  معها  التعامل 
اجماعية  بادة  الإ وعمليات   ،52 بـي  طراز  من 
هذه  بهذا  القيام  اأمريكا  ت�شتطع  م  وغرها، 
مريكي لن يقبل بهذا،  ن ال�شعب الأ امرة، وذلك لأ
ول  ال�شتينات  ي  بهذا  القيام  مكان  بالإ كان  بل 
مكان  بالإ فلي�س  ن،  الآ اأما  مر.  للأ يكرث  اأحد 
مر. قارن مثًل الحتجاجات على  القيام بهذا الأ
احرب ي العراق مع تلك التي حدثت ي فيتنام. 
حدث  م  ماذا  يت�شاءلون:  الكثرون  زال  ما 
الحتجاجات بالدرجة نف�شها ي فيتنام؟ ال�شبب 
يعود اإى اأن الو�شع الراهن هو ماماً النقي�س 
للو�شع ي فيتنام، لقد اندلعت احرب ي فيتنام 
مظاهرات  تطور  اأي  دون  �شنوات  خم�س  مدة 
الع�شكري  كينيدي  جي�س  اجتياح  ومع  فاعلة، 
فيتنام اأعوام 1962 و1966 و1967 على التواي، 
ومنذ  الحتجاجات.  بع�س  حدوث  ن�شهد  بداأنا 
لقد  بالكامل.  فيتنام  اجتياح  م  احن،  ذلك 
�شحية  األف  �شتمئة  يقارب  ما  احرب  خلفت 
جنوب  ي  الكيميائية  �شلحة  الأ ا�شتخدام  جراء 
على  بالعدد  التنبوؤ  ي�شتطيع  اأحد  ول  فيتنام، 
احتجاجات.  هنالك  تكن  م  نه  لأ الدقة،  وجه 
اأما ي العراق، فلقد كانت امظاهرات كبرة قبل 
وى ي تاريخ  اأن تعلن احرب، لقد كانت امرة الأ
مريكية التي حدث  وروبية والأ مبيالية الأ الإ
فيها مظاهرات �شعبية بهذا احجم قبل اإعلن 
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احرب ب�شكل ر�شمي، وي العراق، اأجبت اأمريكا 
على التقهقر تدريجياً. رما م حقق احكومة 
اأهداف احرب  اأن  واأنا على يقن من  اأهدافها، 
البغداديون:  عنها  يتحدث  التي  ذاتها  هي 
واإيجاد  واأمنية،  ع�شكرية  قواعد  على  اح�شول 
حليف ر�شمي ي قلب دولة هي ام�شدر الرئي�شي 
ل  اأن  اممكن  ومن  العام.  ي  امنطقة  لبرول 
تكون قادرة على حقيق اأهداف احرب خ�شو�شاً 
ومن  تدريجياً،  الن�شحاب  على  اأجبت  اأنها 
اأ�شباب ذلك الراجع الرف�س ام�شتمر للعراقين 
يتطلب  مر  الأ لكن  الو�شع،  هذا  مع  للتواطوؤ 
تلقت  فلو  مبياي،  الإ امجتمع  خلفية  معرفة 
الوليات  ي  تلقته  الذي  ذاته  الدعم  احكومة 
للن�شحاب،  ا�شطرت  ما  مريكية،  الأ امتحدة 
ولهذا ل اأعتقد اأن القمع نف�شه الذي كان مكناً 
ولل�شبب  الراهن،  الوقت  ي  حتمل  اما�شي  ي 
امادة  لقانون  اموؤيدين  اأولئك  اأن  اأعتقد  ذاته، 
ال�شاد�شة من القانون امدي الفيدراي يجعلون 

من اأنف�شهم اأ�شحوكة.

v عطفًا على ق�صية الحتجاجات، لقد كنت 
اأنت واإدوارد �صعيد دومًا ُتذكران ي ال�صياق نف�صه. 
ما هو دور مثقف اجماهر، وكيف كنتما تتمثان 

?QhódG Gòg

علينا هنا اأن نق�شم ال�شوؤال اإى اأق�شام عديدة: 
ال�شتثناءات،  بع�س  وجود  مع  الواقعي،  الدور 
هو خدمة ال�شلطة. وعلى وجه الدقة، فهو دور 
يقوم به اجميع. لكن ما الذي ي�شنع من امرء 
التاك�شي.  بوا�شطة  هنا  اإى  فاأنت جئت  مثقفاً؟ 
اأنا  وماذا  مثقفاً؟  التاك�شي  �شائق  يكون  ل  ماذا 

لدي  حظوة،  �شاحب  فاأنا  ح�شناً،  مثًل؟  مثقف 
م�شادر ل متلكها هو، ولعلي تلقيت تعليماً م 
منحك  هذا  فاإن  مر،  الأ ولهذا  هو،  به  يحَظ 
الفر�شة للقيام باأ�شياء معينة، اأما اخيار، فياأتي 
تباعاً. هل ترغب با�شتخدام م�شادرك واإمكاناتك 
الباغماتي  والت�شلق  ال�شلطة  لدعم  وغرها 
من خلل اموؤ�ش�شات امتنفذة، اأم تود ا�شتخدامها 
يتوق  قد  ما  هذا  ر�س؟  الأ ي  امعذبن  م�شاعدة 
الذين  اأولئك  إن  ا اأي حال،  لفعله اجميع. على 
حيان  ُينعتون مثقفي اجماهر هم ي اأغلب الأ
ال�شتثناءات.  بع�س  وجود  مع  لل�شلطة،  عبيد 
امتحدة  الوليات  على  فقط  ين�شحب  ل  وهذا 
مر عب �شجل التاريخ؛  مريكية، بل متد الأ الأ
ي�شمى  ما  اأو  جيل،  الإ ي  امثقفن  ذكر  ورد  إذ  ا
نبياء الذين قد ن�شميهم بامثقفن امن�شّقن،  بالأ
مر  لقد قاموا بتعرية اخطاب اجيو�شيا�شي، الأ
الذي مقته اأ�شحاب ال�شلطة، وطالبوا املك باأن 
يكون عادًل، ودعوا النا�س اإى اأن يغيثوا املهوف 
والبائ�س، وافت�شحوا جرائم الدولة وغرها من 
عمال. هل مت معاملتهم بلن؟ اأنعم النظر  الأ
جيداً. لقد م �شجنهم، ونفيهم اإى ال�شحارى، 
مر، هنالك عبارة م�شهورة  ... اإلخ. وي حقيقة الأ
إ�شرائيل«. من اأين منبعها؟  ن: »كاره ا متداولة الآ
الذي  اآخاب،  فاملك  جيل.  الإ اقُتب�شت من  لقد 
جيل، ا�شتدعى النبي  كان رمزاً لل�شر، بح�شب الإ
إ�شرائيل؟«  إليه ثم �شاأله: »ماذا تكره ا إليا Elijah ا ا
الوطن  اختزل  لقد  اأنا؟«  تكرهني  »ماذا  قا�شداً 
كان  احاكمة،  ال�شلطة  ي  والثقافة  وامجتمع 
مر ي الحاد ال�شوفييتي على امنوال نف�شه،  الأ
اأنهم معادون  ي�شنفون على  امن�شقون  كان  فقد 
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ل�شيا�شات  دانتهم  لإ وذلك  ال�شوفييتي  للحاد 
للمثقفن  بالن�شبة  إ�شرائيل،  ا تكره  اأن  الدولة. 
وهذا  ال�شيا�شات،  تنتقد  اأن  هو  الولء،  اأ�شحاب 
من  اقتبا�شه  م  و�شموي  ا�شتبدادي  مفهوم 
ُي�شتخدم  اأن  بالهتمام  اجدير  ومن  جيل.  الإ
جيل، ومفهوم  هذا امفهوم من اأنا�س يعرفون الإ
نه  لأ نف�شه،  ال�شياق  ي  ي�شب  مريكا  لأ معار�س 
امثقفن  تاريخ  اإن  ا�شتبدادي.  مفهوم  اأي�شاً 
يتمو�شع حديداً ي هذه اجزئية. فغالبية تيار 
وذلك  لل�شلطة،  ب�شدة  للنحياز  ميل  امثقفن 
لل�شتئثار مزاياها النفعية والقبول ال�شلطوي 
النقد  من  خجول  بحد  ال�شماح  ويتم  لها، 
�شيق  اإطار  �شمن  النقد  هذا  دام  ما  امتوا�شع 
ال�شتثناءات  من  هام�س  عادة  هنالك  احرية. 
هوؤلء  يعامل  ما  وغالباً  امجتمعات،  معظم  ي 
اأما  ال�شوء،  غاية  ي  معاملة  امن�شقون  امثقفون 
اإى اأي حد تكون هذه امعاملة �شيئة، فهذا اأمر 
يعتمد على امجتمع؛ ففي بلدان مثل الوليات 
ملك  ل  حيث  وبريطانيا،  مريكية  الأ امتحدة 
الدولة ال�شلحيات ممار�شة �شلطة القمع، يتم 
لها،  امتاح  هو  �شلوب  الأ هذا  ن  لأ بهم  الت�شهر 
اآنفة  �شباب  الأ فلكل هذه  ل�شوؤالك،  بالن�شبة  اأما 

الذكر نو�شع اأنا و�شعيد معاً ي ال�شياق نف�شه.

�صعيد  موقف  اأن  اإى  اأ�صرت  قد  كنَت   v
التيار  بالإعام وثقافة  كان متاأرجحًا ي عاقته 
دبي بات  اإ�صهامه ي النقد الأ ن  ال�صائد، وذلك لأ
الرغم  على  مرموقة،  مكانة  وذا  ال�صيت  ذائع 
مرة  ب�صورته،  للت�صهر  هدفًا  دومًا  كان  اأنه  من 
قال �صعيد اإن مثل هذا الت�صهر »لن يثني عزمة 

ت�صوم�صكي اأو عزمتي«16.

م�شركاً  قا�شماً  مر  الأ هذا  كان  لقد 
بيننا، لكنه بالطبع، ين�شحب على كل من�شق 
إ�شرائيل �شاهاك  ي اأي جتمع. اإن �شديقنا ا
إ�شرائيل هو خر مثال على  Israel Shahak ي ا

الكيمياء  ي  ذلك. لقد كان متخ�ش�شاً مرموقاً 
الت�شهر  هذا  مثل  هدفاً  ظل  لكنه  الع�شوية، 
طرده  وحاولوا  بل  طويلة،  ل�شنوات  �شاءات  والإ
ي  القنابل  بو�شع  ال�شحف  ونادت  عمله،  من 
مكتبه. ومن ثم تدخلت احكومة محاولة تقوي�س 
هو  كان  التي  امغمورة  امدنية  احقوق  موؤ�ش�شة 
مريكية،  الأ امتحدة  الوليات  فيها؛ ففي  ع�شواً 
من  اجبن  لها  يندى  ب�شورة  به  الت�شهر  م 
للحريات  وامناه�شن  امندفعن  امعار�شن 
Alan Dershow- امدنية مثل الن دير�شويت�سG
itz ي هارفرد الذي كان مدعياً وكاذباً حرفاً؛ 
على  كاذيب  الأ بحياكة  دير�شويت�س  الن  قام  إذ  ا
اأ�شبه بزوبعة  مر كان  املأ �شد �شاهاك، لكن الأ
ولقد  ال�شلطة،  اأنظمة  �شياق  �شمن  فنجان  ي 
اأمريكا،  �شاهاك هنا ي  ح�شرت بع�س خطابات 
إ�شرائيل،  لكنه قوبل بال�شراخ وال�شجر، اأما ي ا
هذه  توقفت  حيث  �شرائيل،  لإ يح�شب  وهذا 
الع�شرة  خلل  �شاهاك  جاه  ال�شلفة  امعاملة 
إنه لقي احراماً  ا اأو يزيد من حياته، بل  اأعوام 
غر م�شبوق. قد ل يروق للكثرين ما يقوله، 
مدي،  كفرد  مرموقة  ومكانة  قبوًل  لقي  لكنه 
اإل اأن قلب الطاولة راأ�شاً على عقب بهذا ال�شكل 
مر، ككيميائي  الأ بداية  مريباً. ففي  اأمراً  يبدو 
ت�شتطيع  وهامة.  فذة  �شخ�شية  اعتب  ع�شوي 
اآندريه  على  ين�شحب  ذاته  مر  الأ إن  ا تقول  اأن 
بكل  كان  الذي   Andre Sakharov �شاخاروف 
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تاأكيد �شخ�شية فيزيائية لقت قبوًل ي الدوائر 
�شاءة  لإ تعر�س  لكنه  الرئي�شية،  ال�شوفييتية 
مريرة كنا�شط �شيا�شي. لذا، فهذا هو امعيار مع 

وجود تباين ي حالتينا اأنا و�شعيد. 

ن ي�شر جزءاً من العام  لقد كان تّواقاً لأ
الثقاي النبيل، بالرغم من اأن التلفيق والت�شهر 
بد  ل  كان  ب�شورة  �شخ�شياً،  له  موؤماً  اأمراً  كانا 
يكرثون  ل  الذين  ولئك  لأ كذلك  تكون  ل  اأن 
مر  الأ اآمه  لقد  الثقافية.  و�شاط  الأ هذه  مثل 
كثراً لكنه اآثر ال�شتمرار ي طريق يوؤمن باأنها 

ال�شبيل اإى احق.

v ا�صتخدمت �صابقًا ا�صتعارة و�صعت �صعيدًا 
نبياء العرانين الذين جازفوا  ي �صياق تراث الأ
بحياتهم ي امنفى و�صّحوا باجاه ي جتمعاتهم 
اأجد هذه  ال�صلطان.  نهم جاأروا باحق ي وجه  لأ
ال�صتعارة اأكر اختزاًل موقفك اأنت وموقف �صعيد 
اإى حد ما؛ اإذ كان �صعيد يتحدث مرارًا عن »حالة 
ت�صوم�صكي« كحالة من التهمي�س الق�صري الذاتي، 
اأ�صاف  �صعيد.  مع  فيه  تختلف  قد  الذي  مر  الأ
اإى  ميل  �صخ�صية  ت�صوم�صكي  اأن  اأي�صًا  �صعيد 
اأنه متعاطف هنا مع حالة امنفي،  العزلة، ويبدو 
ي  يعي�س  كمثقف  ولكن  كفل�صطيني،  فقط  لي�س 
اأن  حالة ل نهاية لها وينتمي اإى عامن. هل لك 

تعقب على هذه الفكرة؟
 Arundhati روي  ارانداتي  كتبت  لقد 
Roy مقاًل مو�شوماً بعنوان م�شابه »عزلة نعوم 

ت�شوم�شكي« ي وقت كنا الثنان نعتلي فيه من�شة 
احوار ي بورتو األيجري، ي موؤمر عامي حدثنا 
فيه جمهور يربو على خم�شة ع�شر األفاً. ثم تلته 

اأميال �شارك فيها ما  م�شاركتنا ي م�شرة �شتة 
إذاً فهو لي�س مفهوماً  ا األف �شخ�س.  يقارب مئة 
مراراً  اأقوم  احقيقة،  وي  العزلة.  عن  وا�شحاً 
يقت�شر  ول  النا�س.  اآلف  اأمام  حوارات  باإلقاء 
إلقاء اخطب واحوارات، فاأنا  مر فقط على ا الأ
إذاً  اأ�شارك اأي�شاً ي ن�شاطات وموؤ�ش�شات ختلفة. ا
مر جرد عزلة؛ اإن العزلة التي حدث  لي�س الأ
لنقل  اأو  ختلف،  نوع  هي  �شعيد  إدوارد  ا عنها 
امجتمع  اهتمام  من  العزلة  هو  ول،  الأ نوعن؛ 
تاأليف  اآثروا  كادمين  الأ من  فكثر  امثقف؛ 
�شرب  فعًل  هو  فهذا  إذاً  ا باطيل.  والأ كاذيب  الأ
من العزلة، ولكنها لي�شت من اخت�شا�س اأولئك 
اأما  الدوائر.  هذه  عن  باأنف�شهم  يناأون  الذين 
مر،  خر، فهو �شخ�شي. كنت، ي واقع الأ النوع الآ
غاية  ي  واأنا  اخ�شو�شية.  اإى  ميل  �شخ�شاً 
�شدقاء.  ال�شعادة بوجودي مع عائلتي وبع�س الأ
مر ي نهاية امطاف �شاأن �شخ�شي لي�س  لكن هذا الأ
له علقة بالعزلة. ل اأعتقد اأنني �شرت ي عزلة 
عندما اأعتذر عن كثر من الدعوات لكي اأق�شي 
لقاء حوارات اأخاطب فيها اآلف  �شاعة كل ليلة لإ
من  بالعزلة  متعلقاً  مر  الأ يكون  قد  الب�شر. 

وجهة نظر مهيمنة لفئة ثقافية نخبوية.

ال�صعور  باأن  �صعيد  يوؤمن  مر  الأ لهذا   v
مهيد  ي  كتب  فكما  �صروري؛  اأمر  هو  بالوحدة 
من  اأف�صل  العزلة  »اإن  ام�شري  امثلث  كتابك 
مور«17.  الهيئة النمطية للطريقة التي ت�صر بها الأ
�صعيد  يعّرف  والناقد،  والن�س  العام   ÜÉàc  ‘h
ذات  اأنت  لها  تطرقت  التي  تلك  امثقف،  وظائف 
�صيا�صية  معركة  خو�س  �صرورية  باأنها  مرة، 
يخ�صع  الذي  الغد  جتمع  »لتخيل  اجتماعية 
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اأح�صن  ي  ن�صاي  الإ لل�صرط  املحة  للحاجات 
كينونة  اأغوار  �صر  )و(   ... له،  فهمنا  حالت 

ال�صلطة والقمع ي جتمعاتنا امعا�صرة«18.
�شعيد  به  قام  ما  جداً  منا�شب  و�شف  هذا 
إنه لي�س بال�شرورة اأن يكون معياراً  طيلة حياته. ا

للدور الذي يلعبه امثقف، لكنه حقاً دور نبيل.

مثارًا  كر  الأ هو  دورك  باأن  �صعيد  يوؤمن   v
قل تقليدًا. عجاب، لكنه الأ لاإ

الذي  ال�شخ�س  هو  �شعيداً  اأن  اأعتقد  ل  ل. 
ما  اأفكر  اأن  اأ�شتطيع  ل  التقليد.  عن  يتحدث 
قمت به وم يقم به �شعيد ب�شكل م�شتقل، وعلى 

إذاً اأي تقليد هذا؟  غلب ب�شورة اأف�شل، ا الأ

•••

العدالة ي العراق
ب�صيا�صات  م�صغوًل  �صعيد  اإدوارد  كان   v
تعبره  اإن   .)Representation( التمثيل 
الهموم  تتقاطع  خالها  من  التي  الو�صائل  عن 
بر�صم  قمتما  م�صركة  اأر�صًا  ي�صكل  وام�صالح 
خلت.  التي  ال�صنوات  عر  لمعة  ب�صورة  معامها 
ي �صوء هذا الهتمام، كيف مو�صع �صعيد وجهًا 

لوجه مع ال�صراع الراهن ي العراق؟
إدوارد �شعيد  هنالك فئة نادرة من النا�س، وا
اعرا�شهم  كــان  الذين  منهم. من  واحـــداً  كــان 
رافق هذا  على الجتياح مرهوناً مبداأ وا�شح. 
على  ارتــكــز  لكنه  حـــاذق،  نخبوي  نقد  الجتياح 
اأ�ش�س �شيقة ل مبداأ فيها. كان مزعمهم هو اأن 
مريكية  الأ امتحدة  للوليات  بالن�شبة  الجتياح 
إذا م  إذا م ينجح، اأو ا �شيجر وباًل على اأمريكا ا

مر  يكن هنالك تهديد مبا�شر م�شاحها. اأما الأ
�شبيل  فعلى  ختلفاً.  فكان  �شعيد،  إدوارد  ا لدى 
ن�شاز يتم تداولها  امثال، هنالك لعبة تخمينية 
اأمريكا،  ي  وهنا  اإجلرا  ي  امثقفن  بن  ن  الآ
إدارة بو�س بالتقليل من  وهي اإى اأي مدى قامت ا
رهاب من اأجل حقيق اأهدافها ي  �شاأن تهديد الإ
ريت�شارد  ت�شريحات  من  ذلك  اإى  وما  العراق، 
مــر  الأ اإن  وغــرهــا.   Richard Clerk كــلــرك 
هو  النقا�شات،  هذه  بخ�شو�س  امده�س  الوحيد 

مــن  تــــوؤخــــذ  اأن 
على  �شخ�س  اأي 
حــــمــــل اجـــــد. 
ــــالــــطــــبــــع قـــــام  ب
إدارة  ا اأعــــ�ــــشــــاء 
بالتقليل  بــو�ــس 
مــن �ــشــاأن خطر 
رهـــــــاب �ــشــعــيــاً  الإ
مــ�ــشــالــح  وراء 
اأمـــــــــريـــــــــكـــــــــا ي 
وي  الـــــــــعـــــــــراق. 
احـــــــقـــــــيـــــــقـــــــة، 
إثــبــات  فــلــقــد م ا

لقد  العراق.  اجتياح  خلل  من  الفر�شية  هذه 
ي  هنا  عليها  ت�شروا  �شباب  لأ العراق  اجتاحوا 
اأذكى  الجتياح  اأن  ماماً  يدركون  فهم  اأمريكا. 
رهــــــاب، فــهــم ل يــكــرثــون  احــتــمــالت خــطــر الإ
الذين  القلئل  مــن  �شعيد  إدوارد  ا كــان  اأ�ــشــًل. 
بيننا  يجل�س  كــان  ولــو  احقائق،  بهذه  �شّرحوا 
هذا  اأن  اإل  نف�شه.  الكلم  �شيقول  حتماً  اليوم، 
مــر ل يتم تداوله ي الدوائر اخجولة. خذ  الأ

ي كتاب العام والن�ش والناقد، 
امثقف،  وظ��ائ��ف  �شعيد  ي��ع��رّف 
نت ذات  تلك التي تطرقت لها اأ
ن��ه��ا ���ش��روري��ة خ������ش  م����رة، ب��اأ
م��ع��رك��ة ���ش��ي��ا���ش��ي��ة اج��ت��م��اع��ي��ة 
»ل��ت��خ��ي��ل ج��ت��م��ع ال���غ���د ال���ذي 
ي���خ�������ش���ع ل���ل���ح���اج���ات ام��ل��ح��ة 
ل��ل�����ش��رط ااإن�������ش���اي ي اأح�����ش��ن 
حاات فهمنا له، ... )و( �شر 
اأغ�ار كين�نة ال�شلطة والقمع 
ي ج��ت��م��ع��ات��ن��ا ام���ع���ا����ش���رة«.
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للم�شاءلة.  الــ�ــشــوري  الــقــانــون  م�شاألة  مــثــًل 
زيونز  �شتيفن  يدعى  مرموق  باحث  هنالك 
Stephen Zunes كان قد كتب عن هذه ام�شاألة، 

ف�شوريا ظلت متعاونة  تنادي.  من  لكن ل حياة 
مريكية.  الأ امتحدة  الــوليــات  مــع  كبر  ب�شكل 
ال�شلفين.  �ــشــلمــيــن  الإ مقتون  والــ�ــشــوريــون 
 Accountability للم�شاءلة  �شوريا  قانون  اإن 
جماع، هو ي  Act، الذي م الت�شويت عليه بالإ

مر اإعلن للحرب، فهو يقطع ال�شبيل  حقيقة الأ
م�شدر  وبــن  مريكية  الأ امتحدة  الــوليــات  بن 
رئي�شي لل�شتخبارات والدعم ي معركتها �شد 
رهابي. ولكنه من امهم مكان،  منهج القاعدة الإ
و�شط هو اأكر �شبطاً.  التاأكيد على اأن ال�شرق الأ
فلو دققنا النظر ي القانون ال�شوري، ل�شتطعنا 
اجوهري  النقد  اإن  اأف�شل.  ب�شكل  مــر  الأ فهم 
اأنه م�شتند  القانون هو  ل�شوريا بخ�شو�س هذا 
عــلــى الـــقـــرار رقـــم 520 الـــذي يــنــادي بــاحــرام 
يقول  البع�س  لبنان.  و�شيادة  الطائفي  التنوع 
مر، وهذا �شحيح. ول  إن �شوريا انتهكت هذا الأ ا
ال�شورين  اإن  اأو يجروؤ على القول  اأحد يكرث 
مريكية  قد تلقوا دعوة من الوليات امتحدة الأ
الــذي  مــــر  الأ الفل�شطينين،  لــذبــح  إ�ــشــرائــيــل  وا
غاية  ي  فهم  ولــذلــك،  لديهم.  حــمــوداً  اعتب 
ولكن  �شوريا.  توريط  ا�شتطاعوا  نهم  لأ ال�شرور 
520 م ُيوّجه  اأن القرار  �شارة اإى  ل بد من الإ
إ�شرائيل. لقد م الت�شويت  �شد �شوريا، بل �شد ا
إ�ــشــرائــيــل على  ا 1982 حـــث  الـــقـــرار عـــام  عــلــى 
لــبــنــان، وبالطبع  الــطــائــفــي ي  الــتــنــوع  احــــرام 
مر ما يزيد على  إ�شرائيل بانتهاك هذا الأ قامت ا
اثنن وع�شرين عاماً، بدءاً من عام 1978 وحتى 

اإى ذكــر تلك  اأحــد قط  2000. م يتطرق  عــام 
إ�ــشــرائــيــل اأو جــرد  الــعــقــوبــات امــفــرو�ــشــة �ــشــد ا
�شوريا هو ي  امتخذ �شد  القرار  اأن جوهر  ذكر 
إ�شرائيل. كان هذا  ا قرار �شد  اأي�شاً  مــر  الأ واقع 
�شعيد،  يتداولها  كــان  التي  الق�شايا  من  النوع 
مر ذاته. ثم  رغم ندرة وجود اأحد غره يفعل الأ
ا�شتمر الو�شع الراهن على امنوال نف�شه، ق�شية 
ل�شن  الــذرائــع  كــل  �شقطت  اأن  اإى  اأخــــرى،  تلو 
الــ�ــشــامــل، والــعــلقــات  الــدمــار  اأ�شلحة  احـــرب: 
رهاب وغرها من الذرائع. لهذا، هنالك  مع الإ
ن ق�شة جديدة هي ما ت�شميه ال�شحافة روؤية  الآ
بو�س ال�شليبية جلب الدمقراطية اإى العراق 
و�شط. لقد تواطاأ امراقبون الغربيون  وال�شرق الأ
مع هذه الفكرة وحتى النقاد. فالنقاد يقولون ي 
مراجعات �شحيفة نيورك تامز للكتب وال�شاأن 
مو�شومة  ليبالية  روؤيــة  إنها  ا »نعم،  مريكي  الأ
جــداً،  مكلفة  وهــي  مبالغة،  فيها  لكن  بــالــكــرم، 
الدليل  مــا  إلــخ«.  تــنــفــيــذهــا...ا فلي�س مــقــدورنــا 
�شا�شية؟  الأ الغاية  هــي  الدمقراطية  اأن  على 
دليل  ل  حتماً  كله؟  هــذا  على  دليل  لديهم  هــل 
تقارير  وكــل  بهذا،  الرئي�س  �شّرح  لقد  لديهم. 
مر م�شبقاً. وي الواقع،  خبار تفر�س هذا الأ الأ
هــنــالــك حــالــة ا�ــشــتــثــنــائــيــة واحـــــدة وجــدتــهــا ي 
مريكية ي خب جريدة وا�شنطن  ال�شحافة الأ
العام  لــلــراأي  ا�شتطلع  تفا�شيل  نقلت  بو�شت 
اأجري ي بغداد. �شئل البغداديون ماذا يعتقدون 
بالجتياح.  مريكية  الأ امتحدة  الــوليــات  قيام 
قام اجميع باإعطاء اإجابة وا�شحة وجلية هي: 
التحكم مقدرات العراق وم�شادره واإعادة ر�شم 
و�شط ما يتلءم مع م�شالح  خريطة ال�شرق الأ
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اأنت ل جروؤ على  مريكية.  الوليات امتحدة الأ
إذا كان هذا  ا اأمريكا.  الفكرة هنا ي  بهذه  البوح 
تاأ�شي�س  فكرة  عن  مــاذا  بغداد،  ي  الغالبية  راأي 
 .%1 ال�شتطلع  نتيجة  كانت  ؟  الدمقراطية 
كانت  العراقين،  م�شاعدة  مــر  الأ كان  لو  وفيما 
امواقف هو  النوع من  5%. ومثل هذا  النتيجة 
دومــاً  �شعيد  كــان  و  ا�شتثماره.  �شعيد  حــاول  مــا 
الناطق امتفرد لهذه احقائق. وغالباً ما ي�شتكن 
وامر ال�شلطة بالرغم  امثقفون ب�شورة عمياء لأ
وامــر ل ُتفر�س ق�شراً، بل ميل  من اأن هذه الأ
جهد  اأحــاول  لها.  التبعية  ل�شتمراء  الكثرون 
مريكية  الأ ال�شحافة  ي  تعليقاً  اأجــد  اأن  نف�شي 
البغدادين، فل  اإى ما يوؤمن به معظم  ي�شر 
زال  مــا  الهام�س.  على  تذكر  اأ�شياء  �شوى  اأجــد 
هذا ال�شمت هو �شيد اموقف ق�شية تتلو اأخرى. 
�شرائيلي  الإ ال�شراع  اأحــداث  تغطية  اإن  فمثًل، 
مر ي غاية ال�شخف. فلي�س مقدورك  العربي لأ
كان  فلقد  اجوهرية.  احقائق  اأخبار  ت�شرد  اأن 
بن  مــن  �ــشــواأ  الأ هــو   1982 �شنة  لبنان  اجتياح 
إ�شرائيل. ففي  الجتياحات اخم�شة التي �شنتها ا
اأخبار تف�شر  �شرائيلية، هنالك  كل ال�شحافة الإ
مــاهــيــة الجــتــيــاح. لــقــد كــانــت الــقــيــادات العليا 
الع�شكرية وال�شيا�شية وا�شحة بهذا ال�شاأن. كان 
إ�شرائيل  ا اأرادت  الغربية.  بال�شفة  مر متعلقاً  الأ
�ــشــلــطــة  مـــفـــاو�ـــشـــات  مـــقـــرحـــات  اأن جــهــ�ــس 
التحرير الفل�شطينية، التي كانت حرجة. لقد 
ال�شلطة  مفاو�شي  ذرعـــاً  �شرائيليون  الإ �شاق 
إيــقــافــهــم عن  الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة، لـــذا كـــان عــلــيــهــم ا
مار�شة هذا الدفاع الدبلوما�شي امحرج محاولة 
و�شاع. لي�س مقدورك اأن تنقل خباً  تهدئة الأ

مريكية ول حتى  مثل هذا ي الوليات امتحدة الأ
اأن تنب�س ببنت �شفة.اإن الق�شة كانت ي الوليات 
اأن  ي  وتتلخ�س  افـــراء،  وهــي ح�س  امتحدة، 
�شقوط  ب�شبب  لبنان  باجتياح  قامت  إ�شرائيل  ا
مر الذي  �شواريخ كاتيو�شا على �شمال اجليل، الأ
كان برمته جرد اختلق. وي احقيقة، اإن اأول 
اأحـــداث اجتياح  �شاهد راأيــتــه مــا هــو فعًل مــن 
1982 كان قبل عام تقريباً، عندما قام مرا�شل 

إ�شرائيل ي �شحيفة نيويورك تامز، جيم�س  ا
ي  �شطر  بت�شمن   ،James Bennett بينيت 
إ�شرائيل قد اجتاحت لبنان  خب ي�شّرح فيه باأن ا
من اأجل وقف تو�شيات امفاو�شات. لقد ا�شتغرق 
بهذا  واحــد  �شطر  لظهور  عــامــاً  ع�شرين  مـــر  الأ
يتحدث  مــراراً  كان  �شعيد  إدوارد  ا اأن  اإل  ال�شكل، 
اأن يحظى  ا�شتطاع  إنــه  ا بل  امو�شوع،  عن  جهاراً 
احقيقة  ي�شهر  دومــــاً  كـــان  ي�شمعه.  بــجــمــهــور 
خرى. ولهذا كان مقوتاً لديهم.  ق�شية تلو الأ

للعيان  ال�شت�شراق   ÜÉàc  êôN  ÉeóæY  v
على  موؤثرًا  ن�صًا  الكثرون  اعتره   ،1978 عام 
معظم  ي  تغيرًا  اأحدث  لقد  خر.  الآ �صورة  فهم 
خر،  كادمية امتعلقة ب�صرد �صورة الآ اخطابات الأ
خر الهام�صية. ما زلنا نرى �صورًا لقت  اأو �صورة الآ
عمال  لاأ �صافة  بالإ غريب،  اأبي  ل�صجن  انت�صارًا 
خر.  الآ ق�صاء  لإ باطرة  الأ ارتكبها  التي  الوح�صية 
التمثيات  هذه  اإى  �صعيد  اإدوارد  ينظر  كيف 
التي  الثاثة  العقود  ي   )Representations)

تلت ن�صر كتاب ال�شت�شراق?
كادمي،  الأ اخطاب  عن  تتحدث  عندما 
دبية، ولي�س  فاأنت تتناول الدرا�شات الثقافية والأ
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اأو حتى  الدولية  العلقات  اأو  ال�شيا�شية  العلوم 
امثقفن العمومين الذين يظهرون على �شبكات 
علم. م تتغر هذه احقول بالطريقة التي  الإ
ثورة  اأعماله  اأحدثت  لقد  بالتاأكيد،  و�شفتها. 
الجتماعية،  والعلوم  الثقافية  الدرا�شات  ي 
وحتى  نروبولوجيا  الأ امعرفة من  وكل حقول 
الكبر  ثر  الأ عماله  لأ كان  دبي.  الأ النقد 
ليغر  يكن  م  ثر  الأ هذا  لكن  امجتمع،  على 
الوعي  يخرق  م  ما  اجوهرية  اخ�شائ�س 
لتاأثره اح�شاري  اإنه مهم  الفهم اجمعي.  اأو 
على امجتمع، لكنه لن يغر من وظيفة الدعاية 
علمية والتيار ال�شائد للمثقفن. لقد اأ�شبح  الإ
اموؤ�ش�شاتية  نظمة  الأ ي  متاأ�شًل  الدور  هذا 
عن  نظرت  لو  مر،  الأ حقيقة  وي  لل�شلطة. 
اأبي  التي ُمررت بها ف�شائح  اإى الطريقة  كثب 
غريب، لوجدتها م�شابهة مجازر ماي لي التي 
على  اللئمة  تعلق  ودوماً  فيتنام.  ي  حدثت 
علينا نحن  لي�س  علينا.  ولي�س  خر«  »الآ �شماعة 
ومكاتب  الكلية  نوادي  ي  امرموقن  الزملء 
خر جنوبي بائ�س ختلف عنا  التحرير. هذا الآ
رومة  الأ �شخ�س غر مثقف وفقر  نحن. فهو 
اأبو  ين�شب  م  لي،  ماي  مثل  ماماً  وامنبت. 
نا�س مثقفن وم�شوؤولن. اأما بخ�شو�س  غريب لأ
على  باللئمة  األقي  فقد  لي،  ماي  جزرة 
تكمن  جانن.  اأ�شباه  مثقفن،  غر  اأ�شخا�س 
احقيقة ي اأن ماي لي هي �شاهد على جزرة 
اأ�شخا�س متح�شرين  جماعية م تنظيمها من 
ماماً مثلنا، يجل�شون ي مكاتب مكيفة. يتوقف 
حاولنا  ولو  احرب.  لغة  ا�شتخدام  عند  النقد 
مر مرتبط  الأ اأن  لوجدنا  امو�شوع،  اأغوار  �شب 

واإطار يعمل من خلله  وامر  الأ منظومة من 
مبا�شرة  تاأتي  وامر  الأ هذه  ن  لأ اجنود،  اأولئك 
من راأ�س الهرم. وال�شوؤال هنا : ماذا كان يفعل 
كانوا  ؟  ي�شمرون  كانوا  ماذا  اجنود؟  اأولئك 
امدبر  الراأ�س  مع  ح�شاباتهم  ي�شّفون  بب�شاطة 
من  ترى،  يا  العامي.  التجارة  مبنى  لتفجرات 
اأي م�شدر جاءوا مثل هذه الفكرة؟ اأجل، جاءت 
موؤ�ش�شة فوك�س  يديرون  اأنا�س متح�شرين  من 
نيوز. هكذا كانت احكاية، وهكذا مت ق�شق�شة 
على  تعلق  دائماً  فاللئمة  منها.  اجزء  هذا 
خر ح�شب  اأن حكاية الآ خر. و�شادف  �شماعة الآ
لذلك  مطابقة  كانت  هنا  مريكية  الأ الرواية 
خر ي حكاية ماي لي. لكنها كانت زوبعة ي  الآ
اأن  خر«، لذا مقدورنا  »الآ زال  نه ما  فنجان. لأ
إ�شهارنا  ن�شن احرب عليه. اإن الدافع وراء عدم ا
من  نحن  اأننا  امطاف  نهاية  ي  هو  للحقيقة 

خر.  يتحمل ام�شوؤولية، ولي�س الآ

•••

لقاء �شعيد ومنظمة التحرير الفل�شطينية
باإدوارد  ول  الأ لقاءك  تذكر  زلت  ما  هل   v
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ول قبل خم�شة وثلثن  لقد كان لقاوؤنا الأ
القرن  من  ال�شتينات  اأواخر  ي  تقريباً،  عاماً 
امن�شرم. لكنني ل اأذكر ي اأي منا�شبة كان هذا 
كب  اللقاء على وجه اخ�شو�س. والحتمال الأ
�شرائيلي،  اأنه كان متعلقاً بالو�شع الفل�شطيني الإ
الثنن.  نحن  لدينا  �شخ�شياً  كان  الذي  مر  الأ
حاين ي اجتماعات  لقد كنا نلتقي ي بع�س الأ

منظمة التحرير الفل�شطينية.
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اللقاءات  هذه  مثل  عن  الكثر  ين�صر  م   v
نيويورك  مع ام�صوؤولن الفل�صطينين ي �صحيفة 
اأي مدى كنتما منخرطن معًا خال  اإى  تامز. 

تلك احقبة البناءة؟
هذا  عن  كتبت  اأو  تطرقت  اأنني  يحدث  م 
�شخا�س الذين  �شف، فكل الأ امو�شوع قط. وللأ
ق�شوا  قد  الجتماعات  هذه  ي  م�شاركن  كانوا 
�شوى  ن  الآ عليه  اأتكئ  ما  لدي  ولي�س  نحبهم. 
امو�شوع.  هذا  لذكر  اأحد  يتطرق  م  ذاكرتي. 
إدوارد �شعيد جاهداً منذ ال�شبعينات،  لقد حاول ا
القيادات  على  يوؤثر  اأن  خرون،  الآ حاول  كما 
مثمرة  �شيا�شات  تبني  اأجل  من  الفل�شطينية 
وبناءة اأكر لتمهيد الطريق اأمام الفل�شطينين 
به  تقم  م  ما  بالطبع  وهذا  حقوقهم.  لنيل 
تكن  م  �شيا�شات  يتبعون  كانوا  القيادات.  هذه 
�شرائيلين  ا�شتفزاز ه�شة للإ اأكر من حاولة 
مريكين. كانت ردود اأفعالهم وكاأنهم عملء  والأ
كر تطرفاً وعن�شرية ي  ماأجورون للعنا�شر الأ
ومن  مريكية.  الأ امتحدة  والوليات  إ�شرائيل  ا
إقبال اأحمد  الذين بذلوا جهوداً ي هذا ال�شدد، ا
الذي كان على علقة �شخ�شية بقيادات منظمة 
حادثات  اأجرى  ولقد  الفل�شطينية.  التحرير 
ي  اللقاء  كان  اخا�شة.  طريقته  على  ماثلة 
بهذا  متعلقة  خرى  الأ وامحادثات  نيويورك 
ال�شاأن. ولكن ل بد من القول اإن هذه اللقاءات 
القيادة  ت�شتوعب  ينبغي. م  كما  اأكلها  توؤِت  م 
ال�شعب  تعاطف  ذكاء  لإ ملحة  احاجة  هي  كم 
على  كنت  ودعمه.  ت�شامنه  وك�شب  مريكي  الأ
علقة وثيقة بحركات العام الثالث عب العقود 
امن�شرمة، ومن الوا�شح اأن القيادة الفل�شطينية 

مر. حتى اأن قادة  غر قادرة على ا�شتيعاب هذا الأ
كوريا ال�شمالية، بطريقتهم التي بدت جنونية، 
مريكي من  حاولوا التاأثر على الراأي العام الأ
�شانغ وغرها من  كيم  عمال  لأ الرويج  خلل 
جراءات. م تكن هذه الطريقة مثمرة ي ذلك  الإ
قل، ا�شتوعبوا  الوقت، لكن هوؤلء القادة، على الأ
الدر�س جيداً وهو اأنهم �شي�شحقون �شيا�شياً عن 
يظفروا م�شتوى معن من  ما م  اأبيهم  بكرة 
مريكي. هكذا ي�شر العام.  دعم الراأي العام الأ
على  التاأثر  ي�شتطيع  الذي  الوحيد  ال�شيء  اإن 
هو  وبط�شها  مريكية  الأ امتحدة  الوليات  قوة 
القيادة  ا�شتوعبت  اأن  يحدث  م  العام.  الراأي 
مر قط. فلو جاء هوؤلء اإى  الفل�شطينية هذا الأ
احقيقة  �شهار  لإ مريكية  الأ امتحدة  الوليات 
�شيحظون  حتماً  موقفهم،  بخ�شو�س  جهاراً 
احقيقة  كانت  م�شبوق.  غر  �شعبي  بتاأييد 
حافظن  وطنين  كانوا  اأنهم  هو  بب�شاطة 
 ... إدارة جتمعاتهم،  وا مثليهم  تر�شيح  اأرادوا 
مر الذي يعد ر�شالة مثالية تلقى قبوًل  إلخ، الأ ا
مريكي ال�شائد. لقد اأ�شروا دائماً  لدى التيار الأ
مارك�شين  كثورين  اأنف�شهم  يقدموا  اأن  على 
ويقودون  الكلت�شنيكوف  اأ�شلحة  يحملون 
إنهم  ا مر الذي كان فعًل هزلياً.  ثورة عامية، الأ
بب�شاطة يكررون اأنف�شهم. وي ال�شبعينات، وّجه 
�شد  اإرهابية  هجمات  الفل�شطينيون  القادة 
حلفاءهم  يكونوا  اأن  امفر�س  من  كان  اأنا�س 
الداخلي  امخطط  إ�شرائيل. كان  ا الطبيعين ي 
إر�شال اليهود العرب  إ�شرائيل يقت�شي اأن يتم ا ي ا
كان  بينما  لبنان،  مع  احدود  اإى  البائ�شن 
فيها  يقتلون  هجمات  ي�شنون  الفل�شطينيون 
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النا�س هنالك. ومناأى عن اأي تقييم اأخلقي، 
التخلف  غاية  ي  اأمر  هو  امنهج  هذا  مثل  فاإن 
البناء  التفاعل  اأن يتم  مكان  ال�شيا�شي. كان بالإ
�شرائيلي،  الإ امجتمع  �شمن  امجموعة  هذه  مع 

لكنهم اآثروا قتلهم.

يبدو اأن مفهومهم عن ال�شيا�شة يتلخ�س ي 
الن�شجام مع اأ�شحاب الروات والظفر باتفاقية 
ما خلف الكوالي�س. لذا، فلو مت دعوتهم مطبخ 
كي�شنجر،  مع  حادثات  واأجـــروا  بي�س  الأ البيت 
بـــدًل من  ال�شيا�شة  مــار�ــشــوا  قــد  عــنــدهــا  لــكــانــوا 
قيامهم مبادرة ما قد ت�شاهم ي ت�شامن �شعبي. 
طـــروحـــة. ففي  يــوؤكــد هــذه الأ �ــشــاهــداً  �شاأعطيك 
1982، م يــكــن لــلجــتــيــاح الــدمــوي  حـــرب عـــام 
مريكي، الذي  �شرائيلي اأن يحدث لول الدعم الأ الإ
من، التي  يت�شمن حق الفيتو لقرارات جل�س الأ
القوة  وا�شتخدام  للجرائم  نهائي  بوقف  تــنــادي 
حداث ي غاية الرويع،  الع�شكرية. كانت هذه الأ
اأن  حتى  بــروت،  بتفجرات  يتعلق  ما  خ�شو�شاً 
homas Friedman �شّرح  ثوما�س فريدمان 
إ�شرائيل  قائًل: »اإن التفجرات التي قامت بها ا
همية  الأ لي�شت مزحة«. وهنالك ق�شة ي غاية 
إ�شرائيلي ع�شكري يدعى دوف يرمييه  م�شوؤول ا
بطولية  �شخ�شية  كــان  الـــذي   Dov Yirmiah

خ�شرمة و من موؤ�ش�شي الهاجناه، كان يرمييه 
ولقد  و�شجاعته.  ل�شتقامته  عجاب  للإ مــثــاراً 
ينت�شب  ل�شخ�س  بالن�شبة  ال�شن  ي  طاعناً  كــان 
للجي�س، اإل اأنه ان�شم للقوات الع�شكرية كواحد 
مع  للتعامل  تعيينه  م  امــدنــيــة  اأعــمــدتــهــا  مــن 
ق�شايا ال�شعب امحتل وغرها من الق�شايا. اإل 
اأنه �شدم ب�شكل غر اعتيادي؛ فلقد م حطيم 

ُمُثله عن بكرة اأبيها، حتى اأنه �شاق ذرعاً بالرعب 
عـــمـــال الــوحــ�ــشــيــة. ثــم كــتــب مــذكــراتــه عن  والأ
باأ�شلوب فوتوغراي  احرب ي�شرد فيها جربته 
مثر واآ�شر للم�شاعر. لقد قراأت هذه امذكرات 
باللغة العبية، وخطر بباي اأنها �شتكون فكرة 
باإقناع  قمت  لــذا  ترجمتها.  ي  ت�شنى  لو  رائعة 
برجمتها.  للقيام  اأمريكا  ي  هنا  مغمور  نا�شر 
كمذكرات  ون�شرت  الرجمة  بهذه  قام  وبالفعل 
إذا كان  ا إدوارد �شعيد  ا حرب. كنت قد طلبت من 
مقدوره اأن يقنع منظمة التحرير الفل�شطينية، 
التي هي مثال للراء الفاح�س وواحدة من اأكر 
منظمات العام الثالث ثراًء، اأن ت�شاهم بتوزيع 
هذه امذكرات من خلل �شرائها وتوزيعها على 
معن.  مكان  ي  متوفرة  جعلها  مثًل  امكتبات 
كنت على يقن من اأن امو�شوع لن تتم مراجعته 
هــنــا ي اأمـــريـــكـــا. م يــحــ�ــشــل الــنــا�ــشــر عــلــى اأي 
�شعيد  امذكرات. وبالفعل طلب  لت�شويق  مويل 
من منظمة التحرير الفل�شطينية القيام بذلك، 
ولكن امنظمة وافقت على ذلك ب�شرط اأن يختم 
عــلــى الــكــتــاب عــبــارة »طــبــع بــدعــم مــن منظمة 
خفاق  لإ افت�شاح  وهذا  الفل�شطينية«.  التحرير 
من  ي�شر  الــتــي  الكيفية  فهم  ي  امنظمة  هــذه 
ف�شًل  كان  لقد  الدمقراطي.  امجتمع  خللها 
ذريعاً بامتياز وطويل امدى، فهو يك�شف ق�شية 
جــهــوداً  �شعيد  إدوارد  ا بــذل  لقد  خــــرى.  الأ تتلو 
الــواقــع،  مـــر، وكــنــت، ي  م�شنية لتغير هــذا الأ
جزءاً من بع�س هذه اجهود. لقد قمنا اأنا و�شعيد 
كولومبيا،  جامعة  ي  الرو�شي  التاريخ  واأ�شتاذ 
اآليك�س ايرليخ Alex Erlich بالجتماع مع قادة 
رجعنا  ولكننا  الفل�شطينية  التحرير  منظمة 

بخفي حنن. 
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اأن  جــد  الــــوراء،  اإى  بتمعن  رجعنا  لــو   v
�صعيدًا كان متلك روؤية ا�صت�صرافية ثاقبة، تعري 
ثر ال�صلبي لتفاقية اأو�صلو على م�صر  اإرها�صات الأ
حياة الفل�صطينين. اإى اأي مدى تتطابق روؤاك مع 
كيف  و  التفاقية؟  �صروط  بخ�صو�س  �صعيد  روؤى 

تتخيل ردة فعل �صعيد على الو�صع الراهن؟
امـــقـــام. لــقــد كانت  اأخـــّمـــن ي هـــذا  اأن  عــلــي 
متطابقة  اأو�شلو  اتفاقية  على  لدينا  الفعل  ردة 

وكــنــا قلقن  تــقــريــبــاً 
بــــخــــ�ــــشــــو�ــــس هـــــذه 
التــفــاقــيــة حــتــى اأنــنــا 
كنا ن�شتخدم العبارات 
نــفــ�ــشــهــا تـــقـــريـــبـــاً ي 
اأن  دون  خـــطـــابـــاتـــنـــا 
لوجه.  وجهاً  نتحدث 
فجل هذا الراأي ت�شي 

به كتاباتنا. 

الوقت  ي  اأما 
مطابقة  فعله  ردة  تكون  اأن  ي  فاأ�شك  احاي، 
لردود فعلنا على اأو�شلو. ولنكن اأكر مو�شوعية، 
موؤزر  ن�شر  مثابة  كان  النار  اإطلق  وقف  فاإن 
بل  إ�شرائيل  وا مريكية  الأ امتحدة  للوليات 

وروبا اأي�شاً.  ولأ

مريكية  الأ امــتــحــدة  الــوليــات  جحت  لقد 
الق�شية، فما  اأبــعــاد  ر�ــشــم  إعــــادة  ا إ�ــشــرائــيــل ي  وا
فاإ�شرائيل  الفل�شطيني؛  الــعــنــف  هــو  يعنيهما 
مريكية �شتكونان ي غاية  امتحدة الأ والوليات 
الفل�شطينين،  اأفـــــواه  تلجم  عــنــدمــا  الــ�ــشــعــادة 
براجها  ا�شتئناف  �شرائيل  لإ �شيت�شنى  وعندها 

على  وال�شيطرة  الغربية  ال�شفة  ب�شم  امتعلقة 
خراتها وم�شادرها من خلل م�شاريع تطوير 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــ�ــشــخــمــة، الــتــي مـــن �ــشــاأنــهــا 
عليه  الـــذي  امبتغى  هــو  وهـــذا  ال�شكان.  تق�شيم 
واحــدة عن الحتلل،  كلمة  اتفقوا، م ت�شمن 
ام�شتوطنات م تظهر على  فح�شب عامهم، فاإن 
التو�شعية،  إ�شرائيل  ا بــرامــج  حتى  ول  ال�شطح، 
لذا،  الــعــازل.  التطرق مو�شوع اجــدار  يتم  وم 
مـــــــــر بــرمــتــه  كــــــان الأ
مثابة ن�شر للوليات 
مــريــكــيــة  امـــتـــحـــدة الأ
ـــرائـــيـــل،  إ�ـــش ومــــوقــــف ا
اأن  إدهـــا�ـــشـــاً  كـــــر ا والأ
هــــــذا الـــنـــ�ـــشـــر لقـــى 
قــبــوًل مــن اأوروبــــا بل 
فهذه  اأجمع.  والعام 
الــــروؤيــــة تــتــلــخــ�ــس ي 
الوحيدة  الق�شية  اأن 
ي  ما  �شرائيلين،  الإ اأمــن  هي  ن  الآ امطروحة 
ذلـــك امــ�ــشــتــوطــنــات. ل اأحـــد يــتــوق لقتل اأحـــد؛ 
يو�شع  عندما  ال�شعادة  غاية  ي  �شيكون  فالكل 

حد لدراما العنف. 

•••

مفاهيم �شهيونية متنافرة وقومية ثنائية

1990، بداأ �صعيد امجاهرة علنًا  v ي عام 
هل  الواحدة.  الدولة  حل  الكامل  الدعم  وتبنيه 
مر؟ كيف تقارن روؤاك  كنتما متفقن على هذا الأ
عن ال�صام بروؤى �صعيد؟ وهل كاكما موؤيد حل 

القومية الثنائية؟ 

مريكية  ااأ امتحدة  ال���اي��ات  جحت  »ل��ق��د 
ب����ع����اد  إع����������ادة ر�����ش����م اأ إ�����ش����رائ����ي����ل ي ا وا
ال���ق�������ش���ي���ة، ف���م���ا ي��ع��ن��ي��ه��م��ا ه����� ال��ع��ن��ف 
إ�شرائيل وال�ايات امتحدة  الفل�شطيني؛ فا
م��ري��ك��ي��ة ���ش��ت��ك���ن��ان ي غ��اي��ة ال�����ش��ع��ادة  ااأ
ف�������اه ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن«. ع��ن��دم��ا ت��ل��ج��م اأ
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كانت هذه النظرة ي اأواخر حياته؛ فاإدوارد 
اأواخر  ي  اإل  الروؤية  هذه  عن  يعب  م  �شعيد 

الت�شعينات.

بهذا  ملتزماً  كنت  فقد  ي،  بالن�شبة  اأما 
احل قبل اأن اأ�شّب عن الطوق. اأعتقد اأنه كانت 
هنالك وجهة نظر واقعية ي الفرة الواقعة بن  
تطرقت  قد  كنت  ولقد   .1973 وعام  عام1967 
اأذكر  ل  لكنني  عنه،  الكثر  وكتبت  للمو�شوع 
اآخر قد تطرق له ي ذلك الوقت. وي  اأحداً  اأن 
�شاءة من  احقيقة، فقد كنت عر�شة للت�شهر والإ
�شرائيلي. وبالطبع،  اجانبن: الفل�شطيني والإ
ويبدو  غ�شباً.  مريكيون  الأ امراقبون  ا�شت�شاط 
مر كان واقعياً ي تلك الفرة. وبناء على  اأن الأ
إ�شرائيلي وع�شكري رفيع، جد  مذكرات م�شوؤول ا
اأن م�شدر هذه القراحات ينبع من امخابرات 
اأن  مكان  بالإ كان  التي  الع�شكرية  �شرائيلية  الإ
امقرحات  هذه  اأن  اإل  الجاه.  هذا  اإى  تقود 
�شيا�شين  قادة  من  تقوي�شها  م  ما  �شرعان 
يكن  ال�شبعينات، م  منت�شف  منذ  ولكن،  كبار. 
تباعاً  تاأتي  مراحل  �شكل  ي  اإل  مكناً  مر  الأ
ال�شياق،  هذا  وي  امدى.  طويلة  عملية  �شمن 
دولياً،  اإجماعاً  الدولتن لقت  اإقامة  فاإن فكرة 
اأعتقد.  به، ح�شبما  ملتزماً  �شعيد  كان  ما  وهذا 
من  بالرغم  مر،  الأ بهذا  ملتزماً  اأي�شاً  كنت 
اأنني كنت اأمنى اأن ي�شكل خطوة اإيجابية اأقرب 
علينا،  اأو�شلو  اأطلت  وعندما  الحتواء.  باجاه 
كنا نراها اأنا و�شعيد تقوي�شاً �شارخاً من جانب 
منظمة التحرير الفل�شطينية مار�س من خارج 
ي  الفل�شطينين  ولئك  لأ وكق�شية  احدود 
اإقامة  فكرة  بجدوى  ي�شتخفون  الذين  اخارج 

قومية ثنائية التي قد تاأخذ باح�شبان احقوق 
ال�شرعية للفل�شطينين ي الداخل. 

عندما  كذلك  كان  مر  الأ اأن  تعتقد  هل   v
تبنى اإدوارد �صعيد فكرة حل الدولة الواحدة؟

ح�شبما  الفكرة،  فاإن  كتاباته،  ي  معنت  لو 
اأعتقد، بداأت تطفو على ال�شطح ي كتاباته قبل 
اأو�شلو  �شقوط  فكرة  اأ�شبحت  اأن  بعد  عامن 

جلية للعيان.

ي  جدًا  حمومًا  �صعيد  اأ�صبح  عندها   v
خر من حياته.  كتاباته حتى الرمق الأ

نتفق  م  التي  اموا�شيع  من  كانت  وهذه 
ال�شنوات  طيلة  بها  ملتزماً  كنت  فلقد  عليها، 
ربعينات. كنت اأعتقد اأن  التي خلت منذ بداية الأ
�شرار على الفكرة حتى اأواخر الت�شعينات كان  الإ
امثر  ومن  ال�شواء.  على  وفكرياً  تكتيكياً  خطاأ 
مر لقى قبوًل لدى التيار ال�شائد ي  حقاً اأن الأ
إدوارد �شعيد  اأواخر الت�شعينات. لذا كان مقدور ا
الكتابة عن امو�شوع نف�شه ي �شحيفة نيويورك 
 Tony Judt يوت  توي  ا�شتطاع  كما  تامز، 
التطرق له ي مراجعات نيويورك تامز لبع�س 
�شافة اإى اآخرين تطرقوا للمو�شوع  الكتب بالإ
ي اأماكن اأخرى. ومنذ عام 1967 وحتى منت�شف 
مر، كان  ال�شبعينات، عندما كان مكناً اقراح الأ
إذاً ما وجه  مر مثابة �شرب من التابوهات. ا الأ
مر م  الختلف؟ لقد كان الختلف هو اأن الأ
فهمه ي اأواخر الت�شعينات على اأنه جرد فكرة 
ل مكن تطبيقها. وفجاأة، اأ�شبح مكناً التحدث 
عنها. واأنا ل اأفر�س �شوء النية لدى اأي جانب، 
للموقف.  فهم  إ�شاءة  ا هنالك  اأن  اأعتقد  لكنني 
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إقامة دولة قومية ثنائية،  فباإمكانك اأن تتمنى ا
فكان  عدة.  مراحل  مر  اأن  لها  بد  ل  اأنه  اإل 
مر عام 1967 وحتى منت�شف  مكان تطبيق الأ بالإ
حقبة ال�شبعينات. كان من اممكن تطبيق نظام 
فيدراي ي اأجواء من ال�شلم العام. اإل اأن هذا 
القراح ل جدوى منه ي الوقت الراهن، ولكن 
مراحل  �شمن  اأخرى  مرة  حقيقه  اممكن  من 
حل  فكرة  وى  الأ امرحلة  تكون  فقد  ختلفة. 
جنيف  اتفاقيات  مع  جنب  اإى  جنباً  الدولتن 
قل كخطوة اأ�شا�شية مفاو�شات جادة لكي  على الأ
مر بعده بالنتقال خطوة اأخرى  يت�شنى لك الأ
ي  واحدة  دولة  عن  واحديث  التعاون.  باجاه 
مثل هذا ال�شياق هو جرد تقدم هدية لليمن 
مريكية. لهذا  �شرائيلي والوليات امتحدة الأ الإ
قابًل  مو�شوعاً  اأ�شبح  مر  الأ اأن  اأعتقد  مر،  الأ
للنقا�س لدى التيار ال�شائد من النا�س، واأختلف 

مع �شعيد ي هذه ام�شاألة التكتيكية. 
ال�شلطة وال�شيا�شة  v يقول �صعيد ي كتابه 
لكنها  بينكما،  اختافات  هنالك  اإن  والثقافة 

لي�صت مهمة اأو جديرة بالهتمام19.
اإن نقاط الت�شابه بيننا م تكن فقط كبرة 
ن�شر  كنا  ما  وكثراً  همية،  الأ غاية  ي  لكنها 
الختلفات  وجود  من  متاأكد  لكنني  إليها،  ا
تطرقنا  اأن  يحدث  م  اأننا  هنا  واأق�شد  اأي�شا. 
ال�شراع  اأرى  فاأنا  مر؛  الأ تفهم  اأ�شتطيع  لها... 
�شعيداً  اأن  اأعتقد  ول  احقوق  حول  يتمحور 
بهذه  يتعلق  فيما  قل  الأ على  الراأي  ي�شاطري 

اخ�شو�شية.
عن  اآرائكما  ي  تختلفان  مدى  اأي  اإى   v

ال�صهيونية؟
اأوروبي،  �شياق  ال�شهيونية ي  ن�شاأت  لقد 
ومن  ال�شرقية.  اأوروبا  من  جاء  اأغلبها  لكن 

هنالك  كانت  الهجرات.  جاءت  امكان  هذا 
ال�شهيونية ال�شيا�شية التي كان مثلها ثيودر 
هرتزل heodore Herzl و�شخ�شيات قيادية 
را�شي  اأخرى، اإل اأن ال�شتيطان احقيقي على الأ
التي  ال�شرقية  وروبا  لأ اليهود  ثقافة  من  جاء 
كانت ثقافة خليط. كانت هذه الثقافة تت�شمن 
وروبية  عنا�شر من احياة الفكرية الرو�شية والأ
ي  متجذرة  الثقافة  هذه  وكانت  ال�شرقية. 
من  معقداً  خليطاً  كان  الذي  اليهودي  اجيتو 
�شياء من خلل  ن�شيج هجن. واأنا تقريبا اأقراأ الأ
لل�شهيونية  معار�شاً  دوماً  كنت  الن�شيج.  هذا 

ال�شيا�شية كما فعل �شعيد...

v هل لك اأن ت�صتطرد اأكر بخ�صو�س هذه 
النقطة؟

طفولتي  منذ  ملتزماً  كنت  فقد  ح�شناً؛ 
لجاهات ا�شراكية وقومية ثنائية حت مظلة 
ال�شهيونية. كانت اميول تتعار�س مع قيام دولة 
جتمع  بناء  اإى  اأقرب  كانت  لكنها  يهودية، 
اموؤ�ش�شات  من  ومنظومة  ثقاي  ومركز  يهودي 
ال�شراكية، مثل موؤ�ش�شات الكيبوت�س على اأمل 
الفل�شطيني  امجتمع  مع  وتتكامل  تتحقق  اأن 
وعلى اأ�شا�س طبقي. خذ مثًل واحدة من الق�شايا 
املمو�شة وامثرة للجدل، اإن اأحد عنا�شر الهجرة 
وروبية اإى فل�شطن، التي تت�شمن  اليهودية الأ
تنمية ما  ثنائية، كان  ا�شراكية لقومية  ميوًل 
امفهوم  اليهودية. كان مثل هذا  العمالة  ي�شمى 
منكفئ  يهودي  كاقت�شاد  مغلق  باقت�شاد  ينادي 
إنتاج يهودي. بالطبع  على نف�شه بعمالة يهودية وا
اإن  �شلين.  ال�شكان الأ اأمر فيه مييز �شد  هذا 
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هذه الفكرة مثار جدل كبر ورما اأ�شواأ. على 
اأي حال، فاإن اأردت مناق�شة الفكرة بجدية عليك 
مر معقد.  اأن ت�شاأل: ما جذورها؟ اإن م�شادرها لأ
هنالك  كان  لو  اأب�شط،  ب�شورة  مر  الأ ولتو�شيح 
اأي هجرة، يقودنا ذلك ل�شوؤال اآخر: هل هنالك 
اأن  جدًل  افر�شت  لو  اأ�شًل؟  للهجرة  حق  اأي 
ثقاي  مركز  إن�شاء  وا لل�شتيطان  مبراً  هنالك 
بهم  اخا�شة  حياتهم  لليهود  فيه  تكون  ومكان 
�شعوبة.  اأكر  اليهودية  العمالة  م�شاألة  ت�شبح 
ياأتون  اللذين  ام�شتوطنن  ن  لأ �شعب،  مر  الأ
متعلقاً  كان  اأولهما  اثنن.  خيارين  ي�شتوعبون 
اإفريقين  اجنوب-  را�شي  الأ ملك  باأ�شلوب 
القائم على ا�شتغلل العمال الفل�شطينين. اأما 
اخيار الثاي فهو قلب الهرم للحياة اليهودية 
اليهود  ال�شهاينة  يفهمها  كما  عقب  على  راأ�شاً 
الي�شاريون. وبالن�شبة لهذا الراأي، فاإن امجتمعات 
إنتاجية  الطبيعية الفاعلة غالباً ما ت�شتند على ا
وهم  والعاملون  امزارعون  فيهم  من  النا�س، 
نتاجي  الإ اإن عملهم  الهرم.  ي�شكل  اأنف�شهم من 
هو امحرك الفاعل للتجار وامثقفن واجامعات 
وى هي  وامهنين وغرهم. اإل اأن امجموعة الأ
اأن  يعتقدون  امفكرين  من  فكثر  الهرم؛  راأ�س 
عقب  على  راأ�شاً  مقلوب  اليهودية  احياة  هرم 
خلوه من وجود اأ�شا�س ي�شتند عليه. لقد اأرادوا 
ت�شكيل ما يعتبونه جتمعاً طبيعياً ما يعني 
اأ�شا�س للطبقة العاملة اليهودية  �شرورة وجود 
من  النوع  هذا  مثل  اإن  الفلحن.  وطبقة 
امجتمعات مكن قيامه فقط من خلل احتكاره 
لفئة معينة ب�شكل ح�شري. ل ت�شتطيع اأنت ول 
جزءاً  ون�شبح  اإفريقيا  و�شط  اإى  الذهاب  اأنا 

متلك  ل  ننا  لأ البقاء  على  قادر  جتمع  من 
اأولئك  على  ين�شحب  ذاته  مر  الأ البقاء.  اأدوات 
اأوروبا  من  فقراً  اأكر  جتمعات  من  القادمن 
الفلح  حياة  يجربوا  اأن  حاولوا  فلو  ال�شرقية. 
الفل�شطيني فلن يكونوا قادرين على البقاء؛ لذا 
تكمن ي خلق جتمع  كانت  امتاحة  فاخيارات 
يتيح  ما  العاملة  الطبقة  اأ�شا�شه  طبيعي 
الفر�شة للمهنين وللمثقفن اأن ينتجوا فائ�شاً 
عليهم  كان  هذا،  ولتحقيق  العمالية.  للقاعدة 
اأن يقت�شروا على عمالة يهودية ب�شكل ح�شري 
مر الذي كان بالفعل مع�شلة. لكن فهم هذه  الأ
مثل  لرف�س  همية  الأ غاية  ي  اأمر  هو  امع�شلة 
هذا اموقف. ول يت�شنى ذلك اإل من خلل فهم 

خفاياه واأ�شوله، تلك التي تعتب اأمراً معقداً.

•••

تاأمـــــــــــــــــــلت

مد  للوراء بعد معرفة طويلة الأ v لو رجعنا 
ب�صعيد، ماذا مثل لك اإدوارد �صعيد؟

ي  وفـــذاً  عبقرياً  إ�شهامه  ا كــان  لقد  بــدايــة، 
خلل  من  امعا�شرين  والــوعــي  الثقافة  ميدان 
�شجاعاً  رجــًل  بالفعل  كــان  كادمية.  الأ اأعماله 
إ�ــشــهــار احقيقة  ا عــلــى  إذ ظــل مــ�ــشــراً  ا ونــزيــهــاً؛ 
جــهــاراً ي وجــه اجميع �شاء من �شاء واأبــى من 
الفل�شطينين؛  مــر ذاته ين�شحب على  اأبــى. والأ
ر�شالته  يــو�ــشــل  اأن  طــــواًل  �شنن  حـــاول  فلقد 
اأنها  من  بالرغم  الفل�شطينية  التحرير  منظمة 
كانت م�شروعاً ي غاية البوؤ�س. ولقد اأ�شركني ي 
حيان. لذا، فقد كان  حاولته تلك ي بع�س الأ
م�شروعه تاأ�شيلياً و�شباقاً. خذ على �شبيل امثال 
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اتــفــاقــيــات اأو�ـــشـــلـــو: فــهــو من 
�شّرحوا  الذين  القليلة  القلة 
بــاأن  متناهية  وبــدقــة  مبا�شرة 
وباًل  �شتكون  التفاقيات  هذه 
ـــار  عــلــى الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــن واأ�ـــش
ذلــــك.  وراء  �ــــشــــبــــاب  الأ اإى 
اأ�ــشــاحــوا  الفل�شطينين  لــكــن 

بوجوههم عن �شماع هذه احقيقة. م يكن �شعيد 
يلقي مواعَظ على املأ لكنه كان يجاأر باحقيقة 
جهاراً اأمام اأولئك الذين يتوجب عليهم �شماعه. 
من  اأراد  مــا  واحــظــوة  التقدير  مــن  لقي  ولقد 
اأولئك النا�س الذين يعنى بهم. ورما م ي�شل 
اإى بع�س ال�شرائح من النا�س، لكن اجميع م 
ينكر العراف منجزه بغ�س النظر عن مدى 
ام�شتن�شخن  فبع�س  بـــه.  يــقــوم  مــا  كــراهــيــتــهــم 
البروقراطين اأمطروه باألقاب �شخيفة تدينه 
لقاب.  رهاب« وغرها من الأ باأنه »بروفي�شور الإ
لكان  يقولون  ما  باًل  األقى  �شعيد  إدوارد  ا اأن  ولو 
عليه اأن يعر�س عن اجاهلن. بل كان عليه اأن 

يقدر مثل هذا النوع من الت�شهر. 

v هل حقق �صعيد ما كان ي�صبو اإليه؟

الفل�صطينية  الق�صية  بو�صع  يتعلق  فيما 
وب�صكل  بل  نعم،  الدولية،  جندة  الأ على  واإبقائها 
م يحققه غره. ولكن، هل حقق اأيًا من معطيات 
فيما  النظر  دققنا  فلو  للفل�صطينين؟  العدالة 
يجري ي الوقت الراهن، لوجدنا اأن الو�صع مزٍر 
بل اأ�صواأ من امتوقع. لي�س من ال�صهل حقيق مثل 
�صياء. وبعبارة اأكر مو�صوعية، فاإ�صرائيل  هذه الأ

للوليات  عظيمة  خدمة  تقدم 
 ádhO فهي  مريكية.  الأ امتحدة 
ــة ومــتــقــدمــة. اإنــهــا  ــري قــويــة وث
وتكنولوجية  ع�صكرية  كقاعدة 
متقدمة تابعة للوليات امتحدة 
قاليم  الأ اأكــر  وي  مريكية  الأ
ــعــام. مـــاذا قدم  اأهــمــيــة ي ال
الروة  متلكون  ل  فهم  �صيء؛  ل  الفل�صطينيون؟ 
قيمة  فاإنهم با  لذا  ام�صادر،  القوة ول حتى  ول 
الدولة. ل جال  لبناء  اجوهرية  امعاير  ح�صب 
لها،  نظر  ل  بب�صالة  �صعيد  حاول  للتناف�س.  هنا 
مر،  وبالفعل جح ي حّث النا�س على التفكر بالأ
احقيقة،  وي  لديهم.  الوعي  م�صتوى  واأذكــى  بل 
موقف  مع  متفقة  كانت  العام  الــراأي  غالبية  فاإن 
اإدوارد. فلو األقينا نظرة على ا�صتطاعات الراأي 
مريكية، لوجدنا اأنها  العام ي الوليات امتحدة الأ
مثرة للده�صة. فمن بن اثنن، يعتقد واحد من 
على  اأن  مريكية  الأ امتحدة  الــوليــات  ي  النا�س 
اإمداداتها  تقطع  اأن  مريكية  الأ امتحدة  الوليات 
والفل�صطينين،  �صرائيلين  الإ اجانبن:  لكا 
الــلــذيــن ل يــتــفــاو�ــصــان بــجــديــة مــن اأجـــل احــل 
الن�صبة نف�صها  للدولتن. وما يقارب  الدبلوما�صي 
مريكي يرون اأنه اإذا م التفاو�س  من الراأي العام الأ
الوليات  على  يتوجب  فاإنه  الطرفن  من  بجدية 
للطرفن  ام�صاعدات  تقدم  مريكية  الأ امتحدة 
البعد  كل  بعيدة  تبدو  الفكرة  هذه  اإن  بالت�صاوي. 
من اأن تكون مثارًا للنقا�س من اأي �صخ�س. لذا، 
اإى  مــر ميل  الأ العام هو ي حقيقة  ــراأي  ال فــاإن 
مر. لكن  الأ يتعلق بهذا  اإدوارد �صعيد فيما  جانب 
ي جتمعنا، فاإن الراأي العام بعيد كل البعد عن 

عبقرياً  اإ�شهامه  ك��ان  »لقد 
وف�������ذًا ي م����ي����دان ال��ث��ق��اف��ة 
وال�����ع����ي ام��ع��ا���ش��ري��ن من 
كادمية«. خال اأعماله ااأ
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هذه  يخ�س  فيما  فقط  لي�س  ال�صيا�صة،  �صناعة 
الق�صية، ولكن فيما يخ�س ق�صايا اأخرى اأي�صًا. 

�صعيد  اإدوارد  رحيل  فاإن  امطاف،  نهاية  وي 

ام�صتوى  فعلى  القلوب.  لها  تنفطر  خ�صارة 
له  اأكّن  و�صخ�صًا  مقربًا  �صديقًا  كان  ال�صخ�صي، 
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حوار مع غادة الكرمي

تخ�ش�شها،  ي  طبيبة  الفل�شطينية،  الكرمي  عائلة  ي  دباء  والأ الكّتاب  من  واحدة 
واأديبة ي ن�شالها، ُولدت ي القد�س وا�شطرت للخروج منها اإى لندن اإثر النكبة عام 1948, 
ترعرعت ي بريطانيا وهو ما جعل منها مزيجاً من امراأة فل�شطينية عربية م�شلمة وامراأة 

اإجليزية غربية.

لتاأمن م�صتقبلها  الطب  درا�صة  اأُجرت على 
بالرغم  وطنها  من  ُهّجرت  كفل�صطينية  العملي 
الق�صية  تعتر  لكنها  اأدبية،  كانت  ميولها  اأن  من 
النظر  بغ�س  فل�صطيني  كل  ق�صية  الفل�صطينية 
التجمع  جمعية  تراأ�س  فهي  لذا  درا�صته،  عن 

من  الدولية  واحملة  بريطانيا،  ي  الفل�صطيني 
امنظمة   1972 العام  ي  واأ�ص�صت  القد�س،  اأجل 
ال�صيا�صية الفل�صطينية ي بريطانيا. كتبت العديد 
منها  الكتب  واأّلفت  فل�صطن،  عن  امقالت  من 
اآخر.  رجل  من  hمتزوجة  فاطمة  عن  البحث 

اأجرت احـوار:
يا�شمن ال�شامن
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وتعمل حاليًا باحثة واأكادمية وحا�صرة ي مركز 
�صامية ي جامعة اك�صر. الدرا�صات العربية والإ

ديب والإعامي ح�صن الكرمي،  والدها هو الأ
قول«  على  »قول  امعروف  الرنامج  ومقدم  معد 
طيلة  الريطانية  ذاعة  الإ هيئة  عر  ُبّث  الذي 
ثاثن عامًا، اأّلف قامو�س امنار و�صل�صلة معاجم 
امغني الكبر hالو�شيط  اللغة وهي  امغني ثنائية 
الهادي  ا�صمه  عربيًا  معجمًا  اأّلف  كما  hالوجيز، 
�صافة اإى ترجمته للكثر من  اإى لغة العرب، بالإ
الكتب وامقالت واموؤلفات ي الربية وي اإ�صاح 

امعجم العربي باللغتن الإجليزية والعربية.
دبي والفكري، الذي  عطاء ح�صن الكرمي الأ
قّدمه عر ما يزيد على القرن ي حياته، ُكتب له 
ابنته  من  مبادرة  وذلك  وفاته،  بعد  ي�صتمر  اأن 

غادة الكرمي.
ن لتحويله  بيت ح�صن الكرمي ي عمان يعد الآ
دارة اأدبية ثقافية جمع امهتمن بالثقافة للنقا�س 

واحوار.
عن  الكرمي  غادة  ديبة  والأ الدكتورة  تقول 
اإنها جاءت بهدف اإعداد  زيارتها هذه اإى عمان 
لي�صبح  عمان  ي  الكرمي  ح�صن  والدها  منزل 
دباء  الأ فيه  يجتمع  اأدبي  ملتقى  اأو  منتدى  مثابة 
وتبادل  واللقاء  للت�صاور  بالثقافة،  وامهتمون 
 2012 اأيلول  �صهر  وابتداء من  اأطراف احديث، 
ي  اأدبي  لقاء  اأول  يعقد  اأن  على  جاهدة  �صتعمل 

البيت ليتعرف امثقفون اإى بع�صهم بع�صًا.
وت�صيف الكرمي اأنها �صتلقي مهمة الهتمام 
ردن واأدبائه، وذلك  باملتقى على عاتق مثقفي الأ
ردن، وكي ي�صاندوها ي التعرف  نها ل تقيم ي الأ لأ

دبي الفكري ي عمان. اإى امجتمع الأ

تقدم  وثيقة  فاطمة  عن  البحث  كتابها 
�صى وحياة التهجر التي  الكرمي فيها م�صاعر الأ
يعر�س  واأربعن؛  ثمانية  عام  نكبة  بعد  عا�صتها 
لغادة  الذاتية  ال�صرة  فاطمة  عن  البحث   ÜÉàc
الكرمي  قّدمتها  وثيقة  مثابة  ويعّد  الكرمي، 
ك�صاهدة عيان حياتهابعدما ح�صرت من القد�س 
�صى  والأ احزن  م�صاعر  و�صط  بريطانيا  اإى 
عانته  الذي  النف�صي  وال�صراع  بلدها،  لركها 
وعاداتها  الفل�صطينية  هويتها  على  امحافظة  بن 
وتقاليدها العربية من جهة، والتاأقلم والن�صهار 

ي امجتمع الريطاي من جهة اأخرى. 
وفاطمة هي تلك الفاحة التي كانت ت�صاعد 
وتقول  طفال،  الأ وتربية  البيت  اأعمال  ي  اأمها 
اإنهم بركهم بلدهم تركوا فاطمة التي  الكرمي: 
البلد  لفل�صطن  رمز  وهي  كثرًا،  اليوم  تفتقدها 
ّيعت  �صُ التي  وللطفولة  ن�صان  ولاإ �صاع  الذي 

.kÉ°†jCG

ديب ُي�صَوب  ‘ البحث عن فاطمة... قلم الأ
وطنية  ق�صية  لن�صرة  ك�صاح  امحتل  وجه  ي 

والدفاع عن احقوق ام�صلوبة.
ي  النا�صرين  من  عددًا  اإن  الكرمي  تقول 
عن  البحث  كتابها  بدايًة  رف�صوا  بريطانيا 
فاطمة؛ فقد اأر�صلته لع�صرين نا�صرًا، وجاء الرف�س 
باأ�صماء  قائمة  لديهم  اأن  منها  ختلفة،  باأعذار 
لكتابها مكان  يوجد  ول  �صين�صرونها،  اأخرى  كتب 
بينها. وت�صيف اأنها كانت ت�صك باأن �صببًا �صيا�صيًا 
الكتاب ل  يكون مو�صوع  كاأن  الرف�س،  وراء ذلك 
يريح النا�صر الريطاي خ�صية ردة فعل الطرف 

�صرائيلي(. خر )الإ الآ
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براأيهم  احقيقة  ام�صكلة  اأن  الكرمي  وتتابع 
تكمن ي اأن مو�صوع الكتاب هو ما ح�صل ب�صبب 
العائات  حياة  على  وتاأثرها   1948 عام  نكبة 
الفل�صطيني،  ال�صعب  اأبناء  من  الكثرين  وحياة 
 ,1948 عام  حدث  ما  يلغوا  اأن  يريدون  نهم  ولأ
ي  ن  لأ الكتاب؛  ن�صر  على  يوافقون  ل  فاإنهم 
موافقتهم تلك اعرافًا بنكبة عام ثمانية واأربعن 
وهو مو�صوع يثر ح�صا�صية وانتقادات. اأما لو كان 
الكتاب يناق�س ما حدث عام 1967، فقد يوافقون 
ن اإ�صرائيل كانت خطئة باحتالها  على ن�صره؛ لأ

را�صي ويجب اأن تركها.  تلك الأ
دبية امختلفة  جنا�س الأ وت�صيف الكرمي اأن الأ
فّعالة  اأدوات  الذاتية  وال�صرة  والق�صة  كالرواية 
اأن عدد كتب ال�صرة الذاتية  اإل  توؤثر ي القّراء، 
قليل،  الفل�صطينية  الق�صية  مو�صوع  التي عاجت 
ن�صرة  كفاية  دب  الأ الفل�صطينيون  ي�صتخدم  فلم 
�صد  الن�صال  من  كجزء  اأو  الفل�صطينية  للق�صية 

امحتل.
لنجاح كتاب ال�صرة الذاتية ي نظر الكرمي 

مقومات تاأتي على ثاثة م�صتويات.
البحث عن فاطمة  كتابها  اإن  الكرمي  تقول 
الذي مّر على تاأليفه ع�صر �صنوات م يكن متوقعًا 
نه يوجد من وجهة نظرها مقومات  له النجاح؛ لأ
م�صتوى  على  اأوًل  الذاتية،  ال�صرة  كتب  لنجاح 
الكاتب اأن يكون م�صهورًا، فال�صخ�س ام�صهور بغ�س 
�صرته  فاإن  حياته،  اأحداث  اأهمية  عن  النظر 
غر  ال�صخ�س  من  اأكر  جاحًا  تلقى  الذاتية 
ام�صهور وهي تعتر نف�صها عادية وغر م�صهورة، اإل 
خرين �صاعدا ي جاح الكتاب؛  اأن العن�صرين الآ

مثل  التي  امهمة  حداث  فالأ احدث،  وهما:  األ 
حداث  ق�صية هي التي توؤهل العمل لينجح ولي�س الأ
الق�صة  تعر�س  اأن  اأي  دبية؛  الأ والكتابة  العادية، 
باأ�صلوب روائي �صيق مو�صوعي ومتجرد بعيدًا عن 

مديح الذات والرج�صية جذب القارئ. 
امتوقع  من  يكن  »م  كتابها:  عن  وت�صيف 
النا�س  ن  اأن يروي �صخ�س غر م�صهور حياته؛ لأ
ي  يهم  وما  حياته  عن  لنقراأ  هو  من  �صي�صاألون: 

ذلك؟«. 
ج�صيد  من  نوعًا  الرواية  كانت  اإذا  ولكن 
فراد الذين ت�صردوا،  ق�صية عا�صها مئات اآلف الأ
اأو ق�صة �صعبية مثل ق�صيةعادلة كالنكبة ومعاناة 
امعاناة  حياة  من  جزءًا  الكاتب  وكان  لف،  الآ
تنجح  فاإنها  امن�صودة،  بالطريقة  الق�صة  وفهمت 

حتى لو م يكن كاتبها �صخ�صًا م�صهورًا.
وت�صيف الكرمي اأنها �صعرت بالراحة عندما 
وجدت النا�س فهموا الكتاب، وحقق جاحًا كبرًا، 
واأنها   ،2009 عام  مرات  ثاث  طباعته  واأعيدت 
عندما توجهت اإى نا�صره واأعربت له عن رغبتها 
ي كتابة تتمة له، رّد عليها بلهفة اأنهم موافقون، 
وهذا يعني اأن الكتاب حقق مبيعات عالية، وهذا 

ما يدل على جاحه. 
مفردات  ت�صع  متقنة  ترجمة  عن  »البحث 
ن  الآ اأنتظره  ما  هو  ال�صحيح  اإطارها  ي  الكتاب 

بعد مرور عقد على ن�صره بالإجليزية«.
تقول  للعربية  الكتاب  برجمة  يتعلق  وفيما 
الكرمي اإنها تبحث عن ترجمة متقنة؛ فالرجمة 
تكلف كثرًا، ودار الن�صر التي ن�صرت الكتاب غر 
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مت�صجعة لتحمل تلك التكاليف، وت�صيف: يجب اأن 
ت�صجع  الرجمة،  عن  م�صوؤولة  هيئة  هناك  تكون 

الكّتاب وترجم اأعمالهم.
فما يحول دون نقل الكتاب اإى العربية لغاية 
مرجم  فهو  �صيا�صية،  ولي�س  مالية  اأ�صباب  ن  الآ
الن�صر  دور  اإحدى  اأن  اإل  والركية،  للفرن�صية 
للعربية،  الرجمة  موؤخرًا حقوق  اأخذت  ام�صرية 

كما اأن هناك دار ن�صر عر�صت ترجمته للعرية.
الكتاب  ُينقل  اأن  مهم  مر  لأ »اإنه  وت�صيف: 
و�صّناع  ام�صطِهد  فلغة  والإجليزية؛  العرية  اإى 
موجه  وهو  والعرية،  الإجليزية  اأكرها  القرار 
وى؛  الأ بالدرجة  العربي  ولي�س  جنبي  الأ للقارئ 
الفل�صطيني  ال�صعب  ماأ�صاة  عن  يعلمون  نهم  لأ
خر  الآ الطرف  اإقناع  هو  علينا  وما  وق�صيته، 

خرين بها. الن�صيط ي عر�س ق�صاياه واإقناع الآ
üüü

متزوجة من رجل اآخر، الكتاب الثاي لغادة 
الكرمي الذي روى ق�صة احتال فل�صطن )عرو�س 

جميلة، ولكنها متزوجة من رجل اآخر(.
اأّلفته  الذي  الكرمي  غادة  كتاب  عنوان  يعود 
 áYƒª› äQGR ÉeóæY ,1897 عام 2007 اإى عام
من الرابين من فيّنا فل�صطَن ل�صتك�صاف ما اإذا 
قامة دولة يهودية، فعادوا باخر  كانت �صاحة لإ
)العرو�س جميلة، ولكنها متزوجة من رجل اآخر(؛ 
عن  التخلي  اأو  خر  الآ الرجل  على  الق�صاء  فاإما 

ام�صروع »م�صروع ال�صهيونية«.
رجل  من  متزوجة  كتابها  ي  غادة  وتروي 
الفل�صطيني  ال�صراع  م�صكلة  بداأت  كيف  اآخر 

القرن  خال  تطورت  وكيف  �صرائيلي،  الإ
هذه  حل  �صعوبة  اأ�صباب  فيه  وتو�صح  الع�صرين، 
الق�صية باحلول امقرحة، كحل وجود الدولتن، 
اأرا�صي  معظم  احتلت  اإ�صرائيل  ن  لأ وذلك 
من�صف،  غر  فل�صطن  تق�صيم  ن  ولأ فل�صطن، 
للفل�صطينين   %20 يقرحون  اأنهم  وت�صيف 
نهاية  ي  غادة  واقرحت  �صرائيلين.  لاإ  %80h
هو  الق�صية  لهذه  وفريد  واحد  وجود حل  الكتاب 
فل�صطينية  دولة  ل  تق�صيم  بدون  الواحدة  الدولة 
لهذا  �صبق  وقد  م�صركة،  دولة  بل  اإ�صرائيلية،  اأو 

القراح اأن اأ�صبع بحثًا.
�صباب التي جعلت الدول  وت�صتعر�س الكرمي الأ
اللوبي  تاأثر  اإ�صرائيل، ومنها قوة  العظمى تدعم 
مريكية، ونفوذ ال�صهاينة  اليهودي ي ال�صيا�صة الأ
ام�صروع  ودعم  مريكية،  الأ امتحدة  الوليات  ي 
وروبي بالذنب جاه  ال�صهيوي، وعقدة ال�صعور الأ
اليهود بعد امحرقة، ما جعل احكومات امتعاقبة 
�صرائيل تعوي�صًا  ي اأمانيا تدفع باين الدولرات لإ

عن ذلك. 
الدمقراطية  الدولة  حل  اإن  الكرمي  وتقول 
هذا  نهاء  لإ الوا�صح  البديل  احل  هو  الواحدة 
يقدمها  التي  احجج  الكرمي  وتفّند  ال�صراع، 
معار�صو هذا احل من اجانبن، وت�صيف اأن حل 
ام�صكلة  ولكن  ام�صكلة،  هو  لي�س  الواحدة  الدولة 

تكمن ي �صرورة تغير الطبيعة ال�صهيونية. 
اخافية  اجوانب  جميع  الكتاب  ويعر�س 
ومن بينها التناق�س بن رغبات اإ�صرائيل وخوفها، 

وبن التناق�صات التي ورطتها بها ال�صهيونية.
ال�صام  مفاو�صات  كتابها  الكرمي ي  وتقّيم 
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الفل�صطينين  دفعت  التي  ال�صابقة  والتفاقيات 
حكم  على  اح�صول  �صبيل  ي  تنازلت  لتقدم 
يحقق  اأن  اإل  مكنه  ل  امعام  وا�صح  غر  ذاتي 

مد.  ت�صوية �صيا�صية ق�صرة الأ
وت�صيف اأن معام احل البديل كانت وا�صحة 
التنفيذ الذي م يتعطل ب�صبب  اإى  وحتاج فقط 
تعقيدات احل البديل، واإما ب�صبب ت�صبث اإ�صرائيل 
الكولونيالية،  ال�صتيطانية  باآيديولوجيتها  العنيد 
 Ú«ë«°ùŸG  hCG  á«ë«°ùŸG  á«dƒ°U C’G  Oƒ©°U  ÒKCÉJh
ي  مريكية  الأ امتحدة  الوليات  ي  ال�صهيونين 

�صرائيلية. مريكية الإ متن العاقات الأ
ديب اإى احاكم  وتقول الكرمي اإن ر�صالة الأ
العربية. ال�صعوب  تعي�صه  واقع  لتغير  حاولة 
يخافون  من  الكثرين  هناك  اأن  الكرمي  وترى 

على  فاإن  لذا  احاكم،  اأو  الرئي�س  مع  التحدث 
اأن ياخذ على عاتقه ذلك الدور.وت�صيف  ديب  الأ
اأنها ي اأواخر ال�صبعينات اأر�صلت ر�صالة اإى املكة 
يبكيك  »األ  واحد:  �صوؤال  وفيها  الثانية  اإليزابيث 
طفال الفل�صطينين؟«.  �صرائيليون بالأ ما يفعله الإ
لب�صار  مفتوحة  ر�صالة  هي  خرى  الأ والر�صالة 
�صد اأر�صلتها ي اأيلول 2011 حّثه على التجاوب  الأ
ن امنطقة ي و�صع خطر،  مع مطالب اأهل درعا لأ
ويجب عليه انتهاز الفر�صة جعل �صوريا بلدًا مهمًا 
ي العام العربي، واعتماد طريق ختلف يحّولها 
اإى دولة يكون فيها احوار وال�صتجابة للمطالب 
معاير للتعامل بن احكومة وال�صعوب، واإى دولة 
وبّناء،  �صليم  نه  لأ به  مرحبًا  النتقاد  فيها  يكون 
ودولة ل يخ�صى فيها اأّي �صخ�س من اأن يتّم زّجه 

uي ال�صجن اأو قتله مجرد التعبر عن راأيه



ــــل نـــعـــيـــمـــة ــــي ــــائ ــــخ ــــي م
�صـعـيــــــــــــــــــــــــــــــد اإدوارد 

ياب
 الغ

�رة
ي ح



العدد الواحد والثمانون 1422012

تقدم...
اجمال  على  اآية  امجازي  بامعنى  فهي  متعددة؛  دللت  على  »ال�صباب«  كلمة  تنطوي 
ال�صباب  اأن  ذلك  ام�صتقبل.  اإى  احا�صر  دخول  الزمني  بامعنى  وهي  والربيع،  والراءة 
يعي�صون ي ما ياأتي اأكر من عي�صهم ي زمنهم امبا�صر، وهي على ام�صتوى امعني واخلقي 
الكلمة ي  اأن  وثيقة. غر  �صلة  وال�صباب  رادة  الإ بن  الذي جعل  مر  الأ رادة،  الإ تعبر عن 
ال�صتقال،  اإى  ذهابهم  وي  احديثة،  العرب«  »نه�صة  ي  حا�صرة  كانت  جميعًا  دللتها 

الذي اأتى كما اأتى، وزامله تلك اجملة اجميلة، »يا �صباب العرب هّبوا...«.

 ¿Éc,(3-1¢U) ,1954 داب ي عددها الثامن، اآب ي كلمته هذه التي ن�صرتها جلة الآ
وم�صلحًا  العمل  اإى  داعيًا  امختلفة،  طبقاته  ي  ال�صباب،  معنى  يهج�س  نعيمة  ميخائيل 
رادة. غر اأن نعيمة كان يخاطب، رما، نه�صة  بالتفاوؤل الذي ل ي�صتقيم اإل اإذا ن�صرته الإ
الزمن  ومنها  جميعًا،  زمنة  لاأ ي�صلح  كامًا  وير�صل  وى،  الأ النه�صة  تداعي  بعد  قادمة، 

العربي الراهن، الذي يحاول احراك اجاري اأن يعطيه ولدة جديدة.
ôjôëàdG
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ال�شباب ثروة وثورة
áميخائيل نعيم

إّي �شحيفة عراقية تطلب كلمة توجيٍه مني اإى ال�شباب العربي، فاأجبتها  كتبت ا
ما يلي:

بها كيانه  التي يزخر  الهائلة  اإى من يوّجهه؛ فالقوى  ال�شباب ي حاجة  »لي�س 
اإى من يحميه من  ال�شباب  واإما حاجة  له.  امعّد  ال�شبيل  الكفيلة بتوجيهه ي  هي 
موّجهيه الذين يحاولون اأبداً اأن يكّموا فاه، ويكّبلوا يديه ورجليه، وي�شكبوا اماء البارد 
اأولئك،  امتاأججة ي �شدره، ويزرعوا الذعر واخنوع ي فكره وقلبه.  على احما�شة 
مهات، وامعلمون وامعلمات  باء والأ ي الغالب، هم رجال ال�شيا�شة، ورجال الدين، والآ
الذين يعي�شون ي قلق دائم من ثورة ال�شباب على ما رّث من تقاليدهم، وما بلي من 
اأ�شاليبهم، وما تعّفن من معتقداتهم. ولذلك ل ينفكون يقيمون ال�شدود واحواجز 
إذ يفعلون ذلك ل يدركون اإى اأي حّد يجرمون  ي وجه تفّتح ال�شباب وانطلقه. وهم ا

بحق اأنف�شهم وحق ال�شباب.
فمثلما ل خر ي اأر�ٍس ربيعها خريف اأو �شتاء، كذلك ل خر ي اأّمة �شبابها كهولة 
ف�شاح عما  ثم الذي ل ُيغتفر اأن م�شك على ال�شباب حرية الإ إنه من الإ اأو �شيخوخة. وا
اأن يطر، وجعله  ي�شتطيع  يدّب حيث  فنجعله  للوثوب،  تتحفز  قوًى  كيانه من  ي 
اأن ننعم به متفجراً من  يردد حيث يطلب النطلق. فال�شباب ربيعنا، ومن حقنا 
قطرباً،  ورده  نحّول  فل  ر�س،  الأ اأح�شاء  من  متفجراً  بالربيع  ننعم  كما  اأعماقنا 
عندما  بالتمام  نفعله  ما  وذلك  بوماً.  ون�شوره  غرباناً،  وبلبله  عو�شجاً،  ويا�شمينه 
نحرم ال�شباب حرية التعبر عن نف�شه اإن بالقول واإن بالفعل؛ ثم نح�شره ي قوالب 
�شلبٍة، قا�شية ل تلبث اأن ت�شيق به فتت�شقق وتتطاير �شظايا تدمية وتدمينا بال�شواء. 

وقد تهلكه وتهلكنا«.
تلك هي الكلمة التي بعثت بها اإى ال�شحيفة العراقية. وهي، كما ترى، مقت�شبة 
كل القت�شاب. تنقر باب امو�شوع ول تلجه. واإن هي وجته فلتتناوله بلمحٍة خاطفة 
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إذا نحن  ا اأجمعن  ل ت�شفي غليل ال�شباب ول غليلي. فمن حق ال�شباب علي، وعلينا 
حدثنا عنه، اأن نتحدث بخ�شوع العابد ورهبة الواقف اأمام �شر عظيم. واأي �شر اأعظم 
بدي ال�شاعد بنا جيًل بعد جيل، وعلى مدى الدهر، من احيوان  من �شر التجدد الأ
التجدد  هو  ذلك  اه.  اإى  الن�شان-  فوق  ما  اإى  الن�شان  ومن  الن�شان،  اإى  فينا 
الذي لوله لكنا ما نزال حتى اليوم ي امغاور والكهوف، وما كانت لنا هذه امدنيات 
واح�شارات ن�شيدها ثم نهدمها، ثم ن�شيدها ثم نهدمها، اإى اأن نبلغ بها الغاية التي 
إليها ن�شعى ي كل حظة من وجودنا، عن وعٍي منا وعن غر وعي،  من اأجلها وجدنا وا
واأعني معرفة كل �شيء والقدرة على كل �شيء. ونحن مدينون بهذا التجدد لل�شباب 

اأوًل واآخراً.
إذ اأعزو �شرف التجدد وجده وجماله اإى ال�شباب دون غره من اأدوار احياة،  واأنا ا
بنيان  ي  وال�شيخوخة  والكهولة  وال�شبا،  الطفولة  �شاأن  من  اأقلل  اأن  اأق�شد  فل�شت 
ن ال�شباب هو امن، وتلك  احياة الب�شرية. ولكن �شاأن هذه دون �شاأن ال�شباب بكثر. لأ
ت�شتكمل  فيه  الذي  الدور  الظل. هو  النور وهي  هو  مقدماته وحوا�شيه وخواتيمه. 
احياة الب�شرية جميع معّداتها ومقّوماتها من ذخائر ج�شدانية وروحانية. فاللحم 
والدم يزخران باحرارة واحركة. والعقل ي ثورة على كل جهول. واخيال ن�شيط 
رادة  ووثاب. والقلب ي عط�س قتال وجوع م�شنك اإى احب والعدل واحرية. والإ

مان بالنف�س وقدرتها على مغالبة ال�شعاب قوّي، وطيد. �شلبة، قّحامة. والإ
اأنهم ياألفون التمادي  اإى التجدد والتقدم هي  اأكب عقبة ي طريق النا�س  لعل 
اأن يعتبوه غر قابل للتغير والتح�شن. بل اإى حد  ي مٍط من العي�س اإى حد 
بنيان حياتهم، ومن ثم  النظام وت�شدعاً ي  على  اأن يعتبوا كل تغير فيه خروجاً 
الع�شفور  حال  هي  القبيل  هذا  من  فحالهم  وبقائهم.  راحتهم  على  ج�شيماً  خطراً 
ياألف قف�شه، والبهيمة زريبتها، والنحلة خليتها. ذلك هو �شاأن اجماهر ي كل زمان 
و�شياجات  اأقفا�شها،  اأبعد من عيدان  اإى  اأبداً  تتطلع  النا�س  قلة من  ولول  ومكان. 

مام. زرائبها، ونخاريب خلياها ما خطت الب�شرية خطوة واحدة اإى الأ
بعينن  احياة  على  الذي يطل  ال�شباب  الغالب، من �شفوف  القلة هي، ي  تلك 
ما اختطف بريقهما املل من تكرار ام�شاهد، وبفكر ما كّبلته التقاليد، وبعزمة ما 

اأنهكتها امعارك ول �شلها اخوف من الف�شل والهزمة.
ثورته  ب�شره وب�شرته، وي م�شاء عزمته، وي  ال�شباب هي ي �شفاء  ثروة  اإن 
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على الركود واجمود، وعلى القيود وال�شدود. وهذه ال�شفات هي التي ميز ال�شباب 
ول  بر،  ي  دولب  دار  ول  بحر،  ي  مركب  جرى  ما  لولها  والتي  ال�شباب،  غر  من 
�شيد حجر فوق حجر، ول كان حرف  إبرة ثوباً، ول  ا دار، ول خاطت  ناٌر ي  ا�شتعلت 
وكان كتاب، ول انطلق لنا جناح ي الف�شاء، ول اأ�شاء لنا �شراج ي ظلمة، ول امتد لنا 
�شوت عب القارات وامحيطات، ول كان اأي علم اأو فن اأو دين اأو نظام، ول اأي �شيء من 
�شياء التي بها نعي�س ومنها تاألفت مدنياتنا الغابرة وتتاألف احا�شرة، و�شتتاألف  الأ

التي بعدها.
كان  الذين  وال�شيوخ  الكهول  بع�س  ي  جدها  اأن  يندر  ل  هذه  ال�شباب  و�شفات 
وب�شائرهم.  اأب�شارهم  على  الكثيفة  الغ�شاوات  ت�شدل  اأن  من  اأ�شعف  واأثقاله  العمر 
فما األفوا قيودهم، ول انكم�شوا �شمن حدودهم و�شدودهم، ول تخلوا عن طموحهم 
ي تغير حال هم فيها اإى حال اأف�شل منها. اأولئك هم الكهول وال�شيوخ الذين ما 
برحوا �شباناً باأفكارهم وقلوبهم. فهم بركة واأي بركة للنا�س اأجمعن. اإل اأنهم، واإن 

كب يقوم به ال�شباب من غر �شك. قاموا بق�شط من جديد الب�شرية، فالق�شط الأ
اماألوف  ن  ولأ قدمه،  مجرد  والقد�شية  الروعة  من  �شيئاً  يكت�شب  القدم  ن  ولأ
عناء  كبر  النا�س  يكلف  ول  ماألوف،  اأنه  مجرد  واأفكارهم  النا�س  قلوب  ي  يتح�شن 
ي م�شايرته على حد قول امثل العامي: »نح�س تعرفه خر من جيد تتعرف عليه« 
– لذلك كان التجدد- اأي جدد- �شرباً من الثورة. ولذلك كانت الثورة ي دم ال�شباب 
الذي ياأبى اإل التجدد. ولول ت�شّلب القدم وتعنت اماألوف ما كانت الثورات من اأي 
نوع كان. ولكن القدم ير�شل جذوره بعيداً ي تربة احياة الب�شرية فيتعذر اقتلعه 
خطبوط،  اإل م�شقة بالغة. واماألوف يقب�س على قلوب النا�س واأفكارهم مثل قب�شة الأ

م. في�شعب التخل�س منه بغر الكثر من الأ
لواقع حياتهم  تفهماً  واأعمق  بدرو�س ما�شيهم،  اتعاظاً  اأكر  كانوا  النا�س  اأن  لو 
جعلوا قدمهم وماألوفهم من امرونة والطواعية متطلبات التطور بحيث يتفادون 
اأنهم  اإل  هائلة.  وروحية  ج�شدانية  اآلم  ومن  عنف  يرافقها من  ما  الثورات وجميع 
ما�شيهم ل يتعظون، ولواقع حياتهم ل يفهمون، وبعيون خ�شرة وقلوب واجمة اإى 
م�شتقبلهم يتطلعون. ولذلك تراهم يتكاتفون على كبح جماح �شبابهم، وعلى اإقامة 
للنطلق.  وتتحفز  داخله  ي  جي�س  التي  التجدد  قوى  وجه  ي  وال�شدود  احدود 
اأما النتيجة امحتمة فالثورة التي قد تكون دموية وقد ل تكون. ولكنها ي احالتن 

ت�شبب اآلماً على قدر ما تلقي من معاندة.
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ر�س وم يكن ثورة على دين قبله؟ اأي علم ترعرع بن النا�س وم  اأي دين قام ي الأ
يكن ثورة على جهٍل األفه النا�س فاأحبوه وا�شت�شلموا له؟ اأي فن �شق طريقه ي دنيا 
الفنون من غر اأن ي�شق اأثلماً من الكدر والمتعا�س ي قلوب الذين األفوا غره وما 
األفوه؟ كل اخراع ثورة، كل اكت�شاف ثورة، كل فكرة جديدة ثورة، كل زي جديد اإن ي 
دب، واإن ي ال�شناعة والتجارة،  اللبا�س، واإن ي اماأكل وام�شرب واماأوى، واإن ي اللغة والأ
اأو ي الدرا�شة والعبادة، اأو ي التقاليد والنظم ال�شائدة- ثورة. وهذه الثورات هي التي 
بها تتجدد احياة من يوم ليوم، ومن جيل جيل. وال�شباب هو الذي يرفع األويتها، 
وم�شي ي طليعتها غر مباٍل ما يقدمه ي �شبيلها من ت�شحيات غاليات. فل ماله، 
على  إليه، ومن امثل الأ ول جماله، حتى ول دمه باأعز لديه من الهدف الذي ي�شعى ا

الذي اتخذه لنف�شه رائداً واإماماً.
فما اأجهلنا نحاول اأن نخنق ثورات ال�شباب وهي ما تزال اأجّنة! فل يرتفع �شوت 
ال�شباب �شد ظلمة من مظامنا، اأو �شد تقليد من تقاليدنا، اأو طق�س من طقو�شنا، 
والثبور،  بالويل  ننادي  حتى  معي�شتنا  اأماط  من  مط  اأو  عقائدنا،  من  عقيدة  اأو 
طرقت  عندما  والفري�شيون  الكتبة  نادى  كذلك  ام�شر.  �شوء  من  رجفة  وتعرينا 
م�شامعهم كرازة ام�شيح. وكذلك نادى القر�شيون عندما قام حمد، �شّلى اه عليه 
اأفكاره ي النا�س.  اأثينا عندما راح �شقراط ين�شر  اأهل  و�شلم، بدعوته. وكذلك نادى 
ر�س تدور. ولو  إن الأ جيال الو�شطى عندما قال قائل ا وكذلك نادى رجال الدين ي الأ
ر�س ما  مثلة التي قامت فيها قيامة امحافظن على كل جّدد ي الأ �شئت اأن اأعدد الأ

انتهيت.
م�س اأ�شبح اليوم قدماً. وبتنا ن�شمع اأ�شواتاً تتعاى من  اإل اأن ما كان جديداً ي الأ
�شوات اأخرى تهدر وتزجر مطالبة  هنا وهناك طالبًة جديده. ون�شمع مع هذه الأ
إن�شان  ا ي  لأ مكن  ل  بحيث  والكمال  القدا�شة  من  فهو  قدمه.  على  القدم  باإبقاء 
اأي امنطق هو منطق هوؤلء الغيارى على  �شاألكم:  اأو بل�شان. واإي لأ اأن يطاله بقلم 
القدم، والقائلن بقد�شيته وع�شمته؟ وهل ير�شون لو تعود بهم احياة القهقرى 
اأن ما لديهم  اأم تراهم يعتقدون  جيال؟  الأ اآلف  اآلف  اأ�شلفهم منذ  اإى حيث كان 
بعده  زيادة  فل  النهايات  ونهاية  الغايات  غاية  هو  ومعتقدات  وطقو�س  تقاليد  من 
إذا م يكن لنا من اأمل ي  بد ا ن واإى الأ ر�س من الآ إذن، فما �شغلنا على الأ م�شتزيد؟ وا
اأن جّدد ونتجدد، واأن نبلغ من امعرفة وامقدرة واحرية ولو قراطاً فوق ما بلغناه 

حتى اليوم؟
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إننا نتوارث التقاليد والنظم والعوائد والعقائد جيًل عن جيل. والتقاليد والنظم  ا
والعوائد والعقائد اموروثة من �شاأنها اأن تتحجر وتعفن وتنقلب تع�شباً وكرهاً ي فكر 
إذ ذاك  الوارث وقلبه ما م يه�شمها وجدانه ويجعلها دماً من دمه وحماً من حمه. وا
إذا ا�شت�شاغها  فمن حقه اأن يتناولها بالفح�س والتمحي�س، وبال�شك والتجريح حتى ا

م�ّشك بها. 
�شبابنا  ت�شدى  كلما  والثبور  بالويل  ننادي  اأن  علينا  العار  من  إنه  ا اأقول  لذلك 
اأجدى  اأو ب�شك. وكان  اأو بحركة  اأو تقليد من تقاليدنا بكلمة  لعقيدة من عقائدنا، 
لنا األف األف مرة اأن نطلق له احرية، ثم اأن نحاول اإقناعه بدًل من اأن ن�شع �شكيمة 
إذا كنا على  إذا كنا على حق. وا ي فمه اأو اأن نحطم قلمه. فاحق ي غنى عن دفاعنا ا

�شلل فمرحباً بال�شك منجياً من ال�شلل.
ونحن اليوم ي دنيا العرب اأحوج ما نكون اإى �شباب يجروؤ على اأن ي�شك، ثم يجروؤ 
إذا طال اأم�شى �شلًل. و�شبابنا هو الروة  على اأن يعمل للخل�س من �شكه. فال�شك ا
�شفر وكل ما تنتجه اأر�شنا من ثمار وحبوب وبقول؟  �شود والأ التي اأين منها ذهبنا الأ
اأن ن�شتثمر هذه الروة اإى  هذه للنفاد والبوار، وتلك للبقاء والزدهار. وحرّي بنا 
من  ونوليها  وال�شيت،  وباخام  بالبرول،  نتاجر  اأن  قبل  بها  فنتاجر  حد،  اأق�شى 
موال  عنايتنا اأ�شعاف اأ�شعاف ما نوليه الدواي ي كرومنا، وال�شنابل ي حقولنا، والأ
ي م�شارفنا، والكرا�شي ي جال�شنا، ول نق�شي عليها ما نفر�شه على ال�شباب من 
إذا  قيود وما نقيمه ي وجهه من �شدود، بل نطلق لل�شباب حرية القول وحرية العمل ا

نحن �شئنا اأن ننعم مواهبه وبركاته، واأن نتفادى غ�شباته وثوراته.
ما  فالفو�شى هي  الفو�شى؛  اإى  بنا  توؤدي  قد  تلك احرية  اإن  قائل  يقولّن  ول 
نحن فيه. ولن يخرجنا منها اإل ال�شباب امجدد وامتجّدد. ويقيني اأن ما ي دم �شبابنا 
خاء  من حرارة، وما ي عقله من اتزان، وما ي قلبه من اإمان بالعدل والنظام والإ
واحرية لكفيل باأن يقطع بنا �شوطاً بعيداً نحو عام األطف جواً، واأف�شح اأفقاً، واأعذب 
اآمالنا. ولي�س  ن. فلي�س كال�شباب خزانة ناأمنها على  �شوتاً من عام نعي�س فيه الآ
على  له  وحافز  لل�شباب  غذاء  من  كاحرية  ولي�س  احياة.  �شباب  مايجدد  كال�شباب 

بداع وال�شر بالقافلة اإى الواحات امطمئنة وامراعي اخ�شبة. اخلق والإ
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»تاريخ ال�شعوب العربية«
ن�شيج رائع للحياة العربية

 A History ثّمة �صيء مطمئن على نحو عميق، بل و�صاف للروح ي�صمه كتاب تاريخ ال�شعوب العربية
مريكية العمل  of the Arab Peoples، الذي ظهر مامًا ي الوقت الذي حاول فيه الوليات امتحدة الأ

على تدمر العراق كبلد عربي ع�صري. موؤّلف الكتاب األرت حوراي، متقاعد ي اخام�صة وال�صبعن من 
عمره، يعي�س ي لندن بعد حياة ق�صاها ي التدري�س ي اأك�صفورد. ولد ي مان�ص�صر وتعلم كريطاي، وهو 
بوين لبنانين بروت�صتانت َح�َصني احال، كانا قد قدما اإى اإجلرا ي بواكر القرن، ولكنهما م يفقدا  ابن لأ
و�صط وب�صعوبه وثقافاته. ولن يجانب امرء ال�صواب لو و�صف حوراي باأنه اأعظم  اأبدًا �صلتهما بال�صرق الأ
و�صط، وهو امفكر الذي كانت كتبه ال�صابقة عن �صوريا ولبنان، وعن »الفكر العربي  موؤرخ معا�صر لل�صرق الأ

تقدم امجلة الثقافية مثل هـذا العر�س هنا لي�س فقط من اأجل احفاظ على هذه ام�صاهمة من 
الن�صيان )مثل م�صاهمات م�صابهة غابت عن ببليوغرافيا كتابات اإدوارد �صعيد( بل لتجعلنا ن�صتذكر اأن 
اإدوارد �صعيد كان جّد مهتم بتاريخ العرب وام�صلمن، واأن اهتمامه ال�صديد بالفكر الغربي وثقافته م 
�صام حا�صرًا وما�صيًا، وتوؤكد ام�صاهمات  حجب عنه كما اعتقد البع�س الهتمام بفكر العروبة والإ

مر. خرى التي م حظ ب�صجل ببليوغراي هذا الأ امعروفة والأ

≠
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اأ�صبحت من كا�صيكيات  قد  تقان(،  والإ الب�صرة  بنفاذ  يت�صم  تاريخ فكري  الليراي« )وهو  الع�صر  ي 
امعرفة، وحظيت باإعجاب امخت�صن والقراء العادين على حد �صواء ب�صبب �صعة اآفاقها ومعاجاتها ال�صهلة 
اممتنعة، ام�صذبة بعناية لن�صيج احياة العربية. ي جموعة من امقالت امدرو�صة برٍو، كانت قد ن�صرت 
خرة، قدمت حا�صة حوراي امتعاطفة والتاريخية وامت�صوفة للقراء الغربين والعرب  على امتداد العقود الأ
خرين، واحكام  وروبين، والعرب والعرب الآ ن�صيجًا مركبًا من ال�صات التي ل ح�صر لها: بن العرب والأ

وامحكومن، وامفكرين وجتمعاتهم.
ال�صعوب  ق�صة  كامل  حوراي  يكتب  باإتقان،  م�صغوًل  مو�صوعيًا  عمًا  با�صك،  ي�صكل،  وفيما  ن،  والآ
العربية ي كتاب لي�س له نظر، عدا، وعلى نحو لفت، تلك الدرا�صات الرائعة ال�صبيهة التي قدمها قبل 
جيل م�صى مفكر لبناي – غربي اآخر، هو فيليب حّتي Philip Hitti. لكن حوراي متاز على حّتي بت�صلحه 
�صا�صية تظل  بالثقافة امعا�صرة الفائقة امتوفرة لديه، وبنوع اأكر تركيبًا من امنهجية. لكن اأفكار حوراي الأ
ترجع مع ذلك �صدى الراث، م�صتندة اإى اأعمال ابن خلدون، اموؤرخ والفيل�صوف العربي البارز ي القرن 
الرابع ع�صر. وهي تعيد بب�صاطة اأطروحة ابن خلدون ي امقدمة، القائلة اإن هناك تنوعًا ووحدة، ا�صتقرارًا 
ون�صف. وهي  العربي حواي قرن  العام  انتظمت  قد  كانت  ثابتة،  ال�صلطة وحقائق  انتقالت ي  وتقلبًا، 
�صمات كانت ذات تاأثر خ�صو�س على ما�صك امجتمع العربي، الذي يلخ�س حوراي قوانينه الداخلية 

ي فقرة رائعة قرب امفتتح:
»عام حيث كان بو�صع عائلة من جنوب اجزيرة العربية اأن تنتقل اإى اإ�صبانيا، وتعود بعد �صتة قرون 
فوق  ت�صامت  وحدة  على  انطوى  عام  ماألوف.  حيط  ي  ذلك  مع  نف�صها  لتجد  �صل،  الأ موقع  اإى  اأقرب 
حواجز الزمان وامكان. وا�صتطاعت اللغة العربية اأن تفتح الباب لتعر اإى مكان الريادة والتاأثر ي كامل 
باأخاقيات  واحتفظ  امعلمن،  من  معروفة  �صل�صلة  القرون  نقلته عر  امعرفة  من  ثمة ج�صم  كان  العام؛ 
امجتمع حتى مع تبدل احّكام. وثمة موا�صع احج: مكة والقد�س، التي ظلت مراكز ا�صتقطاب غر متبدلة 
العام  خلق  الذي  باه  اإمان  وثّمة  اأخرى.  اإى  مدينة  من  ال�صلطة  مركز  انتقل  لو  حتى  العربي،  للعام 

وحفظه، اإمان ا�صتطاع اأن ي�صبغ امعنى على �صربات القدر«.
زمنة القدمة بينما القيم العربية تنجم ببطء، قائمة  واإذن، فاإن ق�صة ال�صعوب العربية تبداأ منذ الأ
والراث  والرحال،  التجارة  بدوية عمومًا، تخالطها  لغة غنية، وحياة  تقدمها  التي  امتغرة  الهبات  على 
وى. ثم يك�صف اأ�صلوب حوراي امت�صاوق بطبعه كيف اأن  اموروث من روما واليونان واليهودية وام�صيحية الأ
�صام، الذي ك�صب زخمًا وما�صكًا ي اجزيرة العربية ي القرن الثامن على يد الر�صول حمد،�صّلى اه  الإ
عليه و�صلم، اأنتج ح�صارة جديدة مده�صة امتدت ي غ�صون عقود لت�صم كل ام�صافة اإى امغرب واإ�صبانيا. 
حوراي  يحقق  الهائلة،  اموؤ�ص�صة  هذه  ي  امت�صمنة  �صاليب  وال�صالت،والأ امختلفة،  لل�صعوب  و�صفه  ي 
م�صتوى من التعميم ال�صل�س الذي ل ينطوي على اأي اختزال اأو ن�صاز. ومع ذلك، نادرًا ما جده ي امقابل 
وهو يقدم عر�صًا دراميًا متعاطفًا، تاركًا القارئ ي الغالب تواقًا للعثور ولو على اإماحة من ال�صخ�صنة، على 
�صذرة اأو حكاية مكن اأن توحي باإقحام احياة امعي�صة اأو الدفاع امفرو�س فر�صًا. مكن ال�صعور بغياب ذلك 
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ب�صكل خا�س ي و�صف حوراي للح�صارة العبا�صية )よ1285-749(، التي اأنتج مركزها ي بغداد واحدة 
بغداد بعن  الراهن على  مريكي  الأ اأخذ العتداء  ولدى  العربية.  اموؤ�ص�صة  الزدهار ي  اأعظم فرات  من 
العتبار، وحقيقة اأن امدينة كانت قد تعر�صت للتدمر اآخر مرة على يد امغول عام 1285م، يجد امرء 

الرجع اخفيف ل�صعوره ال�صخ�صي باحزن امغ�صب وهو يهداأ ب�صبب �صفحات حوراي الهادئة.
يظهر حوراي ي اأف�صل جلياته عندما جده وهو ل يكر التاأمل ي الطفرات الدراماتيكية، واإما يعنى 
مد للحياة والفكر العربي كما طورها القّيمون على امجتمع  بال�صمات الثابتة والجاهات القوية طويلة الأ
�صا�س. لي�س هناك بالتاأكيد �صفحات اأكر اكتماًل  ن�صاي ومدموه، ولي�س م�صت�صاروه وثّواره من حيث الأ الإ
من تلك التي كتبها عن ال�صوفين مثل ابن عربي، اأو اميتافيزيقين مثل الغزاي. ل ي�صتطيع اأحد اأن يحرم 
تنوع امجتمعات العربية اأكر من حوراي، حيث و�صع اليهود وام�صيحين، ودور امراأة، وفوق كل �صيء، ذلك 
ندل�س اإى  �صامية، وذلك التحقق ي ال�صخ�صية اممتد من الأ التفاعل الغامر بن العقيدة واممار�صات الإ
ول من  �صوريا اإى اجزيرة العربية، كلها يتم العبور خالها بدقة واأناقة غامرة. اإن ما يظهر منذ اجزء الأ
تاريخه هو عام عربي ذو نظرة كونية مت�صاحة على نحو مده�س، بل وم�صرخية، ل يحكمه متحم�صون 

مزبدون، واإما حكماء متعقلون كّي�صون، وق�صاة متح�صرون، ورجال باط ماهرون.
الواعي  وحتى ي اجزء  عم.  الأ وعلمانيًا ي جزئه  بل  دنيويًا،  تاريخًا  يظل عمل حوراي  ومع ذلك، 
قدار، جده وهو ي�صّور جغرافية ال�صلطة بذهن حاد. كانت اإحدى اخ�صائ�س التي  واح�صا�س لتغرات الأ
موين ي القرن الثامن وحتى العثمانين، على �صبيل امثال، هي النقل اح�صي لل�صيادة  ت�صم احكام من الأ
�صا�صية اإى ق�صر ق�صّي. وثمة خا�صية اأخرى لحظها حوراي، وهي م�صاألة التناغم القائم  من امدينة الأ
�صامية امركزية )�صوريا، العراق، م�صر، واجزيرة العربية(  را�صي الإ بن �صمال اإفريقيا من جهة، والأ
من جهة اأخرى، بعاقاتهما التي تكون متوترة حينًا، وودية اأحيانًا اأخرى، مع اأم م�صلمة لي�صت عربية، 
مثل اإيران وتركيا والهند. وي الن�صف الثاي من تاريخه، يرينا حوراي، بالتدريج، كيف جاء �صعود اأوروبا 

ليطوي ي ظله عظمة العرب ال�صالفة.
�صام هنا على اأنه ام�صكلة، بل على العك�س. وتظل �صفحات حوراي عن التكامل الذي و�صم  ل يو�صف الإ
�صامي بالثقافة العربية قطعة رائعة من الك�صف امقنع وامدرو�س بعناية، فيما يعود اإى اأنه  عاقة الدين الإ
ل يخلط اأبدًا، ل هنا ول ي اأي مكان اآخر من الكتاب، بن ما تقوله الن�صو�س وبن الواقع. كما ل يت�صامح 
حوراي مع الدعاية القذرة التي حاول اأن تهدم كل عنا�صر احياة العربية وتختزلها فيما ي�صّمى اإطارًا 
وامالكي واحنفي،  وال�صافعي  امذاهب احنبلي  التاأويل، كما بن  الدوام م�صكات ي  اإ�صاميًا. ثمة على 
بال�صلطة ي  امتمتعة  امراتب  تلك  والقادة،  ئمة  والأ العلماء واخلفاء  وجدالت حول الجتهاد، وحول دور 
قانون ال�صريعة، وم�صاألة ال�صنة وال�صيعة، بل وحتى حول م�صائل الروؤية. ويعمد حوراي بداأب على تفكيك 
�صام بو�صفه اأحادي الروؤية، وعقبة اأزلية، مقدمًا اإلينا بدًل من ذلك  ال�صورة الكاريكاتورية احمقاء لاإ
ن�صيجًا �صديد التنوع للبنى الدينية، مثل الجتماعية – ال�صيا�صية، بينما هي تتغر وتبث وتعيد ترتيب نف�صها 

ي الوقت الذي تتغر فيه الظروف امحيطة بها بدورها.
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مع ذلك، وبينما كانت احياة م�صي، والغرب يخرق العام العربي اأكر فاأكر، انتقل ميزان القوى 
اأكر واأكر على نحو ل مكن اإنكاره لغر م�صلحة ال�صرق واجنوب. ويبدو القت�صاد العربي وقد لعب دورًا 
مركزيًا ي التحول الذي لحظه حوراي، خا�صة عدم قدرته على البقاء على �صوية منا�صبة مع مهارة الغرب 
القومية،  والنزعة  �صاح،  الإ اإى ظهور موجات ختلفة من  بدوره  اأف�صى هذا  وقد  دارية.  والإ الع�صكرية 
فغاي، اإى جمال عبد النا�صر وال�صراع على فل�صطن.  وردة الفعل، من حمد عبده وحتى جمال الدين الأ
�صامية. ولعل ما ي�صنعه حوراي بفعالية  كر قربًا ظهور اجاهات عديدة تتبنى نزعة النبعاث الإ وكان الأ
ملحوظة فيما اأعتقد، هو اأنه يحكي الق�صة ي معظم عنا�صرها بدون انفعال ول توظيف لغة مثرة. وبهذا 
تتوفر الفر�صة للقارئ الغربي والعربي لرى الظروف التي اأنتجت الراهن �صمن �صياق اأكر هدوءًا، ر�صم 
ثارة اللحظية مكانها حتميًا ليحل حلها  على نحو اأكر عقانية. �صياق ترك فيه النفعالت واأ�صباب الإ
مط م�صجع من الروح التبادلية التي ي�صتطيع العرب والغربيون اأن يفهموا بها اأنف�صهم، واأن يفهم واحدهم 

.ôN B’G

همية البالغة التي يت�صم بها ظهور هذا الكتاب ي هذا الوقت. فها هو اأخرًا تاريخ  من ال�صعب و�صف الأ
�صالة، وي�صتجيب اإى رغبة الكثرين منهم، كما اأعتقد، ي ر�صم ال�صورة  للعرب، جدير بالقراءة، يتمتع بالأ
التي يحبون اأن يعرفهم بها غر العرب. وعلى الرغم من اأن الكثر من الكتاب جاء، بحكم الظرف، اإما 
تلخي�صًا اأو اقراحًا، يظل الكتاب يحظى بدعم م�صرد مراجع حوراي، ويعر�س حافزًا وا�صحًا مزيد من 
كر اأهمية، مع ذلك، اأن الكتاب يخلو من اأي اأثر ما ظل يدعى بال�صت�صراق؛  القراءات وال�صتك�صاف. يبقى الأ
يديولوجية نحو  �صطاحية ال�صخيفة واممجوجة، حيث التعبرات الآ كادمية امثقلة باللغة الإ تلك امدر�صة الأ
�صامي )العربي(« اأو »العقل العربي« هي الب�صاعة التي جري حاولة بيعها. بل اإن حوراي  »الغ�صب الإ
العرب،  جاه  امفرطة  وعدائيتها  اجدلية،  بدفاعاتها  ال�صت�صراقية،  ال�صروح  معظم  يفكك  احقيقة  ي 
والتي حدث هجمتها الغرائبية عندما يتم ن�صرها على يد عرب معا�صرين، جرحًا عميقًا بالنف�س. ل يعني 
ذلك اأبدًا اأن اموؤلف يتبنى نزعة تريرية ول انت�صارية، بل هو بعيد كل البعد عن ذلك. اإنه يحكم ال�صيطرة 
ف�صل من جماع الثقافة الغربية امعا�صرة والتقليدية معًا. وكثرًا ما يدع العرب، و�صعراءهم،  مامًا على الأ
وموؤرخيهم، وحكامهم، والنا�س العادين يتحدثون ي �صالح التعليم، اأكر ما يتحدثون �صده. اإن الدليل 

�صا�س، اأكر من كونه »عر�صًا« للحياة العربية. التاريخي ي�صكل بالن�صبة اإليه »�صاهدًا« من حيث الأ
لعل مدعاة اأ�صفي الرئي�صية هي اأن م�صادر حوراي جاءت حت�صدة على نحو مقلق م�صادر اإ�صرائيلية 
عمال  وغربية منافية للعقل، ولو اأنه ينبغي العراف باأن بع�صها متاز. ومن اموؤ�صف اأي�صًا اأنه ل يعر�س لاأ
الوافرة التي قدمها الكّتاب وامفكرون الفل�صطينيون ول ي�صتخدمها. ولكن، ومع وجود الكثر غر ذلك ما 

uعجاب، فاإن هذه ال�صكوى تظل �صغرة ي�صتوجب الإ

≠  Los Angeles Times, «The History of the Arab Poeple», 17 Feb. 1991. 
 نقلها اإى العربية عاء الدين اأبو زينة. 
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تقدم...
العربي,  الع�شق  �شو�شيولوجيا  امتميز  الكتاب  وموؤلف  التون�صي،  الجتماع  عام  ن�صر 
كتيب  اإى  انتهت  �صل�صلة مقالت  التون�صية،  الثورة  وى من  الأ امرحلة  اإّبان  لبيب،  الطاهر 
fGƒæY¬ اأ�شئلة الثورة، ي موز 2011. اأما مرر ن�صر �صفحات منه؛ فقائم ي اأكر من �صبب: 

الدور الريادي للثورة التون�صية الذي اأ�صهم، ولو بقدر، ي اإطاق الثورات العربية الاحقة، 
النظري  التاأمل  �صعيد  على  دائمًا،  لبيب،  الطاهر  به  ميز  الذي  الامع  الثقاي  والعمق 
�صا�صية التي طرحها والتي لم�صت معنى الثورة  فكار الأ �صلوب الكتابي معًا. اإ�صافة اإى الأ والأ
ن ي  والنخبة الثائرة ودور امثقفن، الذين يفهمون الثورة، ويق�صرون عن فهمها غالبًا، لأ
مور الوا�صحة. ولعل قيمة ما كتبه لبيب ل يتجلى اإل  »عوام امتذهنن« ما منع عنهم روؤية الأ
بالعودة اإى »كتابات اأخرى« م تدرك اأن الثورة �صرورة طويلة، واأنه من اجهل واحماقة 
لها  الثورة كاإمكانية نظرية جردة،  الفرق بن  ب�صبب  التعامل معها »كحقبة منجزة«  معًا 
مام، وله اأبعاد  �صفات ذهنية حددة، والثورة كفعل م�صخ�س، له عنا�صره التي تدفعه اإى الأ

مور اإى ما كانت عليه. مغايرة تعّوقه وت�صده اإى الوراء، دون اأن تفلح ي اإعادة الأ

ÉæJOƒY Éeh, ‘ امجلة الثقافية، اإى ما كتبه لبيب اإل بحث عن »روؤى �صائبة« وا�صتفادة 

من فكر حواري خ�صيب، يدعو اإى ام�صاءلة ويح�ّس على احوار.

ôjôëàdG



العدد الواحد والثمانون 1552012

الطاهر لبيب

اأ�شئلة الثورة

�شوؤال امعرفة
لي�س  منعطف  اإى  ام�صائر  وم�صت�صري  الباحثن  �صاق  عادي  اإن�صان  العربية  الثورات  به  فاجاأ  ما 
ن�صان العادي باغت الن�س العربي؛ فهو م يخرج منه. طال احديث  معرفتهم واأب�صارهم خرة فيه. هذا الإ
النظري عن تدخل الفاعل التاريخي، ولكن على وجه احد�س: حد�س توقع احدث دائمًا، وانتظره انتظار 
التوقع وغاب النتظار. بن هذا  اأجل غر م�صمى. بقي  اإى  اأّجل حتميته  القريب، ي مراحل �صابقة، ثم 
بدءًا  اميدانية،  البحوث  اأما  النا�س.  بن  ام�صرك  اإى اح�س  تكون  ما  اأقرب  ينبغيات هي  راجت  وذاك، 
بالجتماعية منها، فاكتفت بتو�صيف ما ا�صتفاد منه امو�صوف، ي حياته، ل الوا�صف ي علمه. واإذا كان 
للتحليل النظري اأن يجد دائمًا، ي طياته، ما يوحي بالتنبوؤ، فاإن البحث اميداي امدعي دقة امنهج ل مكنه 

ادعاء رائحة اميادين الثائرة.
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ما حدث، كما حدث )اأقول: كما حدث(، باغت ما �صاد من معرفة بامجتمع العربي وبالفاعلن فيه. 
اأكر من ذلك: باغت امنا�صلن من اأجل تغيره، ي مرحلة ما زال يعرف فيها امنا�صل �صد من ينا�صله، 
ولكنه م يعد يعرف مع من، ومن ينا�صل، اإل فيما ندر من التحديد والتخ�صي�س. اليوم اأوماأ اإليه ال�صعب اأنه 

ن، واأنه م يعد تلك الكتلة الهامية التي كان اخطاب فيها واإليها على وجه التجريد والتعميم. هنا والآ
الفاعلون  ي�صنده  اأ�صا�صيًا، ما  ا�صتخراج دللة، هي،  الفهم  الفهم.  ادعاء  ال�صعب، واحال هذه،  من 
اإى فعلهم من معنى. هذا امعنى ل يفيد فيه الر�صد اإل اإذا طابق ما هو اآت من اأعماق واقع الفاعلن. هذه 
عماق م�صتع�صية فيما يخيل من هدوئها، فكيف ل ت�صتع�صي ي حركها؟ ل حل غر اتخاذ م�صافات  الأ
ال�صوؤال والفرا�س. واأ�صيف، اإى احذر، ي هذا الن�س، تف�صيل الكتابة مقاطع وترك فراغات ل قدرة 
ي على ملئها. احذر هو ما قد يعطي ما�صكًا م�صطنعًا معرفة لي�س لها اأن تن�صج ي هذه امرحلة من 
مراحل الفعل الثوري. اأما اخوف فهو من اأن ت�صتعجل امعرفة �صرعيتها، وتاليًا �صلطتها، ي ظرف جديد 
م تاأن�صه اآليات بحث قدمة. امعرفة، ي �صياق كهذا، ومهما كانت ن�صرًا للثورة، يغريها عاجًا اأن تلتف 

على معناها.
مهما يكن، على امعرفة اأن تت�صاءل عن ذاتها وحدودها: ي انتظار اأن تفك الثورات العربية خناق الفكر 
والبحث؛ في�صتعيد الراأي عزمه والفكرة مداها والعبارة جناحها وامنهج و�صيلته، باأي معرفة نتناول ثورة 
ل تزال جارية؟ �صوؤال ل تلغي حرجه امعرفة و�صهولة �صب امعطيات ي تر�صيمات وقوالب حليل قدمة، 
دراك الكلي ي  ول تر�صيخ الروؤى وامقولت القدمة معارف ومقاربات جديدة. ي احالتن، ا�صتعجال لإ
اجزئي، اأو البنيوي ي الظري، اأو الثابت ي العابر. يبدو هذا ال�صتعجال بوجه خا�س، لدى امن�صغلن فكرًا 
اأو موقعًا بال�صتنتاج ال�صيا�صي. ل يلغي حرج ال�صوؤال، اأي�صًا، ا�صتماع النخب اإى ما �صموه »نب�س ال�صارع«، 
نا والنحن. وطبعًا ل يلغيه ما ي�صود من ميل اإى مطاولة  ي�صرفون ما �صمعوا منه مع �صمر امتكلم، مع الأ

احدث، تعليقًا ي ال�صحف اأو ت�صجيًا موقف.
والر�صد  امتابعة  جهد  يعطل  ل  كلها،  �صئلة  الأ وراء  القائم  وهو  امعنى،  انغاق  من  اخوف  هاج�س 
والتدوين، كما ل يعطل بحوث اميدان، ما دام لها �صر الطموح اإى التنظر وبناء ماذج التحليل. ن�صو�س 
كثرة ظهرت، نرًا و�صعرًا، ي ب�صعة اأ�صهر: اأغلبها ل يدعي »ف�صل امقال«؛ فهي اأقرب ما تكون اإى يوميات 
دبي والفني،  بداع الأ الثورة، وبع�صها م�صدود اإى التاأمل، حري�س عليه. موازاة لهذا، ظهرت، ي جالت الإ
واإبداعاته،  العادي  ن�صان  الإ ومطالب  اجماعي  اح�س  ت�صبيك  وتوا�صل  اممكن«،  »الوعي  �صياغات  بع�س 
اأي�صًا. كل هذا من روافد خطاب معري جديد، ينتظر اأن يكون اأقل وثوقية ما كان. معرفيًا، ل ت�صتفيد 

الثورة من يدفعها اإى تثبيت مقولته بقدر ما ت�صتفيد من تدفعه اإى اإعادة بنائها.
بعد كل هذا، هل لل�صوؤال، مهما كان فيه من احذر، اأن يتحفظ على الت�صمية؟ وا�صح اأن قوت الثورات 
العربية م يت�صع، بعد، لبناء خطابها، ولكن لهذا اخطاب عنوانًا ثبتته الت�صمية: منذ البدء، اأطلق الثائرون 
الثورة ونادوا به. من حفظ عليه، داًل، وجد �صندًا ي غمو�س امدلول: راأى ما حدث  على احدث ا�صم 
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انتفا�صة اأو راآه اأكر من النتفا�صة واأقل من ثورة. ي بلدان اخوف العربي قيل: مرد اأو ع�صيان، وقيل: 
التغير،  اإى  زمة  الت�صميات، من الأ ال�صهرة ت�صاعدت نرة  �صكرة ترجى لها ال�صحوة. ي قنوات البث 
نظمة ا�صتعملت اجنا�س:  اإى الثورة، اأو كانت اأكر حذرًا، بح�صب ما تقت�صي اجيو-�صيا�صة. »باغة« الأ
َفِلَم  اإذا كان هذا،  اإذ للت�صمية ا�صراتيجيتها. ولكن،  الثورة ثور وال�صعب �صغب. ل براءة ي كل احالت؛ 
التحفظ على ت�صمية اأطلقها الفاعلون على فعلهم؟ باأي معرفة )ناق�صة( وباأي اأخاقية ي�صلبون احق ي 
اختيار عنوان فعلهم؟ ثم، األي�س ي النفي الدلي للثورة نفي دلي للثوار؟ ميل الباحثون العرب اإى توزيع 
ت�صمياتهم بن ثورة وانتفا�صة وتغير. ل غرابة ي هذا، واإما هي ي اإ�صناد و�صف »الثورة« لهّبة من هّبات 
جموعة اأو قبيلة من القرون الو�صطى اأو التاريخ احديث والتحفظ ي اإ�صنادها حركة �صعبية لها ات�صاعها 
وهزت امنطقة باأكملها. �صحيح اأن الثورة ما تنجزه، ولكن م ل ينتظر الإجاز، من دون ت�صمية تق�صر، 
ي الدللة، اآجاله؟ »رهان با�صكال« كان ي اإقناع من ل يوؤمنون باه باأنه لي�س لهم ما يخ�صرون ي رهانهم 

نه رهان على اإرادة ما هو موجود. على وجوده، ولهم ما يربحون به الرهان، وهذا اأي�صر لأ

�شوؤال امعنى

الثورة هي اأي�صًا، ثورة معنى: ثورة على امعنى الذي تبنيه ال�صلطة وت�صلطه على النا�س. ولهذه ال�صلطة 
�صياء، �صواء اأقامتها  ي هذا، حيل واآليات كثرة: اأولها حطيم ما ل تتحمله اأو تقبله من دللت الظواهر والأ
امعرفة اأو جاء بها اح�س ام�صرك. هكذا، مثًا، تفقد »دمقراطية« ال�صلطة العربية كل مرجعية لها، ي 
الفكر واممار�صة، لكي ل تكون غر ما يرى فيها »مانحها«. وماذا يرى فيها قامع فا�صد، غر �صعار منا�صب 
لتغطية قمعه وف�صاده؟ واإذا كان مفهوم امجتمع امدي، ي الفكر واممار�صة، م�صار قرون فهو، عنده، »ناٍد« 
له »اأع�صاوؤه« و»اأطيافه« اممتثلون، وغرهم »خارجون« عنه. اأما ال�صعب وامواطن، ي »اأيها ال�صعب« و»اأيها 
امواطنون«، فكيف للمرء اأن يحدد معناهما، وهما يخرجان من اأفواه ملوؤها اجثث؟ اأمثلة امعاي امه�صمة 

ل ح�صى.
جعل  اأن  مثًا،  مكنها،  منه:  وت�صدره  ت�صنعه  ما  وت�صخم  معنى  من  تتلقاه  ما  ال�صلطة  ت�صتنزف 
اللون  الباد  تن�صر ي  اأن  اأو  وام�صتدامة«،  ال�صاملة  »التنمية  من تد�صن ملعب غولف مو�صوع خطاب عن 
الوطني  العلم  جانب  اإى  من�صوب  علم  ولون  لونها  اللون  هذا  لي�صبح  تون�س،  ي  حدث  كما  البنف�صجي، 
ن اجمال يخرج  نها قبيحة، ولأ )ال�صاعر الكوبي رينالدو اأرينا�س راأى اأن الدكتاتورية ل تتحمل اجمال لأ
النا�س ما تعلن عن »واقع« ل  اأن ت�صغل  اأن تن�صر داًل با مدلول،  اأكر من ذلك: مكنها  عن �صلطتها(. 
وجود له، واأن تعتر من اأراد التاأكد من عاقة الدال مدلوله »م�صطادًا ي اماء العكر« اأو »من ي قلوبهم 
مر�س«. ل يهم اإن بقي امعنى معلقًا )اإيهامًا بعمقه، لكي ل ينف�صح(، اأو اإن ت�صيب، عن ق�صد، معّوًل على 

اجتهاد النا�س ي �صر »غوره«، وبافرا�س اأن ام�صوؤول، عندهم، ل يلغو.
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ت�صتغل ال�صلطة ثقافة الامعنى ال�صائدة: ثقافة ل تقوم على اإنتاج امعنى واإما على ا�صتنزافه وتكراره 
وت�صييبه، ي جتمع ل تكاد تكون له لغة واحدة متما�صكة. طبعًا، يجد الامعنى معناه ي التوظيف ال�صيا�صي، 
واإجماًل ي انت�صار الادللة، كما و�صح ذلك كا�صتوريادي�س، بخ�صو�س امجتمع احديث. كثر ما قالت 
قناع معنى ل معناه. يظهر بوؤ�س هذا،  بواق« �صهل قوله لفقدان معناه: ما كان اجهد فيه مطلوبًا كان لاإ »الأ
مثًا، ي رد م�صوؤول حكومي على �صوؤال مواطن. قد ت�صت�صف عدم اقتناعه ما يقول، واأكر من ذلك نت�صاءل 

�صح، ما يردد. اإن كان يفهم ما يقول، اأو، على الأ
واإذا كان الإعام الر�صمي من اأبرز ما انعك�س الامعنى فيه )وقد دفعته الثورة اإى العتذار(، فاإن 
الف�صاء  امعارف،  ف�صاء  فهو  امعنى،  فيه  اأذل  ما  اأبرز  اأما  ت�صديقه.  قلة  هو  وطاأته  من  يخفف  كان  ما 
مي وتدعو له  نتاجه، حيث رّو�صه بع�س اأهله على تزييف حقائقه، فاإذا بامعارف متثل ل�صلطة الأ امجعول لإ
بالتوفيق ي جهله. لقد كان �صاحب ال�صلطة متعاليًا، باأمّيته، اإى حد اأنه ل يرى احقائق والظواهر، حته، 
اإل مقلوبة. لهذا مده البع�س معان مقلوبة ليثبتوا له اأنه على حق. ي هذه احالة، تنتفي اإرادة امعرفة 
فاإن  التواطوؤ،  بك�صف  ان�صغلت  قد  وى  الأ الفعل  ردود  كانت  واإذا  احقيقة.  �صجاعة  لنتفاء  واأخاقياتها، 

بعد هو اأن تعود امعارف اإى ف�صائها، وخ�صو�صًا اإى »اإن�صانيتها«. �صعب والأ الأ
وى، اإى امتاك امعنى: اإى طرد امفرو�س وا�صرجاع ام�صلوب و�صنع  اجهت الثورة، منذ حظاتها الأ
على  تقدر  ملكيته. م  �صلطة  لهم  كانت  الكام من  بافتكاك  بداأت  ذلك،  لها  وليكون  كان منوعًا.  ما 
اأ�صوات  اإل متمة ت�صتظل ما تعاى من  اأنه �صمت م يكن  ُظّن  اإ�صكات من ل حياة له خارج الكام: ما 
الثائرين. هي، له، حظة اّتقاء اأو تقية، ي انتظار اخروج علىالنا�س، �صاهرًا �صوته، من جديد. ولقد تبن 
اأن انتظاره اأق�صر ما كان ُيظّن: ب�صعة اأ�صهر كانت كافية لي�صتعر القدم جديد اأ�صمائه. من تعّود تقليب 

احقائق ل يحتاج انقابه اإى اكت�صاب ُدربة: ي الكام، »ولد النظام عّوام«!
ُف�صح الكام من طال حرمانهم منه. هكذا اّحت وجوه كانت ماأ ال�صا�صة وظهرت اأخرى لي�س لها 
وى كانت ي  بها عهد، وجّفت األ�صنة كانت ت�صيل ي ال�صحف، واأمطرت اأخرى ما ملكت. اأقوى اللحظات الأ
ربع معانيها القدمة، امجمدة، ي اخطاب  ول مرة، فارقت الكلمات الأ »ال�صعب يريد اإ�صقاط النظام«: لأ
الر�صمي، منذ ن�صف قرن. ال�صعب كان دائمًا موجودًا، ولكن خارج امجال ال�صيا�صي: كان كائنًا »ُتوجده« 
ال�صلطة، با نواة ول حدود، لكي يكون عامة وجودها وم�صب �صلطتها. اليوم تكثف وحرك، تدفعه اإرادة 
قناع باأن مقولة »�صلطة ال�صعب« القدمة لها اأن تتج�صد،  احياة والفعل، فاإذا هو قوة فعلية، فيها ما يكفي لاإ
اإذا  اأو من�صبة. وهي  اأو موؤ�ص�صية، حتكرة  فئوية  لي�س منها من �صرعيات  ت�صقط ما  واأن  واقعًا ملمو�صًا، 
اأ�صقطت روؤو�صًا �صاعت ي البلدان وال�صجون، تعلم اأن الروؤو�س لي�صت اإل اأعاي النظام الذي ينظم جتمعًا. 
كر مقاومة  هو نف�صه، قد يطيح بها اأو ي�صتن�صخها، حماية للقائم ل تغيرًا. ما ل يبدو منه، ما يخفيه، هو الأ
وا�صتمرارًا. ما �صورة النظام ي الروؤية ال�صعبية؟ ما حدوده، ي امطلب ال�صعبي، وراء »اأجهزة الدولة«؟ هذا 
ن، على وجه التحديد، ولكننا نعرف اأن قوة ال�صعب يريد اإ�صقاط النظام واأمر »ارحل« �صريا  ما ل نعرفه الآ

عربيًا، بل بداأ يتلقاهما �صباب ي اأوروبا، وكاأن التخوم العربية ت�صّدر اإى امركز ثوراتها، من دون عمد.
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ل يتجدد امعنى، بال�صرعة نف�صها، ي امجالت كلها. لقد بدت احريات والقوانن واإجراءات ال�صيا�صة 
من اأكر امجالت �صرعة ي ا�صتنباط امعنى، ي حن اأّجلت معانيها جالت الجتماعي. واإذا كان يفيد 
مثلة واأغربها حول خطاب الإعام،  �صرب امثال على �صرعة ما فعلت الثورة بالذهن والل�صان، فاأو�صح الأ
ي ب�صع دقائق، اإى خطاب نقي�س: عندما كان بن علي ي�صتعد اأو ُيعد للهروب )مغرب يوم 2011/1/14), 
وعندما ظهر  واأحيائها.  البحار  وعن  �صام  الإ �صاعة ي �صدر  الإ برامج عن  تبث  الر�صمية  التلفزة  كانت 
»العاجل جدًا«، يعلن اأن »حدثًا هامًا« �صيعلن عنه، كان احديث عن البيئة م�صنودًا على ال�صا�صة ما تلقيه 
خر، مكامات ت�صكر الرئي�س على »فهمتكم« وعلى  احيوانات من ف�صاتها. كان »امحاِور« يتلقى من حن لآ
»خطابه الرجوي الذي ا�صتعمل فيه الدراجة، تلبية حاجات التون�صين« )هكذا(، وت�صهر من »يخِربون 
نهم ل ي�صتمعون اإى التلفزة« )هكذا، اأي�صًا(، وت�صّهر، حديدًا، ب�صغب ال�صعب وتخريبه، وبغياب الوعي  لأ
لدى ال�صباب. ولقد كان »امحاور«، ي كل مرة، ينهي امكامة بعبارة »يعطيك ال�صحة«، وهي �صكر وتهنئة 
ب�صواب القول. تاأكد هروب بن علي، فاإذا »ال�صواب« ينقلب خطاأ وذنبًا، واإذا بثعابن امعنى تغر، على 
عجل، جلودها: احكم، واحكومة، وال�صعب وال�صغب، وامجتمع امدي والدمقراطية، واحقوق، وامطالب 
راأفة  اأكر  الو�صع  كان  �صا�صة.  اإى خطاب، ي وم�صة  انزاح معناه من خطاب  ال�صرعية، كل هذا وغره 

بال�صحافة؛ اإذ اأمهل انقابها اإى الفجر. ما اأغرب انقاب معانيها بن فجرين!
الثورة اإنتاج معنى. مّدها، من جهة الفكر، مّد معنى يت�صرب اإى كل جال. لهذا تفك الثورة ح�صار 
امعنى، حرره، ت�صتنبطه، جدده، تبدعه: ل اأ�صواأ من انغاق امعنى، ول اأ�صواأ ي ثورة، من مرحلة ينغلق 

فيها، عليها، معناها.

�شوؤال التلقائي

حد�صًا، كان »من الطبيعي« اأن ي�صتجيب القدر يومًا ما. لكن ما حدث، كما حدث، م ينتظره، ي وقته، 
ول  مطالبها،  امتوالدة  اجماهر  ول  ثورة،  با  »الثائر«  هذا  ورمزه،  �صرارته  بوعزيزي،  حمد  ل  اأحد: 

النخب املتحقة بها، ول امحللون القابعون على �صطح الظواهر، خوفًا اأو عجز حليل.
ول ت�صليم �صائد  اعتاد واقعنا واعتادت حاليلنا وجود اأو اإيجاد »اأطراف« تقف وراء ما يحدث. ال�صبب الأ
بعدم قدرة امجتمع العربي على بناء »الذات الفاعلة«، جماعيًا. ل ُي�صتغرب، واحال هذه، اأن ل ي�صت�صاغ 
القول بتلقائية الثورة ال�صعبية ي تون�س، خ�صو�صًا ي ام�صرق العربي. نتفهم ال�صتغراب، فالظاهرة غر 
م�صبوقة، عربيًا: اأن يخرق الباد، اأفقيًا وعموديًا، جغرافيًا واجتماعيًا، مد �صعبي، بهذه التلقائية اميدانية، 
ق�صى، فهذا ما يخرج عن  �صرار ي طلب الأ خارج كل تاأطر قيادي، وبهذه ال�صرعة ي احركة، وبهذا الإ

الر�صيمات اماألوفه للثورات.
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ول، اأن يكون، ي البدء، الفعل. هو قلب لت�صل�صل التجارب  التلقائي هو اأن يكون الفاعل م�صدر فعله الأ
القيادية: التنظيم والقيادة نتيجة للفعل، ولي�س العك�س. اأما قوة التلقائي ففي ما ل ُينتظر، ي ما يباغت: 
هو ل يرك مت�صعًا لردة الفعل، اإذا ات�صع وت�صارع مثلما حدث ي تون�س. ماذا كان يكون لو تهياأ للحدث قمع 
ال�صلطة كما تهياأ له، لحقًا، ي بلدان عربية اأخرى، فاأ�صبح خيار البقاء بن راأ�س و�صعب؟ ماذا كان يكون 
تنباأت  لو  يكون  وتفاو�س؟ ماذا كان  وتختلف  وتناق�س  قيادات جتمع  لها  اإى »جماهر«  ال�صعب  لو حول 
�صكاته؟ ل ندري، على وجه التحديد، ولكن من ال�صعب  قوى اخارج امرب�صة بكل نب�س �صعبي فتهياأت لإ
تفاو�س.  تتنازل، وخ�صو�صًا ل  تتوقف، ل تراجع، ل  اإى هذا احد: ل  تاأخذ مداها  »الق�صووية«  ت�صور 
جها�س«، يربك القيادات بتهمته. بع�صها فهم، بدءًا اأو متاأخرًا، رف�س النا�س  ي التفاو�س امبكر �صبح »الإ
تاأطر ثورتهم، خوفًا من انتهازية اأو و�صولية »تلتف« عليها. ماهى معهم، حول، اإى واحد منهم، يتكلم 
با�صمهم وعو�صًا عنهم )ي الثورة الفرن�صية اكتفى البع�س باأن يكون »�صديق« ال�صعب، ل اأكر(. لقد اأدرك 
اأن »جماهره« م تخرج من بياناته، واأنها �صبقته حد�صًا وحركًا ومطلبًا. عاين كيف رك�صت قيادات الفكر 
وال�صيا�صة، وراءها، يلوح منها، ي بع�س امحطات، �صيق نف�س م يتمرن على الذهاب معها، بهذه ال�صرعة، 

اإى اأقا�صي مطالبها.

رادة وت�صاوؤم العقل، على حد تعبر غرام�صي. اإجماًل، مالت اإرادة الثائر  احرة وا�صحة بن تفاوؤل الإ
اإى العت�صام ي الزمن الطويل ومال عقل ال�صيا�صي اإى احكم اموؤقت، يناور »النتقاي«، وعينه على ما 
خرى؛  هو اأبعد. ي هذا الختزال، ول �صك، ولكن مهما كان بن الطرفن من جدليات التداخل والتباعد الأ
رادة وح�صاب  فالعاقة بن التلقائي والقيادي م تخرج عن عاقة الحتمال باح�صاب: احتمال تفتحه الإ
ن، واإى  تغلقه ال�صيا�صة. ميدانيًا، اأدت �صعوبة امعادلة اأو ا�صتحالتها اإى اإ�صقاط اأكر من حكومة، حتى الآ

uاأن يعيد النظام ح�صابه، ي انتظار ما يكت�صب به »�صرعية« الغلق
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في�شل دّراج

اأ�شئلة الثقافة والثورة
ي تون�س وم�ر

1- هوام�س على اأحوال تون�س بعد الثورة

�شوت يخرق ظلماً ت�شوبه زرقة، ل هو بال�شفق ول بقلب الليل، يخب اأهل تون�س اأنهم 
ت�شاعيف  وي  بالرحمة،  لل�شهداء  ويدعو  ذاته،  ال�شوت  �شاحب  يناجي  اأحراراً.  اأ�شبحوا 
ال�شوت لوعة وفرح قلق، جاء على غر توقع. م�شهد بّثته، ول تزال، قناة تلفزيونية، بعد اأن 

دخل اأهل تون�س اإى عهد جديد.
والنهار،  الليل  فيها  يتداخل  التي  الزرقة  اليوم، يحمل معه �شورة  تون�س،  يزور  الذي 
ويعطفها على حمد البوعزيزي، الكادح الهام�شي الذي اأ�شعل النار ي ذاته واأ�شعل »ثورة 
اليا�شمن«، بلغة الغربين، اأو »ثورة ال�شّبار« بلغة بع�س مثقفي امناطق التون�شية امهّم�شة. 
يدفع »الطابع الفجئي للثورة«، كما يقول اموؤرخ الهادي التيمومي، الزائر اإى تاأمل وجوه 
الب�شر حاوًل، ب�شمت، اأن يقراأ علقة غام�شة بن اإيقاظ التاريخ وقامات ب�شيطة جهولة 

�شماء. الأ
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التي  العربية«،  الثورات  »اأ�صئلة  ندوة  كانت 
الجتماع،  لعلم  العربية  اجمعية  اإليها  دعت 
وعقدت ي احمامات/ تون�س ي الفرة 18–20 
للنظر  منا�صبة،   ،2011 عام  حزيران  �صهر  من 
اإى »تون�س اجديدة« ي عيون ام�صطهدين الذين 
ين�صرون اأنف�صهم، وي خطاب مثقفن يتفقون ي 

الهدف ويختلفون ي الدروب امف�صية اإليه.
كل �صيء بداأ ب�صيغة اجمع: الثورات والبلدان 
�صئلة، وتلك التوقعات امتداخلة. تظهر �صيغة  والأ
اجمع ي الندوة اأو ي املتقى الواحد والع�صرين 
وا�صحة  وتظهر  العرب،  الجتماع  علماء  جيال  لأ
بالجتهاد  امحت�صد  الجتماع  ف�صاء  ي  اأكر 
ام�صيف،  البلد  ق�صايا  اإى  فاإ�صافة  والت�صاوؤلت. 
هناك  بال�صّبار،  ول  باليا�صمن  هو  ل  الذي 
ت�صيخ،  ل  طائفية  اأ�صئلة  معه  يحمل  الذي  لبنان 
باأكر  وامحا�صرة  التغير  اإى  امتطّلعة  واجزائر 
موات  من خوف، وم�صر وثورة ال�صباب و�صطوة الأ
من  انتقلت  التي  وليبيا  حياء،  بالأ يعبثون  الذين 
ملكة اإى جمهورية فقبيلة م�صّلحة يقودها اأولد 
»ال�صيد العقيد«، وفل�صطن التي كانت لها ثوراتها 
تنتظران  متناف�صتن«  »حكومتن  اإى  وانتهت 
ميزانية من اخارج،... قد ل يكون ي التو�صيف 
ما يلبي فكرًا متفائًا، لكن فيه بعدًا يفي�س على 
التفاوؤل والت�صاوؤم، يتمّثل ي م�صاءلة حراك �صعبي 
راأت  التي  العربية،  ال�صتثنائية  عبارة:  اأنهى 
العربي  بالعام  الدمقراطية ي كل مكان ورمت 

خارجًا.
اأ�صاف املتقى اجديد للجمعية العربية لعلم 
الجتماع مو�صوعًا جديدًا اإى موا�صيعه ال�صابقة. 

كان عام الجتماع يدور ي جال امتاح: امناهج 
ودور  العومة  وثقافة  خر  والآ ال�صباب  وق�صايا 
ما  اأو  لديه،  ما  اإل  ي�صائل  يكن  م  اجامعة،... 
�صمح له م�صاءلته، اإى اأن جاء »احدث الفجئي«، 
الذي جعل امرغوب مكنًا، على م�صتوى اخطاب 
امبادرة  ف�صيلة  بن  »املتقى«  جمع  والتجربة. 
اآخر،  يعقبه  الع�صرين  املتقى  فبعد  وامثابرة، 
تدع  التي  اجادة،  النظرية  ام�صاءلة  وف�صيلة 
اإى  وتتوجه  امطمئن« ي مكانه،  الجتماع  »عام 

اآخر يقتفي اآثار امتظاهرين اأو يكون معهم.
تتك�ّصف �صيغة اجمع بن البلدان التي يتحّدث 
جيال«، التي حيل  عنها امداخلون، وي �صفة: »الأ
على الوجه واأ�صاليب الكام وم�صاحة التجربة. ما 
جيال، الذي ل بّد منه، ي لقاء  هي تخوم �صراع الأ
عمار اإى زمن الثورة، الذي هو مزيج  يخت�صر الأ
بنيامن،  فالر  قال  كما  والراءة،  الطفولة  من 

يحاول ا�صتعادة زمن ل اإثم فيه؟
الثمانيني  ام�صري  احا�صرين  بن  كان 
لبيب  الطاهر  و�صفه  الذي  �صعراوي،  حلمي 
�صبابه  منذ  اقتفى  فقد  الراجيدي؛  بامثقف 
حفيدته،  جانبه  واإى  مراوغ،  حلم  اآثار  ول  الأ
حلم  وراء  وال�صائرة  الجتماع  علم  ي  الدكتورة 
بوعزيزي،  ح�صن  والتون�صي  جدها،  وراءه  �صار 
رائدًا  كتابًا  و�صع  الذي  احركة  دائب  ربعيني  الأ
øY �شيميولوجيا تون�س، واللبنانية غيدا �صاهر 
امنتمية اإى �صباب متمّرد يدعو اإى دولة متحررة 
بن  حوار  متابعة  الفكر  ي�صعد  قد  الطائفية.  من 
»امادية اجدلية«  اإى  اأوكل  اكتهل،  اجتماع  عام 
م  اجتماع  وعام  مرة،  ذات  اأحامه  حقيق 
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ا�صتق  الذي  حمد،  بدر  اأحمد  هو  الثاثن  يبلغ 
نرنت. كان ح�صور  حلمه من ذاته ومن ثقافة الإ
الطفلة لينا، التي م ت�صجرها لغة امثقفن، بعد 
رمزي؛ فهي الراءة التي ت�صاكنها الثورة، واإ�صارة 
جيال احامة الذي ي�صتدعي التاأمل  اإى جاور الأ
اموادعة  من  اأق�صاطًا  اإليهما  وي�صيف  وامقارنة، 
واموؤان�صة. فحوار احامن، مهما تكن اأعمارهم، 
موؤان�صة ترّو�س اخ�صام، ومدخل اإى حوار مبّكر 
موات، و�صهادة على حميم اإن�صاي  حياء والأ بن الأ
عبد  يدعى  مّاح  فل�صطيني  اأ�صار  كما  ينطفئ،  ل 
بغ�صان  ي�صتاأن�س  اآخر  ال�صيخ، وفل�صطيني  الرحيم 
ما  فرحات.  حمد  هو  بغ�صبه  ويحتفظ  كنفاي 
الجتماع  علماء  ي�صاأل  الثورات؟  م�صائر  هي 
اأين  واإى  باخ�صرة،  حّوط  مكان  ي  العرب 
واجواب  الفل�صطينيون.  ي�صاأل  ال�صهداء؟  يذهب 
يكرهون  ب�صر  ي  واجواب  ذواكر،  اأو  ذاكرة  ي 
ودفء  العقل  اعتدال  بن  يجمعون  الظام، 

القلب.
ول�صيغة اجمع �صكل اآخر يتكئ على اختاف 
التجارب: ف�صورة م�صر لدى �صبابها تختلف عن 
م�صاحتها  ي  وليبيا  اللبنانين،  عند  لبنان  حال 
ال�صا�صعة تغاير تون�س التي ظهر فيها اأول د�صتور 
�صامي عام 1816,  حديث ي العامن العربي والإ
 Éªc  ,1924 منذ  لل�صغل  العام  الحاد  وعرفت 
تتمتع امراأة فيها بحقوق لي�س لها مثيل ي اأي بلد 
هو  ما  اأو  الثورة،  �صوؤال  لي�س  اإ�صامي.  اأو  عربي 
قريب منه، اإل �صوؤال ما قبل الثورة، حال الواقعية 

دب التي حاور مرحلة ما قبل الواقعية. ي الأ
مقاربات  الندوة  حت�صد  اأن  ي  غرابة  ل 

امتحرر  امت�صائل  ال�صائل  لبيب  الطاهر  كثرة: 
وبوجوب  بالثورة  القائل  اجاهزة،  اللغة  من 
موؤجل  �صوؤال  على  واحري�س  الثوري،  القطع 
اجواب: باأي معرفة نتناول ثورة ل تزال جارية؟ 
وامحتمل  القائم  اأمام  الواقف  احّداد  وحمد 
وما اعتاد الثوريون اأن يهج�صوا به: ثقافة منجزة 
الثورية معطاة م�صبقًا  الوقائع  جاز؟ وهل  اأم لاإ
الثالث  والتون�صي  ينتهي؟  ل  اإعداد  قيد  هي  اأم 
بلغة  الثورة  يقراأ  الذي  اجور�صي،  الدين  �صاح 
واجزائري  العواطف،  ب�صخب  ل  امفاهيم 
يراجع  وما  يتقّدم  ما  ام�صغول  الزبر  عرو�س 
اأكر  باده  ي  عوقب  الذي  الثوري«  »الزمن  ي 
هادئًا  الباحث  اموى  �صعود  واللبناي  مرة،  من 
الكتب...  وتعاليم  الواقع  جديد  بن  الفرق  عن 
م�صتندين  ال�صباب  الباحثون  به  ياأتي  ما  وهناك 
اإى جاربهم اميدانية، وعلى كلمة ب�صيطة كرهها 
الطغاة »الفي�س بوك«، التي تعر على من يعاملها 
انتظار  ي  »الفي�صبوكين«،  عن  ويتحّدث  بكرم 
ال�صباب  للباحثن  وكان  امتطابق!  الفعل  ا�صتقاق 
ح�صورهم الكثيف، �صهادة على زمن يختلف عن 
�صابقه. وللفل�صطينين، ي هذا امجال، حقهم ي 
كانت  فقد  �صنينًا؛  زمنهم  كان  لو  حتى  الكام، 
تاأت بح�صاد  1987 م  انتفا�صة كبرة عام  لهم 
كبر. لذا يدفعهم الفرق بن امتوقع وامتبقي اإى 
خرين بخرة فل�صطينية، م  الآ انتفا�صات  قراءة 
ا�صتدعى  ولهذا  طراف.  الأ متما�صكة  دائمًا  تكن 
ونباهته  دب  والأ الفل�صفة  ال�صيخ  الرحيم  عبد 
ن�صان  الذاتية وتاأمل معنى الهزمة، التي تق�صم الإ
فرحات  حمد  وا�صتجمع  بعد،  وما  قبل  ما  اإى 
ون�صج  حباط.  والإ التغير  وعالج  النقدي،  قلقه 
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رادة والتمّرد وذلك امتبقي  الطرفان حديثًا عن الإ
الذي يعبث بامتمّردين.

لزم مو�صوع »علماء الجتماع واأ�صئلة الثورات« 
مو�صوعًا ي�صبقه ويتلوه ي اآن: امثقف والثورة، اأو 
امثقف واأ�صئلة الثورات، بلغة الطاهر لبيب، الرئي�س 
ال�صري للجمعية العربية لعلم الجتماع. فامثقف 
كما  العام  يرى  تاريخه،  عليه  يدل  كما  النقدي، 
حرم  اأن  الثورات  من  ويطلب  يكون،  اأن  يجب 
مرغوبًا  نقاء  الثورات  اإى  وي�صيف  امفاهيم، 
ويبعد عنها ما يلّوث الراءة. وعلى »طائر الرعد« 
اأن يكون هناك، واأن يعلن جناحاه ال�صا�صعان عن 
جيء عا�صفة مزهرة. تراءى �صيء من خفقان 
جنحة ي ق�صيدة ال�صاعر التون�صي اأولد اأحمد  الأ
»الثورة باعتبارها ق�صيدة«، وي اجتهاد الباحثن 
ال�صباب، اموثق بال�صوت وال�صورة، وبلغة ب�صيطة 
البحري،  زهر  امغربي  حال  الو�صوح،  جميلة 
على �صبيل امثال، ي ورقته عن »امجتمع وام�صروع 
بحثها  ي  ح�صون  هنادي  واللبنانية  اح�صري«، 
مح�صن  وكان  طفال«.  الأ عند  اه  »�صورة  عن 
وجوده  الجتماع،  علم  جمعية  رئي�س  بوعزيزي، 
امت�صادي، الذي جعله حا�صرًا ي مكانن وي�صهر 
على اأحوال امدعّوين ي مكان ثالث، منفتحًا على 
بل�صانه  ولي�س  حّدث،  مل.  والأ واحياة  امعرفة 
امتداد  اجدار  اجدران«، حيث  »لغة  عن  فقط، 
الثائرين  �صوات  لأ امتداد  وال�صارع  لل�صارع 
واأقامهم ورغباتهم. ي ر�صم اأول على جدار يبدو 
»الفرعون« متجهمًا غا�صبًا، وي �صورة تليها اإى 
اإى  ثالثة،  ارتخى وجهه، وي  وقد  �صفل يظهر  الأ
نهاية اجدار  وي  عيناه،  تتداخل  اأي�صًا،  �صفل  الأ
ينتظره.  الذي  وامنفى  م�صروخة  جبهة  منه  تظل 

اجدران  وجموع  دفر،  الثورة  زمن  ي  اجدار 
ماي، ينطق ما يريده  كتاب حت�صد بالغ�صب والأ
اأن  الروح  تون�صي ك�صر ال�صمت. وما يوجع  �صعب 

الكتب معّر�صة لاحراق، حال اأعمار الب�صر.
العقل  يفيد  ما  الندوة  اأعمال  ي  كان  اإن 
ي  ام�صاركن  اأحوال  ي  فاإن  ف�صوله،  وير�صي 
الندوة ما ير�صي اأرواحًا زهدت باجفاف وتقنن 
يتاخم  بقلق  فاإنه ر�صا م�صوب  الكام. مع ذلك، 
العذاب، وهو ما اأمح اإليه مثقف رهيف ميل اإى 
الهدوء )ح�صن اخوي(، ذلك اأن ما ياأتي يكون 
ناق�صًا وع�صّيًا، غالبًا، على التكامل. ما امق�صود 
اإيقاعي  ب�صكل  بوعزيزي  ح�صن  رّددها  بجملة 
عّذبناه؟  اإن�صانًا  اأحببنا  اإن  الغناء:  اإى  اأقرب 
كثرة ماأ  لفتات  اإى  ناظرًا  اجملة  يرّدد  كان 
ي  واأخرى  معروفة  اأحزاب  عن  تعلن  ال�صوارع 
طريقها اإى الولدة. ق�صد، رما، عذاب النتظار 
التوقع.  وعذاب  والتاأهب،  امواجهة  وعذابات 
يحلم  اإن�صان  اجمع،  �صيغة  ي  العذاب،  يتو�صط 
جاء  الذي  ف�صل  الأ يكون  باأن  ويرغب  ف�صل،  بالأ

قادرًا على الوقوف.
ي  التيمومي  الهادي  التون�صي  اموؤرخ  ي�صاأل 
ي  جديد«  من  التاريخ  ي  »تون�س  درا�صته  نهاية 
اإر�صاء  ي  تون�س  �صتنجح  هل   :2011 جانفي   14

ومع  الع�صر  مع طبيعة  نظام دمقراطي متائم 
رث التاريخي  القيم الكونية ومع ما هو نّر من الإ
العربي  البلد  على  ال�صوؤال  ينطبق  التون�صي؟ 
عربية  بلدان  وعلى  اليا�صمن«  »ثورة  اأ�صعل  الذي 
جواب  ولل�صوؤال  الربيع.  ي�صبه  ما  فيها  مّر  اأخرى 
فلو كان اجواب معروفًا  يام،  الأ قادم  م�صتر ي 
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اأ�صياء  الندوة  من  تبقى  نبيه.  موؤرخ  طرحه  ما 
الف�صول امعري،  واإيقاظ  ام�صوؤول  امثقف  كثرة: 
ونقد الثقافة الكتبية باأ�صئلة من احياة، والعاقة 
امغلوبن،  وهواج�س  امثقف  اأحام  بن  امعّقدة 
اأعماق  ي  ال�صاربة  مل،  الأ �صام  منها  ويبقى 
ت�صلقها  التي  ال�صماء،  اإى  وال�صاعدة  ر�س  الأ
ويظل  تنتهي.  ل  امتمّردين  من  اأعداد  ويت�صلقها 
قام  والأ وراق  الأ توّزع  طفلة  اأي�صًا  الندوة  من 
التي  الغام�صة  اجملة  وتلك  لينا،  تدعى  مل  والأ
تام�س الت�صّوف: »اإن اأحببنا اإن�صانًا عّذبناه«. ما 

?ÜGò©dGh áÑëŸG ÚH ábÓ©dG

2- اإ�شاءة عن م�شر وثورتها

وزارة  اإليه  دعت  الذي  العامي  اموؤمر  كان 
 ,2012  ¿É°ù«f  16h  14 بن  م�صر،  ي  الثقافة 
بالثورة،  الثقافة  عاقة  م�صاءلة  متمّيزة  منا�صبة 
�صّم  الذي  اموؤمر،  فهذا  امختلفة.  وجوهها  ي 
باأ�صكال  طرح،  عرب،  وغر  وعربًا  م�صرين 
هل  بالثورة:  عاقته  ي  الثقافة  �صوؤال  ختلفة، 
كان لها دور، وما هو هذا الدور اإن كان موجودًا؟ 
وطرح، ي اللحظة عينها، عاقة الثورة بالثقافة، 
ما �صكل عاقتها ما اأنتجه امتظاهرون؟ وما هي 
الو�صائل الثقافية اممكنة التي ت�صاعد ي احفاظ 
�صئلة جميعًا ل ينق�صها الغمو�س،  على الثورة؟ والأ
الثقاي  الثورة بدت منقطعة عن اجيل  اأن  ذلك 
عاقة  عن  مرة،  ذات  احديث،  من  اأكر  الذي 
الثقافة بالتنوير وال�صتنارة، بل اإنه بدا، ي رموزه 
كر �صهرة، ينتمي اإى اما�صي اأكر من ارتباطه  الأ
هو  وو�صوحًا  ب�صاطة  كر  الأ وال�صوؤال  باحا�صر. 
التاي: اإذا كانت الثقافة الفاعلة اجتماعيًا ت�صكل 

فما  الجاهات،  متنوع  �صيا�صي  لف�صاء  امتدادًا 
هو مدى اح�صور الفعلي لهذه الثقافة ي جتمع 
قل؟  ربعة عقود على الأ �صودر فيه الفعل ال�صيا�صي لأ
ثقافيًا  جيًا  هم�صت  قد  العقود  هذه  كانت  واإذا 
له  جديدًا  جيًا  وانتجت  امامح  وا�صح  �صابقًا 
ثر  عاقة ملتب�صة مع الثقافة، فما  هي حظوظ الأ
اللتبا�س؟  ثقافة جديدة ل ينق�صها  الثوري على 
ال�صتينات  التوا�صل واحوار بن جيل  اأ�صكال  وما 
الثقاي، الذي كان مرتبطًا باآيديولوجيات حددة، 
قومية وا�صراكية، واجيل الراهن الذي ا�صتعا�س 

يديولوجيات بالثورة الإعامية؟ عن الآ

من اأين جاءت  الثورة ام�شرية؟

وا�صحة  بالثورة  الثقافة  عاقة  كانت  �صواء 
قد  الثورة  فاإن  رجح،  الأ وهو  الو�صوح،  جزئية  اأو 
تريد  اأجزتها قوى اجتماعية هائلة تعرف ما ل 
الغالبية  رف�صت  فقد  تريد.  ما  تعرف  ما  اأكر 
العظمى من ال�صعب ام�صري ف�صاد النظام امرعب 
وت�صرفه  الجتماعية  الق�صايا  حل  عن  وعجزه 
الام�صوؤول حيال م�صتقبل م�صر وهيبتها ودورها 
فريقي، بل حّولها اإى »اإدارة مري�صة«  العربي والإ
م�صابة بالركود وامراوحة، وم�صابة اأكر بتزوير 
ال�صلة  منقطع  ر�صميًا،  تقوله،  ما  حيث  رقام  الأ
كلمة  كانت  ولهذا  امعي�س.  ام�صري  الواقع  عن 
الامعقول م�صيطرة ي امداخلة التي ا�صتهل بها 
اإى  والطريق  القت�صادي  داء  الأ وهي:  اموؤمر، 
الثورة ام�صرية، التي قدمها الباحث القت�صادي 
النجار، الذي قّدم �صورة مرعبة ، مزودة  اأحمد 
رقام والوثائق، عن دور نظام مبارك ي تفكيك  بالأ
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القت�صاد، وي حويل مرافق الدولة القت�صادية 
اإى »ملكية �صائبة«، باعها اأزلمه باأ�صعار زهيدة، 
ول  رقيب  دون  من  هائلة،  ثروات  يراكموا  كي 
حا�صبة. اأعطى اخبر القت�صادي �صهادة على 
»�صلطة غريبة« تقاي�س حا�صر م�صر وم�صتقبلها 
م�صاحها اخا�صة، منتجة تخّلف م�صر وفقرها 
اإى  ال�صعب  بن  البطالة  وتو�صيع  ثرواتها  وتبديد 

حدود غر م�صبوقة.
انطوت مداخلة اأحمد النجار على اأبعاد ثاثة: 
وبوابته  للموؤمر  م�صتهل  هي  حيث  من  اأكدت، 
امرتبة  ي  اقت�صادي  الثورة  �صبب  اأن  وى،  الأ
وى، م�س قطاعًا هائًا من ال�صعب ام�صري.  الأ
»الت�صحر  من  عانى  بلد  ي  اقت�صادي،  نه  ولأ
ل  ما  يعرفون  الثائرون  كان  فقد  ال�صيا�صي« 
حزاب ال�صيا�صية امنتظرة اأن  يريدونه، تاركن لاأ
تعيد »ترتيب ما ل يعرفونه« واأن تعطيه �صياغات 
ي  الثقاي  اأين  هنا:  وال�صوؤال  مائمة.  �صيا�صية 
حواي  فيها  �صارك  �صباب  الأ اقت�صادية  ثورة 
جابة، واحال هذه،  خم�صة ع�صر مليونًا؟ تتوزع الإ
على اجاهات ثاثة: اجاه اأول يحيل على ال�صياق 
والرّد عليه، متحدثًا عن التمرد والكفاح من اأجل 
احرية والكرامة وك�صر اخوف ومواجهة ال�صلطة 
ن�صان امتحررة.  ام�صتبدة ب�صلطة احق وباإرادة الإ
كما   ، الُكُتبي  العقل  لدى  القيم،  هذه  اأن  ومع 
بالثقافة  لها  عاقة  ل  ال�صغار«،  »امفكرين  لدى 
ا�صتذكار ثقافة  الثقاي، فاإن ي  بداع  احقة وبالإ
فغاي  الأ عرف  الذي  العربي،  النه�صة  ع�صر 
وحمد عبده وعبد اه الندم وغرهم، ما يوؤكد 
نه�صوية قيم الثورة ام�صرية، وعملها على ترجمة 
فكار النظرية النقدية، ب�صكل عفوي، اإى ثقافة  الأ

مار�صة، اأو اإى ثقافة لها �صكل مار�صاتي. ولعل 
هو  الثقافية  اممار�صة  من  العملي  ال�صكل  هذا 
ينطلقون من  الذين  بداع«،  الإ »دعاة  يجعل  الذي 
الكلمات امجّردة ويقد�صونها، عاجزين عن تقدم 

قراءة �صحيحة لثورة اجماهر.
اأخرى  هناك  جابة،  الإ هذه  جانب  واإى 
جاورة وختلفة ي اآن، قّدمها امفكر �صمر اأمن 
 ,¬JOÉ©c ,kGóªà©e ,نه�شة م�شر  ÒN C’G  ¬HÉàc  ‘

القت�صادي  راأى  وامعلومات.  امنهج  وحدة  على 
نوعي  جموع  ي  ام�صرية  الثورة  طليعة  الكبر 
من ال�صباب امثقف، يقرب من امليون، وينت�صب، 
بعامة، اإى الطبقة الو�صطى، وله حظ من الثقافة 
والوعي ال�صيا�صي، ويتوزع على اجاهات ليرالية 
ال�صتقال  بن  الفرق  تعرف  وي�صارية  م�صتنرة 
من  النوعية  امجموعة  هذه  كانت  واإذا  والتبعية. 
ثقافية،  �صيا�صية-  بروؤيا  ميزت  قد  ال�صباب 
لحقًا،  بها  التحقت  التي  الهائلة  امجموعة  فاإن 
رغم  حملت،  مليونًا،  ع�صر  اأربعة  من  وتقرب 
مردها، ثقافة تقليدية، هي الثقافة التي اأتاحها 
باأ�صكال  التجهيل  تنمية  اجتهد ي  الذي  النظام، 
على  اأمن  �صمر  امفكر  مقاربة  انطوت  ختلفة. 
وعلى  النقدية،  والثقافة  الثورة  العاقة بن  روؤية 
والثورة  الثقاي«  »الفقر  بن  تربط  التي  العاقة 

ام�صادة.
يدور الجاه الثالث حول »احّيز ال�صيا�صي«. 
ي  اأن  ذلك  عنها،  و�صدر  الثورة  اإى  قاد  الذي 
ت�صيي�س امجتمع بعدًا ثقافيًا بامتياز، �صواء كانت 
اإليه  اأ�صار  ما  وهو  وا�صحة،  اأو  م�صمرة  الثقافة 
مداخلته  باز ي  ماريا  �صباي خو�صيه  الإ الباحث 
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»الربيع العربي ثورة ثقافية«، مثلما �صرحه ال�صتاذ 
اجامعي حمد عفيفي ي ورقة عنوانها »الطريق 
حدث  فقد  تاريخية«.  روؤية  العربي:  الربيع  اإى 
نرنت وعن اأ�صكال جديدة  �صباي عن �صباب الإ الإ
�صهر  الأ موذجها  ام�صرية،  الروائية  الكتابة  من 
�صيا�صية  ح�صا�صية  وعن  �صواي،  الأ عاء  روايات 
جديدة، م يعد اجيل القدم من امثقفن قادرًا 
على التمتع بها. اأّما عفيفي فر�صد حّولت اللغة 
ال�صيا�صية ي م�صر ، معطيًا تنظيم »كفاية« اأهمية 

.á°UÉN

النجار،  اأحمد  القت�صادي  الدكتور  اأن  ومع 
هرام، اأعطى  الباحث ال�صراتيجي ي موؤ�ص�صة الأ
مدخًا مهيبًا للحوار وام�صاءلت، فقد بدا �صعبًا 
�صرح ثورة اجتماعية هائلة، اأقامت ف�صًا نوعيًا 
بن زمنن، بالعن�صر القت�صادي وحده، وهو ما 
م يقل به الباحث القت�صادي على اأية حال . فقد 
عن  بحث  وعلى  الثورة  على  يناير  ثورة  انطوت 
طرق اإى الثورة وعلى ق�صايا موروثة وم�صتجدة ل 
�صتاذ  تزال تبحث عن حلولها، وهو ما تعّر�س له الأ
»حركات  مداخلته  ي  �صعبان  الدين  بهاء  اأحمد 
ي  اجديدة  الجتماعية  واحركات  الحتجاج 
م�صر والعام العربي«، مظهرًا اأن الثورة ل تنهي 
ال�صراع بل جّدده، واأن القوى التي اأجزت الثورة 
ختلفة الجاهات وام�صارب، واأن تباطوؤ التغير 
يف�صي اإى ثورة جديدة اأكر ح�صمًا وعنفًا. ولعل 
تعقد  كما  الثورة،  اأنتجت  التي  العنا�صر  تعددية 
امداخات،  من  جملة  اأ�صا�س  ي  هي  م�صاكلها، 
كلفت  خليل  قدمها  التي  الامعة  القراءة  كتلك 
ال�صبب  حيث  ال�صبب«،  �صوؤال  يناير:   25 »ثورة 
وحيث  �صبقه،  واآخر  الراهن  الزمن  على  موزع 

على الثورة اأن تقوم بثورات لحقة قبل اأن ت�صبح 
ليلى  كلمة  حال  وكذلك  الثورة.  مفهوم  جديرة 
 »æ©J »àdG ,»2011 ôjÉæj 25 صويف: »الطريق اإى�
اأن الثورة ل تنف�صل عن اجهود التي �صبقتها، واأن 
الطريق م�صافة وا�صحة الجاه اأو مليئة بالغمو�س 
والعرات. وهذه العرات، القريبة والبعيدة، هي 
التي حملت نبيل عبد الفتاح، الدمقراطي امت�صق، 
اأو  الد�صتور،  وانتهاك  ال�صتبداد  بن  الربط  على 
ما  »الرئي�س«  به  يفعل  رخي�س  متاع  اإى  حويله 
ي�صاء. ولهذا ر�صدت درا�صته جيدة التوثيق »اأزمة 
انتهاك  مقادير  م�صر«،  ي  الد�صتورية  الثقافة 

الد�صتور منذ الفرة النا�صرية حتى اليوم.
ي تعددية وجوه الثورة

الكرنفال  ي  راأى  قد  باختن  الرو�صي  كان 
اإذ  الفا�صلة؛  امدينة  وجوه  من  وجهًا  ال�صعبي 
امرنة  ال�صعبية  ج�صاد  الأ من  جمع  الكرنفال 
امتحركة امن�صابة مرونة وجمال، تعبرًا عن مرونة 
ال�صعبية،  الثورة  لي�صت  وجمالها.  اليومية  احياة 
املون  اإل ام�صهد  اأو غر م�صرية،  م�صرية كانت 
ال�صا�صع، الذي ت�صنعه اأج�صاد اجموع واأ�صواتهم 
ل  وراياتهم.  ومل�صقاتهم  واأغانيهم  وهتافاتهم 
غرابة ي اأن م�س امعاجات النظرية، ي اموؤمر، 
لوان. كان يتحدث  بعاد والأ هذه الوجوه ختلفة الأ
عن  الطويلة  وحيد  ام�صري  والروائي  ال�صحفي 
الثورة  ف�صاء  م�صتعيدًا  بالف�صحى«،  »الثورة 
التون�صية حيث للثورة مفرداتها، وحيث امفردات ل 
تبدو جاهزة، اإما ي�صنعها احدث الثوري، الذي 
وتقدم  متنوعة.  باأ�صكال  بداع  الإ كلمة  ي�صتدعي 
اللبناي كرم مروة، امحتفظ ب�صباب ذهني وهو 
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الثمانن، مداخلة عنوانها: »طرائق  الذي جاوز 
بداع ي البحث عن م�صتقبل بلداننا«، م�صتلهمًا  الإ
اأعلى  الثورة  ال�صعري:  اإيلوار  بول  قول  بعيد  من 

بداع. اأ�صكال الإ
رقى،  الأ �صكله  ي  بداع  الإ هي  الثورة  ن  ولأ
مو�صوعًا  بداع  الإ من  متحدثًا  ع�صر  اثنا  اتخذ 
�صكله  ي  اأم  ال�صفهي  �صكلة  ي  ذلك  اأكان  لهم، 
امكتوب. حدثت اإليان يور�صول عن: الكاريكاتر 
�صيا�صي  تعليق  الكاريكاتر  اإذ  يناير؛   25 وثورة 
بليد،  �صلطوي  لإعام  وهجاء  حري�صي  وخطاب 
اأدمن لغة من حطب، واأدمن اأكر طرد احقائق 
كاذيب. لي�س الكاريكتر اإل العفوية  والحتفاء بالأ
ال�صعبية ال�صاخرة، التي ت�صتولد امعنى من العبث 
اإى  واإ�صافة  بالهيبة.  ام�صّورة  حجام  والأ بعاد  بالأ
عن  مغيث  كمال  اجامعي  �صتاذ  الأ حدث  هذا، 
»دللة هتافات ال�صورة ام�صرية وكتاباتها«، تلك 
الهتافات والكتابات التي كان الكفاح اجماهري 
ت�صريح  اإى  ويحّولها  �صياغتها  يعيد  امت�صاعد 
�صيا�صي �صعبي جماعي، كما لو كان ال�صعب الثائر 
هتافات  به.  خا�صة  اإعامية  ل�صيا�صة  يوؤ�ص�س 
ت�صقط  لهم  �صلطة  ل  ب�صطاء  ثائرون  ي�صوغها 
احتكرت  �صلطة  �صقاط  لإ مهيدًا  ال�صلطة  اإعام 

لذاتها الت�صفيق و�صناعة الهتافات.
حجاب  �صيد  امبدع  ال�صعبي  ال�صاعر  اأ�صرف 
حيث  واإبداعاتها«،  الثورة  »�صهادات  جل�صة  على 
»امونتاج«  على  يعتمد  الذي  دوره،  للت�صوير 
وينفذ اإى جوهر احياة واندفاعات امتظاهرين 
امختلفة  اجتهاداته  للر�صم  وحيث  واأحا�صي�صهم، 
وعلى  احداثة،  بعد  وما  احداثة  على  اموزعة 

اللون وال�صوء وام�صاحات امختلفة، وعلى اإ�صارات 
بداع  بداع الفني والثورة معًا، اأو تن�صر الإ تن�صر الإ

نها تن�صر الثورة وتريد اأن تنت�صر بها. لأ
�شئلة اأي�شاً وبع�س الأ

انت�صار  من  تاأتي  الثورة؟  تاأتي  اأين  من 
امقهور  اكت�صاف  ومن  لكرامته،  امنتهك  ن�صان  الإ
عادات  معه  يقتل  الذي  اخوف  قتل  ومن  لقوته، 
يباركها ام�صتبدون. وتاأتي ثقافة الثورة من مراجع 
مرئية وغر مرئية: من ثقافة ثورات �صبقت حتاج 
اإى تعديل وقراءة جديدة، وهو ما اأمح اإليه ح�صن 
حنفي، ومن ثقافات فرعية وطنية ل تعرف بها 
وتاأتي  القمعية،  باأجهزتها  اإل  تعرف  ل  �صلطات 
من خطاب النه�صة العربية الذي �صارعت اإى واأده 
»دولة ال�صتقال الوطني«... ولعل تعددية مراجع 
اأوراقًا نظرية  التي فر�صت  الثورية« هي  »الثقافة 
)علي مروك( ومعاينات يومية )ب�صمة اح�صيني 
وجماعية  فردية  و�صهادات  الطويلة(  ووحيد 
)ح�صن طلب وحجاج اأدول(، ... غر اأن تعددية  
�صئلة جميعًا، ذلك اأن  امداخات لن جيب عن الأ
ثقافة الثورة ، كما لغتها، �صرورة تن�صئها الثورة؛ 
اآخر،  اإبداعها من مكان  فا وجود لثورة ت�صتعر 
مع  اإليه.  ت�صر  الذي  ام�صتقبل  غر  زمن  من  ول 
كر و�صوحًا،  ذلك، فاإن ثقافة الثورة، ي �صكلها الأ
به،  جاءت  الذي  ال�صيا�صي  الف�صاء  من  تتاأتى 
الب�صر يتعلمون الكام واحوار والختاف  حيث 
والعراف امتبادل، بعيدًا عن امدر�صة التقليدية 
بوي، وتلك العن الرقيبة التي تخرع  والنظام الأ
ال�صواب واخطاأ. وهذه احرية الوا�صعة هي التي 
حّولت اجدران اإى �صحف يومية )مداخلة كمال 
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مغيث(، وا�صتولدت لغة �صيا�صية مقت�صدة قوامها 
ال�صعارات، ... اإنه حّول الذرات الب�صرية امذعورة 
الدمقراطية،  عتبة  على  يقف  فاعل  اإى جمهور 
ويعر عتبة ال�صيا�صة اإى احداثة والدمقراطية 

.kÉ©e

ي الكلمة الفتتاحية  اأمح وزير الثقافة �صاكر 
الثورة  حماية  ي  الثقافة  دور  اإى  احميد  عبد 
بعيدًا  اإليها،  الثورة ول ت�صاف  ت�صتق من  باأدوات 
بنيامن،  فالر  بلغة  الطقو�صية«،  »الثقافة  عن 
التي تعطف الثقافة على »النخبة« وترمي بالعوام 
من العاّم للمجل�س  وثقافتهم بعيدًا. كما حدث الأ
الثقاي �صعيد توفيق عن اأفق الثقافة والثورة بلغة 
نظرية ت�صتلهم القيم التحررية والكونية. انطوى 
»زمن  عن  تف�صح  لغة  على  �صكليه،  ي  الكام، 
والتمرد،  التحرر  كلمات  فيه  تت�صادى  جديد«، 
اإى  الذاهبة  حركته  ي  امعي�س،  الواقع  ويرى 

مام.  الأ
كان ي اح�صور، منذ الفتتاح، ما ي�صّرح باأن 
�صيئًا �صاع وانقلب، بدءًا مل�صق يتو�صد امن�صة، 
وح�صود  م�صرية  واأعام  اأحمر  لون  من  من�صوج 

ي�صفقون  مثقفن  مرورًا  ال�صماء،  اإى  ناظرة 
ال�صينمائي  حال  لحقة،  واأخرى  قائمة  لثورة 
من  ينتظر  يزال  ل  الذي  �صالح،  توفيق  العجوز 
امهابيل,  درب  يهزم  جديدًا  دربًا  عامًا  خم�صن 
والناقد ح�صن حمودة، والروائية مي التلم�صاي، 

والروائي منت�صر القفا�س. 
والقاهرة ي مكانها تتنف�س وتنتظر، والذين 
ينتظرون  امدوية،  بهتافاتهم  �صوارعها،  جابوا 
ما  لهم  الركود  اآثروا  والذين  اأحامهم،  حقق 
ينتظرونه، وهواء القاهرة م ي�صتقر بعد على ما 
اح�صود  وتبقى  عقود.  منذ  عليه  ا�صتقر  قد  كان 
واأطياف الرغيف وام�صاجد القدمة، ويبقى ذلك 
عليه  اأُلقيت  اإذا  الذي  الكرامة،  عاي  ام�صري 
التحية قال: »روح يا �صيخ اه ي�صعدك ي الدنيا 

خرة«! والآ
اإن كان امثقفون ال�صلطويون ي�صوقون ب�صاعة 
فاإن ثقافة  ن�صان عن جوهره،  الإ ُتق�صي  كامية، 
ن�صان امنق�صم، وتعلم الطفل املقى  الثورة توحد الإ

uي العراء مبادئ ام�صاواة



تون�س اجميلة
لوحة للفنان عبد العزيز الفرجي - 1995
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جد الق�ش�س

ي نظرية ام�شرح العامي وتاريخه

في�شفولد مرخولد و»الغروت�شك«

مقدمة
 450 وتبعد  بينزا،  مدينة  اأمانين  اأبوين  من   1874 عام  مرخولد  في�شفولد  ُولد 
ميًل جنوب �شرق مو�شكو. وم يحَظ برعاية كافية من اأبيه، فن�شاأ حت رعاية اأمه الفينا 
ي  اأمه  مرخولد  �شاطر  بام�شرح.  و�شغف  مو�شيقية،  موهبة  تتمتع  كانت  التي  دانيلوفنا، 
ي�شبح  اأن  كاد  اأنه  حد  اإى  الثانية.  بالدرجة  وبام�شرح  وى،  الأ بالدرجة  بامو�شيقى  �شغفها 
إذ اأ�شبحت عن�شراً  مو�شيقياً كما قال. وقد ترك ولعه بامو�شيقى اأثراً بالغاً ي اأعماله الفنية؛ ا

مهماً ي منهجه ام�شرحي.
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ي عام 1896 التحق بكلية القانون ي جامعة 
ترك  اإى  دفعه  بام�صرح  �صغفه  اأن  اإل  مو�صكو، 
كلية القانون لالتحاق معهد الفيلهارمونيا حت 
فادمر  ام�صرحي  والكاتب  امخرج  اإ�صراف 
اأول  منذ  بـمرخولد  اأعجب  الذي  دانت�صينكو، 

 .¬d QÉÑàNG

الفني  مو�صكو  م�صرح  اإى  مرخولد  ان�صم 
ي  اأثرت  �صنوات،  اأربع  فيه  وعمل   ،1898 عام 
اأهمها  18 دورًا،  الفرقة  تكوينه كممثل. ومثل ي 
 hCG صخ�صية »تربيليف« ي م�صرحية طائر البحر�

النور�س لـت�صيخوف.

عاقته  الفني  مو�صكو  م�صرح  ي  وطد  لقد 
كبرًا  تاأثرًا  عليه  مار�صان  ظلتا  ب�صخ�صيتن، 
طوال حياته: ق�صطنطن �صتان�صاف�صكي واأنطون 
ت�صيخوف. على يد �صتان�صاف�صكي، تعمقت جارب 
مرخولد ي الداء، ومن ت�صيخوف، ا�صتمد نظرته 

داء1. وفهمه للعاقة بن الفن والأ
خراج بالعتماد على  بداأ مرخولد حياته بالإ
ام�صرح الطبيعي، الذي ا�صتقاه من م�صرح مو�صكو 
وزميله  هو  فرقة  اأ�ص�س  اأن  بعد  وذلك  الفني، 
الدراما  )رفاق  ا�صم  حت  كو�صروف  الك�صندر 
احديثة(، اأخرج عددًا كبرًا من ام�صرحيات بلغ 
165 م�صرحية، خال ثاثة موا�صم، احتلت فيها 

م�صرحيات ت�صيخوف ال�صدارة. اإن عمله ي هذه 
وى ل�صخ�صيته  الفرقة �صاعد ي اإر�صاء اللبنات الأ

.á«æØdG

قد  الرمزية  امدر�صة  كانت  الفرة  تلك  ي 
خرج  اأول  مرخولد  وكان  لتوها،  رو�صيا  دخلت 
يفلح ي اإخراج م�صرحية امتدخل ميرلنك، الكاتب 

م�صرح  ذلك  ي  اأخفق  بينما  البلجيكي،  الرمزي 
�صتان�صاف�صكي  توي  من  بالرغم  الفني،  مو�صكو 
خراج، وغدا مرخولد رائدًا للم�صرح الرمزي.  الإ

ي عام 1905, 
وي م�صرح كيم�صارجيف�صكي، و�صل بالرمزية 
 ,1906 غابلر  هيدا  م�صرحية  ي  اأوجها  اإى 
اأزاح مقدمة ام�صرح )الرامب(، وا�صتخدم  حيث 
الف�صاء العري�س كما ي ام�صرح الياباي، اأما ي 
�صارات  ال�صكوي، والإ داء  داء فقد ا�صتخدم الأ الأ
امدرو�صة، واإنارة البقع على الوجه وبع�س اأجزاء 
م�صرح  قدمه مرخولد ي  واأهم عر�س  اج�صم. 
م�صرحية  اإخراجه  هو  جيف�صكي«،  »كيم�صار 
 (»Ñ©°ûdG  ¢Vô©dG) بلغانت�شيك بلوك  األك�صندر 
الفرة.  تلك  اإخراجه ي  اأهم عمل من  تعّد  التي 
دي  الكوميديا  فنون  على  القائم  العمل  هذا  وي 
ل اآرتي، اهتدى اإى مفهوم »الغروت�صك«، امفهوم 

الذي �صكل نواة م�صرح مرخولد،
الغروت�شك عند مرخولد

لكي نعرف مفهوم الغروت�صك عند مرخولد، 
امفهوم  هذا  عن  تاريخية  محة  اأخذ  من  بد  ل 
الغروت�صك  مفهوم  اإى  و�صوًل  الع�صور،  عر 
موؤ�ص�س  فكتور هيغو  الرومان�صين، وحديدًا  عند 
مرخولد،  به  تاأثر  الذي  احديثة،  الرومان�صية 
حتى  للغروت�صك،  اخا�س  مفهومه  على  معرجن 
من  مرخولد  اختارها  التي  امفاهيم  اإى  ن�صل 
منهجه  ي  اعتمدها  التي  التاريخية  التعريفات 
فاإن  امقدمة  ي  لنا  تبن  كما  اإذ  خراجي؛  الإ
م�صرحية  ي  امفهوم  هذا  اإى  اهتدى  مرخولد 
 1906 عام  ال�صعبي(  )العر�س  بلغانت�شيك 

و�صّكل هذا امفهوم نواة م�صرحه.
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مفهوم الغروت�شك

عرف الغروت�صك بكونه قطعة زخرفية تت�صمن 
اأوراق  ور�صوم  غريبة،  حيوانية  اأو  ب�صرية  اأ�صكاًل 
نباتية اأو نحوها، ما يحيل كل ما هو طبيعي اإى 
ب�صاعة اأو كاريكاتور. ومن مدلولت الغروت�صك اأنه 
ي�صور كل �صيء غريب على نحو ب�صع اأو م�صحك. 
ما  لكل  وامغاير  وامتنافر  والغريب  ويعد اخياي 
هو طبيعي اأو متوقع اأو موذجي، �صفات مازمة 
Grot-( لكلمة الغروت�صك. اأما كلمة غروت�صكريd

esquery( فهي امفارقة ام�صحكة2. 

اح�صارة  اإى  غروت�صك  كلمة  اأ�صل  ويعود 
الرومانية، حيث م اكت�صاف بع�س الغرف داخل 

البنايات  ي  ال�صناعية،  اأو  الطبيعية  الكهوف 
ي  اأجريت  التي  احفريات  خال  الرومانية، 
القرن ال�صاد�س ع�صر. وتاأكد اأن ال�صور اجدرانية 
تيتو  ق�صر  ي  احفريات  مع  اكت�صفت  قد  التي 
تقليدًا  �صتغدو  �صور  هي  الروماي  مراطور  الإ
امهمة  ماكن  والأ والق�صور  الكنائ�س  جميع  ي 
الزخرف  فن  النوع من  واأ�صبح هذا  اأيطاليا.  ي 
�صائعًا ي القرن ال�صاد�س ع�صر، ي ال�صور الزيتية 
كوتاجراف  يقول  كما  الغروت�صك  اإن  اجدارية. 
الل�شان  قامو�س   ¬HÉàc  ‘  (Cotagraves)
كل  ت�صمل  �صور  عن  عبارة   (1611( الفرن�شي 
�صياء الغريبة، التي تطعم العن دون اإنتاج  اأنواع الأ
امعني. لقد اأ�صار درايدن ي كتابه الغزالة والنمر 
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اإى اأن ر�صامي ع�صر النه�صة قاموا بر�صم وجوه 
عدائهم بدون ظال اأو األوان حقيقية3. ب�صعة لأ

مفهوم  تطور  ع�صر  الثامن  القرن  بداية  مع 
للعقل،  منافية  مظاهر  على  ليدل  الغروت�صك 
مثل  اج�صماي،  الت�صويه  اأنواع  كل  ج�ّصدًا 
�صكال التي تتمف�صل بن  الكائنات احيوانية، والأ
الت�صويه،  و�صذوذات  ع�صوي،  ول  ع�صوي  هو  ما 
قزام والعمالقة واحدبات4. وخال القرن  مثل الأ

التا�صع ع�صر اأ�صبح مفهوم الغروت�صك �صائعًا بن 
ال�صعراء والكتاب، منتقًا من التزين والزخرفة 
حداث والوقائع والنفعالت  اجدارية اإى و�صف الأ
ي الق�صة والرواية وال�صعر. واأ�صبحوا ي�صتخدمون 
من  اإل  يدركها  ل  وا�صتعارات،  ودللت  رموزًا 
التا�صع  القرن  ي  دب  الأ رواد  مع  جلياته  عاي�س 
ع�صر، حيث اأ�صبح الفنان والروائي على اخ�صو�س 
يهيم بف�صله ي عام جهول، مرعب و�صخيف ي 
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اآن واحد، عام وهمي ينعدم فيه امنطق واحجة 
والهلو�صة،  والفو�صى  اخيال  وي�صوده  والرهان، 
دبية البديلة، من اأجل التاأثر  وهي اجماليات الأ
جهاز على القوانن الكابحة  ي الواقع وتغيره والإ
للحرية واخيال. وهذا ما نادى به فكتور هيغو ي 
باأنه  م�صرحًا   ،)Cromwell( كرومويل  مقدمة 
قواعد  ول  �صكال،  والأ وال�صيغ  للقواعد  وجود  ل 
ي  يوجد  ما  فكل  للطبيعة،  العامة  القوانن  غر 

الطبيعة موجود ي الفن5. 
الغروت�صك  اقتحم  الع�صرين  القرن  وي 
ازدهارًا  امعرفة واحياة حرزًا  ختلف ميادين 
وعلى  مثًا(،  )ال�صورياي  ال�صعر  ي  كبرًا 
وبيكت6.  ويون�صكو  بر�صت  م�صرح  ي  اخ�صو�س 
عن  عبارة  خرين  الأ هذين  اإبداع  غدا  فقد 
دراما خال�صة، وم�صرحًا �صد امو�صوعاتية، �صد 
�صد  ال�صراكية،  الواقعية  �صد  يديولوجيا،  الآ
اإنه  الرجوازي.  و�صد  وال�صيكولوجي  الفل�صفي 
جميع  فيه  اأ�صبحت  الذي  اجديد  احّر  ام�صرح 
وم�صحكة  حيوانية  يديولوجية  الآ الكا�صيهات 

وكاريكاتورية7.
الفرن�شية:  الرومان�شية  ي  الغروت�شك   

)Victor Hugo( فكتور هيغو

ي  الغروت�صك  مفهوم  على  الطاع  اإن 
مرخولد  اأن  اإى  يعود  الفرن�صية  الرومان�صية 
ج�صيد  ي  الرومان�صية  برواد  نف�صه  ي�صت�صهد 
ال�صدد:  هذا  ي  يقول  حيث  الغروت�صك،  مفهوم 
وهيغو،  لرابليه  اجماي  التقليد  ي  ام�صرح  »اإن 
وباختن من بعدهما، هو ال�صكل امعر بامتياز عن 
فراط  الغروت�صك، الذي يفيد امغالة امهياأة، والإ

اأ�صياء  اإعادة بناء الطبيعة واجمع بن  امعد، مع 
ي�صتحيل توحيدها«8. لذا نعّرج على مفهوم فيكتور 
اإليه  يرمي  كان  ما  نفهم  حتى  للغروت�صك  هيغو 

.ódƒNÒe

م�صكلة  كرومويل  مقدمة  ي  هيغو  اأثار 
الغروت�صك ب�صكل بارز، مدافعًا عن فل�صفة القبح، 
بداع  لاإ اأ�صا�صيًا  مو�صوعًا  ت�صكل  اأ�صحت  التي 
دبي؛ فربة ال�صعر، يقول هيغو، اأ�صبحت تنظر  الأ
نظرتها  تعد  م  اإذ  جديدة؛  باأعن  �صياء  الأ اإى 
وبفعل  للجميل.  حادي  الأ اجانب  على  مقت�صرة 
مكن  امت�صادات،  بن  احا�صلة  التمف�صات 
للقبيح اأن يوجد اإى جانب اجميل، وام�صّوه بجوار 
اللطيف، والغروت�صكي بجانب النبيل، واخر مع 

ال�صر، والظام مع النور9. 
اجميل  اأثارها  التي  امعركة  خ�صم  وي 
امدار�س  وختلف  اجمال  فا�صفة  بن  والقبيح 
مقدمته  ي  هيغو  فكتور  ميز  والنقدية،  دبية  الأ
دب الرومان�صي، مبينًا  دب الكا�صيكي والأ بن الأ
ي  للغروت�صكي  الكا�صيكية  العبقرية  تهمي�س 
بداع، وعدم توحيدها بن اجميل والقبيح، وبن  الإ
والراجيدي،  الكوميدي  وبن  وال�صامي،  الو�صيع 
التناق�صات التي ج�ّصدتها بو�صوح العبقرية  وهي 
الطبيعي  التاأليف  من  ين�صاأ  فالواقعي  احديثة؛ 
والنموذج  الغروت�صكي،  النموذج  موذجن:  بن 
مثلما  الدراما  ي  يتقاطعان  اللذين  ال�صامي 
بداع، فال�صعر  يتقاطعان ي احياة، وي اخلق والإ
امتناق�صات  بن  يوحد  ال�صامل  وال�صعر  احقيقي 

امتناغمة10. 
على  هيغو  عمل  دراك،  الإ هذا  اأ�صا�س  وعلى 
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الغريبة  ال�صور  ختلف  ي  الغروت�صك  ج�صيد 
الطائرة  امجنحة  امراأة  اخرافية:  �صكال  والأ
الواحدة  العن  �صاحب  والعماق   ،)Harpie)
الت�صعة  الروؤو�س  ذي  فعوان  والأ  ،)Cyclope)
وجنيات   ،)Tritons( اموج  واآلهة   ،)Hydre)
اجحيم والبحر، وغرها من ال�صور العجائبية. 
ومن هنا تاأتي عناية الرومان�صية الفرن�صية مازجة 
كما  اجادة،  �صكال  والأ ال�صاخرة  �صكال  الأ بن 
ودانتي  و�صرفانتي�س  �صك�صبر  اأعمال  ي  وردت 
ّمن  العظام  العباقرة  من  وغرهم  ورابليه، 
ميزت اإبداعاتهم بالغلو والغرابة، واإثارة ال�صور 
�صياء ام�صّوهة. لقد حاول هيغو اإبراز  امظلمة، والأ
حد  ام�صرح  اأن  مدركًا  الب�صري،  الكائن  تعقد 
بعده  مهم�صًا  خال�س  كعقل  ن�صان  الإ يعر�س  ن  الآ
ال�صامي  ينتمي  الروح  فاإى  ال�صهواي؛  اج�صدي 
القبيح.  على  اج�صد  يحتوي  بينما  اجميل 
القبيح  اأما  واحد،  نوع  هو  هيغو  ح�صب  واجميل 
تعلي  التي  اخلفية  هذه  من  انطاقًا  فاأنواع؛ 
الغروت�صك  م�صطلح  هيغو  اأقام  القبح  فل�صفة 
مقام م�صطلح القبيح، را�صمًا مامح قوية تاريخ 
�صيل ي  دبي. اإن الأ الغروت�صك ال�صو�صيولوجي والأ
اأطروحة هيغو هو امزج بن القبيح وام�صحك، غر 
نه ل ي�صبح  اأن القبيح لي�س غروت�صكيًا ي ذاته، لأ

كذلك اإل م�صوهًا عن طريق الكاريكاتر11. 
مرخولد والغروت�شك

مفهوم الغروت�صك عند مرخولد، كما اأ�صرت 
�صابقًا، مبني على امفهوم الذي تاأ�ص�س ي امدر�صة 
الرومان�صي  هيغو  فكتور  عند  �صواء  الرومان�صية 
ماي.  الفرن�صي اأو  ارن�صت هوفمان الرومان�صي الأ
وياأخذ مرخولد التتبع التاريخي لهذا امفهوم، ي 

ن ي�صرح لطابه وتاميذه ي امحا�صرات  حاولة لأ
 1919  h  1918 األقاها ي الفرة بن عامي  التي 
ماهية الغروت�صك، حيث يوؤكد على اأنه، ياحظ، 
ن�صان اإى  منذ ولدة ام�صرح، وجود نزعة لو�صع الإ
جانب احيوان، دون عمل اأية حدود فا�صلة بينهما، 
للحيوان،  الرائعة  يقلد احركة  اأن  ن�صان  الإ يريد 
اأن  يريد  اإنه  احيوان،  ذلك  م�صاعر  يعاي�س  واأن 
يرتدي  فاإنه  وهكذا  نف�صه،  عن  ختلفًا  ي�صبح 
يوؤكد  لذا  ن�صاي12.  الإ �صكله  عن  متخليًا  قناعًا 
مرخولد على اأن �صرورة ا�صتخدام الغروت�صك ي 
ن�صان مع احيوان؛ اإذ يقول  احوار لها عاقة بالإ
ناأتي مماثلة  اأن  علينا  الكام يجب  اأثناء  اإنه ي 
�صياء... فبرو الإجليزي  بن حركة احيوان والأ
يظهر كالعا�صفة، يقع كالكرتونة، وعندما ي�صحك 
جفل ال�صالة كلها، �صحكته ت�صبه رعدًا �صعيدًا. 
احوار  ي  ا�صتخدامها  يجب  التي  الو�صائل  اإن 
العادية،  اللغة  ي  ام�صتخدمة  الو�صائل  لي�صت 
كر  الأ زمنة  بالأ تتعلق  مبا�صرة،  غر  و�صائل  بل 
اأنه  لنا  فيو�صح  زياء،  بالأ يتعلق  فيما  اأما  بدائية. 
ول  عندما ظهر لنا الولع بالبانتومام ي رو�صيا لأ
مرة، قام الفنانون الذين لهم عاقة بالغروت�صك 
يقوم  بحيث  زياء،  الأ على  خا�س  طابع  باإ�صفاء 
اأو طائر ي خيلته.  با�صتح�صار حيوان  ام�صاهد 
�صوبونوف، على �صبيل امثال، قدم ج�صدًا اإن�صانيًا 
من  لي�س  ذلك،  من  ومكن  بالببغاء،  يوحي 
من  بل  ببغاء،  زي  يلب�س  الفنان  جعل  خال 
ب�صكل  ب�صيط، ولكن  ب�صكل  البدلة  خال ت�صميم 
الفنان يت�صرف  ميز كاريكاتوري، وهكذا �صار 
ويتحرك بطريقة تبعث على ال�صحك، لدرجة اأن 
كل هذا ذّكر ام�صاهد بالببغاء13. يوؤكد مرخولد 
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اأهمية ا�صتذكار هوفمان، من اأجل تو�صيح ماهية 
ل�صوبونوف  اأوحى  هوفمان  اإن  اإذ  الغروت�صك؛ 
بالنمط التج�صيدي الذي يتبعه، وب�صكل عام كان 
من  كبرة  جموعة  على  عظيم  تاأثر  لهوفمان 
ودي�صتوف�صكي.  غوغول  ومنهم  الرو�س،  الكتاب 
هوفمان،  على   ،(1633( كاللو  الر�صام  اأثر  لقد 
على  اأثر  وغوغول  غوغول،  على  اأثر  وهوفمان 
العنا�صر  هذه  ا�صتمرت  وهكذا  �صوبونوف، 

الغروت�صكية بالتطور. 
جال  ي  اأنه  على  مرخولد  يوؤكد  كما 
الغروت�صك ل بد من ال�صرطية، حتى بو�صكن لحظ 
اأن ام�صرح ل ينبغي اأن ي�صعى لتاأ�صي�س الوهم، بل 
عليه اأن ينطلق باجاه اأهدافه مبا�صرة، ول بد اأن 
تعبر  بو�صكن، على حد  كان  لقد  �صرطيًا.  يكون 
اللذين  وكاللو  هوفمان  تاأثر  حت  مرخولد، 
اهتما بالغروت�صك. على �صبيل امثال، كيف ج�صد 
ام�صرح؟  الفرو�صية على خ�صبة  م�صاهد من زمن 
الفرو�صية  زمن  من  ام�صاهد  اإن  مرخولد:  يقول 
عندما  فقط  لي�س  ام�صرح،  على  و�صعها  مكن 
ام�صرح،  ي  نهائي  ب�صكل  متبعة  ال�صرطية  تكون 
كطراز  متبعًا  الغروت�صك  يكون  عندما  ولكن 
ن�صتطيع  الغروت�صك  بوا�صطة  فقط  وبهذا  خا�س، 
ام�صرحية،  اإر�صاداته  ي  بو�صكن  جملة  نقدم  اأن 

اخيول تقع. 

البانتومام  »ي  لطابه:  مرخولد  وي�صيف 
عليكم اأن مرنوا موهبتكم، وعندما تقومون بفعل 
على  حققوا  اأن  ال�صهل  من  اأنه  �صتجدون  ذلك، 
ام�صرح ال�صورة الهزلية، ولكن حتى تكون عاقة 
امتفرج بالعر�س جدية وفكرية وتاأملية، وهو ال�صيء 

الذي يتطلبه الغروت�صك الفني، ل بد للممثلن من 
واحيوانات  الطيور  �صخ�صيات  مع  يتعاملوا  اأن 
عليهم  بل  فح�صب،  اخارجية  الناحية  من  لي�س 
مع  تتوافق  بطريقة  يعي�صوا  واأن  يخادعوا،  اأن 
ن�صانية. هوفمان يقول هنا، بهذا  الكائنات غر الإ
ملكة  بن  قرابة  عاقة  هنا  توجد  اخ�صو�س: 
ن�صان واحيوان14؛ فاممثل ي البانتومام جرد  الإ
من الكلمة، وحتى يعّر عن فكرته �صيكون م�صطرًا 
للتخلي عن و�صائله الب�صرية ويعر بطريقة كاأنها 
 ódƒNÒe çóëà°SGh .15حيوانية، بو�صائل بدائية
ي نظريته البيوميكانيك مارينًا لتدريب اممثل، 
حيث  ال�صهم،  رمي  مرين  التمارين  هذه  واأحد 
ن�صان وملكة  نرى الفكرة بالعاقة بن ملكة الإ
ن�صان البدائي كان ي�صتخدم القو�س  احيوان؛ فالإ
والن�صاب ل�صيد احيوان، وهذا التمرين ما هو اإل 
نتاج فكرة عن مفهوم الغروت�صك ي ام�صرح، وهنا 

حديدًا، ي تدريب اممثل. 
اأنه يوجد  يوؤكد مرخولد  اإى ذلك،  اإ�صافة   
الغروت�صك  جانب  اإى  تراجيدي  غروت�صك 
ي�صبح  عندما  ال�صدد:  بهذا  يقول  اإذ  ام�صحك؛ 
الغروت�صك ب�صكل نهائي اآلة للوعي، تدخل احما�صة 
يدعو  ذلك  فهم  اأجل  ومن  الراجيديا16.  ومعها 
�صباي.  طابه للتحقق من لوحات غويا الر�صام الإ
وعندما يتحدث مرخولد عن البانتومام و�صرورة 
التمرن عليه، ي�صت�صهد بلوحات مر�صومة لفنانن 
ومفهوم  الغروت�صك،  مفهوم  لهم  لي�صرح  عظام 
على  فياأخذ،  الراجيدي،  جانب  اإى  ام�صحك 
العميان,  م�شرة  بريغل  بير  لوحة  امثال،  �صبيل 
الرجال  من  جموعة  اللوحة  ي  نرى  حيث 
يعرون التال، بن خنادق مليئة باماء، يقعون ي 
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ام�صتنقع. يقول مرخولد بهذا ال�صدد اإن عن�صر 
الغروت�صك موجود ي الوجه عند هوؤلء الرجال. 
لتدافع  بال�صحك،  وى  الأ للوهلة  اللوحة  ت�صعرنا 
الرجال ي الوقوع ي اماء، ولكن ي الوقت نف�صه 
العميان  م�صرة  وهي  اللوحة  بعنوان  معرفتنا  مع 
نهم ل يرون الطريق، ومن  ن�صعر بالراجيديا، لأ
دليل  وجود  لعدم  حتوم،  اأمر  وقوعهم  فاإن  ثم، 
بعنوان  لكاللو  اأخرى  لوحة  ياأخذ  ثم  ومن  معهم. 
ام�شنوقن على ال�شجرة (1633)، ومثل اللوحة 
ينزل  �ُصّلم،  عليها  ي�صتند  جدًا  �صخمة  �صجرة 
�صخا�س، كاأنه انتهى من تعليق جثة،  منه اأحد الأ
للوهلة  كالثمار.  ال�صجرة  على  متدلية  واجثث 
وى ن�صعر باأنه عمل زخري جميل اأو و�صعيات  الأ
الثاي مرعب،  النطباع  ولكن  للم�صنوقن،  اأنيقة 
�صخا�س كانوا اأحياء وتعر�صوا لل�صنق  فهي جثث لأ

.äƒŸGh

با�صكن )1906);  لوحة  اآخر هو  مثال  وهذا 
يجل�س  جوانبها  اأحد  على  اأريكة  با�صكن  ير�صم 
وي  وطربو�س،  وكتافيات  ع�صكرية  ببذلة  قرد 
اليمنى  وبيده  برجوازي،  يجل�س  خرى  الأ اجهة 
ت�صتلقي  فتاة  بها  فيخنق  الي�صرى،  اأما  �صيجارة، 
ول  الأ النطباع  اأي�صًا  ُهنا  كالدمية.  ريكة  الأ على 
اأما  �صاحًا،  يحمل  بقرد  ويتج�صد  م�صحك، 
ماتت  قد  تبدو  فالفتاة  فمرعب؛  الثاي  النطباع 
وبا�صكن  الرجوازي.  يد  من  الختناق  ب�صبب 
ر�صام رو�صي، واجدير بالذكر اأنه ي عام 1905 
القي�صرية،  على  وى  الأ البل�صفية  الثورة  قامت 
وف�صلت، اإى اأن حقق انت�صارها ي عام 1917. 
ج�صام ي الغروت�صك عجيبة  يوؤكد مرخولد اأن الأ
وب�صعة ت�صتدعي ال�صحك اأو القرف، وب�صكل خا�س 
من خال اختاف التنا�صب فيها. كما يوؤكد على 
الغروت�صك  ي  اممزوجة  الفرجة  اإيجاد  �صرورة 
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حتى يتحقق للم�صرح ك�صر الرعب با�صتخدام هذه 
داة؛ اإذ يقول اإنهم حّقون اأولئك الذين يقولون  الأ
الفن  يبخ�س  ام�صرح  ي  الفرجة  عن  البحث  اإن 
ي  الفرجة  حيث  حقن،  غر  لكنهم  ام�صرحي، 
الغروت�صك ختلفة؛ فهي اأكر رعبًا من اأن تعر�س 

بدون فرجة17. 
اأما فيما يتعلق بالنظرة اجديدة للغروت�صك 
لكارل  مقولة  مرخولد  في�صت�صهد   ,(1906)
الب�صع  ج�صيد  الغروت�صك  »اإن  يقول:  اإذ  �صيفلر 
الذي ل يقارن باجميل، من اأجل الو�صول بالب�صع 
اإى م�صتوى الفن، ل بد من النظر اإليه كمظهر من 
والتي  الفنان،  ي  تتولد  التي  الروح  تلك  مظاهر 
نف�صه.  الوقت  ي  اأخرى  ناحية  من  اجميل  توّلد 
الفن  اأن  يوؤكد  اإذ  امفهوم؛  هذا  مرخولد  يتبنى 
من  وامجرد  فح�صب،  اجميل  عن  يبحث  الذي 
الغروت�صكية دائمًا يفتقر اإى القوة. فاإن اجميل 
هذا  الب�صع،  مع  دائمًا  عاقة  ي  يظهر  اأن  يجب 
ال�صيء يقوي معنى اجميل ويجدده و يو�صعه، مامًا 
تلك  الرائعة،  للزهرة  بالن�صبة  �صروري  هو  كما 
للجميل،  بالن�صبة  احال  كذلك  ال�صوداء،  الربة 
يلزمه ظال من الب�صاعة. اإن اجمال يتحرر عن 
كم�صحح  يخدم  فالغروت�صك  الب�صاعة،  طريق 

للفن امثاي18. هنا نرى تبنيه موقف فيكتور هيغو 
مفهوم اجميل والقبيح؛ اإذ كما �صرحنا �صابقًا فاإن 
القبيح عند هيغو يحل مكان الغروت�صك ي الفن. 
كما يوؤكد اأي�صًا على اأن الفنون التي حتوي على كم 
وتاأثرها  بجدارتها  حتفظ  الغروت�صك  من  اأكر 
لوقت طويل، مثل الفن الهندي، بخ�صو�صيته ذات 
امخيف،  والغمو�س  �صطورية،  الأ الفكرية  الفرجة 
اأو كالفن الفرعوي، بنزعته نحو ال�صخامة التي 

. kÓFÉg kÉÑYQ ódƒJ

من  موقفه  مرخولد  يحدد  النهاية  ي 
نه  لأ �صعيفًا  يعتره  اإذ  الرومان�صي؛  الغروت�صك 
نحو  ال�صاعية  بالتباينات  مليء  غر  يزال  ل 
الرائع. ويرر ذلك باأن �صعف امحدثن، ويق�صد 
بفناي  مقارنتهم  ي�صعب  الرومان�صين،  بهم 
تزال عاطفية  ل  اأعمالهم  اإن  اإذ  النه�صة؛  ع�صر 
عن  يبحثون  زالوا  وما  الت�صيللري،  بامفوم 
الطراز الزخري. يدعو مرخولد هنا اإى جاوز 
منه،  خذ  لاأ القدم  اإى  والعودة  الرومان�صية 
الغروت�صك  مفهوم  ي  التحديث  باجاه  ويدفع 
للتباين،  كو�صيلة  الغروت�صك  ي�صتدعى  ل  بحيث 
اإى  بالكاريكاتور  للو�صول  ذاته  بحد  كهدف  بل 

uم�صتوى الفن
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ربيع م يزهر

 لعل اأكر عاملنن اأّثرا ي كتابة جمة خليل حبيب الق�ش�شية هما: اأطروحتها التي 

»النموذج  وعنوانها   1991 عام  اللبنانية  اجامعة  من  اماج�شتر  درجة  موجبها  نالت 
فمن  ذاته.  العام  ي  اأ�شراليا  اإى  اأ�شرتها  مع  وهجرتها  كنفاي«  غ�شان  اأدب  ي  ن�شاي  الإ
النماذج،  تلك  الكاتبة  ر�شمت  بالغربة  ال�شعور  ومن  ماذجها،  جمة  ا�شتقت  غ�شان  كتابات 
وظل خيط من احنن اممزوج بال�شجن يرافق �شخ�شياتها وي�شكنها، ويت�شح ذلك ي مقدار 
ن�شانية وما تعانيه من �شعور  العطف الذي يبديه ال�شارد وهو ير�شم حكايات تلك النماذج الإ

بالغراب.

مراجعة:خليل ال�شيخ
بحاث والتوثيق، بروت )2003(، )214 �شفحة( النا�شر: امركز العربي للأ

تاأليف: جمة حبيب
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ن�صًا  وع�صرين  واحد  من  امجموعة  تتكون 
وتت�صكل  ماأ�صاتها  تعي�س  اإن�صانية  ماذج  تر�صم 
والوا�صح  اماأ�صاة.  تلك  ظال  ي  حياتها  معام 
امجموعة  تر�صمها  التي  ن�صانية  الإ النماذج  اأن 
ي�صرد  عليم،  �صارد  يرويها  ب�صيطة  الق�ص�صية، 
حكاياتها بقدر وا�صح من امحبة الغامرة لها، كما 
اأن يقيم تعاقدًا مع ام�صرود له،  يبدو وكاأنه يريد 
اإزاء  نف�صه  هو  ي�صت�صعره  ما  ي�صاطره  غدا  الذي 

النماذج امتعبة من ترفق وحنو ومتابعة ورعاية.
امجموعة  حمل  التي  الق�صرة  الق�صة  ي 
مرم  حب  م�صاألة  من  ال�صرد  ينطلق  عنوانها، 
كهولة  على  جاءها  الذي  ربيع  الوحيد  لبنها 
»ونر جيئه ي �صحراء حياتهما رذاذًا نديًا من 
اأ�صرة  عا�صتها  التي  احياة  لكن  واعدات«،  اأماٍن 
تزهر  م  لهذا  بام�صاعب،  ملوءة  كانت  مرم 
العام،  بتدهور  عارفة  مرم  وتبدو  ربيع،  حياة 
ببعدها احا�صر وحكومة  الق�صة معّلقة  فتبقى 

ما�صيها، دون اأن يكون لها اأفق م�صتقبلي.
ÉeCG ‘ بقع فوق اأفكار نعمان؛ فيقوم ال�صارد 
با�صتبطان اأعماق �صخ�صية نعمان ال�صهيد، حيث 
اآبه  غر  كان  واإن  باحياة،  مت�صبثًا  نعمان  يبدو 
يك�صف  موته ما  نعمان ي حظة  يبوح  لفراقها. 
يت�صاءل:  وهو  الجتماعية  القيم  من  الكثر  زيف 
»لو اأنهم علموا ما يجول ي فكره من خواطر بن 
خر، هل كان �صيظل بنظرهم �صهيدًا؟«  احن والآ
 اإن الطاقة التعبرية التي تقوم بها اللغة ي 
العادة، هي طاقة مزدوجة، كما يقول عبد ال�صام 
جدول  ومنها  ت�صريحي  جدول  فمنها  م�صدي؛ 
ي�صتمد  فاإنه  الت�صريحي،  اجدول  فاأما  اإيحائي. 

مجموع  الذاتية  الدللت  من  خبارية  الإ قدرته 
من  في�صتمدها  الثاي،  واأما  اللغوي،  الر�صيد 
بكثافات  اللغات  حملها  التي  ال�صياقية  الدللت 
ومنازل  التاريخ  لطبقات  اخراقها  عر  متنوعة 

امجتمع.
ولعل الناظر ي امجموعة يكت�صف اأن معظم 
حمل  لهذا  ف�صاء،  امخّيم  من  تتخذ  الق�ص�س 
اللغة الق�ص�صية قدرًا لفتًا من احوارات الكا�صفة 
الف�صحى  فيها  متزج  والتي  الف�صاء  ذلك  عن 
بالعامية، ودللت العامية هنا ل تكمن ي جرد 
قدرتها  ي  بل  فح�صب،  الف�صحى  عن  الختاف 
على نقل مركبات الواقع وم�صكاته. لكّن الطابع 
العام للغة ي امجموعة يت�صم بالعفوية والب�صاطة 
وب�صيء من اخ�صونة التي تت�صاكل مع واقع النا�س 

ومعاناتهم.
طول  امجموعة  هذه  ن�صو�س  من  الكثر  ي 
اإى  الق�صة  الن�س من عام  ينقل  وحوار  مفرط 
الق�ص�صي  اخيط  ويكاد  الدالة،  احوارية  عام 
فيها  لكن  ي�صطرب،  اأو  حيان  الأ بع�س  ي  ي�صيع 
و�شمت  يقراأ  من  وكل  ق�صرة،  ن�صو�صًا  كذلك 
انتحار  عن  تتحدث  اأنها  يلحظ  اأن  بد  ل  خليل، 
ال�صاعر اللبناي خليل حاوي الذي يجيء انتحاره 
يذوب  ما  �صرعان  لكنه  فاجعًا،  خرًا  الق�صة  ي 
خليل  عن  احديث  لكن  اجاري،  احياة  نهر  ي 
حاوي م ي�صنع ق�صة بقدر ما �صنع رثاء وتفجعًا. 
اأعماق  اإى  ينفذ  اأن  ا�صتطاع  اأحدًا  اأجد  ول�صت 
انتحار خليل حاوي مثلما فعل حمود دروي�س وهو 
ربط  الذي  العاي«  الظل  »مديح  عنه ي  يتحدث 

انتحاره باأبعاد فكرية و�صعرية واإن�صانية.
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َحْت ق�صيدُتُه مامًا ال�صاعُر افُت�صِ
وثاثة خانوُه:

موٌز
واإمراأٌة
واإيقاٌع

َفَناَما....
الغارات ي  يعلو على  اأن  ال�صوُت  ي�صتطيع  ل 

هذا امدى
لكنُه ُي�صغي موجِتِه اخ�صو�صَيْه:

موٌت وحرَيْه)...(
َحْت ق�صيدُتُه مامًا ال�صاعُر اْفُت�صِ

بروُت تخرُج من ق�صيدِتِه
وتدخل خوذَة امُحتِل

َمن ُيعطيه ده�صَته
ُرّزًا اأَو...�صامًا اأَ

َحت ق�صيدُتُه مامًا ال�صاعُر اْفُت�صِ
ْيِد ، ي بيته بارودٌة لل�صَ

ي اأَ�صاعه َطْرٌ
�صجاِر ُعْقٌم مالٌح وي الأ

خَر من امدينِة. م ي�صهِد الف�صَل الأ
ُكُل �صيء وا�صٌح منذ البدايِة ،

وا�صٌح
اأو وا�صٌح

اأو وا�صٌح
وخليُل حاوي ل يريد اموَت رْغمًا عنُه

ُي�صغي موَجِتِه اخ�صو�صَيْه
موٌت وحرَيْه

جموعتها  حبيب  خليل  جمة  تختتم 
ق�صيدة  وهي  عقوقي«،  اإجيل  »كتبت  بق�صيدة 
تف�ّصر ما ي ن�صو�صها من حزن عميق واأم كبر.

م والرف�س،  والن�س ي�صر اإى حظة مرعة بالأ
وكاأّن الكاتبة تتحد بال�صاردة ي هذا امناخ امملوء 

بامعاناة والغراب.
 äÉNÉæe ‘ تتحرك جموعة ربيع م يزهر
تعانيه ي غربتها  وما  ن�صانية  الإ الذات  تعر عن 
من اأزمات ومزقات، وت�صعى امجموعة اإى �صرد 
حكايات ووقائع تروي تاريخًا طويًا من الذكريات 
والكوابي�س للنا�س الذين عا�صت معاناتهم والذين 

ت�صاقطوا ي هذه الرحلة القاتلة. 
فنية  اأبعاد  ذات  ق�ص�س  ي  ذلك  يجيء 
ب�صيطة ومبا�صرة تهتم بالتف�صيات وتعتمد على 

uحوارات تكاد تكون توثيقية
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األف ليلة وليلة
مراجعة:�شتيفن كونر
Chatto & Windus, London :النا�شر
تاأليف: مارينا وورنر

إّن من غر اممكن وجود قارئ جديد، ومن ثم، لرما نتحدث هنا عن غياب تام للقراءة  ا
نها اأُنهكت لكرة قراءتها اأو  اجديدة مجموعة الق�ش�س امعروفة بـ األف ليلة وليلة. ل لأ
ننا ن�شعر دائماً باأننا ب�شددها اأو ب�شدد بع�س منها على اأر�س الواقع، ي مكان  تاأويلها، بل لأ
إذ ن�شعر بعجزنا عن حديدها ماماً. ُتعّد هذه الق�ش�س، وفقاً  ما، ووقت اآخر ي حيواتنا؛ ا
كامل  اأبداً  يكن  م  ياً  ما�شٍ اليونانية،  �شاطر  الأ على  غروت  جورج  اأطلقه  الذي  للتعبر 
اح�شور، تراجم بل ن�شو�س اأ�شلية. ماماً، وكما اأنه ل مكن اأن توجد قراءة اأوى اأ�شلية 

d` األف ليلة وليلة، فل مكن اأن توجد ي امقابل قراءة اأخرة. 

)540 �شفحة(

≠
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فكما لحظت مارينا وورنر من خال الدرا�صة 
امتاألقة التي اأعدتها موؤخرًا حيوات الروايات وما 
بعد حيواتها، كانت اأ�صكال عدم ن�صوبها متعددة. 
على  اأحدها  عنوان  يبديه  ما  بالرغم  اأوًل، 
لهذه احكايات،  تعداد دقيق  لتقدم  بوعد  قل  الأ
على  ح�صولك  من  متاأكدًا  تكون  اأن  مكنك  فا 
هذه  من  وحكاية  حكاية  لف  لأ م�صبوط  �صجل 
احكايات. فهي تت�صع وتتكد�س على نحو مثر مثل 
علم اح�صاب، على حد تعبر ميدلتون دو فلورز. 
كًا  جعل  امتداخلة  وبنيتها  حبكتها  فاإن  وثانيًا، 
خرى، حاكيها وتعاك�صها،  منها مراآة للق�ص�س الأ
معقدة  متاهة  بينها  فيما  عاقاتها  من  وجعل 
واأخرًا،  وتعقيداتها.  ماب�صاتها  حل  ي�صتحيل 
وعند مراعاة اإعادة ت�صكيل هذه الق�ص�س واإعادة 
اإن�صائها، يبدو جليًا اأنها ل تزال ي طور التكوين. 
وكما حلم ُبُتوم ي حلم ليلة �شيف، ل نهاية لهذه 
هذا  من  خرة  الأ ال�صفحات  ي  وحتى  احكايا. 
الكتاب الزاخر، تعرف وورنر برددها ي اإعان 

اإغاق ملف هذه الق�صية.
تناقل النا�س هذه الروايات لعقود من الزمن 
العامن  بن  احدود  فعرت  طباعتها،  قبل  حتى 
�صامي، وانتقلت باإتقان بن الل�صان  ام�صيحي والإ

والقلم.
ول مرة  وقد جمعت هذه الروافد العديدة لأ
ثار  الآ الباحث وعام  ي جدول واحد عندما قام 
خطوطة  با�صتخدام  غالن  اأنطوان  الفرن�صي 
�صورية تعود للقرن الرابع ع�صر اأو اخام�س ع�صر، 
و�صط،  كان قد جلبها معه بعد رحلته اإى ال�صرق الأ
وقد  اأجزاء،  �صبعة  من  ق�صة  �صكل  على  وكانت 

اأطلق عليها ا�صم األف ليلة وليلة، وقد ظهرت ي 
h 1706م. الفرة بن 1701 

وقد حفزت هذه الق�ص�س �صدور العديد من 
وقد  وامحاكاة،  التقليد  امقلدة وحاولت  الن�صخ 
عر  انت�صر  الذي  ام�صت�صرقن  افتتان  ذلك  عزز 
اأن م  الثامن ع�صر، وبعد  اأوروبا ي بداية القرن 
واحد،  جلد  ي  معًا  وجمعها  الق�ص�س  اإيجاز 

بداأت مبا�صرة بالنت�صار والت�صعب من جديد.
غالن  رواية  من  الق�صد  اأن  من  وبالرغم 
و�صط،  الأ ال�صرق  ثقافة  توثيق  كان  للق�ص�س 
قرب  لأ بالن�صبة  حتى  للم�صداقية  افتقرت  فقد 
لتنا�صب  الق�ص�س  اأن م �صقل  م�صادرها؛ فبعد 
ثارة  امجتمع امهذب، وبعد تهذيب ام�صاهد وبر الإ
ترجمته  خرجت  للت�صجيل،  منا�صبة  لتكون  منها 
يبدو  وما  �صدار.  والإ للن�صر  منا�صبة  للق�ص�س 
مثرًا حقًا الحتمال الكبر اأْن يكون هو بذاته من 
قام بكتابة كل من ق�صتي علء الدين hعلي بابا 
يعتقد  التي  الق�صتن  هاتن  حرامي،  ربعن  والأ
اأنها  �صواء  حد  على  والغرب  ال�صرق  ي  اجمهور 
ليلة  األف  حكايات  الرئي�صة  ال�صخو�س  ت�صكل 

وليلة.

يعد  الدخيل  الكت�صاف  هذا  ا�صتنكار  اإن 
لهذه  امتاآكل  التاريخ  اأن  اإل  وتقليديًا،  �صهًا  اأمرًا 
من  ي�صّعب  واحديث  القدم  ب�صقيها  الروايات 

بقاء على عذريتها. مهمة الإ
مقاله  ي  بورغي�س  عبارات  وورنر  تقتب�س 
»مرجمو األف ليلة وليلة«، وتوافق عليها ب�صدة؛ 
اأن  للق�ص�س من  لكل مرجم  بد  ل  اإنه  يقول  اإذ 
يقوم ب�صقل الق�صة واإعادة ت�صكيلها مع ما ينطوي 
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عليه ذلك من �صرورة اإخفاء بع�س ام�صاهد ي كل 
ترجمة. 

ووفقًا لذلك، فاإن �صحر الغريب ُيعّد ح�صابًا، 
بل  فح�صب،  وليلة  ليلة  األف   äÉjGhôd  ¢ù«d

دباء مثل فولتر  ولرجماتها وحولتها ي اأعمال الأ
وبورغي�س.  وغوته  وبيكفورد  وديديرو  وكولريدج 
قل  الأ دباء  الأ لبع�س  وقتًا  الكتاب  وقد كّر�س هذا 
جلو- �صهرة مثل: اأنتوي هاميلتون وجاكوبايت الأ
فرن�صا،  اإى  الثاي  جيم�س  تبع  الذي  اإيرلندي 
التقليد  الفرن�صية  باللغة  كتابته  عر  هناك  وبداأ 
امتمثل بالكتابة ال�صاخرة عن جاوزات األف ليلة 
وليلة، ما فتح الباب اأمام اأتباع امذهب العقلي 
وقد  وغره.  فولتر  مثل  رابي�صك  الأ امنطقي- 

تكون وورنر قد اأ�صافت العديد غرهم.
ينظر جيم�س جوي�س باإجال كبر اإى �صابقة 
اخرافات الليلية من خال ق�صة يقظة فينيغان, 
مازج  األفية  لقراح  غالبًا  اإياها  م�صتخدمًا 
منه  نع  �صُ الذي  جنا�س  الأ مازج  عن  جنا�س  الأ
التاريخ الب�صري، وا�صتحالة التعرف على اأ�صولها 
على وجه اليقن: »اإنه اأمر مبهم، بالنظر اإى ما 
ب�صخ�صية  يتعلق  وفيما  يعريه من عدم و�صوح«. 
�صهرزاد ي األف ليلة وليلة م يتمكن �صيف احق 
اأ�صد  التماثل،  وحديد  باليقن  ال�صك  قطع  من 
الذي  بارث  جون  كان  رما  احا�صرين  الغائبن 
 äÉbÓY األف ليلة وليلة كانت اأعماله من لياي 
والكاب  الذنب  طويلة  الكاب  بن  هجينة 
اإى   ،)1972) الوهم  من  بدءًا  وذلك  ال�صعثاء، 
خرة للبّحار  حكايات امدh ,(1987)الرحلة الأ

h ,(1991)تتمة الق�شة (1996).

ف�صولية  درا�صة  جرد  من  اأكر  هذه  وتعد 
ي  اخيالية  امغامرات  اأعظم  لإحدى  موثوقة 
تاريخ الب�صرية؛ فهذا ف�صل اآخر من ك�صف وورنر 
اخيال  قوة  ال�صحرية،  القوة  ويق�صد  القوة،  عن 
الطاقة  لتمجيد  كانت جهودها  واأحيانًا  ال�صاحر. 
فعل  رد  اإى  تقودها  منطقي  غر  هو  ما  الغزيرة 
ما  و�صفها  ي  ذلك  ويبدو  للمنطقية،  مناق�س 
اإطاق  »كيفية  غوته  وليلة  ليلة  األف  به  علمت 
حدود  بعد  ما  اإى  والنتقال  خياله،  العنان 
اأن  ت�صيف  فهي  ذلك،  من  وبالرغم  امنطق«. 
اأو�صع  ب�صكل  ُمثله  عن  التعبر  من  مّكنه  ذلك 
الفيلم  اأن  لحق  وقت  ي  تخرنا  الزمن.  مرور 
يراي غابيه يحرك عر امقاومة غر امحكية  الإ
جالبي اموت والياأ�س، اإى قوى التع�صب والظلم، 
مال، اإل اأنها تعرف اأكر من غرها  وحطمي الآ
مفعمن  اموت  جالبي  من  الكثر  يكون  كيف 
با  حقًا  مكنة  احرب  هل  والتمني.  وهام  بالأ
نه، وفقًا مقرح  اخيال؟ هل العن�صرية كذلك؟ لأ
امنطقي، جد  ا�صتخدام وورنر م�صطلح اخيال 
اأن عك�س امنطق لي�س اخيال بل الامنطق. وبدًل 
من اأن تقوم باإنقاذ العذراء ماجيك من التعذيب 
والغت�صاب الذي يفر�صه منطق الغول ال�صرير، 
عن  للدفاع  منا�صب  �صبب  اإيجاد  على  ف�صتعمل 
خر �صد التهامات اخيالية التي اأ�صندت  هذا الأ

�صده. 
ي  دهائك  على  للحفاظ  الوحيدة  الطريقة 
بديًا  جد  اأن  هي  كهذه  �صاحرة  باغة  مواجهة 
كر انت�صارًا،  كر اعتداًل، والأ منية الأ للمنطق. الأ
كر معقولية هي بب�صاطة وجود اأ�صباب وجيهة  والأ
ال�صيئة،  من  بدًل  خّرة  باأعمال  والقيام  للتفكر 
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اأو عدم القيام باأي �صيء على الإطاق. ي وجهة 
اأن  مكنه  ل  الذي  ال�صخ�س  فاإن  هذه،  النظر 
توافق ي ال�صتقراءات اممتعة  اأو  اأي منطق  يرى 
للخيال لي�س لديه اأية فكرة، بل يعاي من ت�صّدع 
اعتباره منطقيًا ي حياة  ما مكن  بالن�صبة  كبر 
التقدير  احتمالية  غر  فمن  وفكره.  ن�صان  الإ
ال�صتقرائي احر وغر امحفز، يعد امنطق اأمرًا 
الذي  ذاته  بالقبح  ويكون  �صك،  اأدنى  با  عاجزًا 

ي�صوب اخيال ي خدمة الامنطق.
احجج  اأ�صد  من  بع�صًا  اأن  ي  �صك  من  ما 
�صيلة اإقناعًا ي �صحر الغريب تتعلق با�صتخدام  الأ
 äÉÑcôªc  á«Hô©dG  á«dÉ«ÿG  ¿GÒ£dG  äÓMQ

امثال،  �صبيل  على  والتقني؛  العلمي  للتخمن 
 ¢ù«°ùfGôØH  á°UÉÿG الطران  رحلة  اأحلم   ‘

جون  والرائع  بيلغرات�س,  دي  و�صرانو  غودوين، 
 Î«Ñd وامغامرة  احياة  ي  وامجهول  ويلكنز، 
�صخا�س  الأ حول  روايته  ا�صتملت  الذي  ويلكنز، 
حطم  من  جا  بحار  مع  لقاء  على  الطائرين 
تقييمًا  وحازت  اجنوبي،  القطب  قرب  �صفينته 
جيدًا من قبل وورنر، وقد اأظهرت لنا كيف »اغتنم 
الهجائية  ال�صخرية  ي  انغما�صه  فر�صة  فولتر 
من الغرابة وامبالغة ي ق�ص�س األف ليلة وليلة 
تفعل  كما  مامًا  الق�ص�س،  ت�صوير  ي  ليندفع 
�صهرزاد ي الق�ص�س؛ نظم ختلفة من ال�صلطة، 

وابتكارات تقنية متحررة ومثرة وتنبوؤية«.
ما  غالبًا  ال�صحري  للتفكر  امعار�صن  اإن 
يوازنونه بالواقعية، كما لو كان ذلك يعني بب�صاطة 
اموجودة.  غر  اأو  الواقعية  غر  مور  بالأ العتقاد 
ال�صحري عن  التفكر  يتم مييز  اأن  ينبغي  ولكن 

العتقاد الب�صيط بوجود ال�صحر. اإن اأكر اأ�صكال 
التفكر ال�صحري خبثًا هي تلك التي تكون عفوية 
للغاية، اأو ت�صرب بجذورها عميقًا ي عادات العمل 
على الرتقاء اإى م�صتوى حالة من الفكر، وتعر 
والغرائز،  الطقو�س  بدًل من ذلك ي  نف�صها  عن 
�صبيل  على  الف�صاد،  عن  الهاج�صية  كامعتقدات 
امثال، اأو التقديرات اخطرة امغلوطة التي يقوم 
بها معظمنا فيما يتعلق بامخاطر والحتمالت. اإن 
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�صكل العتقاد امتعلق بالتفكر ال�صحري غالبًا ما 
يكون م�صاألة اأكر تعقيدًا بكثر من هذا، وخلوطًا 
بهذا  اإليه  وبالنظر  ال�صخرية.  مع  ملحوظ  ب�صكل 
التفكر ال�صحري امتعلق بالق�ص�س  ال�صكل، فاإن 
بالحتمالت  لعب  امثرة هو  وهام  الأ اأو  اخيالية 
اخا�صة بالتفكر بحد ذاته، والتفكر النعكا�صي 
كتاب  اإن  واأبعاده.  ال�صحري  التفكر  لطبيعة 
النوع  هذا  عن  ويبحث  يخاطب  ما  غالبًا  وورنر 

من التقاطع الذي يتبادل فيه كل من التفكر ي 
ال�صحر، و�صحر التفكر، مكانيهما.

على  ي�صتمل  ما  غالبًا  ال�صحر  التفكر ي  اإن 
اإن  وا�صتمراريته.  التفكر بزمان ومكان م�صدره 
كثرًا  ي�صر  ل  وورنر  عنوان  الغريب( ي  )�صحر 
�صل امفر�س  لغرابة ال�صحر بقدر ما يفعل اإى الأ
خر(،  الآ )�صحر  عليه  يطلق  اأن  مكن  للغرباء. 
خر,  الآ رغبة  بعنوان  لكان  جاك  بكتاب  تيمنًا 
الرغبة  من  اأبعد  اإى  لكان  �صيغة  تنطبق  حيث 
خرين،  الآ برغبة  بالتمتع  الرغبة  فت�صمل  خر  بالآ
خرين يتعلق بالرغبة بوجود  ومن ثم، فاإن �صحر الآ
�صخ�س اآخر لديه العتقاد بال�صحر ب�صكل ي�صمن 
يعمل  احياة.  قيد  على  ال�صحر  بقاء  احتمال 
به  يوؤمن  ما  العتقاد  تقوية  على  العتقاد  �صّح 
خرون. وعندما نعزو ال�صحر اإى الغرباء، تتابع  الآ
وورنر ي كتابها، فاإن هذا يعني اأن اإنكار ال�صحر 
قل و�صعه ي احجر  �صهل، اأو على الأ مر الأ هو الأ
تبدو  )احجر(  عبارة  اإن  وال�صيا�صي.  الفكري 
تدل  ل  فهي  هنا؛  عجاب  الإ يثر  حد  اإى  دقيقة 
على  اأي�صًا  تدل  بل  ال�صحي،  الف�صل  على  فقط 
العتقاد  على  احفاظ  ي�صمن  الوقت ما  تعليق 
بال�صحر واحتمال عودته، وبغر هذا احجر فقد 

يتعذر ا�صرداد هذا العتقاد.
 ó©j األف ليلة وليلة وي النهاية، فاإن �صحر 
تاأثر الق�ص�س بقدر  التعين، يو�صح مدى  ذاتي 
 ájóa ق�صة  رواية  و�صف  مكن  مت�صلة.  هي  ما 
الكام  من  مطولة  فردية  حالة  باأنها  �شهرزاد 
داء، وفقًا ما تقوله وورنر، وتو�صح اأنها ت�صتغل  والأ
قوة الكلمات هنا ي التاأثر على احقيقة والواقع. 
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 …OÉŸG …ôë°ùdG CGóÑŸG حمل ق�صة �شحر الغريب
 ¿Gƒæ©H ôfQhh ájGhQ ¬à°Vôa …òdG õ«ªŸGh »eÉ°ùdG
�صكال  ح ذلك الكتاب الأ وهام (2006(. فقد و�صّ الأ
الروح.  لتج�صيد  ا�صتخدمت  التي  العديدة  امادية 
 ™«°VGƒŸG  øe  ójó©dG  ÈY الغريب  �شحر  يجد 
وليلة  ليلة  األف  ق�ص�س  ي  والفاتنة  ال�صاحرة 
وبعد  الذات.  لكت�صاف  متكررة  �صحرية  عمليات 
كل هذا، هل مكن وجود ج�صيد اأكر مو�صوعية 
مذهب الروحانية من اأننا جد اأنف�صنا من�صحبن 

اإى امو�صوع البليغ الذي مثله الكتاب؟
امتحركة  الر�صوم  حول  اجدالت  تثور 
والروحانيات بحد ذاتها عندما تكتب وورنر عن 
امعينة  �صياء  الأ بع�س  و�صحر  ال�صحرية  �صياء  الأ
والزجاجات  كام�صابيح  وليلة:  ليلة  األف   ‘
رائك  والأ الطائر  الب�صاط  وحديدًا  واخوام، 
ال�صحرية. ومن امفارقات اأنه بالرغم من اأن هذه 
مامًا،  العك�س  الهامد  �صكونها  ي  تبدو  �صياء  الأ
هذه  تدّخل  فاإن  واخيال،  لل�صحر  والنقي�س 
اأ�صا�صيًا  اأمرًا  يبدو  ذلك،  من  بالرغم  �صياء،  الأ
�صياء قادرة  لها، وقد يكون ذلك عائدًا اإى كون الأ
على اأن تذكرنا بالطرق التي يتم بها هذا، ووفقًا 
لتعبر مي�صيل �صري�س الذي اقتب�صته وورنر »فاإن 
وورنر  تذكرنا  ال�صيء«.  ذات  من  يولد  امو�صوع 
باأن بغداد كانت واحدة من اأغنى امدن ي العام 
األف ليلة  التي جمعت فيها ق�ص�س  ال�صنوات  ي 
ييت�س،  ذكرها  التي  بيزنطة  مثل  وكانت  وليلة، 
ال�صناعات  مدينة  �صطورية؛  الأ ن�صف  امدينة 
اإدارة  اليدوية وام�صانع والتجارة الن�صطة. تاأخذ 
وادخارها  و�صراوؤها  وتبادلها  واكت�صابها  �صياء  الأ
و�صرقتها حيزًا كبرًا ي م�صمون الق�ص�س. وهذا 

الذي  �صياء«  الأ »عام  بـ  وورنر  ت�صفه  ما  يتعدى 
حرك  فاإن  وليلة،  ليلة  األف  ق�ص�س  به  متاز 
والب�صائع  �صياء  الأ حرك  يعك�س  نف�صها  الق�صة 
اأ�صياء يتم تبادلها ومقاي�صتها،  اأي�صًا  فيها. فهي 

مثل �صفقات �صهرزاد من اأجل �صمان حياتها.
لل�صحر  الغريبة«  »امادية  اأن  من  وبالرغم 
�صياء ام�صحورة اأو ال�صحرية  غالبًا ما تركز ي الأ
�صياء  الأ فاإن  واخرافية،  ال�صعبية  الق�ص�س  ي 
متاز  وليلة  ليلة  األف  ق�ص�س  ي  ال�صحرية 
اأن  اإى  اأن الق�ص�س ميل  بحيوية وطاقة، ويبدو 
القدرة  متلك  اأنها  اأو  م�صحورة  بذاتها  �صياء  الأ
على مار�صة ال�صحر. وتتمثل غالبية الكت�صافات 
ي  ام�صحورة  �صياء  بالأ يتعلق  فيما  ال�صحرية 
�صياء التي مكنها  �صياء الطائرة والأ الكتاب ي الأ
ي  يظهر  الذي  الطائر  الب�صاط  مثل  الطران، 
الكثر من ام�صاهد خال الق�صة، ومثل العديد من 
�صياء ي الق�ص�س اخيالية التي يتمثل دورها  الأ
ي اقراح النتقال الروائي للخيال بحد ذاته. تتبع 
وورنر فيليب اآلن ميت�صود ي تكوين عاقة عميقة 
بن الب�صاط الطائر و�صا�صة ال�صينما. وي انقاب 
الكتاب،  من  خر  الأ للف�صل  خّاب  م�صرحي 
�صّرة  الأ �صياق  ي  فرويد  اأريكة  ت�صع  جدها 
رائك امبهجة التي متلئ بها ق�ص�س  الطائرة والأ
األف ليلة وليلة؛ فهي تعّرف الب�صاط املقى على 
اأيدي البدو القا�صقاي  باأنه قد ن�صج على  ريكة  الأ
ي �صمال غرب اإيران، وتقوم بالركيز ي الن�صيج 
ام�صحور، فتوجه اخيال  القما�س  تكونه من  على 

حام والتحليل النف�صي. بن الأ
بالقدرة  ال�صحري  التفكر  فرويد  عرف 
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الواقع  ي  هي  التي  القوة  واأحام  للفكر،  الكلية 
نواع  الأ تلك  ي  �صواء  ال�صحر،  ي  مكان  كل  ي 
من القوة، حيث يحلم ال�صخ�س باأحام �صحرية 
حام  التي تتمتع بها هذه الأ بال�صلطة  اأو  لنف�صه، 
علينا. �صكوك ال�صلطة تثور وُتطحن حت ام�صرات 
ُي�صمح لنا  األف ليلة وليلة. ول  امبهجة لق�ص�س 
الق�ص�س  هذه  اإطار  اأّن  طويل  لوقت  نن�صى  باأن 
مرة �صهرزاد ب�صرد احكايات  الذي تقوم فيه الأ
لتلهي ال�صلطان وتوؤخر اأمر اإعدامها، يتعلق برواية 
الق�ص�س من اأجل احفاظ على احياة الغالية. 
ال�صيا�صية  والظروف  طار  الإ هذا  بن  تناغم  ثمة 
التي تخرنا وورنر اأنها لزمت طباعة كتابها، حيث 
وى(1990 -  بداأت كتابته خال حرب اخليج الأ
1991)، وانتهت ي فرة الربيع العربي ي نهاية 

عام 2010 وبداية عام 2011. ول تنكر وورنر ما 
يعك�صان  وعنف،  ق�صوة  من  الق�ص�س  ي  يظهر 
ال�صرق  بن  ال�صتعمارية  العاقة  تلك  بدورهما 
تهذيب  �صنوات  خال  ح�صلت  التي  والغرب، 
الق�ص�س وتعديلها وتنقيحها ون�صرها ي اأوروبا. 
بب�صاطة،  م�صتعدة  غر  عينه،  الوقت  ي  وهي 
ال�صرق  بن  للق�ص�س  التوا�صل  ق�صة  لتقلي�س 
اإى  ن  الآ الثامن ع�صر وحتى  القرن  والغرب منذ 
عاقة �صيطرة جاهلة. وي وقت مبكر من �شحر 
التي  اموؤامرة  ترى  كفتاة  باأنها  تخرنا  الغريب، 
ال�صلطان  �صد  دنيازاد  واأختها  �صهرزاد  حاكتها 
القا�صي، على اأنها جاز مطلق للحب �صد اموت، 
يظهر عر حالف الفتيات �صد الرجال اأ�صحاب 
ال�صلطة والنفوذ، وب�صكل اأ�صا�صي مثل قوة اخيال 
�صد اخرة. وهي تقدم من خال الكتاب كفاءة 
امرافق  للم�صهد  وملحة  ُمثابرة  لكنها  ب�صيطة 

الغرب  تهيوؤات  باأن  �صعيد،  دوارد  لإ لل�صرقيات 
فيما يتعلق بال�صرق مكن اأن ُتقّل�س اإى ا�صتخدام 
تتعلق  اأن  هو  وورنر  هدف  وكان  ك�صلطة.  امعرفة 
بجدية اأكر من �صعيد باأعمال ال�صحر، التي تقدم 
ب�صكل متعاك�س بن ال�صرق والغرب، وتظهر كيف 
ال�صلة  توؤكد  للق�ص�س  التبادلية  احركات  اأن 
�صافة اإى ال�صيطرة امعرفية. اإحدى  والتبادل بالإ
ي  جدها  اللقاء  هذا  ي  التقدمية  احركات 
�صاح  فيه  يزور  حيث  الطل�شم،  �صكوت  كتاب 
مري�صًا  يكون  عندما  �صد  الأ قلب  ريت�صارد  الدين 
ي خيمته، في�صفيه با�صتخدام الطل�صم ال�صحري 

ويحول ال�صراع اإى امعاملة بامثل.
مور غر امقنعة  اإن واحدًا من العديد من الأ
قل فيما  ي مفهوم �صعيد عن ال�صت�صراق، على الأ
يتعلق بالطريقة التي ا�صتخدم فيها، هو الت�صجيع 
على العتقاد بوجود ما يعرف با�صم الغرب، ما 
ينطوي عليه هذا من غفلة وجهل، كنظام ب�صيط 
لتج�صيد اخيال الذي ينطبق بال�صورة ذاتها على 
ال�صرق، ول  ي�صمى  ما  امتعددة  وامناطق  �صكال  الأ
�صمال  من  كبرة  اأجزاء  ذلك  ي�صمل  اأن  يحتمل 
والعديد  اإفريقيا )بع�صها غرب خط غرينت�س(، 
ق�صى  من اح�صارات ي الهند وال�صن وال�صرق الأ
وحتى امحيط الهادي. وبالطبع، فاإن هذا اخليط 
اأن يكون جزءًا من اخيال  حمق من امفر�س  الأ
الذي ت�صمح لنا اأعمال �صعيد اأن ميزه، ومع ذلك، 
فاإن مبداأ ال�صت�صراق بذاته قد ازدهر وتطور اإى 
مو�صوعه  ك�صوف  ي  اهتمامه  تركز  مثبت  خيال 
التاريخي امزعوم. اإحدى عديد الطرق التي عمل 
لهذه  والتجان�س  �صل  الأ حفظ  على  وورنر  كتاب 
اأن  اإى  �صارة  الإ ي  مثلت  خالها،  من  ال�صورة 
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ق�ص�س األف ليلة وليلة نف�صها تتبع منطق �شحر 
اأكر خطورة من  اأنواع  الغريب، وعزت مار�صة 
اأو  الزراد�صتين  اآخرين؛ غالبًا  �صخا�س  ال�صحر لأ
ال�صوفين الفار�صين الذين انُتقدت ازدواجيتهم 
�صام، وعليه، فاإن ال�صرق ي األف ليلة  من قبل الإ

وليلة لديه �صرق خا�س به.

ال�صت�صراق  لفكرة  وورنر  تعديات  بن  من 
كانت  واإذا  بكثر،  حديدًا  اأكر  هو  ما  حليلها 
فاإنها  التنوع،  �صديدة  تزال  ل  )التعريب(  فكرة 
التلطيف  هذا  م�صدر  اإن  العرب.  �صحر  ت�صمل 
الهوة  لافرا�س والرف�س يت�صح ب�صكل كاٍف ي 
بن م�صطلح )العرب( ما ي�صمله هذا ام�صطلح 
و�صجر  واخيول  امعقوفة  ال�صيوف  �صور  من 
وم�صطلح  يقاوم،  ل  ب�صكل  تظهر  التي  الرمان 
الواقع،  ي  عامية.  كر  الأ )العربية/العربي( 
ام�صطلحات  هذه  اأن  امرجح  من  اأنه  جد 
خرة  ونة الأ الآ لت ب�صكل منهجي ي  ُف�صّ خرة  الأ
فا  لها؛  ال�صابقة  للم�صطلحات  واٍع  تنكر  ي 
اأبدًا كونفدرالية �صيا�صية للدول ي منطقة  توجد 
الدول  جامعة  با�صم  تعرف  ن  الآ و�صط  الأ ال�صرق 

.á«Ñjô©àdG

م�صوق  ف�صل  على  الغريب  �شحر   …ƒàëj
وفيه  التعريبي،  الإمائي  بام�صرح  يتعلق  وموؤثر 
اأحد  امقدمة.  ي  ياأتيان  وال�صتهزاء  ال�صخرية 

امجالت التي يتمنى امرء هنا وجود امزيد منها 
الزخرفة  )فن  ال�صعبي  رابي�صك  الأ مناق�صة  هو 
انحطاط  مع  اأ�صبح،  ما  غالبًا  الذي  ال�صعبي(، 
احلم  لبهرجة  معرًا  َمْعَلمًا  ال�صت�صراق،  حلم 

بحد ذاته. 
ل  �صاطر  الأ ر�صام  وظيفة  اإن  جانغ  قال 
�صطورة بقدر تعلقها باحلم  تتعلق ببيان معنى الأ
ن ف�صاعدًا. وهذا يعد منطقيًا  �صطورة من الآ بالأ
عاتقها؛  على  اأداءه  وورنر  اأخذت  ما  بالن�صبة 
وليلة  ليلة  األف  ق�ص�س  فاإن  لها،  فبالن�صبة 
الذي  التاريخ  ن�صيج  ي  حيكت  قد  وتقم�صاتها 
تقدمه. كل ف�صل من كتابها يحتوي مقدمة ت�صمل 
تختار  ما  وعادة  الق�ص�س،  لإحدى  رواية  اإعادة 
خال  ومن  �صعبية،  قل  الأ اأو  امهملة  الق�ص�س 
القراءة والكتابة تت�صح خيوط حجتها من خال 
فعل  ردود  اأو  ال�صحر،  تاريخ  حول  نظرها  وجهة 
�صياء  الأ طبيعة  اأو  الق�ص�س،  حول  دباء  الأ بع�س 
ال�صحرية، اأو �صيا�صات ال�صحر والفتتان التي مر 

عر بع�صها البع�س.
من  اأقل  اأبدًا  يكن  م  العلمي  وورنر  خيال 
طواعية  اأكر  ذلك  قبل  يكن  م  لكنه  ر،  خت�صَ
التيارات  هذه  مع  براعة  معادًل  اأو  وتعقيدًا، 
�صاطر وامخرف  امتميزة من كتاباتها، كرا�صم الأ

uوالناقد وامخمن وامجادل

≠ نقلتها اإى العربية دما قبطي.
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مراجعة وحوار: ِج�شا كر�شن

م برو�شت بن ااأ
و�شط من دريفو�س اإى ال�رق ااأ

 Chicago University Press :النا�شر
تاأليف: جاكلن روز

(2011), )239�شفحة(

مار�شيل  عد�شة  خلل  من  الفل�شطيني   - �شرائيلي  الإ ال�شراع  عن  احديث  يبدو  قد 
برو�شت اأمراً ل يخلو من التكّلف، غر اأّن جاكلن روز جعله يبدو وكاأنه الطريق العقلنية 

الوحيدة نحو ذلك.
ثِر الذي تركتنه حادثُة دريفو�س على برو�شت، وبطبيعة  يبتدئ كتاُبها امت�شّعُب بذكِر الأ
احال على فرن�شا واحركة ال�شهيونية فيما بعد، كما اأَن روز حتفظ �شمَن دائرة تركيزها 
حظِر  اإى  و�شوًل  والهولوكو�شت،  بكيت،  و�شامويل  النف�شّي،  التحليل  حركة  ميلد  بذكر 

إ�شرائيل احديثة.  النقاب ي فرن�شا وا

≠
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�صهيونية  اأّنها  على  روز  ت�صنيف  مكن  ل 
اإى  تنزع  هي  واإما  لل�صهيونية،  معادية  اأو 
»اإّن  كتابها:  مقدمة  ي  تقول  فهي  الراجماتّية. 
اإن�صاء اإ�صرائيل، مهما كان ملّحًا، قد �صّكل كارثة 
هذا  الفل�صطينيون؛  هم  اآخر،  �صعب  على  حّلت 
ال�صعب الذي اأ�صبح ال�صتماع اإى معاناته من قبل 
الثّلة احاكمة ي اإ�صرائيل اأ�صعب واأ�صعب على مّر 
يام«. ول يكفي كي نفهم جذور هذا ال�صراع، اأن  الأ
مر بهذه  ندر�س تاريخ اإن�صاء هذه الدولة، لي�س الأ
الب�صاطة، واإّما علينا اأن ندر�س الدوافع النف�صية 

التي األهمت اإن�صاء هذه الدولة. 

م )مطبعة جامعة  اإّن كتاب برو�شت بن الأ
ي  عظيم  حجمه،  ي  �صغر  كتاٌب  �صيكاغو(، 
قيمته، يطرح حّديات عديدة؛ فروز متلك عقًا 
عظيمًا، ومع ذلك ل ي�صتع�صي على القارئ فهمه. 
العنا�صر  هذه  و�صع  حول  معها  حّدثت  ولقد 
الذي  ال�صّر  وعن  واحد،  كتاب  دّفتي  بن  جميعها 
حتى  علينا  بظالها  تلقي  دريفو�س  حادثة  يجعل 

.¿ B’G

�صهدْت  التي  امرحلة  عن  تكتبن  اأنِت   v
التي  الق�صايا  اأهم  واإحدى  دريفو�س،  حادثة 
لي�صوا  اليهود  كون  هي  الفرة  تلك  ي  طرحت 
فرن�صين بحّق، واإما كان ولوؤهم لعرقهم وح�صب، 
اأو ل�صهيون اأو غرها من هذه ال�صلطات الع�صّية 
التاريخ؛  عر  تكّرر  قد  اأمٌر  وهذا  التحديد.  على 
احادي  هجمات  بعد  ام�صلمن  مع  ح�صل  فقد 
اخايا  من  امفاجئ  وخوفنا  �صبتمر،  من  ع�صر 
اأول  كينيدي  اأ�صبح  عندما  مرًة  وحدث  النائمة، 

من  حينها  وخاوفنا  مريكا،  لأ كاثوليكي  رئي�س 
الدافع  هو  ما  البابا.  من  وامر  الأ بتلقي  يبداأ  اأن 
الكامن وراء هذا اخوف؟ وِمَ يبدو اأننا ل نتعلم 

مر؟  اأبدًا بالرغم من تكرار هذا الأ

اأرى اأّنه ل بد من النظر اإى هذا ال�صوؤال بعن 
اموؤّرخ وامحلل النف�صّي؛ فمن الوا�صح من جهٍة اأن 
عن�صرّية من نوع ما، قائمة على اجذور العرقية، 
ر�س، قد انبثقت عن موذج  والدم، والن�صب، والأ
القرن  ي  الرومانطيقية  مانية  الأ القومّية  من 
التا�صع ع�صر. وعلينا ي اجهة امقابلة، فيما يتعلق 
مر بكل حالة وكل  بفرن�صا، وما يرتبط ي واقع الأ
اأن نحّدد ب�صكل دقيق امنبع الذي �صدرت  زمان، 
عنه احالة القومّية؛ ففي فرن�صا مثًا مّثل ذلك 
الرو�صية عام  الفرن�صية  ي هزمتها ي احرب 
وغر  ولورين،  لزا�س  الإ على  وال�صراع   ،1870

ذلك من الق�صايا. 

فنتازيا  ا�صتمرار  فاإّن  ذاته،  الوقت  وي 
النقاء القومي والعرقي، حتى ي وجه اندحارها، 
�صكال  ي�صاعدنا ي اأن نفهم �صبب ا�صتمرار هذه الأ
من العن�صرية، التي تثر �صوؤاًل من باب التحليل 
الذات،  لتكوين  التاريخية  �صكال  الأ عن  النف�صي 
وكيف يبدو اأّن لها �صيئًا من ا�صتقالية، واإن كانت 
اأّن  يبدو  وكيف  امادية،  ظروفها  عن  كاملة،  غر 
لا�صتعانة  نحتاج  هنا  بذاتها.  قائمة  حياًة  لها 
مياي  قدمتها  التي  كتلك  امفاهيم،  ببع�س 
�صقاطي، اأو التي قدمها  كاين عن الت�صخي�س الإ
وذلك  العنيفة،  الراءة  عن  بول�س  كري�صتوفر 
ال�صخ�صانية  تنبني فيها  التي  الطريقة  كي نفهم 
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حول ما يعاديها، مامًا كما تنبني حول ما يتعلق 
بها، بل كيف اأن العداء متاأ�صل ي التعّلق. وهذا، 
ي  الرائع  فرويد  حليل  اإليه  تو�صل  ح�صبما 
مرتبٌط  اأمٌر  نا،  الأ حليل  وي  اجماعي  التحليل 
بالت�صخي�صات اجمعية التي تن�صوي حت كراهية 

خر كاأ�صا�س ي تعريف الذات.  الآ

امت�صابكة  اخيوط  من  العديد  vهنالك 
عن  فيه  فنجد  م؛  الأ بن  برو�شت   ÜÉàc  ‘

ونقراأ  النف�صي،  التحليل  منهج  ومياد  فرويد، 
زول  وعن  واله�صتريا،  برو�صت  عن  كذلك  فيه 
وحادثة دريفو�س، وعن ق�صية اإ�صرائيل/فل�صطن، 
انقدح  وال�صهيونية، وغرها من اموا�صيع. كيف 
هذا ام�صروع ي بالك؟ وكيف مكنِت من جمع كل 

هذه اخيوط معًا بكل هذا التما�صك؟ 

ال�صلة  وثيقة  اموا�صيع  اأن جميع هذه  اأعتقد 
ببع�صها. واأوّد اأن اأذكر ي البداية اأنني ومنذ فرة 
الدرا�صات  لطلبة  حا�صراٍت  اأقّدم  الزمن  من 
ماري  كوين  كلية  ي  وبرو�صت  فرويد  عن  العليا 
اماّدة،  الرئي�صية ي هذه  والفكرة  لندن،  بجامعة 
وهي خا�صعة للتمحي�س وامناق�صة من دون �صك، 
ي  وجدته  اإل  فرويد  ي  جده  �صيٍء  من  ما  اأّنه 
تعقيدًا  اأكر  بطرق  يكون  ما  وكثرًا  بل  برو�صت، 
وبن  امفّكرين  هذين  بن  الرابط  اأما  وت�صوي�صًا. 
فهي  اخ�صو�س،  وجه  على  وبرو�صت  دريفو�س، 
اأن برو�صت كان بكل ب�صاطة منخرطًا ب�صكل كبر 
وبرو�صت  فرويد  من  كٌل  وكان  الواقعة،  هذه  ي 

ودريفو�س معا�صرين لبع�صهم بطبيعة احال. 

واأنا اأرى اأّنه لي�س من �صبيل ام�صادفة اأن تن�صاأ 

ي اللحظة التاريخية ذاتها تلك القوميُة العنيفُة 
التي  والكتابة  التفكر  اأ�صكال  اإى جنب مع  جنبًا 
اأ�صكال  من  �صكل  اأي  عن  التغا�صي  ذلك  تتحّدى 
اأما  اأو ال�صلطة التي تفر�س ذاتها بذاتها.  الهوية 
و�صط، فقد  اخيط الذي يربط كل هذا بال�صرق الأ
يكون اأكر غرابة، غر اأّن منطقًا حقيقيًا هنا ل بّد 
اأن نتلّم�صه؛ اأوًل، فيما يتعلق بالرابط بن دريفو�س 
اأّنه  يعني  فهذا  بال�صهيونية،  هرتزل  وارتباط 
مكن النظر اإى اأّن اإن�صاء دولة اإ�صرائيل، وهذا ما 
�صرائيلين اأنف�صهم، كان نتيجة  يراه الكثر من الإ
ح�صبما  خرين  الآ مع  اليهود  اندماج  ي  الف�صل 

اأوحت به واقعة دريفو�س. 

ال�صرق  ي  ال�صراع  اأّن  اأعتقد  لذلك  واأنا 
و�صط تركة اأوروبية، واأّن علينا اأن نعود للبحث  الأ
بتعّمق ي قلب اأوروبا لنتمّكن من فهم هذه احقيقة 
ب�ّصط  ولأ عليها.  ترّتب  التي  ام�صوؤولية  واأ�صكال 
ب�صاأن  اأفّكر  نف�صي  األفيت  فاإنني  اأكر،  مور  الأ
مور جتمعًة ي اآٍن معًا، وكما اأقول دائمًا  هذه الأ
لطابي ي مرحلة الدكتوراة، فاإن هذا يدّل على 
�صرورة وجود رابط فكرّي بن العنا�صر امختلفة 

ي فكِرك، حتى واإن تاأخرت ي اكت�صافه. 

اأمريكين  لطلبٍة  اأ�صرح  اأن  اأحاول  كنت   v
اأو  ع�صر  ت�صعة  البالغن  البكالوريو�س،  مرحلة  ي 
 ,¢SƒØjQO  áKOÉM  øY  ,ôª©dG  øe  kÉeÉY  øjô°ûY

وبدا ي اأنهم م يكونوا قادرين على اإدراك اأهمية 
هذه احادثة. فقد كانت الق�صية لهم، بن ثنايا 
الكتب، غَر ذاِت اأثٍر بالغ، ولعّله م يكن هناك اأمٌر 
اأو اأي �صيٍء ذي طبيعة درامية كي يعلَق  كمجزرة 
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ي اأذهانهم. ومع هذا، فهناك العديد من الكتب 
التي �صدرت موؤخرًا والتي تتناول واقعة دريفو�س. 
من  الق�صية  هذه  فتح  زال  ما  اأّنه  تعتقدين  فلَم 
لطالب  ح  اأو�صّ اأن  مكن  وكيف  مكان؟  همية  الأ
هند�صة ي الع�صرين من عمره اأهّمية هذه اللحظة 

وروبي؟  ي التاريخ الأ
ولكني  هذه!  مع�صلتك  ي  نف�صي  اأتخّيل  ل 
جابة من خال كتاب لوي�س بيجلي الرائع  �صاأبداأ الإ
 Why he Dreyfus) اأهّمية حادثة دريفو�س
Afair Matters(، حيث يك�صف فيه عن روابط 

امتحدة  الوليات  ي  يجري  ما  وبن  بينها  ذكّية 
وعمليات  الف�صاد،  ف�صح  عمليات  من  مريكية  الأ
وبع�س  بالقوة،  العراف  لنتزاع  ال�صجناء  نقل 
اإى  اأميل  واأنا  فيها.  ام�صتبّد  الفرد  حكم  اأماط 
القول اإن ق�صّية احرية ال�صخ�صية، وعدم حقيق 
ما  اأ�صئلة  كلها  للقومية،  القبيح  والوجه  العدالة، 
دريفو�س  وحادثة  هذا،  يومنا  اإى  حا�صرة  زالت 
على  حادثة  من  وما  نوعها،  من  حادثة  اأول  هي 
لي�س من  اأَو  قّوتها وغرابتها.  توازيها ي  �صاكلتها 
همية مكان اأّن �صابطًا يهوديًا واحدًا،  التاأثر والأ
ُينفى اإى جزيرة ال�صيطان، فتكون له امقدرة على 
�صطر الدولة ن�صفن؟ وعلى هذا، فاأنت ل تعرف، 
وفق ما ي�صر اإى التحليل النف�صي، اأين �صتتجّلى 

�صياء ك�صفًا عن اأّي اأّمة وتاريخها.  اأكر الأ
v ما دمت قد ذكرت التاريخ، فاأنِت تكتبن 
عن الذاكرة النتقائية التي تظهر ي بع�س كتب 

امدر�صية  الكتب  بع�س  مثل  �صرائيلية،  الإ التاريخ 
انتقائية  فجاأة  ت�صبح  التي  اأمريكا،  جنوب  ي 
مكننا  كيف  العبودية.  تاريخ  عن  احديث  عند 
فكار،  الأ على  ال�صيطرة  من  النوع  هذا  نواجه  اأن 
اإن �صّح التعبر، اأو هذا التحّيز القومّي ي تدري�س 

طفال عن تاريخهم؟  الأ
فيما  خا�صة  لاهتمام  مثر  �صوؤال  هذا 
حول  هناك  الدائر  واجدل  بريطانيا،  يرتبط 
تدري�س التاريخ ي امدار�س. كثر من الي�صارين 
التعليم  وزير  قام  حن  غ�صبًا  ا�صت�صاطوا  مّنا 
مايكل جوف بتعين اموؤرخ اليميني نيال فرج�صون 
م�صت�صارًا خت�صًا مناهج التاريخ، م�صّوغًا ذلك 
باأنه يجب اأن نعّلم اأطفالنا »اأن يفخروا ما�صيهم«، 
دور  عن  اإيجابية  اأكر  �صورة  نعطيهم  اأن  ويجب 
مف�صوحة  حاولة  اإّنها  العام.  ي  بريطانيا 
الرديء  النوع  من  مبادرة  ي  التعليم  ل�صتغال 

مة.  لبناء الأ
والطريقة الوحيدة مواجهة هذا هو اأن ندّر�س 
�صئلة.  بطريقة ختلفة، واأن ل نتوقف عن طرح الأ
ب�صيا�صة  يتعلق  امدار�س  ي  حاليًا  �صراع  هناك 
احكومة، ول بّد ي راأيي من اأن ن�صعه ي �صياق 
ن من اعتداء على التعليم  ما مار�صه احكومة الآ
مع  تتما�صى  التي  بالطريقة  ت�صّكله  كي  العاي 
متطلبات ال�صوق واختيار ام�صتهلك بدل اأن يكون 
متناغمًا مع ا�صتقالية التفكر. ولذا اأقول اإن هذا 

 uصراع يدور ي مرحلة حرجة من تاريخنا�

≠  Review/interview in Kirkus Review by Jessa Crispin. .نقلها اإى العربية حمد زيدان 
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